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ÎN CĂUTAREA IDENTITĂŢII UNEI LUMI. CULTURA COŢOFENI ÎNTRE HĂŢIŞUL TERMINOLOGIC ŞI PRACTICA „EXPUNERII
ARHEOLOGICE”*
Cristian Ioan POPA**
Profesorului Petre I. Roman la 80 de ani1
Limbajul terminologiei în disciplina noastră ar trebui să fie, la modul ideal,
unul articulat, clar şi folositor, finalmente, unei mai bune înţelegeri a textelor
obţinute, în efortul unora de scriere a istoriei ori a preistoriei. O anumită doză de
reţinere (să nu o numesc, adeseori, ignoranţă), venită chiar din partea istoricilor
puritani faţă de scrisul istoriografic arheologic pleacă şi din imposibilitatea de
înţelegere a limbajului de specialitate comun „oamenilor de şantier”. Hăţişul
terminologic pe care aceştia din urmă şi-l crează singuri riscă să devină, în timp,
mediul cel mai propice dezvoltării acelor liane, care le vor sufoca propriile idei.
Adeseori dezbaterea se mută în câmpul lingvistic, se exersează etimologii din limbi
moarte, se nasc definiţii, ca apoi să se ignore întreg conţinutul lor, totul purtat cu
argumente pro şi contra, asemenea unui proces în instanţă. Şi, la fel de des,
arheologii cu mai mare autoritate devin avocaţii susţinerii unei idei, devenită literă
de lege pentru cei din şcoala sau anturajul cuiva. Şi pentru care argumentele sunt
mai puţin importante decât „moştenirea”, evidenţele mai greu de acceptat decât
imobilismul pe care singuri ni-l creăm în subconştientul gândirii, al cărei „produs”
final ar trebui să fie unul ştiinţific. Terminologia riscă, în cele din urmă, să
sfârşească prin a deveni un eşafodaj pentru multiple argumente, teze, cronologii,
istorii scrise ori încă nescrise, cu toate că ea ar trebui să fie doar liantul unei mai
bune înţelegeri a unor fenomene culturale lăsate de om în urma sa.
Prin practica „expunerii arheologice” încerc un joc de cuvinte care porneşte
de la obiceiul întâlnit la vechii greci şi romani, legat de expunerea, recte
abandonarea copiilor nou-născuţi nedoriţi2. Situaţia ce urmează a fi descrisă
* Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului Living in the Bronze Age Tell Settlements: A Study of
Settlement Archaeology at the Eastern Frontier of The Carpathian Basin, finanţat de Ministerul Educaţiei
Naţionale, CNCS-UEFISCDI, nr. PN II-ID-PCE-2012-4-0020.
** Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail: cristi72popa@yahoo.com.
1 Pe profesorul Petre I. Roman l-am cunoscut în anul 1996, ca student, beneficiar, împreună cu alţi
doi colegi, al unei burse oferite de domnia sa pentru a participa la lucrările Congresului Internaţional
de Tracologie. Pentru acel moment important în destinul unui tânăr doritor de a învăţa arheologie,
dar şi pentru altele, în care ne-am întâlnit din nou în birourile de la Tracologie, până la finalizarea tezei
mele de doctorat, discutând ore în şir despre cultura Coţofeni, văzând materiale, citind jurnale de
şantier sau ajutându-mă cu tot ce ţinea de dânsul să studiez şi să desenez din depozitele aflate la
Bucureşti, vreau să îi aduc, cu acest prilej, omagiul meu. Pentru un sprijin necondiţionat venit,
întotdeauna, din partea unui profesionist şi om, în egală măsură.
2 Vezi Veyne 1994, p. 19-22.
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suportă comparaţia, întrucât din momentul definirii culturii Coţofeni şi mai cu
seamă azi, cu excepţia a câtorva autori care au rămas consecvenţi în formulările lor,
specialiştii au „aruncat” în general acest fenomen complex într-o epocă sau alta,
deseori fără o minimă justificare a opţiunii lor. Şi fără asumarea unor consecinţe.
Această situaţie, deloc confortabilă - şi chiar jenantă pentru arheologia românească
- a condus, cred, la afirmarea a două poziţionări majore: o anumită reţinere privind
încadrarea manifestărilor Coţofeni într-o epocă sau alta şi, respectiv, încadrarea
într-una dintre epoci, mai mult sau mai puţin convingătoare, în funcţie de o
variabilă dată, pare-se, mai degrabă de trendurile românesc, ungar, german, central
european ori egeean, decât de o aplecare serioasă asupra faptelor care conferă nota
de specificitate acestui fenomen.
Necesitatea abordării unor chestiuni de terminologie privitoare la intervalul
de timp şi aria geografică în care au evoluat comunităţile Coţofeni redevine, astfel,
una de actualitate. Deşi, firesc, din nou discutabilă, întrucât plaja opţiunilor a ajuns
deja foarte întinsă. Energia depusă la finele veacului trecut în beneficiul stabilirii
unei terminologii unitare, la care am asistat până la găsirea şi acceptarea unui punct
de vedere comun, larg îmbrăţişat de specialiştii români, şi nu numai3, s-a risipit în
ultimele decenii spre o redivizare a poziţiilor exprimate de către cei apropiaţi, mai
mult sau mai puţin, problematicii. Poziţionare care este tributară unor „şcoli”, unor
persoane anume sau citirii ori necitirii unor lucrări de specialitate. Siturile
numeroase, întâlnite cam peste tot în arealul cunoscut, au atras după sine şi
confruntarea multor arheologi cu descoperirile acestei culturi şi de aici axioma:
toată lumea consideră că ştie cultura Coţofeni şi, prin urmare, de ce nu, toată lumea
scrie ceva despre ea.
Deloc optimist că va exista un nou consens între specialişti privitor la
chestiunea de faţă, consider ca fiind atât utilă, cât şi necesară prezentarea acestor
puncte de vedere împărtăşite de-a lungul timpului. Conştient că o confruntare de
idei nu poate fi decât benefică, pentru a fi cât mai obiectiv, sunt la fel de conştient
că susţinerea unui punct de vedere personal, trebuie să fie în planul secund al
demersului meu.
Concepte şi noţiuni4
Consider obligatoriu să explic termenii pe care îi voi utiliza şi sensul unor
concepte şi noţiuni. Aceştia privesc multitudinea şi complexitatea descoperirilor
Coţofeni, precum şi modul optim prin care ele pot fi desemnate la o scară cât mai
apropiată de cea reală. Am aici în vedere şi amplul proces de difuziune culturală
„coţofeniană”, ce a atins zone mult mai vaste decât aria de evoluţie, ca şi, se poate
spune în acest caz, fireştile creaţii de mixtură delimitate în anumite zone periferice
şi de vecinătate cu alte comunităţi contemporane.

A se vedea utilizarea constantă, vreme de câteva decenii, a noţiunii de „perioadă de tranziţie de la
eneolitic la epoca bronzului”, în relaţie directă cu cultura Coţofeni.
4 Prezentul studiu, considerabil îmbunătăţit, adăugit şi actualizat, face parte din teza de doctorat
Cultura Coţofeni. Cu specială privire asupra Transilvaniei (coord. prof. univ. dr. Iuliu Paul şi prof. univ. dr.
Valentin Vasiliev), susţinută în anul 2009 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
3
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Privită astfel problema, încerc să definesc termeni precum grup cultural, facies
cultural, cultură sau complex cultural.
Prin cultură (cultură arheologică), în sensul prezentat de Marian Gumă5, se poate
înţelege acea manifestare istorico-arheologică relevată de suma cunoştinţelor
dobândite îndeosebi prin intermediul cercetării arheologice (completată tot mai
adesea astăzi prin aportul altor discipline, care îi devin astfel auxiliare) ce fac
referire la întreg ansamblul de bunuri materiale, manifestări spirituale şi credinţe
magico-religioase, înregistrate pe un areal geografic în general bine delimitat faţă de
entităţile culturale ce o mărginesc la momentul evoluţiei sale. Acest ansamblu
cultural trebuie să întrunească, în mod obligatoriu, unitatea trăsăturilor esenţiale
(cultura materială, ritul şi ritualul funerar, viaţă spirituală, tip de habitat, structuri
socio-economice etc.). În funcţie de omogenitatea acestora pot fi definite, apoi,
faciesurile, grupurile sau zonele de mixtură. În mod tributar stadiului cercetărilor,
unele trăsături considerate specifice altor entităţi culturale pot fi văzute ca proprii
alteia şi invers, fapt ce se poate explica, cel mai adesea, ca rezultat al interacţiunilor
interculturale şi naşterea unei „mode” în epocă.
Al. Vulpe definea în alţi termeni cultura arheologică drept „o simplă combinaţie
de elemente caracteristice din materialul obţinut din descoperirile arheologice, ce se
constituie într-o regulă, delimitată în spaţiu şi timp de alte combinaţii alcătuite în
mod asemănător”. Regula trebuie să cuprindă cât mai multe categorii de materiale,
gruparea acestora putând reflecta comunităţi înrudite, dar şi populaţii diferite din
punct de vedere etnic. Mai mult chiar, într-o cultură arheologică nu trebuie văzută
o evoluţie similară vieţii unui om sau unui popor, cu fazele de tinereţe, maturitate şi
degenerare, ci o convenţie dintr-o evoluţie ruptă din contextul mai mare al
societăţii umane6.
O critică mai recentă a noţiunii de „cultură arheologică” o datorăm Nonei
Palincaş, care, după trecerea în revistă a diferitelor opinii exprimate de diferitele
şcoli arheologice, mai cu seamă anglo-saxone, concluzionează că singurul rol pe
care îl mai poate avea, este acela de comunicare, convenţională desigur, între
arheologi7.
Deşi în accepţiunea majorităţii specialiştilor o cultură arheologică este creaţia
unor comunităţi monoetnice, cred că trebuie admis, mai ales în lipsa izvoarelor
scrise, posibilul caracter eterogen din punct de vedere etnic al celor care crează
această cultură şi mai cu seamă în cazul celor cu o arie de răspândire întinsă,

O foarte bună prezentare a acestor noţiuni o putem găsi în literatura de specialitate românească în
lucrarea lui M. Gumă, dedicată primei epoci a fierului din Banat (Gumă 1993, p. 111-112). În
demersul meu precizez că mi-am însuşit o parte din observaţiile pertinente făcute de apreciatul
specialist.
6 Vulpe 2001a, p. 211-212.
7 Autoarea conchide, printre altele, şi următoarele: „1. toate definiţiile de cultură îşi au originea în afara
arheologiei aşa cum este concepută astăzi; 2. definiţiile nu sunt compatibile între ele, ci antrenează
clasificări diferite ale materialului arheologic şi implică o selecţie diferită a metodelor şi a ţelurilor
cercetării; 3. dacă pentru arheologia tradiţională conceptul de cultură arheologică era central varibilitatea culturii materiale fiind explicată prin tradiţii etnice diferite -, pentru procesualism şi
postprocesualism valoarea sa analitică este extrem de redusă […]; cf. Palincaş 2010, p. 58.
5
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precum este cea acoperită de comunităţile Coţofeni. Analogiile oferite de exemple
din alte epoci istorice sunt sugestive.
Termenii de cultură materială (văzută ca totalitatea bunurilor materiale şi
tehnologii) sau cultură spirituală (suma manifestărilor şi reprezentărilor de ordin
spiritual şi magico-religios) sunt parte subordonată a termenului de cultură
(arheologică).
Prin grup cultural sau facies cultural înţeleg întrunirea aproximativ aceloraşi
caracteristici specifice unei culturi arheologice, din care însă lipsesc anumite
elemente considerate relevante (de exemplu, lipsa mormintelor, neprecizarea
suficientă a ariei de răspândire ori a evoluţiei etc.), stadiul de cunoaştere al unei
entităţi culturale nepermiţând reliefarea tuturor aspectelor definitorii unei culturi.
Evoluţia bagajului informaţional poate să modifice şi să completeze acele elemente
lipsă, contribuind la definirea unui grup cultural drept o cultură, cu toate trăsăturile
întrunite, sau să confirme definirea sa doar ca grup. Atunci când este parte a unei
culturi arheologice, el poate fi definit drept facies cultural, iar atunci când este de sine
stătător el întruneşte sensul deplin de grup cultural. Termenul a fost utilizat şi pentru
descoperirile Coţofeni, dar probabil aleatoriu8, întrucât nu a fost motivată folosirea
sa.
Complexul cultural priveşte un ansamblu de manifestări culturale înrudite din
punctul de vedere al elementelor şi trăsăturilor esenţiale ce cuprinde un spaţiu
geografic ce depăşeşte graniţa unei culturi. Potrivit unor specialişti, complexul
cultural ar presupune atât coexistenţa, cât mai ales interferenţa a două sau mai
multe arii culturale, cu origini şi evoluţii diferite teritorial şi temporal9. De pildă, D.
Berciu vorbea de un complex Coţofeni şi de un „facies transilvan al tipului
Coţofeni”10. Ulterior, acelaşi autor considera cultura Coţofeni ca fiind un fenomen
distinct de „complexul caracterizat printr-o ceramică ornamentată prin
« împunsături succesive » (« Furchenstichkeramik »), care a durat în Podişul
Transilvaniei şi după încheierea perioadei de tranziţie”11. Termenul de „complex
cultural Coţofeni” îl regăsim şi la alţi autori: G. Ferenczi şi I. Ferenczi12, N. Vlassa,
M. Takács şi Gh. Lazarovici13, dar şi pentru alte culturi învecinate şi contemporane,
precum Vučedol14.
Un termen utilizat la unii specialişti este şi cel de bloc cultural. Îl întâlnim
folosit cu predilecţie de către Al. Vulpe, în formularea „blocul cultural BadenCoţofeni”15, dar şi la I. Ecsedy, în exprimări precum „blocul Baden şi Coţofeni”16
ori „conglomeratul Baden-Coţofeni”17.
8 Vezi Babović 1986, p. 118; Popović et alii 1986, p. 169-170 („grupul Coţofeni”); Matei et alii 2005, p.
175 („grupul cultural Coţofeni”); Horváth 2014, p. 102 („Coţofeni III group”).
9 Vezi opinia, la Dinu 1998, p. 32.
10 Berciu, Berciu 1949, p. 42.
11 Berciu 1961, p. 133.
12 Ferenczi, Ferenczi 1975, p. 66, nota 51; Ferenczi 1976, p. 37.
13 Vlassa et alii 1986, p. 63; Vlassa et alii 1987, p. 118.
14 Nikolova 1996, p. 89, nota 5 („complexul cultural Vučedol”).
15 Vulpe 1997, p. 45. Autorul foloseşte şi exprimarea „formarea primei noi culturi ceva mai bine
structurate: blocul cultural Baden-Coţofeni” (ibidem, p. 42), în care se poate remarca contradicţia de
termeni: cultură vs. bloc cultural; Vulpe 2001c, p. 223, 237.

14

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

În căutarea identităţii unei lumi

Recent, sub denumirea de „cultură Coţofeni” unii autori înţeleg doar un stil
ceramic Coţofeni, care ar acoperi „probabil realităţi sociale diferite”18, pornind de la
supoziţiile lui Al. Vulpe privitoare la manifestarea culturală în cauză, văzută şi ca un
ansamblu de forme şi decor al ceramicii19, dar şi de la sugestiile recente pentru aria
culturii Baden, emise de M. Furholt, ce pornesc de la interogaţia „Pottery, cultures,
people?”20. În istoriografia românească îl întâlnim utilizat, în pionerat, la V. Sava,
pentru culturile „eneolitice târzii”, inclusiv Coţofeni, de pe Mureşul Inferior,
motivarea fiind dată pe de o parte de faptul că o cultură „nu reprezintă altceva
decât aria de răspândire a unui stil ceramic”, iar pe de altă parte s-ar anula impresia
identificării unei culturi cu un grup etnic21. Nu putem totuşi să nu remarcăm
„tranziţia” la noua terminologie, chiar în lucrarea citată, prin lipsa de obişnuinţă în
folosirea lui22.
Stilul ceramic, deşi nu anulează cu totul alte componente ale culturii materiale
şi spirituale, ce trebuie avute în vedere, reduce în bună măsură înţelegerea unei
manifestări la stilul decorativ al vaselor ceramice şi, prin urmare, la un exerciţiu al olarilor
şi modul în care el s-a răspândit, mai mult sau mai puţin, în anumite teritorii23.
Folosirea sa, corectă în fond, lasă, cel puţin, impresia unei „goliri” de conţinut şi o
aducere la abstract a unui fenomen cultural preistoric, privându-l, adeseori, de
complexitatea şi specificitatea sa, dar şi de conceptul arheologiei moderne de
„cultură”. Termen care, din „experienţele” ce pot fi verificate pe seama altor
noţiuni folosite în arheologia de la noi, se va simplifica desigur, la scurt timp, în
stilul [Coţofeni ori un altul]24, eludând astfel componenta esenţială, ceramică.
Denumire şi conţinut
În studiul său din anul 1933, ce a marcat o cotitură în cercetarea preistorică
românească, Ion Nestor definea pe scurt şi denumea cultura Coţofeni25. Alegerea a
surprins cu siguranţă la acea vreme şi surprinde şi azi. Situl de la Coţofenii din Dos,
din Oltenia, altfel unul obscur, a impus o denumire în detrimentul numeroaselor
descoperiri transilvănene, aduse la cunoştinţă în revistele de specialitate de
cercetătorii din Ardeal26.
Ecsedy 1983, p. 155, 157.
Ibidem, p. 157.
18 Dietrich et alii 2014, p. 342, nota 3; p. 357.
19 Vulpe 2001c, p. 229.
20 Furholt 2008.
21 Sava 2015, p. 10. Autorul păstrând, totuşi, denumirile culturilor „fără însă a le conferi valoarea
analitică consacrată”.
22 Nu a fost rezolvată în chip satisfăcător expresii privitoare la alte componente care privesc limbajul
arheologic, cum ar fi, de pildă, în cazul prezentării a „două niveluri de cultură Coţofeni” (Sava 2015,
p. 38) ori a „două niveluri de cultură, unul Coţofeni şi unul Şoimuş” (Sava 2015, p. 151).
23 Un incovenient major al folosirii noţiunii de stil ceramic în preistorie îl avem, cu siguranţă, în cazul
definirii manifestărilor culturale preceramice, din paleolitic, epipaleolitic şi mezolitic.
24 Un exemplu de dată recentă chiar, întâlnit la V. Sava, unde este folosit atât termenul de „stil
ceramic […]”, cât şi termeni simplificaţi, precum „stil Şoimuş” (Sava 2015, p. 38) ori „stilului
Coţofeni III” (Sava 2015, p. 39).
25 Nestor 1933, p. 64.
26 Vezi critica adusă şi la Gogâltan, Molnár Kovács 2009, p. 35-36.
16
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În acelaşi an apărea sinteza de preistorie a Transilvaniei semnată de H.
Schroller, autor care se va rezuma, asemenea înaintaşilor săi, să nu utilizeze o
denumire proprie, ci doar să folosească noţiunile derivate din tehnicile decorative
caracteristice acestei manifestări, respectiv Furchenstich şi Linsenkeramik27. La fel va
proceda şi Fr. Roth la publicarea săpăturilor extinse de la Câlnic28.
Foarte curând însă, cercetările din Transilvania vor ridica probleme de
definire a conţinutului, care au avut la bază fie un temei legitim, fie orgolii
personale. Pe seama ultimelor, trebuie să punem denumirea propusă de M. Roska
de „Corpadea I” pentru descoperirile Coţofeni şi „Corpadea II” în dreptul celor
Wietenberg29. Căutările pentru o denumire care să individualizeze materialele
intracarpatice au continuat. K. Horedt, în anul 1949, încercase să atragă atenţia
asupra necesităţii utilizării unei noi denumiri pentru descoperirile transilvănene,
distinctă faţă de cea Coţofeni folosită în Oltenia30. Însă pe fondul acestor încercări,
D. Berciu, personalitate cu greutate a acelei vremi, va da un alt verdict, fiind de
părere că denumirea de civilizaţie/complex Coţofeni trebuie extinsă şi la provinciile
Transilvania şi Banat31, deşi acelaşi autor preciza existenţa unui „facies transilvan al
tipului Coţofeni”32, opinie reiterată şi într-o lucrare apărută un deceniu mai târziu33.
Vreme de trei decenii nu s-a pus în discuţie oportunitatea denumirii, dată
descoperirilor după un sit obscur ca însemnătate şi relevanţă34. În anul 1962, însă,
Gheorghe Bichir, într-o discuţie „apendice” la fondul problemei ridicate de studiu
său, părea că reuşise să taie „nodul gordian”, într-un moment când acest lucru se
dovedea a fi oportun. Acesta distingea cultura Coţofeni de cultura Câlnic, ultimei
fiindu-i specifică ceramica decorată cu împunsături succesive, pe care o paraleliza
cu fazele Schneckenberg A şi, parţial, Schneckenberg B. Ca etalon, acesta a avut în
vedere rezultatele cercetărilor din aşezarea de la Câlnic, singurele de amploare de
până atunci, şi a propus, prin extensie, folosirea denumirii de cultura Câlnic,
individualizată prin utilizarea tehnicii Furchenstich în ornamentarea ceramicii35.
Argumentele aduse de Bichir şi evidenţa faptelor arheologice au avut însă ca efect
o înţelegere/însuşire doar parţială a acestui punct de vedere din partea altor
specialişti: la K. Horedt, cultura Coţofeni cu „grupul Câlnic”36, la Al. Păunescu

Schroller 1933, p. 30-38.
Roth 1942; Roth 1943.
29 Roska 1941; Roska 1944.
30 Horedt 1949, p. 62-63.
31 Berciu, Berciu 1946, p. 63-64; Berciu, Berciu 1949, p. 42. Denumirea de „civilizaţie” ar trebui să
sugereze, în opinia autorilor, un stadiu superior celui de „cultură”. Cu alte cuvinte, „nu orice
« cultură » poate fi numită « civilizaţie »” (vezi despre metehnele arheologiei româneşti în această
problemă, Dragoman 2005-2006, p. 140-141).
32 Berciu, Berciu 1949, p. 42.
33 Berciu 1961, p. 133.
34 O observaţie similară, recent exprimată, a se vedea la Gogâltan, Molnár Kovács 2009, p. 35 şi nota
17.
35 Bichir 1962, p. 106-110, 114.
36 Horedt 1968, p. 112.
27
28

16

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

În căutarea identităţii unei lumi

„aspectul Câlnic” al culturii Coţofeni37, la R. Vulpe, „Coţofeni-Câlnic”, cu referire
la descoperirile Furchenstichkeramik38.
La rândul său, I. Paul, confruntat cu aprigele dezbateri din anii ’60 privitoare
la aşa-zisa fază „Petreşti-Coţofeni”, aprecia că „devine tot mai evident faptul că sub
denumirea comodă, dar neprecisă de cultura Coţofeni sunt cuprinse diferite grupe
culturale care ar trebui mai clar definite”39. Aceste poziţionări istoriografice, venite
din partea unor specialişti care au abordat tangenţial fenomenul trebuie văzute ca
„voci” izolate, incapabile să contribuie în mod real la o discuţie, închisă probabil
definitiv, prin apariţia monografiei culturii Coţofeni, semnată de Petre Roman40.
Mult mai recent, în anul 1997, S. Dumitraşcu şi M. Roşu vor utiliza, pentru
zona Bihorului, terminologia de descoperiri de tip Coţofeni-Sac41, fără să putem
înţelege ce se ascunde în spatele acestei denumiri42.
Arheologia fostă iugoslavă şi cea sârbă actuală a folosit constant denumirea
de cultura Coţofeni. Desigur, aici sunt de precizat aspectele care justifică sau nu
denumirea de „grup Coţofeni-Kostolac” şi modul în care el ia naştere43. Un punct
de vedere personal a fost exprimat de D. Strejović, adept al existenţei unui ProtoCoţofeni întâlnit doar în Oltenia şi nordul Bulgariei44.
Cercetările sistematice din Peştera Magurata, în Bulgaria, unde au fost
dezvelite urmele unei locuiri de durată Coţofeni, au atras după sine folosirea acestui
sit, de către cei mai mulţi arheologi bulgari, ca eponim pentru varianta suddunăreană a culturii Coţofeni, numită fie cultura Magura, fie Magura-Coţofeni45. În
acelaşi spaţiu bulgar întâlnim şi denumirea de cultură Tărnava, după numele
localităţii unde s-a cercetat o necropolă tumulară cu morminte Coţofeni, dar, în
acelaşi timp, nu s-a renunţat în totalitate la denumirea românească de cultura
Coţofeni46.
Personal, consider că denumirea de cultura Coţofeni nu este cea mai potrivită,
dar o voi utiliza ca atare, în sensul unei convenţii deja acceptate de marea majoritate a
preistoricienilor europeni. Că realităţile transilvănene, şi nu numai, ne arată un
fenomen particular la nivelul evoluţiei generale a culturii Coţofeni, este un lucru
evident. Se poate merge până într-acolo, în a o considera chiar o cultură distinctă,
cel mai adecvat purtând numele de cultura Câlnic, preconizată cu decenii în urmă de
către Gh. Bichir. Dar, asupra acestui aspect47 voi reveni cu o altă ocazie.

Păunescu 1970, p. 202.
Vulpe 1976, p. 38.
39 Paul 1969, p. 71-72, 80.
40 Roman 1976.
41 Dumitraşcu, Roşu 1997, p. 64.
42 Vezi critica şi la Popa, Fazecaş 2012, p. 57.
43 Vezi, mai recent, Spasić 2010, p. 164-166.
44 Srejović 1987, p. 49.
45 Panajotov, Aleksandrov 1988, p. 15; Katinčarov 1991, p. 97-98.
46 Alexandrov 1990, p. 8.
47 Abordat deja, în Popa 2012, p. 197, 225-227.
37
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Eneolitic / epoca cuprului / perioadă de tranziţie spre epoca
bronzului / bronz timpuriu
Întrucât cultura Coţofeni a evoluat într-o perioadă destul de lungă de timp,
caracterizată prin schimbări structurale ample, în care unele fenomene specifice
eneoliticului dispar, iar altele purtătoare ale modului de viaţă caracteristic epocii
bronzului se nasc, încadrarea descoperirilor de acest tip a acoperit toate „plajele”
posibile: neolitic final, eneolitic, epoca cuprului, perioadă de tranziţie spre epoca bronzului, epoca
timpurie a bronzului. Această lipsă de coerenţă şi consecvenţă terminologică a generat
numeroase confuzii şi controverse, îndeosebi la nivelul caracterizării fenomenului
cultural Coţofeni.
Aşa după cum bine este ştiut, încă din prima parte a secolului al XIX-lea,
danezul Christian J. Thomsen elabora un sistem tripartit de împărţire a vestigiilor
preistorice, ce avea la bază materia primă destinată confecţionării uneltelor de către
om: epoca pietrei, epoca bronzului, respectiv epoca fierului48. Peste patru decenii, F. v.
Pulszky, adept al aceluiaşi criteriu tehnologic, definea o nouă perioadă în evoluţia
societăţilor preistorice, numită epoca cuprului (khalkos = cupru şi lithos = piatră),
inserată de acesta între epoca pietrei şi epoca bronzului49. Ulterior intrării în
limbajul de specialitate a epocii cuprului ori a eneoliticului, precizarea sfârşitului acestei
perioade ori a începutului epocii bronzului a întâmpinat serioase dificultăţi în
spaţiul Europei Centrale şi zona nord-balcanică. Folosirea încă la începutul epocii
bronzului, aproape în exclusivitate, a pieselor lucrate din cupru se opunea din
punct vedere fenomenologic încadrării în noua epocă50.
În arheologia românească preocupările de racordare a evoluţiei culturale de
la finele eneoliticului (adeseori, pentru a sublinia legătura organică cu epoca
anterioară s-a folosit, în mod greşit, termenul de „Neo-Eneolitic”) la unul din
sistemele europene existente au debutat cu perioada interbelică, optându-se la
început pentru cel central-european. În literatura arheologică din România,
termenul a fost adaptat şi folosit pentru prima dată în limba română de către I.
Kovacs, care încadra cimitirul de la Decea Mureşului în eneolitic51. În aceeaşi
perioadă, I. Nestor utiliza termenul de eneolitic, dar în paralel şi pe cel de
Steinkupferzeit52. Peste cinci ani, acelaşi specialist încerca introducerea şi pentru
România a noţiunii de epoca cuprului, folosită uneori în ghilimele („Kupferzeit”)53,
pentru ca mai apoi, referindu-se la perioada premergătoare epocii bronzului, să
menţioneze că ea este numită fie eneolitic, fie epoca cuprului, deşi va folosi constant
ultima variantă54. Referindu-se la spaţiul transilvan, H. Schroller, în 1933, folosea
termenul de epoca cuprului, unele dintre culturile acestei perioade continuându-şi
evoluţia şi în bronzul timpuriu55; totuşi, referindu-se la grupul „Furchenstich” din
Thomsen 1837, p. 57.
Pulszky 1884a, p. 297-305 (cu o sintetizare a opiniilor „în faşă”, exprimate până atunci în Europa, şi
nu numai); Pulszky 1884b, p. 429.
50 O prezentare în acest sens, vezi la Ciugudean 1996, p. 16.
51 Kovács 1928-1932.
52 Nestor 1928.
53 Nestor 1933, p. 248.
54 Nestor 1945, p. 175.
55 Schroller 1933, p. 69.
48
49
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Transilvania, acesta îl data în epoca recentă a pietrei56. Pentru o epocă a cuprului se
pronunţă, ulterior, şi arheologul braşovean A. Prox în privinţa culturii
Schneckenberg57. La finele anilor ’40, M. Roska utiliza noţiunea de „epoca de
aramă”, anterioare celei a bronzului58.
D. Berciu, încercând să situeze cultura Glina în raport cu o epocă a cuprului,
o plasa undeva la finele acesteia şi la începutul epocii bronzului. Autorul găseşte
însă că o epocă a cuprului (Kupferzeit) e mai nimerită pentru zona Ungariei decât
pentru realităţile sud-carpatice româneşti59. Într-un mod uşor diferit se exprima în
anul 1961, când era de părere că nu putem vorbi de o „perioadă eneolitică” sau
„epocă a cuprului” pe teritoriul României60.
Istoriografia postbelică va înlocui treptat noţiunea de epocă a cuprului
(Kupferzeit) cu cea de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului, în încercarea de a
exprima cât mai fidel trecerea de la modul de viaţă neolitic/eneolitic la cel
caracteristic epocii bronzului61. Între culturile reprezentative, întotdeauna vom
regăsi şi cultura Coţofeni, ca cea mai importantă manifestare a acestei epoci, cu
toate că, izolat, vom găsi şi încadrări în neoliticul tâziu62.
Însă, până la definirea mai explicită a „tranziţiei” au existat unele încercări,
încă din anii ’60 ai secolului trecut de a reintroduce/păstra în terminologia
românească noţiunea de epoca cuprului (Kupferzeit)63. Prima încercare aparţine lui N.
Vlassa care procedase nu la o înlocuire a epocii cuprului cu cea eneolitică, ci
stabilise o succesiune eneolitic-epoca cuprului, celei din urmă atribuindu-i pentru
Transilvania descoperirile de tip Bodrogkeresztúr, cimitirul de la Decea Mureşului,
influenţele Baden-Pécel, „eventualele materiale usatoviene din Secuime”, alături de
culturile Coţofeni şi Schneckenberg64. Ulterior, un alt reprezentant al şcolii clujene,
K. Horedt, adept al existenţei unei epoci a cuprului în Transilvania, include aici
culturile Petreşti, Tiszapolgár, Bodrogkeresztúr, grupul Decea Mureşului, cultura
Coţofeni, cu „grupul” său „Câlnic” şi cultura Schneckenberg, ultima evoluând, prin
faza sa B, şi în bronzul timpuriu65. Includerea destul de constantă a descoperirilor
Coţofeni în epoca cuprului o regăsim şi la I. Ferenczi66. Dintre exemplele recente,
Zoia Maxim încadra, de asemenea, descoperirile Coţofeni de la Bernadea în etapa

Ibidem, p. 33-34.
Prox 1941, p. 80, 90.
58 Roska 1949, p. 70, 75.
59 Berciu 1937, p. 67-68.
60 Berciu 1961, p. 81.
61 Sugestivă este poziţia adoptată în timp de către I. Nestor, care din promotor în perioada interbelică
a utilizării noţiunii de „epoca cuprului”, în anul 1960 afirma că, deşi se constată o intensificare a
metalurgiei cuprului, „pe teritoriul României nu se poate vorbi de o « epocă a cuprului »” (Nestor
1960a, p. 75).
62 Macrea, Crişan 1964, p. 351.
63 Pentru problematica „epocii de cupru” în centrul şi sud-estul Europei, vezi Hachmann 1991, p.
699-701, 708-711.
64 Vlassa 1964, p. 362, nota 55; vezi şi Vlassa, Daicoviciu 1974, p. 17.
65 Horedt 1968, p. 112.
66 Ferenczi 1964, p. 76; Ferenczi 1973, p. 545; Ferenczi 1974, p. 27; Ferenczi, Ferenczi 1975, p. 65;
Ferenczi, Ferenczi 1979, p. 414.
56
57

19

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

Cristian Ioan Popa

târzie a cuprului67, folosind termenul şi cu alte ocazii, în paralel cu cel de eneolitic68. Cu
toate acestea însă, în cartea sa despre „Neo-Eneoliticul din Transilvania” nu găsim
niciun cuvânt despre ce înţelege domnia sa ca fiind eneolitic şi nici despre cultura
Coţofeni69. Împreună cu Gh. Lazarovici, autoarea va include descoperirile Coţofeni
în epoca târzie a cuprului (Spätkupferzeit), epocă în a cărei fază timpurie ar fi evoluat
culturile Petreşti şi Tiszapolgár, motivând alegerea termenului ca expresie a
maximei dezvoltări a metalurgiei cuprului70.
Însă, cu doar puţin timp înainte, cu prilejul publicării studiului privind
necropola tumulară de la Poiana Aiudului, semnat N. Vlassa, Gh. Lazarovici şi M.
Takács, dar apărut după decesul primului dintre autori, întâlnim formulări precum
în „în perioada eneolitică târzie, în regiunea carpato-dunăreană au loc mari
transformări etnoculturale determinate, în primul rând, de dezvoltarea metalurgiei
aramei, precum şi de influenţele şi presiunile exercitate de mişcarea culturilor
stepice […]” ori „eneoliticul târziu - marcat îndeosebi de evoluţia etapelor târzii ale
culturii Coţofeni -, odată cu dezvoltarea metalurgiei bronzului arsenic […]”71. Deci,
Coţofeni în eneolitic târziu. Din nou, la scurt timp, deşi mai ponderat, Gh. Lazarovici
susţine folosirea în continuare a termenului de epoca cuprului, dar cu referire mai
degrabă la realităţile din Transilvania şi Banat, în legătură cu culturile Tiszapolgár şi
Bodrogkeresztúr72. Cu toate acestea, în ultimul timp, acesta include în mod
constant cultura Coţofeni în epoca cuprului73 sau, mai precis, în „epoca târzie a
cuprului”, asimilată perioadei de „tranziţie”74.
Mai recent, constatăm că noţiunea de epoca cuprului este agreată din nou de
către unii specialişti. Unul dintre promotorii ei este Fl. Gogâltan75, în opinia căruia
epoca cuprului ar dura între anii 4500-2500 BC76. Autorul ne spune că acea
„perioadă finală a epocii cuprului este sinonimă cu cea de eneolitic final sau târziu
avansată mai nou pentru secvenţa de timp în care evoluează cultura Coţofeni din
Transilvania şi Banat”77. Motivarea unei astfel de alegeri s-a făcut din dorinţa de „a
respecta o tradiţie istorică în zonă pentru definirea acestei perioade dar şi
terminologia din sud-estul Europei Centrale”78.

Vlassa, Kalmar 1987, p. 154-155.
Kalmar 1980; Kalmar 1981; Kalmar, Tatu 1985; Kalmar-Maxim 1988; Maxim 2003, p. 7; Maxim et
alii 2006, p. 377-378 ş.a.
69 Maxim 1999.
70 Lazarovici, Kalmar-Maxim 1988, p. 1000, 1003; Lazarovici, Piciu 1988, p. 927; Maxim 2011, p. 45.
71 Vlassa et alii 1986, p. 59.
72 Beşliu et alii 1992, p. 101.
73 Lazarovici et alii 2006, p. 259.
74 Lazarovici, Lazarovici 2007, p. 308 şi urm.
75 Gogâltan et alii 2008, p. 114.
76 Gogâltan 2008, p. 81; Gogâltan 2011, p. 101-102; Gogâltan, Ignat 2011, p. 7.
77 Gogâltan, Molnár Kovács 2009, p. 63, nota 286; Gogâltan 2013, p. 31, afirmaţie care reiese din
titlul studiului; vezi şi Gogâltan, Ignat 2011, p. 7.
78 Gogâltan, Ignat 2011, p. 7, nota 2.
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Terminologia o întâlnim, de asemenea, şi la alţi autori, care influenţaţi de
scrierile lui Fl. Gogâltan, au utilizat-o, mai mult sau mai puţin79. Cel mai bun
exemplu, este cel al lui V. Sava, care a inclus perioada de evoluţie a culturilor Baden
şi Coţofeni la finalul epocii cuprului din Câmpia de Vest a României, din dorinţa
exprimată, de asemenea, de racordare la terminologia din ţările vecine spre vest
României80. Însă, în acest an, în ultima sinteză asupra aceleiaşi problematici, autorul
şi-a intitulat lucrarea Eneoliticul târziu, aici incluzând, potrivit autorului,
„descoperirile asociate ceramicii Cernavodă III-Boleráz, Baden şi Coţofeni”81.
Orientat, probabil, mai mult spre realităţile din spaţiul balcano-anatolian, M.
M. Ciută încadrează cultura Coţofeni în chalcolithic82, optând, deci, pentru utilizarea
echivalentului grecesc, în locul celui consacrat în terminologia central-europeană şi
românească de eneolitic, pe care îl utilizează pentru studiile în limba română83.
Pentru D. Diaconescu, „civilizaţiile Coţofeni şi Baden” aparţin eneoliticului final, cu
toate că remarca faptul că în Bulgaria, descoperirile similare de acolo aparţin
bronzului timpuriu; cu toate acestea, consideră că folosirea noţiunii de Copper
Age/epoca cuprului este mai potrivită pentru descoperirile atribuite culturii
Tiszapolgár84.
Dar, majoritatea specialiştilor nu au aderat la folosirea termenului de epoca
cuprului pentru spaţiul românesc. Vl. Dumitrescu încadra culturile Petreşti,
Tiszapolgár şi Bodrogkeresztúr în „perioada eneolitică”, respingând includerea lor
într-o „epocă de aramă”, pe motiv că ultimul termen ar fi impropriu pentru
teritoriul României, întrucât dezvoltarea metalurgiei cuprului nu ar fi atins un nivel
atât de ridicat ca în zona Ungariei sau Slovaciei85. În ultimul tratat de Istoria
Românilor, apărut sub egida Academiei Române, M. Petrescu-Dîmboviţa contesta
folosirea pentru teritoriul României a termenului de „epoca aramei”, deoarece ea
nu ar acoperi realităţile întâlnite aici86, poziţie pe care se va situa, în aceeaşi lucrare,
şi Al. Vulpe, care aprecia că folosirea termenului de „epocă a cuprului” contravine
realităţilor de la noi, de aceea nici nu s-a bucurat de succes87. Epoca cuprului şi-ar
79 Fazecaş, Marta 2014, p. 7. Autorii referindu-se la o locuire Baden o includ în epoca „eneolitică
târzie”, însă în rezumatul în limba engleză se utilizează noţiunea de „Late Copper Age”, în locul celei
echivalente de „Late Eneolithic”.
80 Sava 2008, p. 45, 60-62.
81 Sava 2015, p. 90. Monografia cuprinde şi o trecere în revistă a terminologiei folosite de-a lungul
timpului, similară ca sferă de interes cu studiul nostru (ibidem, p. 61-69). Pentru a nu se crea confuzii,
trebuie să atragem atenţia că, dorind să ne lămurească asupra traducerii corecte din germană pentru
Stein- und Kupferzeit, colegul meu greşeşte, întrucât nu „epoca neo- şi eneolitică (deci neolitică şi
eneolitică)”, cum o afirmă în unele locuri, este varianta corectă (vezi, îndesebi, ibidem, p. 64, nota 23),
ci neolitic şi epoca cuprului, eneoliticul având echivalentul german de Steinkupferzeit.
82 Ciută 2008; cu toate că la alte studii, în rezumatele în limba engleză, utilizează termenul de „Late
Eneolithic” (cf. Ciută, Gligor 2003, p. 26).
83 Ciută, Gligor 2003, p. 17; Ciută 2010, p. 47, 49. Într-un material aflat în acest volum se utilizează cu
predilecţie noţiunea de eneolitic, însă atunci când se discută piesa de metal care face obiectul studiului,
ea este legată de „mediul cultural al perioadei târzii a epocii cuprului, mai precis culturii Coţofeni”
(Ciută, Ciută 2015).
84 Diaconescu 2009, p. 25-27.
85 Dumitrescu 1974, p. 26, nota 7.
86 Petrescu-Dîmboviţa 2001a, p. 121.
87 Vulpe 1997, p. 37; Vulpe 2001b, p. 221.
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avea începuturile, spune în continuare Vulpe, odată cu eneoliticul; în opinia marii
majorităţi a specialiştilor ea se suprapune pentru spaţiul României cu eneoliticul şi
perioada de tranziţie spre epoca bronzului încorporând, deci, culturile întâlnite în
acest interval de timp88.
Pentru zona ungară, P. Raczky, referindu-se la epoca cuprului, includea aici
evoluţiile culturilor Lengyel, Balaton, Lasinja, Tiszapolgár, Bodrogkeresztúr, Baden
şi orizonturile Hunyadi-halom, respectiv Furchenstich-ul vechi; această perioadă,
cu o evoluţie de cca. 2000 de ani, a fost plasată între a doua jumătate a mileniului V
şi prima jumătate a mileniului III89.
Foarte de curând, W. Schier a publicat un studiu în care şi-a propus să
analizeze critic şi modul în care s-a utilizat noţiunea de „Copper Age” la nivel
paneuropean, sugerând că în momentul de faţă este desuetă şi ar fi preferabilă
înlocuirea sa cu cea de „Eneolithic” ori „Chalcolithic”90.
O soluţie de compromis în clarificarea problemei departajării eneoliticului
(eneolitic este un cuvânt preluat din franceză - énéolithique -, compus din latinescul
aeneus = de aramă şi grecescul lithos = piatră) de epoca bronzului a fost cea a
introducerii unei noi perioade „tampon”, numită convenţional perioada de tranziţie de
la eneolitic la epoca bronzului. Pentru aproape o jumătate de secol, noua noţiune a
contibuit la menţinerea la un oarecare numitor comun a realităţilor culturale din
zona Bazinului Dunării de Jos şi chiar a Bazinului Carpatic, fiind îmbrăţişată de cea
mai mare parte a arheologilor români, bulgari şi sârbi.
În România, termenul are deja o vechime apreciabilă, fiind utilizat încă din
perioada interbelică. Îl foloseşte în mod repetat, începând cu anul 1939, D.
Berciu91, în diferite formule, precum cea din anul 1946: „perioada de tranziţie a
eneoliticului nostru, de sfârşit [...]”92. În Transilvania, la scurt timp, apare la
arheologii clujeni. M. Roska, în repertoriul său utilizează denumirea, însă doar
pentru a cita o încadrare propusă de H. Schroller, care la rândul său folosise şi el
această noţiune, pentru descoperirile de la Aninoasa, Ariuşd, Cristian, Turia şi Satu
Nou93; în cazul unei descoperiri (cea de la Hărman) o foloseşte, însă fără a o prelua
ca citare94. K. Horedt, în anul 1943, când s-a referit la cultura Coţofeni, a făcut-o
într-un context în care sublinia „marile prefaceri şi transformări în faza de tranziţie
între epoca neolitică şi de bronz”95.
În anul 1950, I. Nestor, discutând despre „problemele care se pun în
legătură cu sfârşitul epocii neolitice şi trecerea la epoca de bronz”, susţinea faptul
că aceasta este însoţită de folosirea bronzului şi de adânci transformări în modul de
viaţă, desfăşurate uneori cu atâta repeziciune, încât ele dau impresia unor „rupturi”

Vulpe 2001b, p. 222.
Raczky 1995, p. 51.
90 Schier 2014, p. 419, 432.
91 Berciu 1939, p. 83, 86; Berciu, Berciu 1946, p. 66; Berciu et alii 1951, p. 239; Berciu 1961, p. 16,
125; Berciu 1965, p. 64; Berciu 1967, p. 208-210.
92 Berciu, Berciu 1946, p. 66.
93 Roska 1942, p. 21, 33, 72, 79, 121.
94 Ibidem, p. 260.
95 Horedt 1949, p. 66.
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nefireşti, dar în cadrul unei dezvoltări locale96. Nestor este semnatarul şi părţii din
tratatul editat de Academia Română în anul 1960, ce poartă titlul Perioada de tranziţie
către epoca bronzului (circa 1900-1700 î.e.n.). Referindu-se concret la evoluţia culturii
Coţofeni, autorul aprecia că formarea şi dezvoltarea acesteia aparţin tranziţiei, dar
în Banat şi Transilvania „durează, în forme evoluate, mai mult”, avansând în epoca
bronzului, iar ca să fie clar în privinţa conţinutului, sublinia faptul că şi cultura
„ceramicii cu împunsături succesive” din Transilvania aparţine tot culturii Coţofeni,
însă o tratează separat, în capitolul dedicat epocii bronzului97.
Un studiu special dedicat folosirii în literatura românească a noţiunilor de
eneolitic, epoca cuprului şi perioadă de tranziţie spre epoca bronzului îi aparţine lui
D. Popescu. Autorul sesiza folosirea a cel puţin trei termeni diferiţi pentru a
desemna aceeaşi perioadă/epocă: eneolitic, epoca cuprului, perioadă de tranziţie, la
care adaugă un al patrulea, cel de începutul epocii bronzului98. Popescu formula, cu
acest prilej, şi o problemă esenţială sintetizată într-o întrebare, devenită din păcate
retorică: „Se pune întrebarea [...] dacă o cultură care aparţine epocii bronzului, îi poate
aparţine numai într-o fază mai evoluată, fazele sale mai vechi aparţinând altor epoci?” [s.n.],
situaţie valabilă şi în cazurile în care doar „aspectul/cultura Coţofeni-Câlnic” ar
aparţine, după unii specialişti, epocii bronzului99. Autorul nu poate să nu remarce,
la finalul discuţiei sale, faptul că admiţând existenţa unei perioade de tranziţie,
durata sa mare în timp nu o mai recomandă cu o atare denumire100.
Începând cu perioada ce a urmat celui de-al Doilea Război Mondial, dar mai
cu seamă spre finele veacului, tot mai multe voci din arheologia românească vor
adopta noţiunea de tranziţie de la (e)neolitic la epoca bronzului, exprimată la modul mai
mult sau mai puţin personal, de nume precum I. Nestor101, M. PetrescuDîmboviţa102, M. Macrea şi I. H. Crişan (care atribuie „perioadei de trecere spre
epoca bronzului” descoperirile din cultura Decea Mureşului de la Cuci-Dealul
Orosia103), E. Comşa104, S. Dumitraşcu105, G. Ferenczi şi I. Ferenczi (care includ în
perioada de tranziţie şi cultura Ariuşd, prin materialele de la Mugeni)106, R.
Vulpe107, iar mai recent la C. M. Mantu108, C. Schuster109, Zs. Székely110, S. M.
Nestor 1950, p. 214, 218.
Nestor 1960a, p. 79-80; Nestor 1960b, p. 96, 98-100.
98 Popescu 1970, p. 56, 58-59.
99 Ibidem, p. 57.
100 Ibidem, p. 60.
101 Nestor 1950, p. 214, 218.
102 Petrescu-Dîmboviţa 1953, p. 116, 152. Chiar şi acum un deceniu, în monografia, al cărei autor este,
dedicată săpăturilor de la Cucuteni-Cetăţuie, putem găsi mai multe intervenţii ale sale (dar şi un capitol
special semnat de R. Alaiba), privitor la „perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului”
(Petrescu-Dîmboviţa, Văleanu 2004, p. 35-36, 229, 237, 242, 270, 287-300, 330), dovadă că termenul
şi l-a însuşit până la finalul carierei ştiinţifice a domniei sale.
103 Macrea, Crişan 1964, p. 354.
104 Comşa 1972.
105 Dumitraşcu 1967a, p. 159-160; Dumitraşcu 1967b, p. 96.
106 Ferenczi, Ferenczi 1975, p. 65.
107 Vulpe 1976, p. 37-38.
108 Mantu 1995, p. 217-221, 223; Mantu 1998, p. 168-169.
109 Schuster 1997, p. 153.
110 Székely 1997, p. 23-25.
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Petrescu111 ş.a. Termenul îl întâlnim şi la arheologii sârbi (spre exemplificare, la M.
Garašanin112 sau B. Čović şi I. Marović, cei din urmă incluzând prima fază de
evoluţie a culturii Cetina în perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca
bronzului)113.
La Sarajevo (1977, 1981) şi Cracovia (1979) s-au organizat mai multe mese
rotunde cu tema Tranziţia de la neolitic la epoca bronzului, concretizate prin publicarea
unor studii dedicate special acestei problematici114. Relevante sunt şi concluziile
formulate de echipa editorială a volumului apărut la Sarajevo, cu privire la tranziţia
de la eneolitic la epoca bronzului, diferenţiat pe regiuni. Pentru teritoriul României
perioada ar fi început cu participarea unor elemente răsăritene şi s-ar fi încheiat cu
formarea unor grupe ale bronzului timpuriu. În fosta Iugoslavie, acestei perioade iau fost atribuite fazele târzii ale culturii Vučedol115.
Al. Vulpe, referindu-se la perioada de timp cuprinsă între încetarea culturilor
eneolitice locale şi începutul epocii bronzului, numită în jargon arheologic
„perioadă de tranziţie”, spune că aceasta nu ar fi decât „o expresie a neputinţei şi a
dezacordului cercetătorilor de a defini o perioadă, de altfel destul de lungă (după
unii circa 500, după alţii 700-800 de ani; în linii mari, deci, cea mai mare parte a
mileniului III)”116. Iată o remarcă, pe cât de pertinentă, pe atât de actuală. Acelaşi
cercetător este însă de părere că nu există nicio ruptură structurală între „aşa-zisa
perioadă de tranziţie şi primele culturi, despre care majoritatea cercetătorilor sunt
de părere că alcătuiesc începutul epocii bronzului propriu-zise (resp. culturile
Glina-Schneckenberg, faza Câlnic a culturii Coţofeni, Periam, Vučedol cu Zók şi
Nyírség)”117, punct de vedere susţinut şi în ultimele decenii. Revenind relativ recent
asupra noţiunii de „perioadă de tranziţie”, Al. Vulpe remarcă faptul că orice
tentativă de delimitare obiectivă între epoca eneolitică şi cea a bronzului „rămâne
Petrescu 2000, p. 56-64.
Garašanin 1983.
113 Cf. Benac 1983, p. 44.
114 Vezi lucrările din Godišnjak, XXI, 1983, p. 9-220.
115 Godišnjak, XXI, 1983, p. 225, cu concluziile: « A la réunion à Sarajevo a été accentuée l’opinion
qu’il faut compter à une période de transition de l’époque énéolithique a l’âge de bronz; au moins
dans les régions déterminées européennes. Une telle période de transition est assez visible sur le
territoire de la Roumanie, sur lequel - avec la participation de quelques éléments e l’Est - ont été
finalment formés les nouveaux groupes appartenant à l’âge de bronze (par ex. Glina, Schneckeberg et
semblables). Dans le régions yougoslaves, à cette période de transition auraient appartenir les phases
les plus récentes de la culture de Vučedol, c’est-à-dire son type Ljublijana et les autres lui semblables.
Même aprés cela et partiallement sur la base de cela, se sont formés les groupes de VinkovciSomogyvàr, Cetina, Belotić-Bela Crkva qui appartiennent à l’âge de bronze ancien.
A cette réunion a été accentuée l’opinion qu’au debut de l’âge de bronze ancien a existé une
large région de Caucase jusqu’a l’Espagne et la Petite Pologne, dans laquelle apparaîssent les
manifestation a semblables, sourtout en céramique. Les recherches futures montreront s’il y s’agit de
la mode, des influences ou des concordances éventuelles.
Il est interésant qu’il existe pour l’instant une discontinuation culturelle dans les tels en
Bulgarie du sud-est entre la chalcolithique et l’âge de bronze ancien. Il faut confirmer ce phénomène
par les nouvelles rechesches, parce qu’alors dans cette région on ne pourrait s’agir d’une période de
transition ».
116 Vulpe 1974, p. 244; Vulpe 1997, p. 46.
117 Vulpe 1974, p. 244-245.
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pur convenţională”118, fiind adeptul unei perioade de tranziţie scurte ce precede [s.n.]
însă „blocul cultural Baden-Coţofeni”, anterioară, grosso modo, anului 3500 BC.
Termenul de „perioadă de tranziţie” se justifică, însă, doar dacă nu se face abuz de
el şi dacă exprimă realităţi derulate într-un răstimp scurt de timp119. În această
„tranziţie scurtă”120, justificată deocamdată ca denumire, s-ar putea include, în
opinia domniei sale, manifestări culturale greu de apreciat ca reflectând tradiţii
locale sau inflitrări alogene, precum Cernavodă I-III, Boleráz, Celei, Herculane II,
Cheile Turzii, Folteşti, Horodiştea, Gorodsk, Usatovo etc., ce separă sfârşitul „neoeneoliticului” de epoca bronzului121. De asemenea, şi în Câmpia Tisei cultura
Baden ar urma culturii Bodrogkeresztúr după o scurtă perioadă de tranziţie122.
O definire a termenului de perioadă de tranziţie o datorăm şi lui V. Leahu.
Chiar dacă face referire la perioada de tranziţie de la epoca bronzului la epoca
fierului, se remarcă actualitatea conţinutului ei şi astăzi123.
În efortul de peste patru decenii de analiză a culturii Coţofeni, cu cele mai
importante contribuţii în acest sens, P. Roman şi-a canalizat atenţia şi asupra
discutării unor probleme de terminologie. De la bun început, cercetătorul
bucureştean a fost adeptul utilizării noţiunii de perioadă de tranziţie, în relaţie cu
manifestările de tip Coţofeni şi Baden124. Perioada de trecere ar fi fost marcată de o
instabilitate etno-culturală care a încetat odată cu cristalizarea grupelor culturale ale
epocii bronzului125. Replicând la afirmaţia lui H. Ciugudean potrivit căreia sintagma
de „perioadă de tranziţie” este scoasă din limbajul de specialitate din ţările vecine,
P. Roman subliniază că acest termen cu atât mai mult este potrivit cu cât, pe de o
Vulpe 2001c, p. 222.
Ibidem, p. 228, nota 6, autorul afirmă: „O perioadă de « tranziţie » reflectă mai degrabă stadiul încă
insuficient al cunoştinţelor, dar şi gradul de convenţie al separării perioadelor. Oricum, este nepotrivit
să se utilizeze o astfel de denumire pentru etape mai lungi”.
120 Vezi şi Vulpe 1995, p. 18.
121 Vulpe 1997, p. 42; Vulpe 2001c, p. 223, 228, nota 6, fig. 30.
122 Vulpe 2001c, p. 228. Cu peste patru decenii în urmă, notăm aici faptul că un cimitir
Bodrogkeresztúr (de la Ciumeşti) a fost atribuit, chiar din titlul în română, „tranziţiei”: Morminte din
perioada de tranziţie spre epoca bronzului de la Ciumeşti, însă, într-un mod inedit, în rezumatul tradus în
germană se evită această terminologie: Die Friedhof des Typus Bodrogkeresztúr von Ciumeşti (jud. Satu-Mare)
(Kacsó 1969, p. 49, 54).
123 Leahu 1973, p. 480, din care citez: „Perioada de trecere de la o epocă la alta a societăţilor omeneşti
poate fi considerată acea etapă (de timp şi evoluţie) în care se constată - generând însă şi aspecte
aparte, noi, de ordin istoric, etnic, social sau cultural-arheologic - atât elemente aparţinând unei epoci
ce şi-a consumat în esenţă procesele şi fenomenele ce i-au fost proprii, cât şi elemente care reprezintă
germinaţia unei noi etape de dezvoltare, dar care se vor constitui, se vor întrepătrunde şi vor evolua
într-o deplină capacitate de afirmare numai după dispariţia a ceea ce a marcat simptomele epocii
anterioare. Perioadă de trecere este acea etapă de evoluţie în care, pe baza coexistenţei şi complinirii
vechiului cu noul, se nasc sau se produc aspecte, relaţii şi fenomene ale dezvoltării societăţii pe care
epocile ce o mărginesc, între care ea le uneşte, nu le-au cunoscut - oricum ca elemente tipice, pe
deplin definitorii”.
124 Morintz, Roman 1968; Morintz, Roman 1969; Roman 1976, p. 77; Roman, Németi 1978, p. 58-62.
Varianta în limba engleză a cărţii Cultura Coţofeni, a fost publicată la Oxford, sub titlul The Late Copper
Age Coţofeni Culture of South-East Europe (Roman 1977), dar a fost retrasă curând de pe piaţa editorială
din cauza traducerii defectuoase, în care chiar titlul nu exprima punctul de vedere al autorului (Roman
2000, p. 309). Prin urmare, nu se poate folosi pentru terminologia de limbă engleză.
125 Roman 1981, p. 162.
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parte scoate în evidenţă specificităţile culturale nord-dunărene, iar pe de altă parte
el nu împiedică integrarea acestor fenomene în cronologia preistoriei europene126.
S. Morintz, un apropiat al lui P. Roman, vedea perioada de tranziţie spre epoca
bronzului ca pe una complexă, cu o desfăşurare etapizată. Etapa a doua din această
evoluţie ar fi fost reprezentată de orizontul Mihalić-Coţofeni-Baden127.
Un punct de vedere similar îl vom regăsi şi la Vl. Dumitrescu, care în ultima
sinteză a preistoriei româneşti apărută înainte de 1989, Dacia înainte de Dromihete, a
prezentat întreaga problematică ridicată de perioada de tranziţie spre epoca
bronzului, pe care autorul o data între cca. 2700 şi sfârşitul mileniului III BC şi a
cărei cultură reprezentativă este desemnată ca fiind cultura Coţofeni128.
Arheologia bulgară a îmbrăţişat şi ea, parţial, noţiunea de „tranziţie spre
epoca bronzului”. Mă rezum aici însă în a consemna opinia Henriettei Todorova,
care vedea în conţinutul „tranziţiei” un parcurs cu două etape diferite: eneolitic
final (ori post-eneolitic) şi proto-Bronz, însă derulat anterior formării culturii
Coţofeni129, a cărei existenţă este considerată ca fiind una, prin excelenţă,
aparţinătoare începutului epocii bronzului130.
Dar, pe măsură ce aspectele legate de sfârşitul culturii Coţofeni şi cele ale
începutului epocii bronzului au început să se detalieze, prin precizarea
particularităţilor tehnologice, de cultură materială şi spirituală, de habitat şi
economie, a devenit tot mai dificilă trasarea unei graniţe între perioada de tranziţie
şi epoca bronzului. Acest fapt a fost remarcat şi subliniat deja cu două decenii în
urmă de către H. Ciugudean131. Atingând tangenţial şi problematica terminologiei
legate de începuturile epocii bronzului, N. O. Boroffka observa faptul că în
literatura românească, cu două excepţii (D. Popescu şi Al. Vulpe) nu a fost explicat
îndeajuns termenul de „perioadă de tranziţie” şi nici nu a fost demonstrată clar
folosirea denumirii de „epoca bronzului”, din moment ce aliajul între cupru şi
cositor apare abia în timpul bronzului mijlociu132.
După 1990, pe fondul unei libertăţi (şi) de opţiuni mai mari din partea
specialiştilor, în arheologia românească au „explodat” teme, teze, ipoteze, dar şi
termeni, ajungându-se ca în scurt timp, cam toate noţiunile utilizate până atunci să
se regăsească în studii contemporane ca apariţie.
N. Ursulescu, una dintre vocile cu autoritate în domeniu, a propus, acum
două decenii, o nouă periodizare pentru culturile eneolitice din România, folosind
un sistem tripartit: eneolitic timpuriu, eneolitic dezvoltat, eneolitic final. În
eneoliticul final, ce înlocuia noţiunea de „perioadă de tranziţie de la neolitic la
epoca bronzului” erau incluse acum manifestări culturale precum Horodiştea-

Roman 2000, p. 310.
Morintz 1980, p. 51.
128 Dumitrescu, Vulpe 1988, p. 51-59.
129 Todorova 1995, p. 89-92.
130 Alexandrov 1990; Alexandrov 1995, p. 253-268.
131 Ciugudean 1996, p. 16, unde autorul menţionează că „Diferenţele sunt şi mai mici între aşa-numita
perioadă de tranziţie şi primele manifestări ale epocii bronzului, trecerea la epoca bronzului fiind un
fenomen greu, dacă nu imposibil de fixat în timp şi spaţiu […]”.
132 Boroffka 1994, p. 261, nota 4.
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Erbiceni, Folteşti-Cernavodă II, Cernavodă III, Coţofeni, Baden şi Kostolac133.
Autorul, referindu-se la perioadele de tranziţie ale preistoriei, remarcă faptul că ele
se fac „de cele mai multe ori, gradual, menţinându-se laolaltă, pentru o vreme,
elemente ale vechiului şi noului”134. Criticând coborârea începutului epocii
bronzului pe la 3500 BC, propusă de Al. Vulpe, consideră ca fiind o greşeală
desfiinţarea unei perioade atât de lungi de timp (legată, spune domnia sa, mai mult
de fenomene eneolitice) şi includerea sa în brozul timpuriu, cu atât mai mult cu cât,
în această vreme nu există obiecte lucrate din bronz135. Recent - deşi autorul a
inclus la un moment dat cultura Coţofeni în bronzul timpuriu136 -, a pledat pentru
o terminologie în care să se renunţe la noţiunea de epoca cuprului în beneficiul celei
de eneolitic, argumetând cu rolul pe care îl joacă încă industria litică137.
Încă din anul 1995, H. Ciugudean a folosit, e adevărat pentru un studiu în
limba engleză, termenul de Later Eneolithic pentru desemnarea perioadei anterioare
bronzului timpuriu138. Mult mai explicit în argumentarea includerii fenomenului
Coţofeni în eneolitic se va exprima în monografia dedicată descoperirilor din
Transilvania şi Banat, motivându-şi alegerea prin nevoia de racordare a realităţilor
din teritoriile româneşti la sistemele cronologice central şi sud-est european139.
Opţiunea terminologică s-a dovedit atunci inspirată, întrucât se afla în „trend”,
fiind preluată curând şi în lucrările lui Fl. Gogâltan, care a utilizat frecvent noţiunile
de eneolitic târziu, finalul/sfârşitul eneoliticului, sfârşitul eneoliticului târziu, atât în teza sa de
doctorat, cât şi în alte lucrări140. Termenul „eneolitic” îl va folosi, recent, şi C. N.
Rişcuţa141, după ce a renunţat, pe rând, la noţiunile de „perioadă de tranziţie”142 şi
„bronz timpuriu”143, pentru a încadra descoperirile Coţofeni. Alţi autori au uzitat şi
ei în ultimul timp de termenii eneolitic144 sau eneolitic final145 pentru a încadra
descoperirile Coţofeni.
La finalul secolului trecut, majoritatea arheologilor sârbi au inclus şi ei
cultura Coţofeni în epoca eneolitică: M. Jevtić146, L. Babović147, D. Krstić148, J.
Paprenica149, P. Popović, M. Vukmanović, N. Radojčić150, R. Vasić151. N. Tasić, de
Ursulescu 1993, p. 21, tabel; vezi şi Ursulescu 1998, p. 54-57; Ursulescu 2002, p. 54-55, 162.
Ursulescu 2002, p. 7.
135 Ibidem, p. 164-165.
136 Ursulescu 2013, p. 56, nota 3.
137 Ursulescu 2008, p. 7; Ursulescu 2014, p. 413.
138 Ciugudean 1995.
139 Ciugudean 2000, p. 15; vezi şi Ciugudean 2001, p. 79.
140 Gogâltan 1999, p. 14 şi urm.; Gogâltan 2005, p. 89.
141 Rişcuţa 1999-2000, p. 44; Rişcuţa 2005, p. 100; Rişcuţa et alii 2012, p. 59-60, 63; Rişcuţa 2013, p.
57-58, 71.
142 Rişcuţa 1995-1996, p. 272-275, Rişcuţa 1998, p. 123; Rişcuţa 2001, p. 141, 151, 153.
143 Rişcuţa 2000, p. 213, autorul afirmând că „începutul epocii bronzului în zona de sud-vest a
Transilvaniei poate fi plasat la nivelul fazei finale a culturii Coţofeni”.
144 Bejinariu 2013, p. 82.
145 Bălan, Ota 2012, p. 42, 44-45.
146 Jevtić 1987, p. 21.
147 Babović 1986, p. 118.
148 Krstić 1986, p. 150.
149 Paprenica 1986, p. 363.
150 Popović et alii 1986, p. 168-169.
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pildă, a folosit constant, începând cu anii ’80, termenul de eneolitic pentru
încadarea culturii Coţofeni152. În anul 1995, opta din nou pentru utilizarea
termenului de eneolitic, în locul unor noţiuni precum epoca cuprului sau perioadă de
tranziţie de la neolitic la epoca bronzului în lucrarea sa dedicată acestei epoci în zona
central-vestică a Balcanilor153. Culturile Cernavodă III-Boleráz, Baden, Kostolac,
Coţofeni, orizontul Retz-Gajary şi cultura mormintelor tumulare au fost incluse în
eneoliticul mijlociu, iar în eneoliticul final, cultura Vučedol154. Cercetătorii care
studiază azi descoperirile Coţofeni-Kostolac din Serbia, precum M. Spasić155, A.
Kapuran şi A. Bulatović, le cuprind în (Late) Eneolithic156, doar la primul dintre
autori fiind observată o tendinţă de „trecere”, mai mult formală, către noţiunea de
Late Copper Age, deşi textul abundă tot de terminologia Late Eneolithic157.
O bună parte din cercetarea arheologică din România şi Bulgaria a
considerat că începuturile epocii bronzului se leagă în mod organic de evoluţia
culturii Coţofeni. Contrastând chiar cu propriile opinii, cei mai mulţi dintre autorii
care s-au exprimat în termenii anteriori au încadrat cultura Coţofeni şi în bronzul
timpuriu, cu nuanţe care, în general, se referă la o prelungire a evoluţiei şi în această
epocă. Îi menţionez aici, în ordine alfabetică, pe I. Andriţoiu158, E. Amlacher159,
Gh. Baltag, N. O. Boroffka160, C. Daicoviciu161, S. Dumitraşcu162, O. Floca163, M.
Macrea şi D. Berciu164, M. Macrea şi I. H. Crişan165, G. Marinescu (include toate
descoperirile Coţofeni din nord-vestul Transilvaniei, şi cele de început în perioada
timpurie a epocii bronzului)166, I. Paul167, I. F. Pascu, C. Toma168, Gh. Petre
Govora169, D. Radu170, C. N. Rişcuţa171, Zs. Székely172, C. M. Tătulea173, N.
Vlassa174, C. Virag175, Vl. V. Zirra176.
Vasić 1986, p. 269.
Tasić 1985, p. 11; Tasić 1987, p. 16.
153 Tasić 1995, p. 10.
154 Ibidem, p. 19-84 şi tabelul de la p. 18.
155 Spasić 2010, p. 160-161, 163-168.
156 Kapuran et alii 2007, p. 123; Kapuran, Bulatović 2012, p. 17-19; Kapuran, Milošević 2013a, p. 2730; Kapuran et alii 2013a, p. 100; Kapuran et alii 2013b, p. 200-203.
157 Kapuran 2014, p. 39-52.
158 Andriţoiu 1975, p. 394; Andriţoiu 1985, p. 15; Andriţoiu 1992, p. 87, 93, pl. 76, tabelul sinoptic.
159 Baltag, Amlacher 1987-1988, p. 98, 104-105, 108.
160 Boroffka 1994, p. 261-262, tabelul 14.
161 Daicoviciu 1954, p. 72.
162 Dumitraşcu 1967b, p. 94-95.
163 Floca 1957, p. 8, 435.
164 Macrea, Berciu 1955, p. 610.
165 Macrea, Crişan 1964, p. 315.
166 Marinescu 1994, p. 9.
167 Paul 1980, p. 26.
168 Pascu, Toma 2006, p. 309-310.
169 Petre-Govora 1995, p. 18.
170 Radu, Moldovan 1981, p. 352.
171 Rişcuţa 1999-2000, p. 213.
172 Székely 2003, p. 43.
173 Tătulea 1983, p. 218.
174 Vlassa 1961, 34-35.
175 Virag et alii 2006, p. 360.
151
152

28

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

În căutarea identităţii unei lumi

R. Vulpe includea cultura Coţofeni, alături de manifestările Cernavodă,
Horodiştea-Folteşti, Baden, Vučedol, „amforelor sferice” şi a mormintelor cu ocru
în perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului, în timp ce bronzului
timpuriu îi atribuia civilizaţia Coţofeni-Câlnic (Furchenstichkeramik), GlinaSchneckenberg, Periam ş.a.177. Prin urmare, autorul făcea clar distincţia între faza
târzie Coţofeni, atribuită epocii bronzului şi etapele anterioare.
O opinie explicită asupra începuturilor epocii bronzului în zona carpatodunăreană aparţine lui P. I. Roman. Potrivit acestuia, inflitrarea culturii
mormintelor tumulare cu ocru va coincide cu o nouă etapă de „alimentare” indoeuropeană a entităţilor culturale formate de „strămoşii” acestora, deja sedentarizaţi
şi autohtonizaţi după mai multe generaţii. Aceştia vor ocupa îndeosebi zona joasă
de la Dunărea Inferioară, determinând regruparea populaţiilor locale din acest
teritoriu. Ca reacţie la această pătrundere se formează două mari cercuri culturale:
unul răsăritean, cu o puternică componentă alogenă (Folteşti III) şi un altul centralbalcanic - vest-pontic (Ezerovo), în care fondul local este preponderent. Un efect
al contactului şi întrepătrunderii celor două lumi va fi apariţia primelor manifestări
culturale cu trăsături specifice epocii bronzului. Acestea ar constitui, potrivit
majorităţii specialiştilor, creaţia unor populaţii prototrace178. Prin urmare, în zona
de contact dintre Dunărea Mijlocie şi Dunărea Inferioară se nasc cele dintâi grupe
ale bronzului timpuriu. P. Roman plasează momentul la care se petrece procesul ca
fiind ulterior culturii Cernavodă II-Folteşti II, întrucât elemente de acest tip se
regăsesc, asimilate, în diferite grupe din zonă: Zăbala, Glina, Ezerovo, Ezero sau
Coţofeni II179. În cele două cercuri culturale, Folteşti III şi Ezerovo, se constată o
tendinţă de unificare a culturii materiale, la care contribuie în chip elocvent
bunurile sudice din lumea egeică şi vest-anatoliană, regăsite sub forma unei mode a
vaselor-askos şi a cănilor cu buza oblică. Această modă va „sensibiliza” şi lumea
tumulară de la nordul gurilor Dunării, astfel încât greu se pot face distincţii între
cele două cercuri culturale şi cultura mormintelor tumulare. Cu toate că sunt
contemporane unor manifestări ale epocii bronzului (Glina, Ezero, Helladic
timpuriu), cele două cercuri culturale, Ezerovo şi Cernavodă II-Folteşti II, nu au
asimilat trăsăturile esenţiale ale epocii bronzului180. Trecerea la epoca bronzului s-ar fi
petrecut de la est spre vest şi nord, moment în care este afectat arealul ocupat de
comunităţile Coţofeni181, în dauna cărora se vor forma şi primele grupe ale epocii
bronzului din centrul şi vestul României, nord-vestul Bulgariei şi nord-estul Serbiei.
M. Petrescu-Dîmboviţa, în ultima sinteză a preistoriei teritoriului României,
împărţea eneoliticul în eneolitic timpuriu (culturile Vinča târzie, Boian, Vădastra,
Hamangia, Turdaş, Iclod, Tisa, Suplac, Stoicani-Aldeni, Precucuteni) şi eneolitic
dezvoltat (culturile Gumelniţa, Petreşti, Cucuteni-Ariuşd-Tripolie, Tiszapolgár,
Zirra 1994, p. 5; Zirra, Pop 1995, p. 14; Zirra 1997, p. 4; Zirra et alii 2001, p. 34; Zirra et alii 2002,
p. 55; Zirra et alii 2005, p. 64.
177 Vulpe 1976, p. 37-38.
178 Vezi Roman 1989, p. 53-54.
179 Roman 1989, p. 54.
180 Ibidem.
181 Ibidem.
176
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Bodrogkeresztúr, Cernavodă I şi Decea Mureşului)182, deci nu a inclus şi perioada
de timp în care evoluează cultura Coţofeni, fapt ce poate fi dedus şi din plasarea
începuturilor epocii bronzului la cca. 3500 BC183.
Pentru Al. Vulpe, faza Câlnic a culturii Coţofeni era înţeleasă, acum patru
decenii, ca faza cu decor format din împunsături succesive, încadrată de autor în
bronzul timpuriu. Motivarea consta în lipsa unor diferenţe de ordin structural între
manifestările perioadei de tranziţie şi cele ale bronzului timpuriu184. Anticipând un
punct de vedere, pe care autorul s-a situat ferm în ultimele decenii, în anul 1971
acesta formula următoarea constatare, care s-a dovedit una corectă în timp:
„Pentru epoca bronzului vom distinge mai întâi o perioadă de tranziţie de la
neolitic, în care se situează mulţimea de grupe şi mari complexe culturale, în
general mai puţin cunoscute, ce succed marilor culturi neolitice. Urmează apoi o
perioadă timpurie, în care fenomenele de tranziţie capătă o formă stabilă (este
evident că pe măsura progresului cercetării, sintagma de « perioadă de tranziţie » se
va reduce, pentru a dispărea, fiind inclusă în perioada timpurie a bronzului)”185. În
anul 1995 autorul data începuturile epocii bronzului în Bazinul Carpatic pe la 3500
BC, odată cu formarea culturilor Baden şi Coţofeni. Totuşi, abia din jurul anului
2500 BC Vulpe vorbeşte de cristalizarea unor grupuri culturale specifice epocii
bronzului propriu-zise186. Mai recent, acesta situează debutul bronzului timpuriu pe
teritoriul României în jurul aceleiaşi date de 3500 BC, odată cu apariţia „blocului
cultural Baden-Coţofeni”187, considerat caracteristic pentru debutul epocii
bronzului în spaţiul carpato-dunărean, întrucât de la începuturile sale prezintă
„trăsăturile definitorii ale noii epoci, a bronzului”188. Prin acesta, Vulpe înţelege
descoperirile denumite „Coţofeni” din Transilvania, Banat, Oltenia, jumătatea
vestică a Munteniei şi nord-vestul Bulgariei şi cele denumite „Baden” din Câmpia
Tisei, pusta maghiară, Transdanubia, Slavonia, Slovacia, Austria şi Moravia. Deşi
comportă o seamă de trăsături comune (îndeosebi în ceramică) cercetătorul
bucureştean remarcă diferenţele notabile la nivel regional189.
Opiniile domniei sale au fost însuşite de unii cercetători bucureşteni, cum ar
fi R. Băjenaru şi A. Popescu, care au inclus în bronzul timpuriu acele „grupe
culturale încadrate în mod tradiţional în « perioada de tranziţie la epoca bronzului »,
precum Boleraz, Cernavodă III, II, Folteşti, Baden sau Coţofeni”190.
O opinie similară, în bună parte, privitoare la începuturile epocii bronzului la
nordul Dunării o are I. Motzoi-Chicideanu. Acesta consideră că epoca bronzului

182 Petrescu-Dîmboviţa 2001a, p. 121; Petrescu-Dîmboviţa 2001b, p. 148-169, deşi aici lipseşte cultura
Turdaş, inclusă în neoliticul dezvoltat (târziu).
183 Petrescu-Dîmboviţa 2001a, p. 121.
184 Vulpe 1974, p. 245, nota 6; p. 249.
185 Vulpe 1971, p. 311.
186 Vulpe 1995, p. 18.
187 Vulpe 2001c, p. 223, 237.
188 Vulpe 1997, p. 46.
189 Vulpe 2001c, p. 229.
190 Băjenaru, Popescu 2012, p. 407, nota 2; Băjenaru 2010, p. 297.
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începe „odată cu sfârşitul marilor complexe culturale eneolitice cum sunt CucuteniTripolje, Gumelniţa-Karanovo şi Bodrogkeresztúr”191.
M. Rotea s-a poziţionat şi el constant în ultimele două decenii în privinţa
încadrării culturii Coţofeni în bronzul timpuriu192. La un moment dat, autorul
afirmă că utilizarea noţiunii de eneolitic pentru descoperirile Coţofeni ar fi cea mai
nepotrivită, „având în vedere diferenţele fundamentale de mod de viaţă între
culturile eneolitice şi această cultură”. Chiar dacă defineşte cultura Coţofeni drept
„o cultură de tip tranzitoriu”, optează totuşi pentru o datare a sa în bronzul
timpuriu193, anulând practic ceea ce se înţelege prin culturile „tranziţiei”.
În teza sa de doctorat asupra culturii Coţofeni din Bulgaria, Şt. Alexandrov
evită să discute probleme de terminologie, rezumându-se să menţioneze că în
Serbia fenomenul amintit este inclus în eneolitic, în România în perioada de
tranziţie spre epoca bronzului, iar în Bulgaria în bronzul timpuriu. Autorul îşi
motivează rezervele personale prin lipsa unor cercetări în detaliu pe spaţii largi, cât
şi printr-o interpretare corectă a pieselor de metal194. Autorul încadrează constant
descoperirile Coţofeni sud-dunărene în bronzul timpuriu195.
Încă din anul 1992, I. Bóna, referindu-se la siturile maghiare ale culturii
Makó, le considera reprezentative pentru „faza de tranziţie” către epoca
bronzului196. Adoptând o poziţie similară, recent, unii cercetători din Ungaria, prin
modul în care au precizat denumirea perioadei cuprinse între cca. 2800 şi 2600 BC,
anume „intermediary period between the Late Copper Age and the Early Bronze
Age”197, „transition to the Bronze Age”, „transition between the Copper and the
Bronze Age”198, „Bronze Age transition”199, ori „transitional period between Late
Copper Age and Early Bronze Age”, ce urmează unei „Late Copper Age” (36002800 BC), este evident că simt nevoia unei clarificări terminologice privitoare la
perioada contemporană evoluţiei subfazelor Coţofeni IIIa-IIIb200. De asemenea, cu
referire la regiunile estice ale Marii Câmpii Ungare s-au utilizat deja termeni precum
„In the Early Bronze Age and the transition period leading to it”201. Editarea unui
volum special, în anul 2013, purtând titlul Transition to the Bronze Age: Interregional
Interaction and Socio-Cultural Change in the Third Millennium BC Carpathian Basin and
Neighbouring Regions202, este sugestiv pentru tendinţele colegilor unguri.
Nu demult, C. Kacsó observa că plasarea cronologică şi fenomenologică a
culturii Coţofeni este neclară, atât timp cât culturile învecinate şi contemporane
191 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 50. O respingere a acestei ipoteze, a se vedea la Gogâltan 2013, p. 32,
nota 6.
192 Rotea 1992, p. 95; Rotea 1993, p. 65; Rotea 2005, p. 34, 39-40; Rotea et alii 2008, p. 50-51.
193 Rotea 2009, p. 10.
194 Alexandrov 1990, p. 2.
195 Alexandrov 2007, p. 331, 333.
196 Bóna 1992, p. 12.
197 Horváth 2011, p. 75.
198 Kulcsár, Szeverényi 2013, passim.
199 Kiss, Kulcsár 2007, p. 106; Horváth 2014, p. 99, 101, 120.
200 Barczi et alii 2012, p. 42; Horváth et alii 2013, p. 163, 170, tabelul 6.
201 Gerling et alii 2012, p. 165, 173.
202 Heyd et alii 2013.
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dinspre vest sunt atribuite fie epocii cuprului, fie chalcoliticului ori neoliticului
final203.
În ceea ce mă priveşte, am încadrat în mod constant descoperirile Coţofeni
în timpul perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului204, în ultimii ani
fiind însă prudent în a opera cu oricare încadare205.
Perspectiva tehnologică şi fenomenologică
O scurtă trecere în revistă a principalelor puncte de vedere asupra acestor
chestiuni ne ajută să observăm poziţionarea unor specialişti şi în funcţie de
realităţile enunţate aici.
De pildă, acum o jumătate de veac, K. Horedt în studiul său asupra epocii
cuprului în Transilvania atingea şi problema delicată a apartenenţei topoarelor de
cupru cu gaura transversală de înmănuşare la epoca bronzului, doar pe criterii
tipologice, cu toate că metalul din ele, o spunea clar, nu era bronzul206.
În plan strict tehnologic, P. Roman plasa începutul perioadei de tranziţie
după dispariţia uneltelor masive din cupru, iar începutul epocii bronzului odată cu
apariţia topoarelor cu un singur tăiş207.
Al. Vulpe, iniţial adept al criteriului tehnologic în definirea unor epoci, situa
debutul epocii bronzului odată cu constituirea acelor grupe culturale în aria cărora
încep să se confecţioneze unele tipuri de obiecte din metal specifice, cu o evoluţie
ce va depăşi acest stadiu208. Într-un alt studiu apărut ulterior, Vulpe susţinea că
despre o epocă a cuprului, în sens fenomenologic, nu putem vorbi decât, cel mult
pentru neoliticul târziu, criticând utilizarea termenului pentru ansamblul de
descoperiri integrate perioadei de tranziţie spre epoca bronzului, folosirea
termenului de eneolitic având avantajul de a reliefa atât caracterul neolitic al epocii,
cât şi dezvoltarea metalurgiei cuprului209.
H. Ciugudean caracteriza începutul bronzului timpuriu, din punct de vedere
tehnologic, prin folosirea alături de obiectele de cupru şi a celor realizate prin
alierea cuprului cu arsen, fie prin batere, fie prin turnare în tipare mono- sau
bivalve. În această etapă îşi fac apariţia şi primele depozite, precum cel de la Vâlcele
(Baniabic) format din topoare cu gaură de înmănuşare transversală210.
N. Ursulescu aprecia că uneltele şi armele atât de piatră, cât şi de metal din
perioada eneoliticului final (incluzând aici şi cultura Coţofeni) „reflectă perfect
trăsăturile unei perioade de tranziţie”, subliniind rolul pe care bronzurile arsenice
(numite „bronzuri arsenate”) îl au în această perioadă şi care „reprezintă o tranziţie
de la metalurgia aramei la cea a bronzului propriu-zis”211.

Kacsó 1999, p. 56, nota 26.
Popa 1995; Popa 1997-1998; Popa 2011a, p. 99-153.
205 Vezi, mai cu seamă, Popa 2012; Popa, Fazecaş 2012, dar şi Crandell, Popa 2015.
206 Horedt 1968, p. 112.
207 Roman, Németi 1978, p. 58-59.
208 Vulpe 1970, p. 2.
209 Vulpe 1974, p. 248-249.
210 Ciugudean 1996, p. 19.
211 Ursulescu 2002, p. 163.
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Şi din punct de vedere fenomenologic, aşa cum se subliniază recent,
începând din perioada de final a culturii Coţofeni se constată o tranziţie, prin
„bronzurile arsenice” sau obiectele de „cupru arsenice” spre metalurgia bronzului
propriu-zisă, care nu debutează mai devreme de 2000 BC212.
Perspectiva socio-economică şi spirituală
Aşa cum bine se observa într-o prezentare a terminologiei referitoare la
răstimpul dintre sfârşitul eneoliticului şi începutul epocii bronzului, se constată o
tendinţă tot mai evidentă în ultimele decenii de abordare a problemei nu doar strict
din punct de vedere fenomenologic. Tendinţa actuală este de a adopta un alt
criteriu decât cel al apariţiei şi utilizării aliajului Cu + Sn) în definirea debutului
epocii bronzului, tot mai mult făcându-şi loc interpretări care ţin seama şi de
modificările social-economice ori de ordin spiritual213, sau cele de natură socioeconomică şi de habitat214.
Acum şase decenii, D. Berciu vedea cultura Coţofeni drept o manifestare
„care face legătura cu eneoliticul şi deschide cultura bronzului de la noi”215. Autorul
remarca, în acelaşi timp, că obiectele de cupru nu pot constitui, ele însele, un
criteriu de departajare netă între două epoci istorice. Conform părerii sale,
exprimate în spiritul istoriografiei marxiste, abia creşterea animalelor ar fi adus acea
modificare radicală în societatea preistorică216.
În Istoria României, apărută în anul 1960, I. Nestor plasa în timpul „tranziţiei
către epoca bronzului” ceea ce istoriografia marxistă numea „prima mare diviziune
socială a muncii”, caracterizată prin ponderea tot mai mare deţinută de creşterea
animalelor (incluzând şi păstoritul în turme mari), în raport cu cultivarea
pământului şi apariţia unor schimburi regulate cu produse executate de indivizi
specializaţi217.
D. Popescu sublinia, acum cinci decenii, necesitatea raportării la prefacerile
ce vor genera noile forme de viaţă, în cadrul cărora contesta rolul exclusiv acordat
criteriului tehnologic în definirea epocii bronzului, remarcând procesul de
sedentarizare al comunităţilor Coţofeni ca pe un fenomen specific ulterior epocii
bronzului218.
O discuţie amplă şi de substanţă asupra noţiunii de perioadă timpurie a
epocii bronzului a fost prezentată acum două decenii de către H. Ciugudean, prilej
cu care a fost reafirmată necesitatea raportării la toate fenomenele ce însoţesc
schimbările din intervalul cuprins între neolitic şi epoca bronzului219.
Despre „o fază intermediară între eneolitic şi epoca bronzului” vorbeşte şi
Z. Andrea cu referire la descoperirile ce premerg manifestările de tip Coţofeni,
Baden şi Kostolac (incluse în bronzul timpuriu) din regiunea central-nordică a
Dani 2013, p. 215-216.
Vezi Ciugudean 1996, p. 19.
214 Bankoff, Winter 1990, p. 175; Ciugudean 1996, p. 16, 19.
215 Berciu 1950, p. 60.
216 Ibidem, p. 55.
217 Nestor 1960a, p. 72-76, 82.
218 Popescu 1970, p. 56.
219 Ciugudean 1996, p. 15-21.
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Albaniei. Autoarea vede această importantă etapă ca una de dispariţie a culturilor
neolitice/eneolitice şi de apariţie a noilor grupe culturale ale bronzului timpuriu,
relevând modificări notabile de ordin material, dar şi privitor la raporturile
economice, sociale sau ale vieţii spirituale220.
Abordând problema metalurgiei cuprului şi a bronzului, dar şi a ansamblului
de fenomene culturale cărora le aparţin cuceririle din plan tehnologic pe teritoriul
României, Al. Vulpe îşi va rezerva, constant, o serie de observaţii pe marginea
definirii şi folosirii terminologiei adecvate în cazul perioadei ce premerge direct
epoca bronzului. Dacă în anul 1970 lua în calcul criteriului tehnologic221, ulterior va
contesta acest mod de abordare, pledând în favoarea adoptării unei viziuni mai
ample, ce ia în considerare complexitatea tuturor transformărilor de ordin material
şi spiritual ce însoţesc începuturile epocii bronzului222. În anul 2001, renunţând şi
criticând doar criteriul strict fenomenologic, vede debutul epocii bronzului ca
rezultat al unor ample modificări ale habitatului, economiei şi tehnologiei,
practicilor funerare, precum şi al expresiei vieţii spirituale. Aşezările, spune acesta,
sunt de mici dimensiuni, economia devine preponderent axată pe creşterea vitelor,
se evidenţiează caracterul patriarhal al societăţii, apar mormintele tumulare ca
expresie a ierarhizării sociale, ceramica sărăceşte în forme şi ornamentaţie etc.223.
Adept al teoriilor lansate de profesorul bucureştean, R. Băjenaru afirmă, la
rându-i că “the phenomenological criterion of fixing the debut of the new epoch to
the first items made of copper-tin alloy can no longer be accepted by the modern
research. It is considered that the changes in the way of life, habitat, economy,
religion and so on, unfortunately aspects that can hardly be detected by the
archeological research, are more important”. Autorul stabileşte la rându-i, în
detrimentul rolului jucat de criteriul fenomenologic, şase argumente invocate ca
specifice epocii bronzului: 1. Un tip nou de habitat, prin dispariţia tell-urilor şi
extinderea locuirilor sezoniere; 2. Apariţia tumulilor; 3. Rolul ridicat jucat de
creşterea animalelor, cu noi strategii de subzistenţă; 4. Dispariţia drastică a plasicii
antropomorfe şi a locurilor de cult; 5. Dispariţia marii metalurgii a cuprului şi
apariţia topoarelor cu gaură de înmănuşare transversală; 6. Dispariţia ceramicii
pictate şi apariţia vaselor ceramice decorate predilect prin incizii şi impresiuni224. Pe
linia mentorului său, consideră, de asemenea, că începutul epocii bronzului trebuie
plasat pe la mijlocul mileniului IV, incluzând întreaga evoluţie a culturii Coţofeni,
singurul dezacord cu sistemul preconizat de Vulpe fiind cel legat de existenţa unei
„tranziţii” scurte225.
Foarte recent, T. Horváth aduce în anul 2015 zece argumente în privinţa
continuităţii organice şi supravieţuirii culturale eneolitice la începutul epocii
bronzului din Ungaria, cu referire expresă la cultura Baden, contemporană culturii
Coţofeni: 1 - Mapping; 2 - Relative chronology; 3 - Absolute chronology; 4 - Settlement
Andrea 2002, p. 163, 165.
Vulpe 1970, p. 2.
222 Vulpe 1974, p. 244.
223 Vulpe 2001b, p. 214-215.
224 Băjenaru 2010, p. 203-207.
225 Ibidem, p. 297, nota 2.
220
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network; 5 - Economy; 6 - Inventions; 7 - Typology; 8 - Technology; 9 - Ritual life; 10 Mortuary practices226.
Tot în acest an a apărut o lucrare fundamentală de economie politică,
semnată de către K. Kristiansen şi T. Earle. Autorii, deşi acceptă o anumită
continuitate între neoliticul şi epoca bronzului din Europa, sunt de părere că
schimbările produse la scară globală sunt dramatice. Principala deosebire ar
constitui-o dispariţia economiilor emergente şi apariţia unui tip de comerţ
„internaţionalizat”, devenit regulat, rezultat din nevoia de aprovizionare cu metal,
pe distanţe lungi, conectat apoi la comerţul cu sare, animale, produse textile,
chihlimbar. Aceste reţele active de comerţ ar fi transformat societăţi, au mutat
centrul de greutate spre marile rute fluviale (pe care se derulau schimburile
comerciale) şi ar fi născut şi întreţinut parţial lumea războinicilor, activându-le un
statut special227. Prin urmare, rolul jucat de comerţul cu metale este unul mai
important decât aliajul în sine între cupru şi staniu pentru definirea noii epoci.
Alte întrebări şi câteva concluzii
De la bun început mărturisesc că exprimarea unui punct de vedere detaşat,
care să ţină cont de toate realităţile subliniate mai sus, este greu, dacă nu imposibil,
de formulat. Desigur, cel mai facil ar fi să se cadă de acord asupra unui termen care
să constituie, chiar dacă nu rezolvă problema de fond, o convenţie.228 Ar fi, întradevăr, mai simplu, dar arheologia nu acceptă întotdeauna convenţiile, şi acest fapt
s-a putut remarca cel mai bine în discursul istoriografic al arheologiei româneşti din
ultimele cinci-şase decenii.
Personal, mă întreb: ce se schimbă în acest interval, la modul concret, încât
să afirmăm că între eneolitic şi epoca bronzului avem o perioadă de tranziţie? Şi
aici răspunsul ar fi dat de pătrunderea unor comunităţi de origine răsăriteană (cu
excepţia culturii amforelor sferice), la momentul dezintegrării culturii Cucuteni,
care vor forma în spaţiul cuprins între Prut, Carpaţi şi/sau Dunăre/Marea Neagră a
primelor culturi alogene ce vor înlocui sau vor integra părţi ale fondului local
(Cucuteni, Gumelniţa, Sălcuţa). Privite în oglindă cu aceste ultime culturi „clasice”,
ele ne apar, desigur, ca reprezentând o etapă în involuţie a eneoliticului. Chiar şi
comparativ cu manifestările culturale Tiszapolgár şi Bodrogkeresztúr, cele care,
deşi deloc spectaculoase faţă de cele anterioare, sunt capabile să dezvolte în
Transilvania o puternică metalurgie a cuprului, care însumează cea mai mare
cantitate de metal cunoscută în eneoliticul românesc229, dar şi a aurului. Din acest
punct de vedere (cel al metalurgiei) culturile aşa-numitei „perioade de tranziţie spre
epoca bronzului” (Horodiştea-Erbiceni, cultura amforelor sferice, Folteşti,
Cernavodă I, Cernavodă III, Cernavodă II, Baden, Coţofeni etc.) „excelează”
Horváth 2015, p. 152-154, 166.
Kristiansen, Earle 2015, p. 234-244.
228 Sau, cum s-a exprimat recent un coleg, privitor la terminologie, „una dintre numeroasele
problemele ale arheologiei autohtone este acceptarea de către o majoritate a codului semantic utilizat”
(Sava 2015, p. 61).
229 Al. Vulpe estima în anul 1974 la peste 500 de kg întreaga cantitate de piese de cupru descoperite în
faza de final a eneoliticului din România, în accepţiunea fără perioada de tranziţie (Vulpe 1974, p.
245).
226
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tocmai prin folosirea cotidiană a foarte puţine obiecte lucrate din cupru, şi acestea
de mici dimensiuni, însumând o infimă cantitate de metal, situaţie similară, de
pildă, în cadrul mormintelor cu ocru230, şi lipsa completă a metalelor preţioase (aur şi
argint) în aria culturii Coţofeni. Deci, cel puţin din punctul de vedere al metalurgiei,
regresul înregistrat odată cu afirmarea acestor culturi este evident şi nu mai are
nevoie de comentarii231.
Dacă lucrurile sunt privite după trăsăturile generale a ceea ce arheologii
numesc cultura Coţofeni - aşa cum este ea astăzi definită -, aceasta reprezintă, sub
toate aspectele sale, o cultură de tranziţie, de la formele de viaţă eneolitice la cele
specifice epocii bronzului. Prin urmare, constituie acel liant între o lume a
eneoliticului pe cale să apună, şi cea a epocii bronzului, ale cărei caracteristici le
dobândeşte în ultimele sale forme de manifestare. Totuşi, perioada de tranziţie s-a
„lungit” prea mult în jumătate de secol de cercetări arheologice, de la 200 de ani232
la cca. 700-800 de ani, astfel încât fie se renunţă la ea, fie se scurtează la fenomene
mai restrânse ca întindere cronologică.
O marotă a cercetării acestei perioade de timp pe teritoriul României este
transformarea culturii Coţofeni într-un punct de reper „topografic”, pentru toate
celelalte culturi contemporane ei. De unde rezultă totuşi nesiguranţa pe care
trebuie să o avem în vedere? Cred că, în primul rând, din modul în care a fost
definită cultura noastră, care a ţinut şi încă ţine loc de „plapumă” pentru toate
sistemele de periodizare posibile. Cultura Coţofeni poate fi, dacă se doreşte, de ce
nu, o cultură eneolitică, întrucât prima sa fază (I) o recomandă în acest sens. De
asemenea, ea poate fi o cultură a epocii bronzului. De ce? Fiindcă în faza sa finală
(III) cunoaşte suficient de multe elemente specifice bronzului timpuriu şi
interferează cu manifestări ale epocii bronzului. Dar, în acelaşi timp, poate fi, la fel
de bine, o cultură de tranziţie, deoarece ilustrează cel mai bine trecerea de la o
epocă la alta. Este indicat, prin urmare, să „tragem” de această cultură când spre o
epocă, când spre alta, în funcţie de scopul urmărit ori epoca cercetată de un
specialist?
În această chestiune, din perspectiva cercetărilor personale atrag atenţia
asupra unui aspect, pe care îl văd esenţial. Nu atât definirea formelor finale de
manifestare Coţofeni este capitală, cât definirea fazei Coţofeni I, acest, de fapt,
„călcâi al lui Ahile”. De ce este necesară? Din două motive principale:
1. Prin această fază a sa, mai cu seamă, cultura Coţofeni ne apare ca una tipic
eneolitică, din toate punctele de vedere (cu excepţia absenţei obiectelor din metal!) şi
justifică pentru mulţi specialişti „coborârea” sa în rândul culturilor acestei epoci;
2. Conţinutul său necesită a fi reinterpretat, nefiind exclus ca ceea ce P.
Roman, dar şi alţi specialişti, printre care mă număr, au definit ca fiind Coţofeni I
Aceleaşi estimări au evidenţiat o cantitate totală de doar de 2-2,5 kg metal în piesele cunoscute în
cadrul culturilor Coţofeni şi Baden (ibidem, p. 245 şi nota 11; Vulpe 1997, p. 42; Vulpe 2001c, p. 231).
231 Cu toate cele afirmate, prezenţa obiectelor de metal în siturile Coţofeni III, cred va fi o constantă a
cercetărilor viitoare, dacă săpăturile arheologice vor depăşi stadiul unui simplu sondaj, iar informaţiile
vor fi corect culese.
232 La vremea definirii „tranziţiei”, distanţa de doar două secole între epoca eneolitică şi epoca
bronzului, între anii 1900 şi 1700 BC, o justifica (Nestor 1960a, p. 71).
230
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să fie, în fapt, o ultimă fază, finală, din evoluţia culturii Cernavodă III (!). Semne de
întrebare s-au ridicat, dar ele s-au rezumat la afirmaţii care ar privi mai degrabă
originea culturii Coţofeni decât conţinutul primei sale faze. În acest mod, nu văd
exclus ca pe viitor să fie nu doar redefinite fazele evolutive Coţofeni, dar şi
schimbată denumirea fenomenelor care acoperă întinsa arie culturală, astăzi numită
„Coţofeni” (!). Întrucât voi reveni asupra acestui aspect printr-un studiu special, mă
rezum aici la aceste observaţii, care vor trebui, desigur, argumentate pe viitor.
O altă problemă majoră a cercetării actuale, cu repercursiuni şi în spectrul
terminologic, este cea a stabilirii elementelor care deosebesc, în esenţa sa, cultura
Coţofeni de grupele/culturile bronzului timpuriu ce i se succed în teritoriul său. Şi
care grupe/culturi nu au convins întotdeauna specialiştii prin modul în care au fost
ele definite. Insist asupra Transilvaniei, ca „inimă” a fenomenului, dar şi cea mai
întinsă regiune din aria sa de răspândire. Aşa-numitul grup Livezile, în forma în
care a fost definit, nu ar conţine niciun element distinctiv major faţă de cultura
Coţofeni233, poate cu excepţia practicii generalizate a înmormântărilor sub tumuli
cu manta de piatră. Dimpotrivă, sunt extrem de multe elemente comune, de la tip
de habitat, strategii de subzistenţă, ocupaţii, inclusiv asemănări între formele şi
decorul vaselor ceramice, dar şi în privinţa unei prelucrări reduse a cuprului.
Grupul cultural Şoimuş234, care în mod normal, cred că ar trebui să îi succeadă
culturii Coţofeni, în zona ariei sale sud-vestice, incluzând o parte a Munţilor
Apuseni, dar şi părţi din Banat şi Mureşul Inferior, prezintă caracteristici
asemănătoare, dacă facem abstracţie de stilul ceramic. Mai mult decât atât, piesele de
metal sunt în mod evident mai puţine în siturile Şoimuş decât în cele Coţofeni
III235! Pe aceleaşi coordonate se situează şi grupul Copăceni, definit ca principala
entitate culturală a bronzului timpuriu în centrul Transilvaniei236. O modificare de
substanţă a realităţilor culturale, cu impact şi asupra tipului de habitat, cultură
materială, viaţă spirituală etc., are loc în ultima etapă a bronzului timpuriu (BT III),
respectiv în timpul marelui grup Gornea-Foeni237. Abia acum ne îndepărtăm
esenţial de matricea Coţofeni. Prin urmare, ce ne împiedică să tratăm grupele
bronzului timpuriu amintite alături de conţinutul fazelor Coţofeni II-III? Aspectul
fenomenologic/ metalurgia bronzului? Nu, şi vom vedea mai jos de ce.
Având în vedere cele spuse, precum şi faptul că de o epocă a bronzului
propriu-zisă, sub aspectul ei fenomenologic (alierea cuprului cu staniul), la noi

Vezi pentru definirea şi carateristicile acestui grup, Ciugudean 1996, p. 78-96, 139-144; Ciugudean
1997, p. 7-22. Mi-am exprimat rezervele asupra conţinutului acestui grup şi mi le menţin în
continuare.
234 Andriţoiu 1989; Andriţoiu 1992, p. 19-26; Ciugudean 1996, p. 101-110; Rişcuţa, Andriţoiu 2007;
Gogâltan, Apai 2005; Woidich 2008, p. 123, fig. 6.
235 Am cunoştinţă doar de un străpungător (sulă) de cupru găsit în nivelul de locuire Şoimuş al aşezării
de la Dealu Mare-Ruşti (Pescaru et alii 2006, p. 148; Rişcuţa, Andriţoiu 2007, p. 40). Nu am în vedere
aici descoperirile izolate de piese metalice şi nici pe cele provenite din morminte, greu de atribuit
cultural.
236 A se vedea, mai cu seamă, Rotea 1993; Ciugudean 1996, p. 96-100; Rişcuţa 1999-2000; Rotea 2003.
237 Pentru intervalul cuprins între BT II şi bronzul mijlociu, vezi problema tratată pe larg, la Popa
2005, p. 51-183.
233
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putem vorbi abia cu bronzul mijlociu (!)238, ar însemna să „întindem” eneoliticul
sau epoca cuprului până la formarea culturii Wietenberg! Sau să plasăm începuturile
epocii bronzului mult mai devreme, cu „blocul Baden-Coţofeni”, aşa cum încearcă
Al. Vulpe. Ceea ce, în ambele situaţii, este de nedorit.
Mulţi confundă, se pare, „perioada de tranziţie” cu etapa finală a acesteia,
mai cu seamă atunci când vor să evidenţieze micile deosebiri vizavi de începuturile
epocii bronzului. Şi, aici, am rămas dator să discut punctual, criteriile stabilite de Al.
Vulpe potrivit cărora s-ar justifica includerea fenomenului Coţofeni în epoca
bronzului239:
a) Habitatul. Dacă privim problema habitatului prin prisma redefinirii fazei
timpurii Coţofeni (ca o fază Cernavodă III târzie sau de trecere de la cultura
Cernavodă III la formele de exprimare clar Coţofeni), acesta nu suportă modificări
esenţiale faţă de perioada anterioară, decât prin plasarea începutului „colonizării”
majore a peşterilor. În rest, se preferă aceleaşi forme de habitat specifice
populaţiilor neolitice şi eneolitice timpurii, ce includ şi locuirile situate începând din
zona de ostroave până la altitudini medii. Aşezările definite ca fiind Coţofeni I (în
sistemele Roman şi Ciugudean) nu conţin mai mult de un nivel de locuire şi nu par
să fi avut o existenţă prea lungă. Doar în faza Coţofeni III se generalizează
habitatul extins, ce încorporează toate formele de relief, cu o predilecţie pentru
zonele înalte, similar perioadei timpurii a epocii bronzului. Însă, acum asistăm şi la
apariţia unor aşezări de mari dimensiuni, cu depuneri consistente pe acelaşi loc,
delimitate adesea prin mai multe subniveluri date de structurile de locuire (aşezări
de tip tell sau chiar tell-uri propriu-zise!240). Locuirile de mici dimensiuni sunt cu
caracter sezonier şi nu pot fi considerate ca un tip specific epocii, fiind întâlnite în
toată preistoria.
b) Economia. Economia practicată de comunităţile Coţofeni are, într-o primă
etapă, caracteristici similare celor ale epocii anterioare. Doar în fazele mature de
exprimare, strategiile de subzistenţă au impus un tip de economie diferit, cu
trăsături care îl recomandă ca unul mult apropiat, chiar caracteristic pe alocuri
epocii bronzului. Sugestiv este şi faptul că grupele culturale post-Coţofeni din
Transilvania practicau o economie similară. Revoluţia produselor secundare,
definită de către A. Sherratt241, credem că s-a manifestat deja în cadrul culturii
Coţofeni, ilustrată prin date sugestive din faza finală, nu doar prin habitatul
secundar în zonele de dealuri şi munte şi o nouă strategie de subzistenţă, ci şi,
probabil, prin apariţia unor vase ceramice în relaţie directă şi cu produsele lactate
(ceşti şi căni cu fundul globular242, dar şi a urcioarelor, întâlnite mai cu seamă,
Vezi opinia, foarte pertinentă, la N. O. Boroffka (Boroffka 1994, p. 261, nota 4). Cu toate că
analize efectuate recent pe două ace cu capul rulat, descoperite în aşezarea Petreşti de la Noşlac,
dovedesc că acestea sunt lucrate din cupru cu staniu (informaţii oferite cu amabilitate de prof. univ.
dr. Iuliu Paul) (vezi şi Popa 2011b, p. 43, nota 80).
239 O primă sintetizare a acestor idei, a se vedea în Vulpe 1997, p. 38.
240 A se vedea Popa, Gogâltan 2014.
241 Sherratt 1981; Sherratt 1983. Prin produsele secundare de origine animală se înţelege, concret,
acele produse pentru care animalele pot fi exploatate fără a fi necesară sacrificarea lor (Greenfield
2005, p. 14; Greenfield 2010, p. 30).
242 Vezi şi Popa 2012, p. 203, 207.
238

38

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

În căutarea identităţii unei lumi

ulterior, ca vase depuse în inventarul mormintelor tumulare probabil pentru setea
mortului ori pentru libaţii).
c) Tehnologia. Mă refer aici, îndeosebi, la ceea ce înseamnă tehnologia
producerii pieselor de metal. Aşa cum o sugerează numărul şi cantitatea celor găsite
în siturile Coţofeni, faţă de epoca anterioară, asistăm evident la un regres şi, în
niciun caz, la o evoluţie spre formele epocii bronzului. În cel mai bun caz, avem în
faţă obiecte realizate din cupruri arsenice, întâlnite adesea în eneolitic, dar în niciun
caz bazate pe alierea Cu-Sn.
d) Practicile funerare. În cadrul culturii Coţofeni se practica biritualismul cu, se
pare, o preponderenţă a ritului incineraţiei în ultimele faze. Cât priveşte practica
ridicării tumulilor ca monumente funerare, deşi s-a dovedit faptul că membrii
comunităţilor Coţofeni îi folosesc uneori în faza finală, aceştia nu sunt totuşi
caracteristici acestei lumi, ci unei epoci epi-Coţofeni.
e) Viaţa spirituală. Atât cât poate fi ea întrezărită, pe baza unui bagaj sumar
de informaţii, viaţa spirituală a comunităţilor Coţofeni include ample forme de
manifestare specifice neoliticului şi eneoliticului, prin prezenţa unei plastici
antropomorfe feminine, bogat decorate, în care apar şi elemente ce fac trecerea
spre practicarea unui cult solar, specific epocii bronzului.
f) Ceramica. Nelipsită în siturile Coţofeni, ceramica acestei culturi ne apare de
o bogăţie, varietate a formelor, decorului şi motivisticii neegalate uneori chiar de
culturile neoliticului şi eneoliticului. Se remarcă, în acelaşi timp, buna calitate a
arderii şi facturii. Dar, în niciun caz, nu există semne de decadenţă, caracteristică
definitorie a începutului epocii bronzului. Lipsa picturii este suplinită prin exersarea
unui decor incizat şi/sau imprimat de o varietate, adeseori, excepţională.
Prin urmare, situaţia oferită de realităţile lumii coţofeniene nu cadrează
caracteristicilor definitorii ale epocii bronzului, ci se afirmă în continuare ca o
cultură aflată la cumpăna a două lumi diferite. Aspecte, precum habitatul,
prelucrarea metalelor ori practicile funerare nu fac decât să confirme caracterul
tranzitoriu al fenomenului Coţofeni către forme ale epocii bronzului.
Dacă observăm bine, nu avem o problemă în definirea unei noi epoci, ci, cel
mai probabil, a unei perioade, ca subdiviziune. Cum epocile între care ne situăm, cu
întreaga problematică, sunt cele eneolitică/cuprului şi a bronzului, s-ar cere
definirea unei perioade care fie se leagă prin trăsături apropiate uneia dintre ele, fie
formează o perioadă „tampon”, diferită şi bine conturată de epocile care o
mărginesc. Ca repere din punct de vedere al metalurgiei, ne situăm după dispariţia
pieselor grele de cupru (orizontul toartelor pastilate, Tiszapolgár, Bodrogkeresztúr)
- probabil pe fondul epuizării/abandonării unor mine cuprifere - şi după reapariţia
pieselor grele din metal, cum sunt securile de cupru, ce formează obiectul primelor
depozite de metal, practică a acumulării ce va caracteriza, ulterior, epoca bronzului
propriu-zisă. Între acestea se situează fie o decădere drastică a metalurgiei cuprului,
fie o altă atitudine faţă de metal, fenomen pentru care este reprezentativă situaţia
întâlnită în aria culturii Coţofeni. Raportându-ne la aceste realităţi din Bazinul
Carpatic, ne întrebăm, în chip firesc, de ce unele culturi/grupe culturale ilustrează o
epocă a cuprului ori eneolitică, iar altele Bronzul timpuriu, când nici prelucrarea
metalelor nu o sugerează - dimpotrivă, am spune -, şi nici ceilalţi indicatori
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importanţi nu o arată? Cum poate fi, deci, considerată fenomenologic cultura
Coţofeni, prin puţinătatea artefactelor de metal? Ca o manifestare a eneoliticului, a
epocii Cuprului, a perioadei de tranziţie spre epoca bronzului sau a Bronzului
timpuriu, sau toate în acelaşi timp, dacă ar fi să ne luăm după inconstanţa
terminologică? Şi cum se poate explica, argumentat, constatarea că toate
manifestările care îi urmează, în fapt pe un fond de retardare culturală, aparţin
negreşit epocii bronzului, atât timp cât aceste comunităţi nu ating decât izolat
nivelul dezvoltării perioadei anterioare atât din punct de vedere social, economic,
tehnologic, cât şi de natură spirituală sau în privinţa habitatului?
Adăugirea unor cuvinte la un termen deja consacrat nu rezolvă nici ea
problema de fond. Ca exemplu, unul dintre argumentele aduse de către specialişti
în favoarea „lipirii” la termenii de specialitate a cuvintelor lithos sau Stein, este acela
al folosirii acestei materii prime, într-o mai mică sau mai mare măsură în paralel cu
cuprul, rezultând noţiunile eneolitic, calcolitic, Steinkupferzeit. Însă, nu putem trece cu
vederea că, în egală măsură, argumentul poate fi invocat şi în privinţa epocii
bronzului, în care încă se folosesc artefacte din piatră, fie ca piese uzuale (cuţitele
curbe - Krummesser), fie chiar ca bunuri de prestigiu (topoarele ori sceptrele masive
de la sfârşitul epocii bronzului). Dar, nimeni nu s-a gândit să folosească termeni
compuşi precum Bronzlitic ori Steinbronzezeit …
O chestiune care s-ar putea dovedi esenţială, şi cu implicaţii şi în semantica
arheologiei preistorice, este cea a „bronzurilor arsenice”. Este evident faptul că
între metalurgia cuprului şi cea a bronzului există o perioadă intermediară din
punct de vedere tehnologic, în care se constată prezenţa în număr semnificativ a
„pseudobronzurilor” cu As, cum le numeşte Al. Vulpe243. Cu toate că în alte zone
geografice şi culturale, cum ar fi pe platourile Iranului de azi sau în Anatolia,
acestea se cunosc încă din mileniul V BC244, în Europa vor pătrunde mai târziu. Pe
teritoriul României arsenul este prezent în procentaj semnificativ în piesele din
cupru din aşezarea Cucuteni B de la Sărata Monteoru245, în pumnalul de la Leţ246,
ori în unele topoare-târnăcop de cupru de tip Jászladány din Transilvania247,
databile la nivelul culturilor Tiszapolgár şi Bodrogkeresztúr. Un procent ridicat de
As (2,1-2,2%) regăsim şi în metalul topit pe buza creuzetului descoperit de noi la
Sibişeni (actual Vinţu de Jos)-Deasupra Satului, într-un complex aparţinând
orizontului toartelor pastilate248. Toate, deci, anterior formării culturii Coţofeni.

Vulpe 1997, p. 44.
Thornton et alii 2002.
245 Aici s-au descoperit două topoare fragmentare conţinând 1,05%, respectiv 1,3% As (Vulpe 1974,
p. 248; Petrescu-Dâmboviţa, Vulpe 2001, p. 238).
246 Matuschik 1998, p. 248, nr. 29, Abb. 225/3; 233, nr. 57; Kadar 2007, p. 255, anexa 10, nr. 164
(piesa conţine 2,5% As).
247 Aşa cum este cazul toporului din varianta Petreşti, descoperit la Lacu (com. Geaca, jud. Cluj) (cu
8,1% As!) (Topan et alii 1996, p. 635; Kadar 2007, p. 245, anexa 9, nr. 7), a unui topor-ciocan cu loc
de descoperire necunoscut, din „Transilvania” (Topan et alii 1996, p. 637, pl. II/1), a toporului de la
Crizbav, din tipul Târgu Ocna (Kadar 2007, p. 88, 173, 250, anexa 10, nr. 66) ori a unui târnăcopciocan cu provenienţă necunoscută, tot din „Transilvania” (Topan et alii 1996, p. 638, pl. II/2).
248 Analiză publicată la Kadar 2007, p. 65-66, 243, anexa 7, nr. 77-78, pl. 43/1.
243
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Potrivit lui Tobias L. Kienlin, arsenul apare în cupruri europene în ceea ce el
numeşte Eneolithic/Copper Age final249. În părul celebrului om al gheţurilor,
Ötzi/Iceman, găsit în Alpi, s-au găsit particule de cupru şi arsen, fapt ce ar atesta,
indirect, o utilizare a acestui metal în centrul Europei250, pe la 3300-3200 BC251,
contemporan evoluţiei culturii Coţofeni. Prezenţa arsenului într-un procent mai
ridicat de 1-2% ar induce, implicit, o aliere intenţionată, diferită de asocierea nativă
sau accidentală252. Dat fiind faptul că în unele zăcăminte asocierea cuprului cu
arsen (sub procentele de 1-2%) este una naturală, nu putem vorbi, deci, de un aliaj
obţinut în mod intenţionat, aşa cum este cel „clasic”, având ca elemente aliate
cuprul şi staniul. Expresia „aliere naturală” este, în acest caz, nepotrivită. Însuşi
termenul de „aliaj” face referire la un „produs metalic obţinut prin topirea [s.n.]
laolaltă a anumitor metale”253. Prin urmare, mai cu seamă pe fondul lipsei staniului
din aliere, corect este să vorbim de cupruri arsenice254, decât de bronzuri arsenice255.
Analiza făcută recent de către J. Dani asupra metalurgiei din Bazinul
Carpatic, ne arată că abia la nivelul etapei BT II se face tranziţia spre metalurgia
bronzului, prin încercările de aliere intenţionată cu arsenul, rezultând aşa-numitele
„bronzuri arsenice” (Arsenbronze)256 de care aminteam (corect - cupruri
arsenice/Arsenkupfer), menite să asigure o mai mare duritate unora dintre piese (mai
cu seamă pumnale şi cuţite257) şi să schimbe, la nivel vizual, metalul în culoare
argintie258. Prezenţa unor topoare la care avem valori ridicate de arsen, ce urcă în
medie până la 5%, susţin, fără dubii, o aliere intenţionată cu arama, în această
perioadă259. Dar, în acelaşi timp, ne crează probleme în înţelegerea modului în care
se realiza alierea efectivă, pusă adeseori la îndoială260, în condiţiile specifice topirii şi

Kienlin 2010, p. 62, 76.
Matuschik 1998, p. 244; Dickson et alii 2003, p. 35; Kotz et alii 2012, p. 2.
251 Pentru datele 14C, vezi Bonani et alii 1994, p. 247-250; Kutschera 2001.
252 Harper 1987, p. 653; Budd, Ottoway 1995, p. 95; cu nuanţări: 1,8% la Kadar 2007, p. 88. După alte
opinii, s-a putut demonstra experimental că pot fi realizate obiecte de cupru la care procentul de As,
de peste 2%, să nu fie adăugat în metal în mod deliberat (Nikolova 2002, p. 20).
253 DEX 2012, p. 29.
254 Sau artefacte de cupru impur. Vezi terminologia şi observaţiile şi la Beşliu et alii 1992, p. 105, 109;
Kadar 2007, p. 82-89; Diaconescu 2009, p. 19.
255 Bronzurile arsenice sunt artefactele ce au la bază o sursă de cupru care conţine şi arsen, dar care
este contaminată cu cositor - aşa cum este cazul surselor din Orientul Apropiat - rezultatul fiind valori
cuprinse între 1 şi 4% As şi 1-2% Sn (cf. Kadar 2007, p. 95).
256 Dani 2013, p. 216.
257 Matuschik 1998, p. 239; Nikolova 2002, p. 18.
258 Vezi Pereira et alii 2013, p. 2045-2055.
259 Cum este cazul a cinci analize prelevate din locuri diferite dintr-un topor (având codul 7a, b,
descoperit la Budapesta-Óbuda, care au dat o medie a procentului de As de 5,049% (7a: proba 1 =
4,047; proba 2 = 5,958; proba 3 = 7,811; proba 4 = 5,159; proba 5 = 5,193; 7b: proba 1 = 3,089;
proba 2: 4,079) (Shalev et alii 2012, p. 112, proba 7a, b). Analizele efectuate pe mai multe topoare
indică faptul că anterior bronzului mijlociu nu avem piese cu valori mari de staniu, toate exemplarele
studiate atribuite bronzului timpuriu fiind din cupru (ibidem, p. 108). Pentru alte discuţii asupra alierii
intenţionate a cuprului cu arsenul, a se vedea Vulpe 1974, p. 248; Andriţoiu 1993, p. 90; PetrescuDîmboviţa, Vulpe 2001, p. 238; Kienlin 2010, p. 18, 147.
260 Vezi, de pildă, Kadar 2007, p. 84, 86-87; Visco et alii 2015, p. 10.
249
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mai ales toxicităţii mari a arsenului261. Toxicitate care ar fi condus, după unii
specialişti, în ciuda unor nete avantaje, chiar la abandonarea acestei metalurgii în
favoarea alierii cuprului cu staniul262. Nu este exclus ca ceea ce Al. Vulpe numea ca
fiind o altă atitudine faţă de metal, să o privim prin prisma evitării voite a
exploatării zăcămintelor cuprifere care, posibil prin epuizarea celor „curate”,
rămâneau de răscolit doar cele cu concentraţii mai mici sau mai mari de arsen, care
în cadrul procesului tehnologic la cald afectau în chip serios sănătatea meşterului
metalurg. Prin urmare, atitudinea întâlnită la comunităţile preistorice pe o durată
lungă de timp, până la folosirea aliajului Cu-Sn, să fie responsabilă şi în aria culturii
Coţofeni de numărul restrâns al pieselor metalice descoperite până acum.
Unele artefacte găsite în contexte Coţofeni II şi III263 fac parte, fără dubii,
din categoria cuprurilor arsenice, cantitatea putând fi urmărită în funcţie de
destinaţia obiectelor264. Un procent ridicat de As (6%) se află într-unul din
pumnalele aparţinând nivelului eV de la Băile Herculane-Peştera Hoţilor, databil
potrivit lui P. Roman la finele fazei Coţofeni I265, după mine, Coţofeni II266,
confirmând datele cunoscute din alte teritorii europene, în care se constată o
preferinţă pentru urcarea procentului de arsen la realizarea pumnalelor. În cazul
străpungătoarelor procentul diferă, de la sub 2% As (1,54-1,90%) (GradecKutiga)267, la 4% As (Băile Herculane-Peştera Oilor)268. În perioada contemporană
fazei Coţofeni târzii, în Vučedolul clasic din Ungaria, încă se utilizau obiecte din
cupru nativ, cele din cupru cu arsen, obţinute probabil din calcopirită arsenică,
fiind folosite abia începând cu perioada timpurie a epocii bronzului269. Prezenţa
cuprurilor arsenice devine o caracteristică şi a pieselor metalice din bronzul
timpuriu întâlnite, ulterior, în fosta arie a culturii Coţofeni270. Printre cele mai târzii
descoperiri din „bronz cu arsen” se încadrează piesele din depozitul Deva I, de la

Toxicitate ce atacă zonele periferice şi care ar fi cauza invalidităţii ce i-a fost atribuită lui Hefaistos,
zeul focului, al metalelor şi al metalurgiei la vechii greci. Pentru problemele ridicate de topirea
arsenului, vezi Harper 1987, p. 652-656; Kienlin 2010, p. 31.
262 Vezi Harper 1987; Lechtman 1996, p. 478.
263 Roman 1976, p. 77; Beşliu et alii 1992, p. 109; Lazarovici, Lazarovici 2006, p. 121.
264 Popa 2011b, p. 43.
265 Roman 1976, p. 16, pl. 8/24; vezi pentru pumnal şi Matuschik 1998, p. 236, Abb. 228/2; 233, nr.
79; Ciugudean 2000, p. 34; Ciugudean 2002, p. 96.
266 Consider că nivelul aparţine, mai degrabă, fazei Coţofeni II.
267 Alexandrov 1990, p. 19, pl. 1/6. Analize efectuate la Institutul de Mineralogie din Sofia.
268 Petrescu, Popescu 1990, p. 65, pl. XII; Petrescu 2000, p. 62.
269 Bondár 2015, p. 108. Invocata prezenţă a cuprului cu arsen în diadema purtată de defunctul
atribuit culturii Baden de la Vörs s-a dovedit a fi falsă, analizele recente ale piesei metalice indicând
cupru nativ (ibidem, p. 112-113; Gresits 2015, p. 122).
270 Iată câteva exemple în acest sens: cele trei pandantive-ochelari din inventarul necropolei de la
Poiana Aiudului-Dealu Velii, care conţin 1,30%, 3,25% şi 3,60% As (Ciortea, Lazarovici 1996, p. 661662, tabel, grupele 3 şi 5; Kadar 2007, p. 246, anexa 9, nr. 39-41), un topor plat (varianta Coldău),
descoperit la Dragu, cu un procent de As de 1,68 % (Topan et alii 1996, p. 636, pl. II/3; Lazarovici
1997, p. 18) ori un topor plat cu tăiş semilunar de la Hoghiz, cu un procent de As de 6,27% (Topan et
alii 1996, p. 637-638, pl. II/4; Lazarovici 1997, p. 21).
261
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începutul bronzului mijlociu, în care procentul arsenului este cuprins între 0,26% şi
1,7%271.
Transpuse aceste constatări la discuţia privind terminologia preistorică, mă
întreb cât de oportun ar fi să fie definită şi acceptată o perioadă a cuprului arsenic, cu
toate că noţiunea a mai fost folosită, însă cu totul accidental, şi cu referire expresă
la evoluţia metalurgiei, nu a fenomenelor culturale în ansamblu lor272. Durata
acesteia este una lungă, începând chiar anterior formării culturilor Baden şi
Coţofeni şi se sfârşeşte cu apariţia primelor culturi (de exemplu Wietenberg,
Otomani) care aparţin, de facto, fenomenologic, epocii bronzului. Chiar dacă,
mărturisim, ne declarăm adepţii folosirii acestei terminologii - perioadă a cuprului
arsenic, ca parte a epocii eneolitice - problema coexistenţei cuprurilor arsenice cu arama
nativă (înainte chiar de 3500 BC) ori cu bronzurile (după 2000 BC), face greu de
trasat limitele sale în timp273, întrucât acoperă inclusiv perioada bronzului timpuriu
care, în această formulă ar trebui restrânsă cel mult la etapa finală, BT III, respectiv
la grupul Gornea-Foeni şi manifestările ce-i sunt contemporane, prin eliminarea
etapelor BT I şi BT II, derivate şi moştenitoare, în zona discutată, în primul rând a
tradiţiilor Coţofeni.
Ce înseamnă, ca reper, apariţia în procesul tehnologic al unui metal sau a
unui aliaj ori a unei inovaţii? Astăzi, avem cumva o epocă a petrolului sau una
nucleară? Nu. Cum nici despre o epocă a plasticului sau a siliciului nu se discută,
decât din perspectivă tehnologică. Chiar dacă oamenii zilelor noastre sunt
dependenţi de aceste materii prime, ori de tehnologiile respective, le folosesc uzual
în viaţa cotidiană, dar nu cu impact în schimbarea organizării sociale, a structurii
spirituale ori, în esenţă, a tipului de habitat. Totuşi, altele sunt elementele care
definesc o societate, însă şi astăzi suntem tributari nu doar opacităţii „culturilor
arheologice” dar şi, să recunoaştem, opacităţii arheologilor, care chiar dacă doresc
să fie oameni de ştiinţă, nu întotdeauna o pot şi demostra.
Nu a stat în intenţia mea de a considera păreririle expuse mai sus ca fiind
desuete, întrucât tocmai în acest domeniu, al terminologiei, vocabularul este printre
271 Vulpe 1974, p. 248; Andriţoiu 1993, p. 90, pl. III/1-10, 15-16; Kadar 2007, p. 98, fig. 24. Opt din
cele zece colane au fost lucrate din cupru arsenic, la care procentajul de As este cuprins între 1,3% şi
1,7%. Celelalte două piese au un procent scăzut de As (0,26%, respectiv 0,67%), dar conţin în
cantităţi infime şi Sn (0,13, respectiv 0,34%), ceea ce le poate include în rândul „bronzurilor arsenice”
(Popa 2005, p. 148).
272 Încă din anul 1949, M. Roska aprecia că „între epoca de aramă şi perioada a treia a epocii de bronz
există un hiat de lungă durată.” Şi, continua, doar analizele metalografice ar putea lămuri problema
acelui „hiatus” (Roska 1949, p. 77). Peste o jumătate de secol, Gheorghe Lazarovici, într-un context
privitor la analizele metalografice asupra unei piese din cupru, a apreciat că artefactul ar aparţine
„etapei sau perioadei cuprului sau bronzului arsenic” [s.n.] (în rezumatul în limba engleză: “the stage or the
period of the arsenic copper”. Criteriul includerii aici a uneltei a fost procentul de 1,68% As, prezent
în materia primă folosită la turnarea piesei (Topan et alii 1996, p. 638, 645, pl. II/2). Pentru zona suddunăreană (balcanică), Lolita Nikolova clasifică evoluţia metalurgică în mai multe „orizonturi”, cel deal treilea în ordine cronologică fiind „orizontul cuprului şi producţiei de bronzuri arsenice”, datat în
perioada târzie a epocii cuprului şi la începutul bronzului timpuriu. Acest orizont urmează celui al
producţiei obiectelor de cupru şi premerge pe cel al producţiei de bronzuri, formate din alierea
cuprului cu diferite metale (staniu, plumb), dar şi cu As (Nikolova 1999, p. 287).
273 Şi în zona egeeană, de pildă, dar şi în Iran, s-a constatat o coexistenţă îndelungată în timp a
cuprurilor arsenice cu bronzurile propriu-zise (Kienlin 2010, p. 134).
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cele mai sărac şi, prin urmare, supus unei utilizări ciclice. În spatele multor opinii se
află, desigur, meditaţii, argumente, înţelepciune. Dar se pot observa punctele slabe,
inconsecvenţa. Apare adeseori impresia, uneori şi convingerea că, de multe ori,
noţiuni precum cele de eneolitic, epoca cuprului, Steinkupferzeit, Chalcolithic, perioadă de
tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului ori bronz timpuriu, nu mai sunt folosite în
arheologia românească în sensul lor intrinsec, ci ca o „modă” generată de diferitele
curente, o şcoală, o anumită bibliografie sau din „reflex”. Doar aşa se pot explica
ambiguităţile, revenirile nenumărate sau folosirea la intervale scurte de timp a unei
denumiri total opuse274. Este necesară, desigur, racordarea sistemului cronologic şi
de periodizare, dar şi o armonizare a terminologiei cu cele folosite în zonele vecine.
Au fost momente când alţii se raportau la sistemul cronologic românesc şi
terminologic; acum este invers. Îmi pun atunci, în chip firesc, întrebarea: când am
fost cel mai bine „ancoraţi” în sistemele cronologice şi în terminologia europeană?
În timpul lui I. Nestor, care a utilizat în perioada interbelică termenul de eneolitic,
dar şi pe cei de Kupferzeit şi Steinkupferzeit, în perioada socialist-comunistă, când s-a
impus termenul de „tranziţie spre epoca bronzului” sau după anul 1989, când
încercând să împăcăm „şi capra şi varza” s-au utilizat, cred, toţi termenii posibili?
Nu pot să omit, de asemenea, constatarea că greutatea este dată, de multe
ori, de „numele” celui care propune o terminologie şi, nu întotdeauna, de
argumentele sale. Se pare că ciclicitatea îşi va spune cuvântul în continuare, în mod
inevitabil. Poate cel mai bine se reflectă această stare actuală, în „viaţa” scurtă pe
care a avut-o, de curând, termenul de eneolitic, în locul celei de „tranziţie”. La
momentul când redactez aceste rânduri la modă este termenul de epoca cuprului ...
Care şi el, în curând, probabil în noul trend dat de studiul apărut anul acesta,
semnat de W. Schier, se va preschimba, iarăşi, în eneolitic …275.
Mulţumiri
Mulţumesc colegului Florin Gogâltan pentru schimbul de idei şi unele
repere bibliografice.

Ca meteahnă „veche”, iată cum era încadrată cultura Coţofeni, faza cu împunsături succesive, în
exemplara monografie despre cimitirul de incineraţie de la Gârla Mare, semnată de Vl. Dumitrescu: la
sfârşitul neoliticului (Dumitrescu 1961, p. 220), într-un alt loc, în eneolitic (ibidem, p. 225) sau, peste
câteva pagini, în perioada de „tranziţie de la neolitic la bronz” (ibidem, p. 236).
275 O consecinţă extrem de „caldă” o avem deja. Colegul V. Sava a renunţat la folosirea curentă a
conceptului de „epoca cuprului”, pe care în anul 2008, cu argumente temeinice o susţinea (Sava
2008), folosind-o în anul 2015 pe cea de „epoca eneolitică”. Argumentul este următorul: „Recent, W.
Schier demonstrează convingător că acest concept de epocă a cuprului, văzut ca şi epocă istorică nu
poate fi susţinut. Drept urmare a noilor cercetări, cu precădere în domeniul cronologiei absolute […]
în această lucrare am optat pentru folosirea termenului de eneolitic, din motivele expuse de W. Schier
(Sava 2015, p. 68-69).
274
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In Search of the Identity of a World: Coţofeni Culture between the Terminological Nebula and the Practice of Archaeological Expounding
(Abstract)
This study deals with terminological issues concerning Coţofeni culture and the way in which this
culture was linked to prehistoric eras or periods. The variety of archaeological options that classified
Coţofeni finds under Neolithic, Copper Age, the transition period to the Bronze Age and the Early Bronze Age,
make it now difficult to understand the content of the era that this culture represents in the
Carpathian-Danubian region.
We also discuss here some concepts and definitions (cultural complex, culture, cultural group,
cultural facies, cultural, block, ceramic style) alongside issues of content, naming and definition concerning
Coţofeni culture, the evolution and periodization of which should be readdressed to clarify whether
current data allows us to speak of a “Câlnic culture” or not.
The terminological issues, approached here from a phenomenological perspective, enable us
to draw the conclusion that it is not possible discuss the Bronze Age (where Coţofeni culture has
often placed) prior to the formation of the Wietenberg culture or, at most, during EBA III (GorneaFoeni group), when evidence of Cu + Sn alloy bronzes appears.
The study also addresses the issue of defining eras by some other criteria than purely
phenomenological coordinates (habitat, economy, funerary practices, spiritual life, ceramics) and
draws attention to the possibility of defining an arsenic copper period as a buffer period between the
Copper Age and the Bronze Age, which could broadly correspond to the development of the
Coţofeni culture.
Abrevieri bibliografice
Alexandrov 1990
Alexandrov 1995
Alexandrov 2007
Andrea 2002

Andriţoiu 1975
Andriţoiu 1985
Andriţoiu 1989
Andriţoiu 1992
Andriţoiu 1993

- Stefan Alexandrov, Cultura Coţofeni în Bulgaria, teză de doctorat,
Universitatea din Bucureşti, 1990.
- Stefan Alexandrov, The Early Bronze Age in Western Bulgaria:
Periodization and Cultural Definition, în Douglass W. Bailey, Ivan
Panayotov (eds), Prehistoric Bulgaria, Sofia, 1995, p. 253-270.
- Stefan Alexandrov, Bronze Age Materials from Bagacina (North-West
Bulgaria), în Mark Stefanovich, Christina Angelova (eds), PRAE: In
Honorem Henrieta Todorova, Sofia, 2007, p. 323-346.
- Zaneta Andrea, Des éléments balkaniques dans la culture du bronze ancien
en Albanie, în G. Touchais, J. Renard (ed.), L’Albanie dans l’Europe
préhistorique. Actes du colloque de Lorient organisé par l’École française
d’Athènes et l’Université de bretagne-Sud Lorinet 8-10 juin 2000, Paris,
2002, p. 163-170.
- Ioan Andriţoiu, Mărturii ale dezvoltării societăţii omeneşti pe teritoriul
Devei, în vremurile străvechi, în Sargetia, XI-XII (1974-1975), 1975, p.
393-405.
- Ioan Andriţoiu, Preliminariile epocii bronzului în sud-vestul Transilvaniei,
în Apulum, XXII, 1985, p. 9-15.
- Ioan Andriţoiu, Contribuţii la cunoaşterea bronzului timpuriu în sud-vestul
Transilvaniei. Grupul cultural Şoimuş, în Thraco-Dacica, X, 1989, 1-2, p.
39-56.
- Ioan Andriţoiu, Civilizaţia tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca
bronzului, BTh, II, Bucureşti, 1992.
- Ioan Andriţoiu, Metalurgia bronzului în sud-vestul Transilvaniei. Epoca
bronzului (I), în AnB, s.n., II, 1993, p. 85-117.

45

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

Cristian Ioan Popa
Babović 1986
Baltag, Amlacher 1987-1988
Bankoff, Winter 1990
Barczi et alii 2012

Bălan, Ota 2012
Băjenaru 2010

Băjenaru, Popescu 2012

Bejinariu 2013
Benac 1983
Berciu 1937
Berciu 1939
Berciu 1950
Berciu 1961
Berciu 1965
Berciu 1967
Berciu, Berciu 1946
Berciu, Berciu 1949
Berciu et alii 1951

Beşliu et alii 1992

- Ljubinka Babović, Zbradila-Fund. Compte-rendu des fouilles, în CPF, III,
1986, p. 116-132.
- Gheorghe Baltag, Eberhard Amlacher, Contribuţii la problema
continuităţii în zona Târnavelor, în AIIAC, XXVIII, 1987-1988, p. 97138.
- Arthur H. Bankoff, Frederick A. Winter, The Late Aeneolithic in
Southeastern Europe, în AJA, 94, 1990, 2, p. 175-191.
- Attila Barczi, Tünde Horváth, Ákos Pető, János Dani, HajdunanasTedej - Lyukas-halom: egy alfoldi kurgan regeszeti ertekelese es
termeszettudomanyos vizsgalata, în Attila Kreiter, Ákos Pető, Beáta Tugya
(ed.), Környezet - Ember - Kultúra: Az alkalmazott természettudományok és a
régészet párbeszéde, Budapest, 2012, p. 25-45.
- Gabriel Bălan, Radu Ota, Situl arheologic de la Miceşti-Cigaş (mun. Alba
Iulia, jud. Alba), în Apulum, seria Archaeologica et Anthropologica,
XLIX, 2012, p. 41-62.
- Radu Băjenaru, About the Terminology and Periodization of the Early
Bronze Age in the Carpathian-Danube Area, în Neculai Bolohan, Florica
Măţău, Felix-Adrian Tencariu (ed.), Signa Praehistorica. Studia in
honorem magistri Attila László septuagesimo anno, Iaşi, 2010, p. 203-212.
- Radu Băjenaru, Anca D. Popescu, Pumnalele de metal cu limbă la mâner
din bronzul timpuriu şi mijlociu din spaţiul carpato-dunărean / Poignards
métalliques à languette au manche datant du Bronze ancien et moyen dans
l’espace carpato-danubien, în Valeriu Sârbu, Sebastian Matei (coord.), Un
monument cu reprezentări din Preistorie şi Evul Mediu - Nucu-„Fundu
Peşterii”, judeţul Buzău / Un monument des Carpates Orientales avec des
représentations de la Préhistoire et du Moyen Âge - Nucu-« Fundu Peşterii »,
département de Buzău, Brăila-Buzău, 2012, p. 363-433.
- Ioan Bejinariu, Contribuţii arheologice la cunoaşterea culturii Coţofeni.
Descoperirile de la Leşmir Dealul lui Kun (judeţul Sălaj), în ActaMP, XXXV,
2013, p. 81-101.
- Alojz Benac, La desintegration des cultures neolithiques et la formation des
nouveaux groupes culturels dans les Balkans du nord-ouest, în Godišnjak, XXI,
1983, p. 37-46.
- Dumitru Berciu, Colecţia de antichităţi „Gh. Georgescu” Corabia,
Caracal, 1937.
- Dumitru Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, Craiova, 1939.
- Dumitru Berciu, Despre apariţia şi dezvoltarea patriarhatului pe teritoriul
Republicii Populare Române, în SCIV, II, 1950, p. 52-82.
- Dumitru Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului în România în
lumina noilor cercetări, BA, V, Bucureşti, 1961.
- Dumitru Berciu, Romania before Burebista, Ancient Peoples and
Places, London, 1965.
- Dumitru Berciu, La izvoarele istoriei. O introducere în arheologia
preistorică, Bucureşti, 1967.
- Dumitru Berciu, Ion Berciu, Cercetări şi săpături în judeţele Turda şi
Alba, în Apulum, II, 1943-1945 (1946), p. 1-80.
- Dumitru Berciu, Ion Berciu, Săpături şi cercetări arheologice în anii
1944-1947, în Apulum, III, 1949, p. 1-43.
- Dumitru Berciu, Eugen Comşa, Gheorghe Marin, Sebastian
Morintz, Constantin Nicolaescu-Plopşor, S. Popescu-Ialomiţa,
Constantin Preda, Şantierul arheologic Verbicioara-Dolj, în SCIV, II/1,
1951, p. 229-245.
- Cornel Beşliu, Gheorghe Lazarovici, A. Olaru, O piesă de cupru din
Sălaj şi câteva probleme teoretice privind analizele de cupru preistoric în muzeul
din Cluj (Partea I-a: obiectele de cupru), în ActaMP, XVI, 1992, p. 97-128.

46

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

În căutarea identităţii unei lumi
Bichir 1962
Bóna 1992
Bonani et alii 1994
Bondár 2015

Boroffka 1994
Budd, Ottoway 1995

Ciortea, Lazarovici 1996
Ciugudean 1995
Ciugudean 1996
Ciugudean 1997
Ciugudean 2000
Ciugudean 2001
Ciugudean 2002
Ciută 2008

Ciută 2010
Ciută, Gligor 2003
Ciută, Ciută 2015
Comşa 1972
Crandell, Popa 2015
Dani 2013

- Gheorghe Bichir, Beitrag zur Kenntnis der frühen Bronzezeit im
südöstlichen Transsilvanien und in der Moldau (im Lichte der Grabungen von
Cuciulata and Mândrişca), în Dacia, n.s., VI, 1962, p. 87-114.
- István Bóna, Les cultures des tells de l’Age du Bronze en Hongrie, în Le bel
Âge du Bronze en Hongrie, Budapest, 1992, p. 9-41.
- Georges Bonani, Susan D. Ivy, Irena Hajdas, Thomas R. Niklaus,
Martin Suter, AMS 14C Age Determinations of Tissue, Bone and Grass
Samples from the Ötztal Ice Man, în Radiocarbon, 36, 1994, 2, p. 247-250.
- Mária Bondár, The Vörs Diadem: A Unique Relic of Late Copper Age
Metallurgy. Supposition, Fact, New Results, în Antaeus, 33 (Beyond
Archaeological Finds and Sites: Multidisciplinary Research Projects in Hungary,
I), 2015, p. 99-120.
- Nikolaus G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur
Erforschung der Bronzezeit in Südoesteuropa, Teil 1-2, Bonn, 1994.
- P. Budd, Barbara S. Ottoway, Eneolithic Arsenical Copper: Chance or
Choice?, în Borislav Jovanović (ed.), Ancient Mining and Metallurgy in
Southeast Europe, International Symposium, Archaeological Institute,
Belgrade and the Museum of Mining and Metallurgy, Bor, 1995, p.
95-102.
- Mihai Ciortea, Gheorghe Lazarovici, Corelaţii între metalurgia din
Transilvania şi Anatolia. Prelucrări din baze de date cantitative, în ActaMN,
33/I, 1996, p. 647-664.
- Horia Ciugudean, The Later Eneolithic/Early Bronze Age TumulusBurials in Central and South-Western Transylvania, în Apulum, XXXII,
1995, p. 13-32.
- Horia Ciugudean, Perioada timpurie a epocii bronzului în centrul şi sudvestul Transilvaniei, BTh, XIII, Bucureşti, 1996.
- Horia Ciugudean, Cercetări privind epoca bronzului şi prima vârstă a
fierului în Transilvania, BMA, VII, Alba Iulia, 1997.
- Horia Ciugudean, Eneoliticul final în Transilvania şi Banat: cultura
Coţofeni, BHAB, XXVI, Timişoara, 2000.
- Horia Ciugudean, Aşezările culturii Coţofeni de pe Valea Ampoiului, în
PA, I, 2001, p. 71-81.
- Horia Ciugudean, The Copper Metallurgy in the Coţofeni Culture
(Transylvania and Banat), în Apulum, XXXIX, 2002, p. 95-106.
- Marius Ciută, An Chalcolithic Cultual Pit (Bothroy) Discovered at ŞeuşaGorgan (Alba County), în Vasile Cotiugă, Felix A. Tencariu, George
Bodi (ed.), Itinera in praehistoria. Studia in honorem magistri Nicolae
Ursulescu, Iaşi, 2008, p. 101-120.
- Marius Ciută, Despre o groapă de fundare a unei locuinţe Coţofeni
descoperită la Şeuşa-Gorgan (com. Ciugud, jud. Alba), în Terra Sebus, 2,
2010, p. 47-69.
- Marius Ciută, Adrian Gligor, Descoperiri arheologice în situl de la Şeuşa„Gorgan” (com. Ciugud, jud. Alba). I, în Apulum, XL, 2003, p. 1-37.
- Marius-Mihai Ciută, Elena Beatrice Ciută, Un pumnal eneolitic din
cupru, descoperit la Bulbuc-Pietrele Bulbucului (com. Ceru-Băcăinţi, jud.
Alba), în Terra Sebus, 7, 2015, p. 59-72.
- Eugen Comşa, Quelques problemes concernant le neolitique final et la periode
de transition a l’âge du bronze dans les regions nord- et ouest- pontiques, în
Balcanica, III, 1972, p. 59-92.
- Otis Crandell, Cristian I. Popa Chert Mining and Processing Industry at
Piatra Tomii, Romania, în JLS, 2, 2015, 1, p. 45-63.
- János Dani, The Significance of Metallurgy at the Beginning of the Third
Millennium BC in the Carpathian Basin, în Heyd et alii 2013, p. 203-231.

47

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

Cristian Ioan Popa
Daicoviciu 1954
DEX 2012
Diaconescu 2009
Dickson et alii 2003
Dietrich et alii 2014

Dinu 1998
Dragoman 2005-2006
Dumitrescu 1961
Dumitrescu 1974
Dumitrescu, Vulpe 1988
Dumitraşcu 1967a
Dumitraşcu 1967b
Dumitraşcu, Roşu 1997
Ecsedy 1983
Fazecaş, Marta 2014
Ferenczi 1964
Ferenczi 1973
Ferenczi 1974
Ferenczi 1976
Ferenczi, Ferenczi 1975
Ferenczi, Ferenczi 1979
Floca 1957
Furholt 2008
Garašanin 1983
Gerling et alii 2012

- Constantin Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie. Monografie
arheologică, Bucureşti, 1954.
- Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, 2012.
- Dragoş Diaconescu, Cultura Tiszapolgár în România, BB, XLI, Sibiu,
2009.
- James H. Dickson, Klaus Oegll, Linda L. Handley, The Iceman
Reconsidered, în SciAm, May 2003, p. 31-36.
- Laura Dietrich, Oliver Dietrich, Cristian E. Ştefan, Aşezările Coţofeni
de la Rotbav, Transilvania de sud-est, în Cristian E. Ştefan, Mihai Florea,
Sorin-Cristian Ailincăi, Cristian Micu (ed.), Studii privind preistoria sudestului Europei. Volum dedicat memoriei lui Mihai Şimon, Brăila, 2014, p.
337-410.
- Marin Dinu, Folteşti-Cernavodă II. O cultură de origine răsăriteană?, în
Carpica, 27, 1998, p. 32-43.
- Alexandru Dragoman, Texte, discursuri şi ideologie în cercetarea
e(neoliticului) din România, în SP, 3, 2005-2006, p. 131-148.
- Vladimir Dumitrescu, Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la
Cârna, BA, IV, Bucureşti, 1961.
- Vladimir Dumitrescu, Cronologia absolută a eneoliticului românesc în
lumina datelor C 14, în Apulum, XII, 1974, p. 23-39.
- Vladimir Dumitrescu, Al. Vulpe, Dacia înainte de Dromihete,
Bucureşti, 1988.
- Sever Dumitraşcu, Aşezarea Coţofeni-„Măgura Căpudului”, în
StComSibiu, 13, 1967, p. 57-163.
- Sever Dumitraşcu, Note asupra culturii Coţofeni, în LŞ, 1, 1967, p. 7998.
- Sever Dumitraşcu, Marin Roşu, Tăşad, jud. Bihor, I. Neolitic, în CCA.
Campania 1996, Bucureşti, 1997, p. 64.
- István Ecsedy, Steppeneinflüsse und kulturelle Veränderungen in der
Kupferzeit, în Godišnjak, XXI, 1983, p. 135-163.
- Gruia T. Fazecaş, Doru M. Marta, Locuirea eneolitică târzie de la
Oradea-Str. Cireşilor, în Crisia, XLIV, 2014, p. 7-17.
- Ştefan Ferenczi, Contribuţii la cunoaşterea aşezării întărite din epoca
hallstattiană de la Someşul Rece, în ActaMN, I, 1964, p. 67-77.
- Ştefan Ferenczi, Contribuţii la problema limesului de vest al Daciei (partea
a II-a/2). Raport asupra unor cercetări pe teren efectuate între anii 1947-1957
şi în 1966, în ActaMN, X, 1973, p. 545-568.
- Ştefan Ferenczi, Contribuţii la problema limesului de vest al Daciei (partea
a II-a/3). Raport asupra unor cercetări pe teren efectuate între anii 1947-1957
şi în 1966. II, în ActaMN, XI, 1974, p. 23-40.
- István Ferenczi, Contribuţii la topografia arheologică a Văii Someşului (în
sectorul Vad-Surduc), în ActaMN, XIII, 1976, p. 37-50.
- Géza Ferenczi, István Ferenczi, Săpături arheologice la Mugeni. Studiu
preliminar (partea I-a), în ActaMN, XII, 1975, p. 45-68.
- Géza Ferenczi, István Ferenczi, Observaţii de topografie arheologică în
partea superioară a depresiunii Homoroadelor (jud. Harghita) între anii 19571978 (Raport preliminar), în ActaMN, XVI, 1979, p. 411-430.
- Octavian Floca, Regiunea Hunedoara. Ghid turistic, Deva, 1957.
- Martin Furholt, Pottery, Cultures, People? The European Baden Material
Re-Examined, în Antiquity, 82, 2008, p. 617-628.
- Milutin Garašanin, Considerations sur la transition du eneolitique à l’âge du
bronze dans les regions centrales des Balkans, în Godišnjak, XXI, 1983, p.
21-26.
- Claudia Gerling, Volker Heyd, Alistair Pike, Eszter Bánffy, János
Dani, Kitti Köhler, Gabriella Kulcsár, Elke Kaiser, Wolfram Schier,

48

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

În căutarea identităţii unei lumi

Gogâltan 1999
Gogâltan 2005
Gogâltan 2008
Gogâltan 2011

Gogâltan 2013
Gogâltan, Apai 2005

Gogâltan et alii 2008

Gogâltan, Molnár Kovács 2009

Gogâltan, Ignat 2011
Greenfield 2005

Greenfield 2010
Gresits 2015
Gumă 1993
Hachmann 1991

Identifying and Oxygen Isotope Analysis, în Elke Kaiser, Joachim Burger,
Wolfram Schier (eds), Population Dynamics in Prehistory and Early
History: New Approaches by Using Stable Isotopes and Genetics, Berlin,
Boston, 2012, p. 165-176.
- Florin Gogâltan, Bronzul timpuriu şi mijlociu în Banatul românesc şi pe
cursul inferior al Mureşului. Cronologia şi descoperirile de metal, BHAB,
XXIII, Timişoara, 1999.
- Florin Gogâltan, Tell-uri în Orientul Apropiat şi Bazinul Carpatic. O
scurtă privire comparativă asupra habitatului preistoric (II), în ATS, IV,
2005, p. 79-129.
- Florin Gogâltan, Fortificaţiile tell-urilor epocii bronzului din Bazinul
Carpatic. O privire generală, în AnB, s.n., XVI, 2008, p. 81-100.
- Florin Gogâltan, Die Beziehungen zwischen Siebenbürgen und dem
Schwarzmeerraum. Die ersten Kontakte (cca. 4500-3500 v. Chr.), în Eugen
Sava, Blagoje Govedarica, Bernhard Hänsel (Hrsg.), Der
Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000-500
v.Chr.). Band 2: Globale Entwicklung versus Lokalgeschehen,
Rahden/Westf., 2011, p. 101-124.
- Florin Gogâltan, Transilvania şi spaţiul nord-pontic. Relaţii interculturale
între sfârşitul epocii cuprului şi începutul epocii bronzului (cca. 3500-2500 a.
Chr.), în Terra Sebus, 5, 2013, p. 31-76.
- Florin Gogâltan, Emese Apai, Contribuţii privind bronzul timpuriu în
Transilvania. I. Noi materiale aparţinând grupului Şoimuş, în Cristian I.
Popa, Gabriel T. Rustoiu (ed.), Omagiu profesorului Ioan Andriţoiu cu
prilejul împilinirii a 65 de ani. Studii şi cercetări arheologice, Alba Iulia, 2005,
p. 21-49.
- Florin Gogâltan, Alexandru Szentmiklosi, Bernhard Heeb, Manfred
Woidich, Julia M. Wiecken, Kopany Darida, Cristian Dumbravă,
Adrian Ionaşcu, Andra Popescu, Roxana Preda, Corneşti, com.
Orţişoara, jud. Timiş. Punct: Iarcuri, în CCA. Campania 2007, Iaşi, 2008,
p. 114-115.
- Florin Gogâltan, Zsolt Molnár Kovács, Locuirea Coţofeni, în Silvia
Mustaţă, Florin Gogâltan, Sorin Cociş, Adrian Ursuţiu (ed.), Cercetări
arheologice preventive la Floreşti-Polus Center, jud. Cluj (2007) / Rescue
Excavations at Floreşti-Polus Center, Cluj County (2007), PAT, I, ClujNapoca, 2009, p. 27-202.
- Florin Gogâltan, Ana Ignat, Transilvania şi spaţiul nord-pontic. Primele
contacte (cca. 4500-3500 a. Chr.), în Tyragetia, s.n., 1, 2011, p. 7-38.
- Haskel J. Greenfield, A Reconsideration of the Secondary Products
Revolution in South-Eastern Europe: On the Origins and Use of Domestic
Animals for Milk, Wool, and Traction in the Central Balkans, în J. Mulville,
A. K. Outram (eds), The Zooarchaeology of Fats, Oils, Milk and Dairying.
Conference on the International Council of Archaeozoology (9th: 2002:
Durham, UK), Oxbow, 2005, p. 14-31.
- Haskel J. Greenfield, The Secondary Products Revolution: The Past, the
Present and the Future, în WorldArch, 42, 2010, 1, p. 29-54.
- Iván Gresits, Non-Invasive Raw Material Analysis of the Vörs Diadem, în
Antaeus, 33 (Beyond Archaeological Finds and Sites: Multidisciplinary
Research Projects in Hungary, I), 2015, p. 121-122.
- Marian Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României,
BTh, IV, Bucureşti, 1993.
- Rolf Hachmann, Das Problem einer Kupferzeit, în Die Kupferzeit als
historische Epoche. Simposium Saarbrücken und Ozenhansche, 6-13.11.1988,
vol. II, Bonn, 1991, p. 699-713.

49

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

Cristian Ioan Popa
Harper 1987
Heyd et alii 2013

Horedt 1949
Horedt 1968
Horváth 2011

Horváth 2014

Horváth 2015

Horváth et alii 2013
Jevtić 1987

Kacsó 1969
Kacsó 1999
Kadar 2007
Kalmar 1980
Kalmar 1981
Kalmar-Maxim 1988
Kalmar, Tatu 1985
Kapuran 2014
Kapuran et alii 2007

- Martin Harper, Possible Toxic Metal Exposure of Prehistoric Bronze
Workers, în Br J Ind Med, 44, 1987, p. 652-656.
- Volker Heyd, Gabriella Kulcsár, Vajk Szeverényi (ed.), Transition to
the Bronze Age. Interregional Interaction and Socio-Cultural Change in the
Third Millennium BC Carpathian Basin and Neighbouring Regions,
Budapest, 2013.
- Kurt Horedt, Săpături privitoare la epoca neo-eneolitică, în Apulum, III,
1949, p. 44-69.
- Kurt Horedt, Die Kupferzeit in Transsilvanien, în Apulum, VII/I, 1968,
p. 103-116.
- Tünde Horváth, Hajdúnánás-Tedej-Lyukas-halom - An Interdisciplinary
Survey of a Typical Kurgan from the Great Hungarian Plain Region: A case
Study (The Revision of the Kurgans from the Territory of Hungary), în Ákos
Pető, Attila Barczi (eds), Kurgan Studies: An Environmental and
Archaeological Multiproxy Study of Burial Mounds in the Eurasian Steppe
Zone, BAR, International Series, 2238, Paper 4, p. 71-131.
- Tünde Horváth, Mobility: Transhumants or Immigrants?, în Apulum, LI
/ Nikolaus Boroffka, Gabriel Tiberiu Rustoiu, Radu Ota (ed.),
Carpathian Heartlands. Studies on the Prehistory and History of Transsylvania
in European Contexts, Dedicated to Horia Ciugudean on His 60th Birthday,
2014, p. 99-134.
- Tünde Horváth, Minden másképp van? Tíz év és tíz érv a késő rézkori
badeni kultúra kora bronzkorban való továbbélése mellett, în Csabai Zoltán
(ed.), Európé égisze alatt: ünnepi tanulmányok Fekete Mária hatvanötödik
születésnapjára barátaitól, kollégáitól és tanítványaitól, Pécs-Budapest, 2015,
p. 97-166.
- Tünde Horváth, János Dani, Ákos Pető, Łukasz Pospieszny, Éva
Svingor, Multidisciplinary Contributions to the Study of Pit Grave Culture
Kurgans of the Great Hungarian Plain, în Heyd et alii 2013, p. 153-179.
- Miloš Jevtić, Les stations énéolitiques dans le secteur de Djerdap I-II (Portes
de Fer), în Hügelbestattung in der Karpaten-Donau-Balkan-Zone während der
Äneolitischen Periode. Internationales Symposium Donji Milanovac 1985,
Beograd, 1987, p. 21-26.
- Carol Kacsó, Morminte din perioada de tranziţie spre epoca bronzului de la
Ciumeşti, în StComSM, 1, 1969, p. 49-56.
- Carol Kacsó, Date noi cu privire la preistoria Maramureşului, în Angustia,
4, 1999, p. 55-70.
- Manuella Kadar, Începuturile şi dezvoltarea metalurgiei bronzului în
Transilvania, Alba Iulia, 2007.
- Zoia Kalmar, Descoperiri eneolitice la Gilău, în ActaMN, XVII, 1980,
p. 393-416.
- Zoia Kalmar, Descoperiri eneolitice la Gilău (II), în ActaMN, XVIII,
1981, p. 305-320.
- Zoia Kalmar-Maxim, Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului
de Istorie al Transilvaniei, în ActaMN, XXIV-XXV, 1987-1988, p. 465483.
- Zoia Kalmar, Hristache Tatu, Materiale neo-eneolitice descoperite în Ţara
Haţegului, în Sargetia, XVIII-XIX (1984-1985), 1985, p. 91-100.
- Aleksandar Kapuran, Praistorijski lokaliteti u severoistočnoj Srbiji (od
ranog neolita do dolaska Rimljana) / Prehistoric Sites in the North-Eastern
Serbia (from Early Neolithic until Roman conquest), Beograd, 2014.
- Aleksandar Kapuran, Miloš Jevtić, Dušan Borić, Nalazi keramike iz
eneolita i gvozdenog doba u dve novootkrivene pećine na teritoriji Đerdapa, în
Glasnik, 23, 2007, p. 103-122.

50

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

În căutarea identităţii unei lumi
Kapuran, Bulatović 2012
Kapuran, Milošević 2013
Kapuran et alii 2013a
Kapuran et alii 2013b
Katinčarov 1991

Kienlin 2010

Kiss, Kulcsár 2007

Kovács 1928-1932
Kotz et alii 2012
Kristiansen, Earle 2015

Krstić 1986
Kulcsár, Szeverényi 2013
Kutschera 2001
Lazarovici 1997
Lazarovici, Kalmar-Maxim 1988
Lazarovici, Piciu 1988
Lazarovici et alii 2006

Lazarovici, Lazarovici 2006

- Alexandar Kapuran, Aleksandar Bulatović, Kulturna grupa KocofeniKostolac na teritoriji istorne Srbije, în Starinar, LXII, 2012, p. 1-30.
- Alexandar Kapuran, Stefan Milošević, Rockshelter Mokranjske Stene A New Late Prehistoric Site in Eastern Serbian Region, în Archaeologia
Bulgarica, XVII/2, 2013, p. 17-37.
- Alexandar Kapuran, Alexandar Bulatović, Gordan Janjić,
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Otdelenie Instituta Vostokovedenija. Nacіonal’na akademіja
nauk Ukraїni. Simferopol, Kerch.
- Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel-Frankfurter
Ausgabe. Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Frankfurt pe Main.
- British Journal of Industrial Medicine. London.
- Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Bibliotheca Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
- Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie. Bucureşti.
- Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice.
Bucureşti.
- Birka Untersuchungen und Studien. Stockholm.
- Current Anthropology. University of Chicago.
- Caietele ASER. Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din
România. Bucureşti.
- Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
- Cronica cercetărilor arheologice. Bucureşti.
- Chemistry Central Journal. London.
- Cele Trei Crişuri. Oradea.
- Cetatea Bihariei. Institutul de Istorie şi Teorie Militară din
Bucureşti, Secţia Teritorială Oradea.
- Cercetări istorice. Revistă de istorie românească. Iaşi.
- Cercetări literare. Universitatea Bucureşti.
- Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Comunicări Ştiinţifice. Mediaş.
- Conspecte numismatice. Chişinău.
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Convieţuirea-Együttélés
Corviniana
CPF
CretaceousRes
Crisia
CRP
Cultura creştină

Dacia
Dări de seamă
DB
De Antiquitate
DFS
DP
Drevnosti Altaja
EHQ
EphNap
EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.

756
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

UN PUMNAL ENEOLITIC DIN CUPRU DESCOPERIT LA BULBUCPIETRELE BULBUCULUI (COM. CERU-BĂCĂINŢI, JUD. ALBA)
Marius-Mihai CIUTĂ
Elena Beatrice CIUTĂ
Premise
Fără nicio îndoială, anii 2014-2015 au reprezentat pentru arheologia
românească un interval în care fenomenul detecţiilor geo-fizice efectuate de
nespecialişti, utilizând detectoare de metale1 în areale cu potenţiale vestigii
arheologice, a căpătat o amploare extremă, imposibil de anticipat la momentul
elaborării actelor normative ce reglementează regimul acestor activităţi pe teritoriul
României.
Situaţia constituie un serios semnal de alarmă pentru toate entităţile
instituţionale implicate în gestionarea şi protejarea patrimoniului cultural naţional, în
condiţiile în care un număr mare de situri arheologice, nedescoperite încă, sau, mai
grav, reperate şi/sau chiar cercetate - dar care, din motive care cu greu pot fi
argumentate logic, nu au fost incluse în repertoriile arheologice (RAN, LMI),
nefiind astfel protejate2 - pot deveni victime sigure, respectiv precedente nefericite,
inclusiv în registrul penal.
Legislaţia românească în domeniu se dovedeşte a fi depăşită, incompletă,
neactualizată, realităţile subliniate de recentele descoperiri fortuite (?), declarate sau
nedeclarate de detectorişti3, având meritul de a fi declanşat o serie de dezbateri, pe



Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; e-mail: mariusciuta@yahoo.com.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail beatrice.ciuta@uab.ro.
1 Fenomenul achiziţionării de detectoare de metale de către persoane fără pregătire în domeniul
arheologiei a intrat într-o fază a progresiei geometrice, imediat după momentul descoperirii unui tezaur de
monede turceşti din argint, în greutate de peste 40 de kilograme în primăvara anului 2014, caz intens
mediatizat (Teodor 2014). Actele normative în vigoare, care cuprind prevederi minimale pentru
achiziţionarea/comercializarea acestor dispozitive, interzic utilizarea lor în situri arheologice, însă nu
reglementează condiţiile în care acestea ar trebui folosite, chiar şi în cazul zonelor care nu sunt
protejate de legile speciale.
2 Am prezentat punctul nostru de vedere referitor la acest subiect (vezi Ciută 2014, p. 60-75;
Borangic, Ciută 2014, p. 415-426), respectiv cu privire la pericolul social pe care îl reprezintă
identificarea unor situri şi contexte arheologice neevidenţiate anterior, de către persoane lipsite de
pregătirea necesară în domeniu.
3 Semnalarea de situri şi contexte/artefacte arheologice de către cei pe care îi vom numi detectorişti recurgând evident la peiorativ - intens mediatizate la nivel naţional şi în mod neinspirat gestionate în
mediile de specialitate ale instituţiilor de cultură implicate (cu reflexe similare în zona decizională),
reprezintă cazuri fericite ... Estimăm procentul cazurilor în care detectoriştii nu semnalează descoperirile
făcute, undeva la peste 30-40%.


Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 59-72.
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cât de aprige, pe atât de ineficiente, cel puţin până la momentul de faţă4. Devine tot
mai evident faptul că este imperios necesară implicarea decidenţilor în domeniul
patrimoniului cultural, al celui arheologic în mod special, prin upgrade-uri ale actelor
existente sau prin emiterea de noi prevederi care să reglementeze strict şi eficient
orice activitate ce le poate afecta. În lipsa acestor demersuri, anticipăm că anii
următori vor constitui o perioadă neagră în evoluţia generală a arheologiei româneşti,
prin distrugerea unor contexte de valoare inestimabilă, prin pierderea, de cele mai
multe ori ireversibilă a informaţiei istorice, şi/sau prin pierderea efectivă a unor
artefacte arheologice extrem de importante. Ironia sorţii face ca multe din obiectele
descoperite de detectorişti, ulterior depuse la diverse muzee sau recuperate dramatic
în urma unor procese penale, să se dovedească a fi piese cu valoare excepţională,
rarităţi sau chiar unicate, fapt ce sporeşte inclusiv gradul de pericol, cultural şi
social, pe care îl reprezintă activităţile de detecţii neautorizate şi/sau neorganizate5.
Localizarea contextului de provenienţă
Artefactul care face obiectul studiului de faţă vine să confirme cele mai sus
precizate. Este vorba despre o piesă excepţională prin raritatea sa, prin calităţile
tehnologice, dar şi prin implicaţiile istorice oferite de interpretarea prezenţei sale în
contextul originar. Aceasta a fost descoperită în urma unor astfel de detecţii
neautorizate6 şi recuperată pe cale judiciară, în cadrul unei investigaţii judiciare
vizând tocmai efectuarea de detecţii în areale arheologice7.
Situl în care a fost descoperită piesa metalică în discuţie se află la intrarea
dinspre sud în localitatea Bulbuc (com. Ceru Băcăinţi), la circa 1,5 km spre vest sud-vest de clipa calcaroasă pe care se află un alt sit arheologic, cel de la RăcătăuPiatra Tomii (com. Blandiana), la 10 km spre nord de intersecţia DJ 107U (paralel
cu Valea Băcăinţiului) cu DJ 107A (paralel cu Valea Mureşului) şi la cca. 800-1000
m spre sud de cumpăna apelor dintre Valea Mureşului şi bazinul Ampoiului. Locul
descoperirii se află la altitudinea de 800 m, între Piatra Mare şi Piatra Mică, cele două
clipe calcaroase ce delimitează spre sud - sud-vest localitatea Bulbuc (fig. 1-2).

Fără îndoială, subiectul este unul delicat, fie şi numai din perspectiva implicaţiilor de natură penală,
care generează inerente reţineri şi atitudini rigide din partea arheologilor, respectiv răbufniri contondente
din partea detectoriştilor, care se recomandă ca cetăţeni europeni cu drepturi, de cele mai multe ori în
umbra unor identităţi false, în special în mediul Internet.
5 În acest caz, se impune luarea de măsuri în regim de urgenţă, iar breasla arheologilor (prin Comisia
Naţională, dar şi asociaţiile profesionale) va trebui să-şi impună clar punctele de vedere, vizând modul
în care se vor desfăşura pe viitor aceste detecţii.
6 Descoperirea a avut loc cândva în lunile ianuarie-februarie 2014.
7 Deoarece cercetarea în acest dosar se află în curs de desfăşurare, nu vom prezenta detalii legate de
identitatea celui care a efectuat detecţia şi nici de modalitatea prin care piesa a fost recuperată. Vom
preciza doar faptul că situl arheologic în care a fost efectuată descoperirea, necunoscut anterior ca
areal protejat, a reintrat recent în atenţia specialiştilor, în 2014, când tot în urma unor prospecţii
efectuate de detectorişti au fost descoperite mai multe gropi (cinci) cu depuneri având caracter
funerar-votiv şi militar, aparţinând unor războinici ai epocii La Tène (sec. II-I a. Chr). Asupra
problemei, vezi Borangic 2014 şi Borangic, Ciută 2014.
4
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Fig. 1. Detaliu cu localizarea sitului arheologic Bulbuc-Pietrele Bulbucului (o). Săgeata
marchează şaua dintre cele două clipe, în care a fost descoperit pumnalul

În zona nordică a sitului arheologic Bulbuc-Pietrele Bulbucului8, se află o şa
orientată nord-sud, ce suprapune o paleocheie amplasată între cele două clipe
calcaroase, într-un areal cu formă generală de căldare, cu o lăţime medie de cca.
100 m şi o lungime de peste 200 m, care coboară dinspre nord-vest spre sud-est.
În apropierea celor două clipe calcaroase au fost efectuate cercetări de
suprafaţă, relativ recent semnalate9, însă materialele arheologice specifice epocilor
preistorice şi locuirilor dacice şi romane au fost semnalate aici încă din secolul XIX
de către Téglas Gábor10, atât pe Piatra Mică cât şi pe Piatra Mare!
Astfel, pe platoul larg care se află pe versantul sudic al clipei calcaroase Piatra
Mică, terasat probabil încă din preistorie, cercetările de suprafaţă din anii 2007 şi
2009 relevând o locuire Coţofeni11.
În acest context, a fost şi rămâne o mare necunoscută maniera în care situl a
fost efectiv trecut cu vederea la redactarea Repertoriului Arheologic al Judeţului Alba
(1995), la conceperea Listei Monumentelor Istorice (2004, 2010) dar şi a Repertoriului
Arheologic Naţional. Această disfuncţie, frecventă în ceea ce înseamnă precizarea în
cadrul mediilor (instrumentelor) teoretice de gestionare a unui areal cu potenţial
arheologic cunoscut şi cercetat, ca să nu mai vorbim despre semnalizarea, marcarea şi
Vom utiliza acest toponim, deoarece locul descoperirii se află în spaţiul dintre cele două masive
cunoscute în literatura de specialitate, Piatra Mare şi Piatra Mică, locuirea Coţofeni căreia i-a aparţinut
artefactul acoperind în întregime arealul delimitat de acestea.
9 În anul 2007, descoperirile arheologice de pe Piatra Mică au fost semnalate de R. Totoianu şi C.
Şuteu, în urma unei periegheze. Ulterior, în anul 2009, cercetarea de suprafaţă a sitului a fost reluată
de C. I. Popa şi M. Râza (Popa 2012, p. 14).
10 Ibidem, p. 14.
11 Ibidem şi urm. Materialele rezultate se află în colecţiile Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, instituţia sub auspiciile căreia au fost efectuate perieghezele şi au fost publicate rezultatele
cercetărilor.
8
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delimitarea în teren a unui astfel de obiectiv (demersuri care se dovedesc a fi un pium
desiderium în cazul multor situri semnalate de arheologii secolelor XVIII-XX, dar trecute
cu vederea de repertoriile actuale), generează o situaţie extrem de nefericită pentru
patrimoniul arheologic.

Fig. 2. Vedere dinspre sud asupra celor două clipe calcaroase: Piatra Mare (stânga) şi Piatra Mică
(dreapta), respectiv poiana în formă de şa, situată între ele. Săgeata indică locul descoperirii

Fig. 3. Vedere dinspre nord a intrării în poiana dintre cele două clipe calcaroase.
Săgeata indică locul descoperirii
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Fig. 4. Vedere asupra poienii (locul de trecere) dintre cele două clipe calcaroase (Piatra Mare şi
Piatra Mică). Săgeata indică stânca la baza căreia a fost descoperit pumnalul din cupru. În
prim-plan, sunt vizibile gropile în care au fost descoperite depunerile La Tène, golite cu
ocazia reconstituirii

Fig. 5. Vedere spre est, de pe Piatra Mare. În prim plan Piatra Mică, cu terasările antropice
având expunere sudică. Săgeata indică Piatra Tomii de la Răcătău
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Artefactul în discuţie a fost descoperit în zona cea mai înaltă a poienii, mai
precis în partea nord-estică a acesteia, delimitată de accesul dinspre nord în spaţiul
între cele două clipe calcaroase (fig. 3), la o distanţă de cca. 60-80 m, spre nord de
arealul în care au fost excavate gropile La Tène cu ocazia prospectării sitului
arheologic de către detectorişti, în ianuarie 201412 (fig. 4). Conform declaraţiei
descoperitorului, acesta a fost găsit fortuit13 la baza unei stânci de dimensiuni mai
mari, cu înălţimea de cca. 2 m, sub un perete vertical de calcar, cu expunere nordică,
la o distanţă de cca. 10 cm de perete şi o adâncime de cca. 20 de cm, fiind găsit cu
vârful în jos, sugerând prin poziţia sa, bănuită a fi in situ (după descrierea invocată!),
că ar fi fost înfipt vertical, sugerând astfel intenţionalitatea acestui gest.
Descrierea piesei
Piesa reprezintă un pumnal cu o formă romboidală (patrulateră) asimetrică,
puternic alungită spre partea activă, a lamei propriu-zise, ce formează un triunghi
isoscel, care prezintă o nervură centrală evidentă pe ambele feţe ale acesteia, ce
porneşte din locul de îmbinare a lamei cu partea de prindere şi continuă până la
vârf. Ambele tăişuri sunt bine ascuţite şi conservate, fără să prezinte urme de
lovire, de îndoire sau de pierdere a materiei. Secţiunea lamei este de formă
romboidală alungită (prelung romboidală), cu laturile arcuite greu perceptibile (fig. 6-7).
De observat cele trei perechi de perforaţii pentru niturile de fixare a lamei în
mâner, dispuse simetric pe partea de prindere, în formă de triunghi, păstrate parţial,
ca urmare a pierderilor din corpul piesei, prin oxidare dar şi prin curăţarea
neprofesionistă. Cele mai bine păstrate, mai evidente, sunt cele aflate în apropierea
locului de îmbinare între lamă şi partea de prindere, iar cele mai greu de sesizat sunt
cele situate la extremitatea părţii de prindere a pumnalului.
Dimensiunile pumnalului sunt: lungimea totală de 15,7 cm, lăţimea maximă
de 4,4 cm, grosimea maximă de 3 mm, iar în cazul lamei dimensiunile sunt 12,5 cm
lungime, respectiv 4,4 cm lăţime maximă. Diametrul relativ al perforaţiilor pentru
nituri sunt de 0,4-0,5 cm.
Culoarea piesei, curăţate de patina originală şi acoperită cu lac, este arămie,
roşcat-cărămizie spre brun. Dacă la aceasta se adaugă datele legate de culoarea
patinei originale, există suficiente indicii pentru a observa metalul din care este
confecţionat pumnalul, respectiv cuprul nativ, aspect asupra căruia vom reveni mai
târziu. Fotografia digitală pune în evidenţă o serie de detalii14, care nu sunt vizibile
cu ochiul liber (fig. 6).

12 „Descoperirea” sitului de la Pietrele Bulbucului de către detectorişti, la începutul anului 2014, s-a
bucurat de o intensă mediatizare, cu sprijinul generos al Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia,
instituţie la care au fost predate, în cele din urmă, artefactele de epocă La Tène (Borangic 2014;
Borangic, Ciută 2014, p. 415 şi urm.).
13 Îi revine legiuitorului dificila sarcină ca pe viitor să definească mai exact termenul, respectiv cât de
fortuită poate fi descoperirea unui artefact utilizând un detector de metale într-un areal în care,
anterior, fuseseră descoperite depunerile La Tène.
14 Mulţumesc pe această cale colegului Ionuţ Băltean pentru realizarea fotografiei digitale a piesei.
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Fig. 6. Pumnalul din cupru de la Bulbuc (foto: Ionuţ Băltean)
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Astfel, se observă o serie de puncte brun închis spre negru, cel mai probabil
oxidul original al piesei, puncte de culoare albă, probabil depunerile de carbonat de
calciu din zonele uşor adâncite sau în fisurile de foarte mici dimensiuni, precum şi
trasele lăsate de intervenţiile neprofesioniste, agresive, lăsate de materialele cu care
a încercat curăţarea mecanică descoperitorul piesei. Studiul de faţă va fi completat,
într-un viitor, care dorim a fi cât mai apropiat, de o analiză fizico-chimică şi
metalografică completă, care să poată oferi mai multe informaţii legate de
compoziţia piesei, de tehnologia de obţinere şi/sau prelucrare a acesteia.

Fig. 7. Pumnalul din cupru (desen)

Pe ambele feţe, în zona din apropierea nervurii lamei, parţial şi pe nervură, se
observă un viciu tehnologic de confecţionare, sub forma unei fisuri neregulate.
Analiza detaliată a suprafeţelor dovedeşte o cunoaştere relativ bună a procedeului
prelucrării directe prin ciocănire a piesei brute, sau prin turnare iniţială şi ciocănire
ulterioară, proceduri care ar fi putut produce acest viciu.
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Încadrare cultural-cronologică. Analogii
Prezenţa unor aşezări Coţofeni în imediata apropiere (pe Piatra Mică a
Bulbucului şi pe Piatra Tomii), elementele tipologico-stilistice ale piesei, descrierea
contextului de provenienţă etc., ne conduc spre probabilitatea apartenenţei piesei la
mediul cultural al perioadei târzii a epocii cuprului, mai precis culturii Coţofeni, în
ultima sa fază de evoluţie (III)15.
Descoperirile de acest fel sunt foarte rare în mediul Coţofeni, fiind
semnalate doar cinci astfel de piese, de către P. Roman16, V. Lazăr17 şi I.
Andriţoiu18. Cea mai apropiată analogie tipologico-stilistică sesizată o reprezintă
pumnalele din cupru de la Şincai-Cetatea Păgânilor, apoi cele de la Băile HerculanePeştera Hoţilor, respectiv Crăciuneşti19 (fig. 8).
Remarcăm aceeaşi formă, cu secţiunea romboidală prelungă. Tot un element
de asemănare se dovedeşte a fi prezenţa nervurii longitudinale, însă în cazul
pumnalului de la Şincai aceasta este neregulată (neliniară) dar şi mai puţin reliefată
pe una din părţi, ceea ce duce la o lipsă de simetrie a formei generale a piesei,
precum şi la o mai slabă calitate estetică. Dimensiunile pumnalelor, de cca. 10-11
cm lungime şi 1,8 cm lăţime, se dovedesc a fi relativ mai mici decât ale pumnalului
nostru. Prima piesă, descoperită în 1976, are trei orificii neregulate, dispuse
asimetric, oarecum în triunghi, la extremitatea părţii de prindere, în vreme ce al
doilea pumnal prezintă o singură posibilă gaură, de dimensiuni mai mari, amplasată
la extremitatea cefei. În general, aspectul celor două pumnale de la Şincai dovedeşte
calităţi estetice mai puţin reuşite, prezentând un aspect mai neîngrijit, mai puţin
simetric, comparativ cu cel aflat în discuţia noastră (fig. 8/4-5).
Aceleaşi elemente tipologico-stilistice le putem regăsi şi în cazul celor două
pumnale de la Băile Herculane-Peştera Hoţilor (fig. 8/1-2).
Astfel, la modul general vorbind, în cazul pumnalului nostru ar fi vorba de
un tip cu totul nou, inedit, cel cu trei perechi de nituri de fixare a lamei metalice în
mâner (cel mai probabil din lemn), dispuse coliniar, îngrijit, pe ambele laturi
exterioare ale extremităţii triunghiulare de prindere a pumnalului. Ca element
distinctiv ar fi şi nervura, mai bine evidenţiată, situaţie ce poate sugera apartenenţă
pumnalului la mediul cultural al bronzului timpuriu20.

Ciugudean 2002, p. 95-101; Popescu et alii 2013.
Acesta identifica, la momentul respectiv, patru tipuri de pumnale: „tip b1a - cu lama triunghiulară,
secţiune prelung romboidală, partea înmănuşată triunghiulară, cu trei nituri (pl. 8/24, 25); tip b1b - cu
lama triunghiulară, ceafa rotunjită, secţiune prelung romboidală, patru nituri (pl. 8/29); b1c - aceeaşi
formă, plat, cu 2 nituri (pl. 8/28); b1 - lama triunghiulară, secţiune plan-convexă, limbă de înmănuşare
(pl. 8/26)” (Roman 1976, p. 17, 113, pl. 8).
17 Lazăr 1977; Lazăr 1978; Lazăr 1995; Lazăr 1998.
18 Andriţoiu 1978, p. 55-71; Ciugudean 2000, p. 33-35, pl. 133/5; Ciugudean 2002, p. 96-97, pl. 1/5.
19 Lazăr 1995, p. 251-253; Lazăr 1998, p. 43-45; Ciugudean 2000, pl. 133/7-8, Ciugudean 2002, p. 9697; Kadar 2007.
20 Sugestie oferită cu amabilitate de colegul Cristian Ioan Popa, cu prilejul prezentării piesei la
sesiunea Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeş, instituţie care deţine pumnalul în patrimoniul
său.
15
16
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În fine, pumnalul de la Crăciuneşti, cel mai apropiat geografic de situl de la
Bulbuc, deşi are dimensiuni mai reduse, trădează aceeaşi structură tipologică, cu
trei perforaţii pentru niturile de prindere, dispuse în triunghi (fig. 8/3).

Fig. 8. Pumnale din cupru descoperite în mediul Coţofeni: Băile Herculane-Peştera Hoţilor
(1-2), Crăciuneşti (3), Şincai-Cetatea Păgânilor (4-5) (după Roman 1976 - 1-2, Ciugudean
2000 - 3, Lazăr 1998 - 4-5)

Concluzii
În apropierea pietrelor de la Bulbuc, în perimetrul celor văi menţionate mai
sus (Ampoi, Mureş), se află o serie de situri arheologice, cum ar fi Răcătău-Piatra
Tomii21, Blandiana-Vârful Pleşii22, Galaţi-Bulbuci23, Galaţi-Gruieţe24, Valea MicăŞupelniţă25, Zlatna-Colţul lui Blaj26, Poiana Ampoiului-Piatra Corbului27, Presaca
Ampoiului-Piatra Bratii28, Presaca Ampoiului-Peştera Şura de Piatră29, Ampoiţa-La
Pietri, Meteş-La Peşteră30, iar spre vest, cele de la Mada, Ardeu, etc., unde au fost
semnalate locuiri aparţinând în special fazei a III-a din evoluţia culturii Coţofeni.
La Poiana Ampoiului-Piatra Corbului31 şi la Răcătău-Piatra Tomii, în cadrul aşezărilor

Popa 2012, p. 12-13; Crandell, Popa 2015.
RepAlba 1995, p. 60-61.
23 Ibidem, p. 95.
24 Ibidem.
25 Ibidem, p. 202.
26 Ibidem, p. 211.
27 Ibidem, p. 148.
28 Ibidem, p. 149.
29 Ibidem, p. 149; Ciugudean 2002, p. 96-101.
30 RepAlba 1995, p. 126; Ciugudean 2002, p. 96-101.
31 RepAlba 1995, p. 148.
21
22
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Coţofeni III, au fost descoperite mai multe piese din cupru (mărgele tubulare, un
ac, o brăţară32).
Datele despre metalurgia cuprului în cadrul culturii Coţofeni sunt destul de
puţine. Arealul Munţilor Metaliferi reprezintă un spaţiu bogat în zăcăminte de
cupru şi alte metale33, unele prezente în preistorie chiar la suprafaţă.
Activitatea metalurgică a purtătorilor culturii Coţofeni se prezintă, la
aproape 40 de ani de la prima publicare monografică a acestui fenomen cultural, ca
un subiect încă dificil de înţeles, în condiţiile acumulării unei cantităţi extrem de
reduse de informaţii, cauzate atât de numărul mic de artefacte specifice recuperate
pe calea cercetărilor, cât şi de numărul redus de cercetători care s-au aplecat cu
predilecţie asupra problemei34.
O realitate general acceptată este aceea a reducerii substanţiale a activităţii
metalurgice, comparativ cu perioada anterioară, a eneoliticului dezvoltat, cauzată fie
de factori cultural-istorici (pătrunderea triburilor nord-pontice în spaţiul carpatic),
fie de factori tehnologici (epuizarea depozitelor accesibile de carbonat de cupru) ori
de ordin spiritual35.
Exploatarea zăcămintelor cuprifere se făcea, cel mai probabil, prin metode
simple, identificarea aflorimentului, recoltarea cuprului nativ, prelucrarea sa la rece,
prin ciocănire, urmată sau nu de călire, pentru care era suficientă o temperatură de
150oC36.
Analizele metalografice efectuate asupra pumnalelor de la Şincai37 au relevat
faptul că metalul din care sunt confecţionate, cuprul, este foarte pur, are o structură
granulară omogenă, fină, fără incluziuni de alte metale, este autohton, originar din
zăcăminte de cupru locale (probabil zona Bălan sau arealul izvoarelor Oltului şi
Mureşului). În fine, concluziile acestor analize conduc spre ideea existenţei unei
metalurgii locale, transilvănene a cuprului, în perioada delimitată de sfârşitul epocii
eneolitice, precum şi a trecerii spre epoca bronzului38.
În ceea ce priveşte tehnologia de prelucrare a pumnalului, menţionăm şi
ipoteza avansată de V. Lazăr, care vorbea, în cazul pieselor similare de la Şincai,
despre o încălzire prealabilă, prin batere, mai ales pentru obţinerea nervurii
centrale39.
RepAlba 1995, p. 148-149; Crandell, Popa 2015.
Kadar 2007, p. 19-37.
34 O analiză pertinentă asupra problematicii, vezi la Ciugudean 2000, p. 33-34; Ciugudean 2002, p. 96101; Kadar 2007, p. 19-37. În lumina acesteia, centrul de exploatare a metalelor din Transilvania,
rămâne în literatura de specialitate, în ciuda bogăţiei deosebite a resurselor şi a poziţiei sale extrem de
avantajoase, un centru neinvestigat în Munţii Carpaţi (Kadar 2007, p. 21).
35 Ciugudean 2000, p. 33.
36 Ciugudean 2000, p. 33.
37 Lazăr 1998, p. 45. Analize efectuate la Catedra de Mineralogie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca.
38 Ibidem, p. 45.
39 Ibidem, p. 44-45. Un punct de vedere pertinent asupra metalurgiei cuprului în cadrul culturii
Coţofeni, vezi la Ciugudean 2002. Cu acest prilej sunt prezentate şi elementele care trădează o
activitate metalurgică locală la Cuptoare-Piatra Ilişovei, unde este confirmată activitatea de reducere a
minereului de cupru din rocile locale, dovedind că la acest nivel procesarea cuprului nativ fusese deja
înlocuită de extragerea cuprului din roci (Ciugudean 2002, p. 95-96).
32
33
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Centrul de extracţie şi de prelucrare a cuprului asociat pumnalului ce face
obiectul studiului de faţă, poate fi localizat, cel mai probabil, undeva în arealul
indicat mai sus, pe ambii versanţi ai Munţilor Metaliferi, în special pe arealul central
şi estic al acestei grupe muntoase (Zlatna-Almaşu Mare), care se caracterizează prin
prezenţa, chiar la suprafaţă sau foarte aproape de suprafaţă, a zăcămintelor de
cupru nativ40. Acest posibil centru este, după cum remarcau şi alţi cercetători, încă
insuficient cercetat şi/sau repertoriat, în acest sens un demers interdisciplinar,
geologic şi arheologic impunându-se mai mult ca oricând, în contextul enunţat la
începutul studiului.
Nu poate fi trecută cu vederea semnificaţia spaţiului în care a fost descoperit
pumnalul, complexul carstic al Pietrelor Bulbucului, cu aspectul inedit al clipelor
calcaroase, dispuse paralel, cu poiana în formă de căldare aflată între ele, respectiv
cu punctul cel mai înalt al acesteia, cu rol de loc de trecere.
Oamenii locului vorbesc despre un Drum al Aurului care făcea legătura între
zona auriferă (şi cupriferă) a Văii Ampoiului cu Valea Mureşului şi care trecea exact
printre cele două clipe calcaroase de la Bulbuc. În acest context, nu pare a fi
întâmplătoare poziţionarea sitului în dreptul localităţilor Blandiana şi Sărăcsău,
ambele cu puternice semnificaţii privind descoperirile arheologice specifice La
Tène, dar şi aproape de locul în care râul Cugir se varsă în Mureş, pandant pentru
accesul pe valea acestuia, spre sud, către cetatea de la Cugir şi mai departe, către
cetăţile dacice din Munţii Orăştiei.
Indiferent de epoca la care facem referire, spaţiul dintre cele două pietre de la
Bulbuc trebuie să fi jucat, rolul unui loc de trecere, ca spaţiu de control dar şi spaţiu de
iniţiere, de ce nu, de iniţiere spirituală de desfăşurare a unor ritualuri şi procesiuni cu
profunde semnificaţii spirituale, ca dealtfel şi clipele calcaroase în sine.
Prezenţa pumnalului într-un spaţiu destinat trecerii, dar foarte aproape de
aşezarea Coţofeni situată pe Piatra Mică a Bulbucului, implică o anumită atitudine
faţă de pumnal precum şi în ceea ce priveşte semnificaţia şi, probabil,
funcţionalitatea acestor piese în cadrul societăţii eneolitice41. Înţelesul întregului ne
va fi, cu siguranţă, pentru totdeauna încriptat, însă putem să bănuim că o astfel de
piesă trebuie sa fi avut rolul unui obiect de consacraţie, de prestigiu şi valoare.
An Aeneolithic Copper Dagger Discovered at Bulbuc-Pietrele Bulbucului
(Ceru Băcăinţi Commune, Alba County, Romania)
(Abstract)
This study presents an archaeological artefact, namely a copper dagger, recovered from an
unauthorized person who found it when metal detecting in the archaeological site Bulbuc-Pietrele
Bulbucului. Although the site has been known to researchers since the nineteenth century, inexplicably
it does not appear in the Archaeological Repertory of Alba (1995) or the National Archaeological
Repertory. In recent years, the phenomenon of unauthorized metal detections in archaeological sites
has become a chronic issue for Romanian archaeology, with possibly uncontrollable consequences.

40
41

Kadar 2007, 19 sqq.
Băjenaru, Popescu 2012, p. 363-433.
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Un pumnal eneolitic din cupru descoperit la Bulbuc-Pietrele Bulbucului (com. Ceru-Băcăinţi, jud. Alba)
In the study we present the circumstances of the artefact’s discovery. The geographical and
morphological features of the site are described in detail, as well as the context from which the
discovery originated. The copper dagger’s typological and stylistic elements are described, along with
some considerations regarding the technology involved in its manufacture. The piece is an
exceptional artefact, with artistic features which mark it out as rare within Coţofeni culture.
The study also makes reference to analogies with similar pieces, discusses the object’s use and
significance, and describes the copper metallurgy of the Metaliferi Mountains area. We end with
reflections regarding the symbolism of the area in which the artefact was discovered and the
significance of walkways along the “pathway of the gold” which connected the Ampoiului Valley and
Mureş River.
Explanation of Figures
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.

Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.

Detail of the archaeological site Bulbuc-Pietrele Bulbucului. The arrow marks the meadow
where the artefact was originally discovered.
View from the south of two limestone landforms Piatra Mare (left) and Piatra Mică (right)
and the saddle-shaped meadow located between them. The arrow indicates the place the
discovery was made.
View from the north entrance of the meadow, located between the two limestone
landforms. The arrow indicates the location of the discovery.
View of the meadow (crossing place) located between the two limestone landforms (Piatra
Mare and Piatra Mică). The arrow indicates the base of the rock where the copper dagger
was discovered. In the foreground are pits where deposits from La Tène era were
discovered.
View from the east from Piatra Mare. In the foreground is Piatra Mică with anthropogenic
terracing on the southern exposure. The distant arrow in the picture indicates Piatra Tomii
seen from Răcătău.
The copper dagger from Bulbuc-Pietrele Bulbucului (photo by I. Băltean).
The copper dagger (drawing).
Some copper daggers discovered dating from the Coţofeni culture (after Roman 1976 - 1-2;
Ciugudean 2000 - 3; Lazăr 1998 - 4-5).
A copper dagger from Ocniţa (Vâlcea County) (after Popescu et alii 2013).
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MÂINI MAGICE? UN COMPLEX APARŢINÂND BRONZULUI
TÂRZIU DE LA VLAHA-PAD (JUD. CLUJ)
Florin GOGÂLTAN
Mihaela SAVU
Imola KELEMEN
Recent, cu ocazia unui simpozion internaţional dedicat problematicii
reprezentărilor, semnelor, simbolurilor religioase şi magice, am prezentat succint
complexul denumit Cx 0010 de la Vlaha-Pad (jud. Cluj). În contextul temei acelei
conferinţe, au fost dezbătute doar valenţele rituale şi simbolice ale celor două
mâini1 de lut descoperite2. Am rămas datori cu prezentarea întregului material
arheologic găsit în groapa respectivă. Ulterior acestei prime informări, am primit şi
rezultatul unei analize AMS, care permite şi o discuţie punctuală asupra poziţiei
cronologice a inventarului complexului Cx 0010 de la Vlaha. Am considerat utilă şi
consemnarea informaţiilor generale despre situl aflat în discuţie, unele date
regăsindu-se, aşa cum vom vedea, doar în articolele publicate în limbi de circulaţie
internaţională.
Cadrul fizico-geografic şi localizarea sitului
Arealul geografic în care se înscrie situl Pad este parte integrantă a unui
complex depresionar de contact, plasat între Munţii Apuseni şi zona de deal care
face trecerea spre Podişul Transilvaniei. În cadrul acestui complex, limitat la vest de
prelungirile masivului Gilău-Muntele Mare, la est de cele ale Munţilor Trascău, iar
în nord de contactul cu Dealul Feleacului (fig. 2)3, unităţile constituente nu doar că
se pot distinge din punct de vedere morfogenetic de cele montane, dar se pot


Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului Living in the Bronze Age Tell Settlements: A Study of
Settlement Archaeology at the Eastern Frontier of The Carpathian Basin, finanţat de Ministerul Educaţiei
Naţionale, CNCS-UEFISCDI, nr. PN II-ID-PCE-2012-4-0020 (Florin Gogâltan).

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca; e-mail: floringogaltan@gmail.com.

Christian Albrecht Universität, Graduate School, Human Development in Landscapes, Kiel; email: msavu@gshdl.uni-kiel.de.

Muzeul Secuiesc al Ciucului, Miercurea Ciuc; e-mail: imonox@yahoo.com.
1 Termenul corect este acela de „palmă/palme”, ce reprezintă „partea interioară a mâinii, cuprinsă
între articulaţia pumnului şi vârful degetelor” (cf. DEX 2012, p. 765). În prezentările anterioare am
folosit termenii de „mână/mâini” (eng.: hand/s; germ: Hand/Hände), pe care îi utilizăm, în sensul lor
generic, şi în acest studiu.
2 Savu, Gogâltan 2015, p. 171-186. O comunicare cu titlul Magische Hände? Ein bronzezeitlicher Fund aus
Mittelsiebenbürgen a fost prezentată de Florin Gogâltan la conferinţa Glaubenswelten der Bronzezeit, în
cadrul Sitzung der AG Bronzezeit auf dem 8. Deutschen Archäologiekongress in Berlin vom 6. bis 10. Oktober
2014.
3 Pop 2001, p. 95; Posea 2005, p. 74.
Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 73-122.
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delimita şi unele de celelalte datorită văilor principalelor râuri care le traversează.
Cele două compartimente principale ale complexului - depresiunile Hăşdate şi Iara
- au caracter de depresiuni suspendate, ca urmare a dispunerii lor în amonte de
sectoarele de chei (Cheile Turzii), ca şi de defileul Surduc-Buru, săpate de râurile
Hăşdate, respectiv Iara şi sunt, totodată, barate de limitele mai sus-menţionate,
descrise de linia de est a Apusenilor şi de Dealul Feleacului. O breşă în barierele
naturale plasate la nord de complexul depresionar o constituie Depresiunea VlahaSăvădisla, cunoscută şi sub numele de Culoarul Vlaha-Săvădisla sau Culoarul
Săvădisla-Luna de Sus4.

Fig. 1. Vlaha-Pad. Vedere generală

Plasat, aşadar, la nord de Valea şi Depresiunea Hăşdatelor, arealul face
trecerea dinspre Culoarul Someşului Mic spre unităţile depresionare amintite
(Hăşdate, Iara), fiind încadrat de versanţii abrupţi ai Munţilor Gilău şi Dealurilor
Feleacului. Culoarul/depresiunea prezintă o modelare accentuată, datorată argilelor
vărgate în care valea râului Feneş, afluent de dreapta al Someşului Mic, a sculptat.
Altitudinile variază între 400 şi 600 m, ca şi în spaţiul limitrof Dealului Feleacului5.
În ceea ce priveşte structura pedologică a arealului, condiţiile bioclimatice
generale au determinat formarea unui înveliş destul de variat, dar, în general,
vorbim despre argiluvisoluri şi cambisoluri, bogate în umiditate, care nu sunt foarte

4
5

Pop 2001, p. 95-97.
Ibidem, p. 96.
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prielnice practicării agriculturii6. Ca dovadă a acestui fapt, destinaţia suprafeţei
nelocuite din arealul Săvădisla-Luna de Sus, a fost în principal acela de păşune,
zona fiind mai puţin implicată în lucrări agricole de amploare. Dincolo de diversele
tipuri de sol argilos, în timpul cercetărilor arheologice a fost întâlnit la diverse
adâncimi, un strat de pietriş nativ, care în cazul mormintelor gepide, s-a plasat
uneori la nivelul bazei gropilor7.

Fig. 2. Culoarul Vlaha-Săvădisla. Imagine satelitară 3D

Localitatea Vlaha este poziţionată la aproximativ 9 km sud-vest de ClujNapoca. Punctul Pad se găseşte la cca. 240 m vest de DJ 107, drum ce face legătura
între Vlaha şi Săvădisla8. Situl propriu-zis este poziţionat la sud-vest de localitatea
Vlaha şi la nord de marginea pârâului Finişel9, coordonatele sale fiind: N 46°42’, E
23°26’10. Din punct de vedere geografic el se plasează pe o terasă alungită şi
aproximativ netedă. Este vorba despre prima terasă a pârâului Finişel (Feneş),
având o altitudine medie de 474-476 m şi una de 471,5 m în segmentul cercetat
arheologic, dominând din acest punct de vedere Valea Finişelului, printr-o
diferenţă de nivel de circa 40 m. Pe suprafaţa întregii terase este de remarcat astăzi
excesul de umezeală, mai ales în sezonul ploios, terenul acumulând apa scursă de
pe panta dealului învecinat. Alături de apă, se înregistrează şi acumulări aluvionare.
Cu siguranţă, în vechime, mediul înconjurător trebuie să fi fost cu totul altul.
Locuirea preistorică, ca şi necropola de secol VI BC s-au concentrat, probabil nu
Vezi şi Daróczi, Ursuţiu 2015, p. 9-10.
Stanciu et alii 2005, p. 404-406; Gogâltan, Nagy 2012, p. 106; Nagy, Gogâltan 2012, p. 39.
8 Pentru mai multe repere de amplasare, vezi şi Stanciu et alii 2005, p. 404; Stanciu et alii 2006, p. 398;
Stanciu et alii 2007, p. 393; Gogâltan et alii 2011, p. 164-167.
9 Pârâul Finişel este unul dintre afluenţii Someşului Mic, iar localnicii îl identifică greşit, de multe ori,
cu un alt pârâu, numit Racoş.
10 Stanciu et alii 2006, p. 398; Gogâltan et alii 2011, p. 164.
6
7
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întâmplător, pe această terasă dominantă. La limita sud-vestică a terasei, spre
hotarul nordic al localităţii Finişel, încep dealurile Pădurea Mică care fac legătura cu
latura de est a Munţilor Apuseni11. Ca repere hidrografice pot fi oferite deja
amintitul pârâu Finişel, dar şi punctul de congruenţă al acestuia cu pârâul Racoş
(Rachiş), poziţionat la cca. 300 m est faţă de limita vestică a obiectivului de la
Vlaha-Pad (fig. 1).
Istoricul cercetărilor
Cercetările arheologice propriu-zise în aşezarea de la Vlaha-Pad au fost
demarate în toamna anului 2004, în contextul intenţiei de a se construi Autostrada
Braşov-Borş. Menţiunile anterioare sunt puţine, ceea ce a făcut ca pentru multă
vreme, potenţialul zonei, din punct de vedere arheologic, să fie cvasinecunoscut.
Aşa cum reiese din Repertoriul arheologic al judeţului Cluj12, în anul 1977 ar fi fost
realizat un sondaj la vest de pârâul Racoş, pe suprafaţa unui teren intravilan de pe
strada Dâmbului, nr. 92, ceea ce ar însemna aprox. 600 m NNV faţă de traseul
actual al autostrăzii. În urma acestei cercetări relativ sumare, ca şi din timpul
lucrărilor agricole, au fost prelevate materiale arheologice aparţinând neoliticului,
epocii bronzului, epocii „hallstattiene”, respectiv celei medievale13.
În toamna-iarna anului 2003, investigarea zonei i-a revenit Muzeului
Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, sarcină acordată de Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, spre diagnosticarea porţiunii
cuprinse între kilometrii 43+000 şi 44+000 ai viitorului tronson B al Autostrăzii
Braşov-Borş. În urma cercetării de teren (dacă aceasta s-a efectuat într-adevăr!),
rezultatele au fost negative, nefiind semnalat niciun vestigiu în zonă. Pe 5 august
2004 investigaţiile au fost reluate, de data aceasta de către reprezentanţii Institutului
de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca, care au identificat obiectivul din
punctul Pad14.
11 Aici s-au concentrat sondajele efectuate de Ioana Bogdan Cătăniciu şi Adrian Andrei Rusu în 2004.
Cercetările au consemnat existenţa unor urme sporadice din epoca bronzului.
12 Vasiliev 1992, p. 433.
13 Kalmar 1984, p. 395, nr. 46; Vasiliev 1992, p. 433; Lazarovici et alii 1994, p. 176-178; Gogâltan et
alii 2011, p. 165. Un şanţ de drenaj săpat în anul 2006 lângă stadionul de fotbal al localităţii a permis
identificarea unui nivel consistent de locuire neolitică. Au fost recuperate numeroase fragmente
ceramice şi bucăţi de chirpici, reprezentând resturi de la locuinţe de suprafaţă (Nagy, Gogâltan 2012,
p. 36).
14 Cercetările de suprafaţă de la începutul lunii august 2004 au fost făcute de Ioan Stanciu, Florin
Gogâltan şi Apai Emese (Nagy, Gogâltan 2012, p. 35-36). Responsabilul ştiinţific al întregului sector a
fost Ioan Stanciu, membri în colectivul de cercetare al sectorului fiind de-a lungul celor patru ani de
săpături Florin Gogâltan, Călin Cosma, Aurel Rustoiu, Adrian Ursuţiu, Vitalie Bârcă, Ioana Bogdan
Cătăniciu şi Adrian A. Rusu. La aceste cercetări au participat o serie de absolvenţi şi studenţi ai
Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca: Emese Apai, Szabolcs Ferencz, József Gábor Nagy, Rita
Németh, Botond Rezi, Szilárd Gáll, Marius Ardeleanu, Marius Tărâţă, Paul Tătar, Árpád Tatár, Zsolt
Komáromi, Valentin Deleanu, István Asztalos, Zoltán Rádu, Virgil Rusu, Alin Sâvu, Daniel
Tanasiciuc, Mircea Todea, Victor Sava, Tibor Daróczi, Alpár Dobos, Gelu Fodor, Florin Ardelean,
Ioana Marchiş, Daniel Tanasiciuc, Vlad Lăzărescu, Alexandra Găvan, Luciana Irimuş, Daniela Culic,
Alexandra Cociş, Tünde Kiss, Elena Marchiş, Alexandru Moraru, Andrera Sucală, Adriana Antal,
Monica Gui, Emőke Zályomi, Flavius Milăşan, Maria Magdalena Diacu (Stanciu et alii 2005, p. 404;
Stanciu et alii 2006, p. 398; Stanciu et alii 2007, p. 393; Gogâltan, Nagy 2012, p. 105).
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Strategia de cercetare elaborată de Ioan Stanciu şi Florin Gogâltan a fost
adaptată situaţiei proprietăţii15, normelor de cercetare de atunci, care nu permiteau
decopertarea mecanizată a suprafeţelor, fluctuaţiei fondurilor acordate, necesităţii
stabilirii limitelor obiectivului arheologic şi a cunoaşterii stratigrafiei sale16.
Tehnicile de cercetare a sitului s-au limitat în special la metode distructive, prin
secţiuni stratigrafice săpate manual şi suprafeţe excavate mecanizat.
Iniţial s-a planificat trasarea a trei secţiuni (S 001-S 003), de 70 x 2 m,
perpendiculare pe axul autostrăzii, ulterior fiind adăugate alte două secţiuni, una
dintre ele de 70 x 2 m (S 004), paralelă cu primele şi o secţiune magistrală, de 209 x
2 m (S 005), dispusă pe axul autostrăzii şi tăind perpendicular secţiunile amplasate
pe lăţimea drumului. Prin acest sistem de săpare a sitului au fost obţinute profile
stratigrafice din circa 50 în 50 de m pe lăţimea întregului obiectiv şi un profil
magistral prin întreaga aşezare17.
În campania anului 2004 au fost săpate manual 15 secţiuni, cu lungimi
cuprinse între 10 şi 209 m, alături de 20 de casete de mici dimensiuni18. Distanţa
dintre ele a fost de maximum 50 m, astfel că la finalul acestei etape au fost
delimitate 11 suprafeţe rectangulare (Sf. I-XI), măsurând între 380 şi 2968 m2. În
această primă campanie au fost descoperite şi documentate 103 complexe
preistorice, un context care a fost atribuit perioadei Latène C şi 65 de morminte de
inhumaţie din prima jumătate a secolului al VI-lea BC. Din totalul de complexe
identificate, 34 au fost săpate şi cercetate integral, printre care şi cel la care facem
referire în această lucrare (Cx 0010)19 (fig. 3).
La începutul campaniei din anul 2005, suprafeţele nesăpate, rezultate din
dispunerea secţiunilor, au fost decapate mecanic, îndepărtându-se humusul modern
(maximum 30 cm) până deasupra nivelului preistoric20. Deoarece complexele nu sau delimitat clar la baza arăturii (majoritatea celor preistorice şi a mormintelor fiind
delimitate între 40 şi 50 cm de la nivelul de călcare actual), a fost săpat manual încă
un strat de 10-15 cm grosime, urmând răzuieli succesive până la înregistrarea clară
a conturului diverselor complexe. Întreaga suprafaţă excavată a fost împărţită în
15 La începutul campaniei de săpături am întâmpinat o serie de probleme, legate în principal de faptul
că terenul destinat investigării arheologice nu a fost expropriat. Acest lucru s-a întâmplat abia după
terminarea cercetării arheologice, în anul 2007.
16 Stanciu et alii 2005, p. 404-406.
17 Stanciu et alii 2005, p. 405; Stanciu et alii 2006, p. 398; Stanciu et alii 2007, p. 393; Gogâltan et alii
2008, p. 110; Gogâltan et alii 2011, p. 165; Gogâltan, Nagy 2012, p. 105-106; Nagy, Gogâltan 2012, p.
37-39, Abb. 2.
18 Numerotate S 001 = 70 x 2 m; S 002 = 70 x 2 m; S 003 = 70 x 2 m; S 004 = 70 x 2 m; S 005 = 209
x 2 m; S 006 = 44 x 2 m; S 007 = 10 x 2 m; S 008 = 10 x 2 m; S 009 = 10 x 2 m; S 010 = 10 x 2 m; S
011 = 15 x 2 m; S 012 = 45 x 2 m; S 013 = 37 x 2 m; S 014 = 55 x 2 m; S 015 = 60 x 2 m. Pentru
dezvelirea integrală a unor complexe au mai fost trasate trei secţiuni: S 016 = 5 x 5,50 m; S 017 = 3 x
2 m; S 018 = 3 x 1,50 m (Stanciu et alii 2005, p. 404-406).
19 Stanciu et alii 2005, p. 404-406; Gogâltan et alii 2008, p. 110; Gogâltan et alii 2011, p. 165; Gogâltan,
Nagy 2012, p. 105; Nagy, Gogâltan 2012, p. 36.
20 Până la sfârşitul campaniei 2005, cercetările au epuizat 5236 m2, respectiv aproape 46% din
suprafaţa sitului, şi au fost identificate 853 complexe arheologice, dintre care 219 morminte din sec.
VI p. Chr., în rest locuinţe, gropi sau alte amenajări preistorice, inclusiv un mormânt de inhumaţie din
prima epocă a fierului (Stanciu et alii 2006, p. 398; Gogâltan et alii 2008, p. 109-123; Gogâltan et alii
2011, p. 165; Gogâltan, Nagy 2012, p. 105; Nagy, Gogâltan 2012, p. 36-37).
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carouri de 10 x 10 m, măsurate topografic, fiecare dintre complexe fiind înregistrat
în caroul respectiv21. Suprafeţele III, VI, VII şi VIII au fost răzuite mecanic
(excavator cu pneuri şi cupă lată), în straturi de maximum 5 cm grosime22. Pentru
majoritatea mormintelor situaţia a stat altfel, contururile lor fiind mult mai vizibile
chiar după decaparea mecanică (- 0,35-0,50 m). Ele au fost conturate, astfel, destul
de sus în raport cu bazele acestora, deşi fuseseră deranjate de jafuri încă din
vechime.

Fig. 3. Vlaha-Pad. Planul de situaţie a campaniei din anul 2004
(săgeata indică Cx 0010) (cu culoare verde - complexele preistorice)

În anul 2006 cercetarea s-a derulat cu mari dificultăţi cauzate de insuficienţa
fondurilor şi de condiţiile meteorologice neprielnice. Din extensia totală estimată a
sitului, ca suprafaţă inclusă ductului autostrăzii, adică 1,5 ha, până la sfârşitul
campaniei 2006 au fost epuizate 1,10 ha, adică peste 73%. Au fost identificate şi
săpate 443 de complexe, dintre care 79 sunt morminte gepide, iar restul amenajări
preistorice. Acestora li s-au adăugat spre cercetare completă 17 complexe
preistorice şi 32 de morminte gepide, ale căror contururi au fost identificate în
Documentaţia de şantier consta din fotografii şi desene la scara 1:20 şi scara 1:10, fiind folosită în
cazul unor complexe preistorice care necesitau detalii. Diversele informaţii au fost incluse într-o bază
de date digitală, cu fişe pentru fiecare complex.
22 Gogâltan, Nagy 2012, p. 105; Nagy, Gogâltan 2012, p. 36-37.
21
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campaniile anterioare. Statistica anului 2006 arăta un total de 1296 de complexe
investigate, dintre care 289 de morminte din secolul VI BC, în rest fiind diverse
amenajări legate de locuirile preistorice. Campania din 2006 a reuşit să demarcheze
limita de est a sitului, spre marginea terasei din Pad, iar spre vest a putut fi
observată o diminuare în intensitate a descoperirilor. Spre nord şi sud, în schimb,
necropola gepidă prezenta o continuare dincolo de limitele tronsonului de
autostradă23.
În vara anului 2007 a fost deschisă o suprafaţă de peste 5000 m², fiind
descoperite puţine complexe, astfel încât la finele ultimei campanii suprafaţa totală
excavată în punctul Pad a fost de 16828,125 m2. Au fost identificate şi cercetate
exhaustiv 1340 complexe arheologice, dintre care 308 morminte din secolul VI BC
şi 1032 complexe preistorice (epoca târzie a bronzului şi prima epocă a fierului).
Majoritatea complexelor se concentrează în suprafeţele I-II, V, IX şi X. Situaţia
înregistrată în suprafeţele III, VI, VII şi VIII (cu prezenţa foarte rară a unor gropi
preistorice) indică limita sitului în direcţia vest-nord-vestică, aşa cum spre est-sudest marginea terasei înalte, cu o pantă abruptă, marchează o limită clară. Acest fapt
a fost confirmat şi de cele câteva secţiuni deschise pe panta abruptă a acestei terase.
În mod sigur spre nord şi sud de la ductul autostrăzii locuirea preistorică
continuă24.
În timpul scurs de la terminarea săpăturilor de salvare au fost publicate
câteva articole, în care au fost valorificate unele dintre descoperirile preistorice25.
Prelucrarea materialului din prima epocă a fierului a fost făcută de către JózsefGábor Nagy în teza sa de doctorat susţinută la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi26. De asemenea, materialul arheozoologic a fost cuprins în lucrarea
de doctorat a Imolei Kelemen27. O parte a descoperirilor din epoca bronzului a stat
la baza tezei de doctorat a Ritei E. Németh, susţinută în acest an sub conducerea
profesorului Attila László de la Universitatea din Iaşi, acelaşi care a îndrumat şi cele
două teze de doctorat mai sus-amintite28. Mai este de menţionat că subiectul
lucrării de licenţă a Mihaelei Savu a fost tocmai prelucrarea şi interpretarea
descoperirilor din complexul prezentat în acest material29.
Stratigrafia sitului
Faţă de alte săpături de salvare de amploare, cele 15 secţiuni săpate manual,
cu lungimi cuprinse între 10 şi 209 m, ne-au permis o bună cunoaştere a coloanei
23 Stanciu et alii 2007, p. 393; Gogâltan et alii 2011, p. 165; Gogâltan, Nagy 2012, p. 106; Nagy,
Gogâltan 2012, p. 37, Abb. 1.
24 Gogâltan et alii 2011, p. 165; Gogâltan, Nagy 2012, p. 106; Nagy, Gogâltan 2012, p. 37, Taf. 2.
25 Gogâltan et alii 2008, p. 109-123; Gogâltan et alii 2011, p. 163-184; Gogâltan, Nagy 2012, p. 105132; Nagy, Gogâltan 2012, p. 35-64; Savu, Gogâltan 2015, p. 171-186.
26 Nagy 2011.
27 Kelemen 2012a. Analiza arheozoologică a unor complexe de la Vlaha se regăseşte şi la Gogâltan et
alii 2008, p. 110-111, 116; Kelemen 2012b, p. 133-137.
28 Németh 2015.
29 Lucrarea de licenţă, cu titlul CX0010 - un complex inedit de la Vlaha-Pad. Noi perspective asupra dihotomiei
sacru-profan, a fost susţinută în anul 2012 la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, sub
îndrumarea ştiinţifică a lui Florin Gogâltan şi Gelu Florea.
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stratigrafice a sitului. Observaţiile s-au realizat pe două nivele: vertical şi orizontal.
Stratigrafia verticală nu este identică pe întreaga suprafaţă a obiectivului, deoarece
locuirea preistorică nu are aceeaşi intensitate, concentrându-se în porţiunea cea mai
înaltă a terasei, acolo unde a fost amplasată, de altfel, şi necropola din prima
jumătate a secolului al VI-lea BC. În preajma unor complexe, depunerile
arheologice sunt evident mai consistente. Humusul modern (stratul vegetal,
împreună cu cel de arătură), are o grosime de 20-25 cm, fiind de culoare cenuşiudeschis şi având o consistenţă relativ compactă. Nivelul de cultură aferent aşezării
preistorice are o grosime medie de 10-15 cm şi maximă de 25 cm. Acesta este de
culoare negru-cenuşiu, cu o consistenţă măzăroasă, uneori lutoasă, conţinând
bucăţi mai mari sau mici de chirpici, fragmente ceramice şi puţine oase de animale.
Urmează solul antic, de culoare brun-negricios, relativ compact, cu o grosime
variabilă, cuprinsă între 15 şi 25 cm. În partea sa superioară au mai apărut
fragmente ceramice, fiind astfel greu de delimitat în raport cu stratul de cultură
propriu-zis. Sub solul antic există o argilă galben-roşcată, de consistenţă tare, cu o
grosime variabilă, în medie depăşind un metru. Urmează pietrişul geologic, care, în
unele porţiuni, apare deja la 50-60 cm de la nivelul actual30.
Stratigrafia verticală a sitului nu ne oferă date concludente privind
delimitarea diferitelor orizonturi cronologice, deoarece stratul de cultură a fost
bulversat de lucrările agricole până la nivelul de călcare antic. De aici pornesc
complexele arheologice preistorice, unele dintre acestea fiind tăiate de mormintele
aparţinând necropolei gepide. Indicii cronologice ne pot fi oferite şi de acele
situaţii, când, complexele preistorice sunt tăiate sau suprapuse de intervenţiile mai
târzii, fie tot de epoca bronzului, fie din prima epocă a fierului31.
Cronologia sitului
Aşa cum am văzut, în cei patru ani de cercetări arheologice la Vlaha-Pad, au
fost dezvelite urmele unor aşezări din epoca bronzului şi din prima epocă a fierului
şi un cimitir gepid din prima jumătate a secolului al VI-lea BC. Datarea sitului de
epoca bronzului a fost oferită, până nu demult, doar de materialul ceramic
descoperit, precum şi de o serie de artefacte de metal, precum brăţări, un ac cu
protuberanţe, un pandantiv din bronz etc., care au indicat plasarea sa în etapa a IIa, respectiv a III-a a bronzului târziu (Br. D-Ha A central european)32. Analiza
primară a ceramicii a permis stabilirea unor analogii cu alte aşezări, precum cele de
la Gligoreşti (jud. Cluj)33 sau Iernut-Cătunul Sf. Gheorghe (jud. Mureş)34. S-a
remarcat prezenţa unor fragmente ceramice care sugerează o sinteză între fondul
local Wietenberg IV şi elementele alogene Noua, pentru care s-a propus denumirea
arheologică de „descoperiri de tip Gligoreşti” sau „Gligoreşti group”35. De
30

Stanciu et alii 2005, p. 404-406; Gogâltan, Nagy 2012, p. 106; Nagy, Gogâltan 2012, p. 37-39, Abb.

2.

Nagy, Gogâltan 2012, p. 39.
Stanciu et alii 2006, p. 399; Gogâltan et alii 2011, p. 167; Gogâltan, Nagy 2012, p. 106; Nagy,
Gogâltan 2012, p. 39; Savu, Gogâltan 2015, p. 175-176.
33 Gogâltan, Florea 1994, p. 34-35; Gogâltan et alii 2004, p. 73-74.
34 Gogâltan 2009, p. 103-141.
35 Gogâltan et alii 2004, p. 74; Gogâltan 2009, p. 119-120.
31
32
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asemenea, s-a mai considerat că pe Valea Someşului Mic şi a afluenţilor săi se
resimt şi influenţele venite din partea unor comunităţi învecinate, definite
arheologic prin denumiri precum Suciu de Sus II şi Hajdúbagos/Pişcolt-Cehăluţ36.
În privinţa aşezării din prima epocă a fierului s-au constatat şi în acest caz
existenţa mai multor orizonturi de locuire. Materialul ceramic cu analogii în nivelul
II de la Teleac, Mediaş, Alba Iulia-Monolit etc., a permis încadrarea cronologică a
unor complexe în aşa-numita etapă Fier II (Ha B2-3 central european)37. Alte
complexe sugerează o locuire post-Basarabi, fiind atribuite unui orizont denumit
„Vlaha”, care ar fi caracteristic secolelor VII-VI BC din centrul Transilvaniei38.
Depunerea votivă, într-o mică groapă, a unui colan celtic nu a fost însoţită şi de o
locuire aferentă. Cele câteva fragmente ceramice romane nu sunt nici ele asociate
unor complexe arheologice. Nu au fost identificate alte urme arheologice în afara
amintitului cimitir gepid. Aşa cum vom vedea mai jos, noile date AMS aduc
precizări importante privind obiectivul preistoric de la Vlaha-Pad.
Complexul Cx 0010
Complexul 0010 a fost identificat în carourile 29-31 ale secţiunii S002 din
sectorul IV (fig. 3). La circa - 0,36-0,38 m de la nivelul solului s-a conturat, printr-o
umplutură de culoare închisă, o groapă care intra în profilul estic al secţiunii.
Pentru început a fost cercetată doar această parte a complexului, ulterior
deschizându-se o casetă pentru săparea sa integrală. La conturare, groapa a avut o
deschidere ce varia între 108 cm pe axa E-V şi 119 cm pe axa N-S, respectiv o
adâncime cuprinsă între - 0,48 şi 0,50 m. Spre fund, groapa a căpătat o formă de
clopot, pereţii lărgindu-se începând cu adâncimea de - 0,10 m, ca la - 0,35 m de la
conturare să ajungă la un diametru cuprins între 130 şi 150 cm (fig. 4).
La circa 14 cm de la conturare au început să apară primele obiecte, parte a
inventarului gropii. Acestea au constat într-o lespede de gresie care suprapunea
două mâini din lut dispuse una peste cealaltă, amplasate în partea de nord-est a
gropii. Tot din inventarul umpluturii au mai fost recuperate oase incinerate de
origine animală, bucăţi mici de cărbune, precum şi cenuşă, jumătatea unui
zdrobitor de piatră, toate concentrate în jurul mâinilor de lut (fig. 5).
Ce s-a putut constata, încă din această fază a cercetării, a fost că mâinile nu
aveau toate degetele în conexiune anatomică39. Câte un deget de la fiecare dintre
cele două palme a apărut la acelaşi nivel, la o distanţă de aproximativ 20 cm faţă de
acestea, mult mai aproape de marginea cuptorită dinspre sud-vestul gropii (fig. 6).
O serie de fragmente ceramice a fost dispusă ceva mai spre est, aproape de
profilul secţiunii. La o adâncime de cca. - 0,17 m de la conturare, a fost identificată
o sârmă (posibil fragment aparţinând unui ac) din bronz, iar mai spre fundul gropii
(- 0,27 m) au fost depuse o lamă de bronz aparţinând, cel mai probabil, unui

Nagy, Gogâltan 2012, p. 39; Savu, Gogâltan 2015, p. 175.
Stanciu et alii 2006, p. 399; Stanciu et alii 2007, p. 393; Gogâltan et alii 2011, p. 167; Gogâltan, Nagy
2012, p. 106; Nagy, Gogâltan 2012, p. 39.
38 Gogâltan, Nagy 2012, p. 106-116.
39 Savu, Gogâltan 2015, fig. 3.
36
37
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pumnal şi un fragment ceramic de culoare „negru” (lustruit) la exterior „roşu” la
interior40 (fig. 7).
Din inventarul complexului au fost recuperate 188 de fragmente provenind
de la vase având forme, dimensiuni şi funcţionalităţi diferite. Dintre acestea o să le
prezentăm în detaliu doar pe cele tipice, care au relevanţă pentru stabilirea
orizontului cultural şi cronologic căruia îi aparţine complexul:
1. Fragment de buză, aparţinând unei oale de factură grosieră, cu gâtul înclinat uşor
spre interior în zona buzei, marginea marcată uşor spre exterior, pereţii corpului groşi şi
arcuiţi. Pasta este compusă dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată
şi nisip de granulaţie mare. Structura peretelui: poroasă, cu o suprafaţă finisată neîngrijit
printr-o netezire superficială. Arderea: oxidantă necontrolată. Culoarea41, la exterior:
măsliniu-maroniu (2.5Y: 4/4); la interior: măsliniu-maroniu închis (2.5Y: 3/3). Diametru:
20 cm (pl. III/4).
2. Fragment de buză provenind de la o strachină de factură semifină şi de formă
uşor tronconică, cu o deschidere largă, cantul buzei drept, marginea uşor trasă spre interior
şi pereţii corpului arcuiţi uşor. Pasta este lucrată dintr-o argilă cu ingredienţi (mică),
degresată cu ceramică pisată. Structura peretelui este compactă, având suprafaţa finisată
relativ îngrijit, fiind bine netezită. Arderea: oxidantă incompletă. Culoarea la exterior:
galben-cafeniu închis (10YR: 4/6); la interior: măsliniu-maroniu închis (2.5Y: 3/3).
Diametru: 19 cm (pl. II/2).
3. Fragment din corpul unui vas de factură fină. Peretele este uşor arcuit,
prezentând pe toată suprafaţa un decor incizat format din benzi late arcuite cu împunsături
în canal, dispuse la o distanţă inegală unele faţă de celelalte. Pasta este compusă dintr-o
argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip fin. Structura peretelui este compactă, cu
suprafaţa finisată îngrijit, lustruită la exterior şi bine netezită la interior. Arderea: inoxidantă
completă. Culoarea, la exterior: negru-verzui (2.5/1: 5G); la interior: negru-verzui (2.5/1:
10Y) (pl. V/11).
4. Fragment de buză dintr-o strachină de factură semifină şi de formă semisferică,
cu o deschidere largă, marginea dreaptă, cantul buzei drept şi uşor îngroşat, umărul slab
marcat şi pereţii arcuiţi. Pasta, constituită dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), este degresată
cu ceramică pisată. Structura peretelui este una compactă, având suprafaţa finisată relativ
îngrijit, printr-o netezire medie. Arderea: inoxidantă incompletă. Culoarea, la exterior: gri
închis (5Y: 3/1); la interior: negru (N: 2.5). Diametru: 24,5 cm (pl. I/3).
5. Fragment de buză provenind de la o strachină de factură semifină şi de formă
tronconică, cu o deschidere largă, marginea uşor trasă spre interior, cantul buzei drept şi
uşor îngroşat, decorat cu caneluri oblice dispuse în „turban”, care se pierd spre marginea
dreaptă a vasului. Pereţii sunt arcuiţi uşor. Pasta este reprezentată de o argilă cu ingredienţi
(mică), degresată cu ceramică pisată. Structura peretelui este compactă, având suprafaţa
finisată relativ îngrijit, printr-o netezire medie la exterior şi printr-o lustruire redusă la
interior. Arderea: inoxidantă incompletă. Culoarea la exterior: măsliniu-maroniu închis
(2.5Y: 3/3); la interior: negru (2.5Y: 2.5/1). Diametru: 30 cm (pl. I/4).

De fapt culoarea sa, pe baza Munsell Soil Chart (New York, 1994), este negru-verzui (10GB: 2.5/1)
la exterior şi maro-gălbui deschis (2.5Y: 6/4) la interior.
41 Culoarea fragmentelor ceramice descoperite a fost stabilită pe baza aceleiaşi lucrări, Munsell Soil
Chart.
40
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Fig. 4. Vlaha-Pad. Cx 0010 după golire

Fig. 5. Vlaha-Pad. Inventarul lui Cx 0010
83

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

Florin Gogâltan, Mihaela Savu, Imola Kelemen

Fig. 6. Vlaha-Pad. Grundul şi profilul lui Cx 0010 (desen)
6. Fragment de buză provenind de la o strachină de factură fină şi de formă
invazată, cu o deschidere largă, cantul buzei rotunjit, marginea trasă spre interior, pereţii
subţiri şi arcuiţi, cu umărul bine marcat. Vasul este decorat pornind de la buză şi până spre
umăr cu un registru incizat de caneluri înguste şi paralele, dispuse vertical şi uşor oblic, la
distanţe egale unele de celelalte. Pasta este reprezentată de o argilă cu ingredienţi (mică),
degresată cu ceramică pisată şi nisip fin. Structura peretelui este compactă, având suprafaţa
finisată îngrijit, fiind bine netezită. Arderea: inoxidantă completă. Culoarea la exterior:
negru (10YR: 2/1); la interior: negru (10YR: 2/1). Diametru: 19 cm (pl. I/1).
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7. Fragment din corpul unui vas de factură fină, având forma bitronconică (?).
Peretele este arcuit, prezentând în zona umărului un decor incizat, în benzi înguste lustruite,
dispuse paralel şi orizontal la distanţe egale unele de celelalte. Pasta este compusă dintr-o
argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată şi nisip fin. Structura peretelui este
compactă, cu suprafaţa finisată îngrijit, bine netezită. Arderea: inoxidantă completă.
Culoarea, la exterior: negru (7.5YR: 2.5/1); la interior: gri-măsliniu închis (5Y: 3/2) (pl.
V/9).
8. Fragment din corpul unui vas de factură fină. Peretele este arcuit şi umărul
evidenţiat, prezentând un decor combinat dintr-un registru incizat de două benzi înguste şi
lustruite dispuse arcuit, paralel şi la distanţe egale unele de celelalte, o impresiune circulară
mai jos şi spre stânga de acestea. Pasta este compusă dintr-o argilă cu ingredienţi (mică),
degresată cu nisip fin. Structura peretelui este compactă, cu suprafaţa finisată îngrijit, bine
netezită. Arderea: inoxidantă completă. Culoarea, la exterior: gri foarte închis (2.5Y: 3/1); la
interior: gri foarte închis (2.5Y: 3/1) (pl. V/1).
9. Fragment de buză provenind de la un vas de factură fină şi cu o deschidere
medie, cantul buzei rotunjit şi uşor îngroşat spre interior, marginea puternic marcată spre
exterior, gâtul scurt şi arcuit înspre interior, pereţii corpului subţiri şi puternic arcuiţi. Pasta
este compusă dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip fin. Structura peretelui
este compactă, având suprafaţa finisată îngrijit, lustruită la exterior şi bine netezită la
interior. Arderea: inoxidantă completă. Culoarea, la exterior: negru (2.5/N); la interior:
negru (2.5/N). Diametru: 10 cm (pl. IV/7).
10. Fragment de buză aparţinând unui vas de mici dimensiuni, de factură semifină şi
cu o deschidere redusă, cantul buzei rotunjit şi uşor marcat spre exterior, marginea dreaptă,
gâtul scurt şi uşor arcuit înspre interior, pereţii corpului subţiri şi puternic arcuiţi (bombaţi).
Pasta este compusă dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată şi nisip
fin. Structura peretelui este compactă, având suprafaţa tratată relativ îngrijit, printr-o
netezire medie. Arderea: inoxidantă incompletă; prezintă urme de ardere secundară.
Culoarea, la exterior: gri-măsliniu închis (5Y: 3/2); la interior: negru (5Y: 2.5/1) + griroşiatic (5YR: 5/2). Diametru: 6 cm (pl. IV/3).
11. Fragment din buza unei oale de factură grosieră, având mărime mijlocie şi corp
bombat, cu deschiderea largă. Cantul buzei este drept, uşor rotunjt, marginea dreaptă
prezentând o mică bordură exterioară, gâtul este puţin marcat, pereţii subţiri şi arcuiţi.
Relativ aproape de buză, apare o proeminenţă-apucătoare. Pasta este constituită dintr-o
argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip de granulaţie mare. Structura peretelui este
una poroasă cu o suprafaţă tratată relativ îngrijit printr-o netezire medie. Arderea:
inoxidantă, incompletă cu urme de ardere secundară. Culoarea, la exterior: maro-măsliniu
deschis (2.5Y: 5/3); la interior: gri-maroniu foarte închis (2.5Y: 3/2). Diametru: 22 cm (pl.
II/4).
12. Fragment din corpul unui vas de factură semifină, cu peretele gros şi arcuit,
prezentând în partea superioară un decor format dintr-un registru de impresiuni ovalalungite oblice, iar în partea inferioară un ornament care nu poate fi precizat (canelură
lată?). Pasta se constituie dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată.
Structura peretelui este compactă cu o suprafaţă finisată îngrijit, fiind bine netezită la
exterior şi cu urme de lustruire în partea interioară. Arderea: inoxidantă completă. Culoarea,
la exterior: gri foarte închis (5Y: 3/1); la interior: negru (5Y: 2.5/1) (pl. V/7).
13. Fragment din buza unei străchini de factură semifină şi de formă semisferică,
având o deschidere largă, cu cantul buzei rotunjit, marginea uşor răsfrântă, gâtul scurt şi
arcuit, umărul demarcat printr-un prag scurt, pereţii arcuiţi. Pasta este formată din argilă cu
ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată şi nisip. Structura peretelui este una relativ
compactă, cu suprafaţa finisată îngrijit printr-o netezire medie. Arderea: inoxidantă,
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incompletă; prezintă urme de ardere secundară la exterior. Culoarea, la exterior: maromăsliniu deschis (2.5Y: 5/3) + gri foarte închis (5Y: 3/1); la interior: negru (2.5Y: 2.5/1).
Diametru: 9,6 cm (pl. IV/4).
14. Fragment de buză, provenind de la un vas de factură fină, de dimensiuni mici, a
cărui formă nu poate fi precizată cu certitudine, dată fiind păstrarea unui procent redus din
vas. Cantul buzei este rotunjt, marginea este uşor adusă spre interior, umărul foarte slab
marcat, trădând o evazare şi o arcuire a pereţilor în zona corpului. Pasta, compusă din argilă
cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip fin. Structura peretelui este compactă, cu suprafaţa
îngrijt tratată, vasul fiind lustruit. Arderea: inoxidantă, incompletă. Culoarea, la exterior: gri
închis (2.5Y: 4/1); la interior: gri închis (2.5Y: 4/1) + negru (10YR: 2/1). Diametru: 9,5 cm
(pl. IV/5).
15. Fragment din corpul rotunjit al unui vas de mărime medie şi factură semifină,
prezentând o toartă în bandă lată, cu orificiu îngust. Peretele este gros şi arcuit, iar la partea
superioară a toartei prezintă un decor combinat dintr-un registru format din două linii
orizontale incizate şi un altul constituit din două puncte imprimate în şir orizontal. Pasta se
constituie din argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată. Structura peretelui
este compactă, cu suprafaţa îngrijită şi bine netezită. Arderea: inoxidantă, incompletă.
Culoarea, la exterior: negru-verzui (10Y: 2.5/1) + maro (7.5YR: 5/3); la interior: negru
verzui (10Y: 2.5/1) (pl. V/12).
16. Fragment din buza unui vas de factură fină, având o deschidere largă şi cantul
buzei rotunjit, iar marginea puternic răsfrântă spre exterior, cu gâtul arcuit. Pasta este
realizată dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip fin. Structura peretelui se
prezintă ca fiind compactă, cu suprafaţa finisată îngrijit, fiind lustruită mai ales în partea
exterioară. Arderea: dirijată; apare efectul blacktopped. Culoarea, la exterior: negru (N: 2.5/);
la interior: negru (N: 2.5/) + gri-verzui închis (10Y: 3/1) + maro-gălbui (10YR: 5/6).
Diametru: 22 cm (pl. III/2).
17. Fragment din buza unui vas de mici dimensiuni, de factură semifină, cu
deschidere îngustă, cantul buzei rotunjit şi uşor teşit oblic spre interior, marginea răsfrântă
uşor spre exterior, gâtul scurt şi cilindric, pereţii trădează o uşoară arcuire spre exterior.
Pasta, formată din argilă cu ingredienţi (mică), este degresată cu ceramică pisată. Structura
peretelui apare drept una compactă, având suprafaţa tratată relativ îngrijt, fiind bine
netezită. Arderea: inoxidantă, completă. Culoarea, la exterior: gri foarte închis (2.5Y: 3/1);
la interior: gri foarte închis (2.5Y: 3/1). Diametru: 6,2 cm (pl. IV/2).
18. Fragment dintr-un capac de factură fină, de mărime medie, cu partea superioară
plată, rotunjit pe cant şi prezentând un prag interior (pentru o mai bună aderenţă cu vasul).
Fragmentul este prevăzut pe toată suprafaţa cu un decor în trei registre, cel superior fiind
reprezentat de şiruri verticale de impresiuni oval-alungite, cel mediu de o linie orizontală
îngustă incizată, urmată de impresiuni oval-alungite, dispuse în şir orizontal. Pasta o
constituie o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip fin. Structura peretelui este una
compactă, cu suprafaţa finisată îngrijit, fiind lustruită la exterior, unde prezintă urme uşoare
de exfoliere, şi netezită bine la interior. Arderea: inoxidantă, completă. Culoarea, la exterior:
gri-măsliniu închis (5Y: 3/2); la interior: gri-măsliniu închis (5Y: 3/2). Diametru: 18 cm (pl.
III/1).
19. Fragment din fundul unui vas de factură semifină cu baza dreaptă, relativ gros şi
de dimensiuni medii, pereţii îngroşaţi şi rotunjiţi după o formă semisferică. Pasta, din argilă
cu ingredienţi (mică), este degresată cu ceramică pisată. Structura peretelui apare ca fiind
una compactă, cu suprafaţa finisată neîngrijit, printr-o netezire superficială. Arderea: vas
bicrom - dirijată/incompletă. Culoarea, la exterior: gri-măsliniu închis (5Y: 3/2) + gri foarte
închis (5Y: 3/1); la interior: maro-gălbui (10YR: 5/6). Diametru: 10 cm (pl. III/5).
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20. Fragment ceramic din buza unei străchini de factură semifină, cu deschidere
largă, de formă semisferică, având cantul drept şi teşit vertical spre interior, cu marginea
uşor arcuită şi adusă spre interior, umărul puţin marcat, pereţii groşi şi arcuiţi. Pasta se
constituie dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată. Structura
peretelui este compactă, având suprafaţa tratată relativ îngrijit, fiind netezită mediu.
Arderea: inoxidantă, incompletă. Culoarea, la exterior: gri-maroniu (10YR: 5/2) + griverzui închis (10Y: 4/1); la interior: gri foarte închis (5Y: 3/1). Diametru: 21,4 cm (pl.
II/3).
21. Fragment din buza unui vas de factură semifină, de mărime mijlocie, cu un
profil arcuit, cantul buzei rotunjit, marginea uşor marcată spre exterior, gât tronconic,
pereţii groşi. Pasta este formată dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip de
granulaţie mare. Structura peretelui este relativ compactă, uşor poroasă şi cu urme de
exfoliere, având suprafaţa tratată relativ îngrijt, fiind netezită mediu. Arderea: inoxidantă,
incompletă. Culoarea, la exterior: negru (5Y: 2.5/1); la interior: gri-maroniu închis (10YR:
4/2) + gri foarte închis (5Y: 3/1). Diametru: 20,4 cm (pl. III/3).
22. Fragment de buză de la o strachină de factură fină şi formă semisferică, cu
deschiderea largă, cantul buzei drept şi îngroşat la interior, cu caneluri oblice dispuse „în
turban”, pierdute spre umărul vasului, marginea este foarte uşor marcată spre interior,
umărul slab delimitat, iar pereţii subţiri şi arcuiţi. Pasta este reprezentată de argilă cu
ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată şi nisip fin. Structura peretelui este
compactă cu o suprafaţă îngrijit finisată, fiind bine netezită. Arderea: inoxidantă, completă.
Culoarea, la exterior: negru (5Y: 2.5/1); la interior: negru (5Y: 2.5/1). Diametru: 24 cm (pl.
I/2).
23. Fragment de buză provenind probabil de la o strachină, de formă tronconică,
factură semifină, având o deschidere largă, cantul buzei drept, decorat cu un şir de caneluri
tăiate „în turban” pe partea interioară. Marginea este marcată uşor spre exterior, gâtul slab
evidenţiat, pereţii groşi. Pasta formată din argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică
pisată. Structura peretelui este compactă cu suprafaţa tratată relativ îngrijit, printr-o netezire
medie. Arderea: inoxidantă, incompletă. Culoarea, la exterior şi pe cant: maro-măsliniu
deschis (2.5Y: 5/3); la interior: negru (5Y: 2.5/1). Diametru: nu poate fi precizat, datorită
canelurilor şi a unui procent destul de redus păstrat din întreg (pl. V/6).
24. Fragment din corpul unui vas de factură semifină cu peretele subţire şi uşor
arcuit spre exterior, prezentând un decor constituit dintr-o linie îngustă lustruită care
aparţinea unui decor circular. Pasta este reprezentată de argilă cu ingredienţi (mică),
degresată cu ceramică pisată. Structura peretelui apare ca fiind una compactă, uşor poroasă
la exterior, cu o suprafaţă finisată relativ îngrijit printr-o netezire medie la exterior şi bună la
interior. Ardererea: inoxidantă, incompletă. Culoarea, la exterior: maro-gălbui (10YR: 5/4);
la interior: negru (5Y: 2.5/1) (pl. V/8).
25. Fragment provenind de la un capac de dimensiuni reduse, factură semifină şi
partea superioară descriind o formă de calotă, probabil uşor aplatizată, cu margini evazate şi
pereţi subţiri. Pasta este constituită dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip
fin. Structura peretelui este compactă, cu suprafaţa finisată îngrijit, bine netezită la interior
şi lustruită uşor la exterior. Arderea: inoxidantă, completă. Culoarea, la exterior: negru (N:
2.5); la interior: negru (10YR: 2/1). Diametru: 5,5 cm (pl. IV/1).
26. Fragment ceramic provenind din corpul unui vas de factură semifină, cu peretele
uşor arcuit, prezentând un decor compus din linii incizate lustruite, dispuse orizontal. Pasta
este constituită dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată. Structura
peretelui este uşor poroasă, cu urme de exfoliere la exterior, finisajul fiind unul îngrijit, cu
lustruire redusă a suprafaţei exterioare şi o netezire bună a celei interioare. Arderea:
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inoxidantă, incompletă. Culoarea, la exterior: gri-măsliniu închis (5Y: 3/2); la interior: negru
(5Y: 2.5/1) (pl. V/3).
27. Fragment provenind de la o toartă de factură fină, realizată în bandă lată,
îngroşată în partea superioară şi îngustată uşor spre cea centrală. Pasta este constituită din
argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip fin. Structura peretelui este una compactă,
suprafaţa acestuia fiind finisată îngrijit, prezentând o lustruire redusă la exterior şi o netezire
bună la interior. Arderea: inoxidantă, completă. Culoarea la exterior: negru (N: 2.5/); la
interior: negru (N: 2.5/1) (pl. V/4).
28. Fragment din peretele unui vas, provenind de la o oală, de factură semifină, cu
pereţii arcuiţi, prezentând un mic prag, probabil în zona umărului. Pasta este formată dintro argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată. Structura peretelui este
compactă cu o suprafaţă tratată îngrijit printr-o netezire bună. Arderea: oxidantă completă.
Culoarea, la exterior: maro-gălbui deschis (10YR: 6/4); la interior: galben-roşiatic (7.5YR:
6/6) (pl. V/13).
29. Fragment ceramic provenind de la corpul unui vas, probabil o oală, de factură
semifină, cu peretele uşor arcuit şi gros. Este decorat pe toată suprafaţa cu o serie de
caneluri paralele, dispuse orizontal, la distanţe egale unele de celelalte. Pasta este
reprezentată de argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată şi nisip. Structura
peretelui este uşor poroasă, având suprafaţa bine netezită. Arderea: oxidantă, incompletă.
Culoarea, la exterior: galben-roşiatic (7.5YR: 6/6); la interior: maro deschis (7.5YR: 6/4) +
gri (7.5YR: 5/1) (pl. V/10).
30. Fragment de buză aparţinând unui vas cu corpul bombat, de factură fină, de
mici dimensiuni, cu deschidere largă, cantul buzei rotunjt şi teşit oblic spre interior,
marginea marcată spre exterior, gâtul scurt şi arcuit, pereţii subţiri şi bombaţi. Pasta: argilă
cu ingredienţi (mică), având drept degresant nisip fin. Structura peretelui este compactă, cu
suprafaţa finisată îngrijit prin lustruire. Arderea: inoxidantă, completă. Culoarea, la exterior:
negru (N: 2.5/); la interior: negru (N: 2.5/) (pl. IV/6).
31. Fragment de buză provenind de la un vas de factură grosieră (strachină ?), având
cantul buzei drept şi teşit uşor oblic spre interior, marginea adusă spre interior şi peretele
gros. Pasta este reprezentată de o argilă cu ingredienţi (mică), conţinând un degresant pe
bază de ceramică pisată. Structura peretelui este compactă, suprafaţa acestuia fiind bine
netezită. Arderea: inoxidantă, completă. Culoarea, la exterior: gri-verzui închis (10 G: 3/1);
la interior: gri-verzui închis (10 G: 3/1). Diametru: necunoscut, dată fiind conservarea unui
procent redus din suprafaţa vasului (pl. V/2).
32. Fragment din buza unui vas de factură grosieră şi de tip sac, cu pereţii arcuiţi
spre exterior, având deschiderea medie, cu cantul buzei uşor rotunjit, marginea aproximativ
dreaptă, decorată cu un brâu de impresiuni alveolare realizate cu ajutorul degetului. Pasta
este formată dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), căreia i-a fost adăugată un degresant bazat
pe ceramică pisată. Structura peretelui este relativ poroasă, cu o suprafaţă tratată neglijent,
slab netezită. Arderea: oxidantă, completă. Culoarea, la exterior: gri-maroniu foarte închis
(2.5Y: 3/2) + maro (7.5YR: 5/4); la interior: gri-maroniu foarte închis (2.5Y: 3/2) + maro
(7.5YR: 5/4); Diametru: 20 cm (pl. II/5).
33. Fragment din corpul unei oale de factură fină, cu o deschidere medie, având
probabil marginea uşor marcată sau trasă spre exterior. Umărul este bine marcat, iar pereţii
sunt uşor arcuiţi. Pasta din care este realizată se constituie din argilă cu ingredienţi (mică),
degresată cu ceramică pisată şi nisip fin. Structura peretelui este una compactă, cu suprafaţa
tratată îngrijit, lustruită la exterior şi netezită bine în interior. Arderea: inoxidantă,
incompletă. Culoarea, la exterior: negru-verzui (10GB: 2.5/1); la interior: maro-gălbui
deschis (2.5Y: 6/4). Diametru: necunoscut, fiind prezervată partea imediat următoare buzei
(pl. V/14).
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34. Fragment din peretele unui vas de factură grosieră, care surprinde în partea sa
superioară urmele unui decor realizat prin impresiuni cu degetul, din care s-a păstrat una.
Imediat sub aceasta peretele începe să se subţieze, ceea ce sugerează existenţa unui întreg
brâu decorat cu astfel de impresiuni. Peretele este în general gros. Pasta din care este
realizat vasul cuprinde argilă cu ingredienţi (mică) şi un degresant format din ceramică
pisată, respectiv nisip, de granulaţie mare. Structura peretelui este uşor poroasă cu suprafaţa
tratată relativ îngrijit, netezită mediu. Arderea: oxidantă, incompletă. Culoarea, la exterior:
maro-măsliniu (2.5Y: 5/3); la interior: gri foarte închis (5Y: 3/1) (pl. V/5).
35. Două fragmente din buza unei străchini de factură fină şi de formă semisferică,
cu deschiderea largă. Cantul buzei este ascuţit şi foarte uşor rotunjit, teşit oblic spre interior.
Marginea este dreaptă, uşor adusă spre interior, iar pereţii sunt puternic arcuiţi în partea
inferioară. Pasta are în componenţă o argilă cu ingredienţi (mică) şi un degresant constituit
din nisip fin. Structura peretelui este una compactă, având o suprafaţă finisată îngrijit,
lustruită pe ambele feţe. Arderea: inoxidantă, completă. Culoarea, la exterior: gri închis (5Y:
4/1) + gri foarte închis (5Y: 3/1); la interior: gri-verzui închis (10Y: 3/1) + gri foarte închis
(N: 3/1) (pl. II/1).
36. Trei fragmente dintr-o strachină de factură fină, având deschiderea largă şi
corpul rotunjit, tronconic în partea sa inferioară. Cantul buzei este rotunjit şi teşit drept,
marginea este şi ea dreaptă, umărul rotunjit, iar peretele arcuit. Pasta este formată dintr-o
argilă cu ingredienţi (mică), la care a fost adăugat un degresant reprezentat de ceramică
pisată şi nisip fin. Structura peretelui este una compactă, cu suprafaţa îngrijit tratată, fiind
bine netezită. Culoarea, la exterior: maro-gălbui deschis (2.5Y: 6/3) + negru (N: 2.5/); la
interior: negru (N: 2.5/). Diametru: 32 cm (pl. I/5).

Cele două mâini de lut descoperite în CX 0010 au fost descrise în articolul
publicat cu ocazia simpozionului de la Deva42, dar pentru a avea o imagine
completă asupra inventarului acestei gropi am considerat utilă reluarea acelor
informaţii. Pentru a le putea identifica mai uşor, ele au fost desemnate ca şi mâna 1
(pl. VIII/1), respectiv mâna 2 (pl. VIII/2)43. Ceea ce putem constata la o primă
privire, cu deosebire după analizarea materialului ceramic, este că pasta din care
sunt realizate cele două mâini nu este similară celei din care s-au confecţionat
fragmentele de vase din complex. Dacă în cazul ceramicii, constatăm o
preponderenţă a vaselor de factură semifină şi un procent ridicat de ceramică fină,
în cel al mâinilor vorbim despre o pastă frământată neglijent, cu un degresant care
cuprinde, pe lângă nisipul de granulaţie mare, şi material organic. Sunt observabile
şi diferenţele dintre cele două piese, de la dimensiuni, până la tehnica de tratarea a
suprefeţei, detalii pe care le vom indica prin descrierea individuală a artefactelor.
1. Mâna 1: realizată din lut. Lungime: 13 cm; lungimea degetutului mare: 16 mm;
lăţime în zona degetelor: 5,8 cm; lăţime maximă: 6,5 cm; lăţimea bazei: 5,2 cm; grosime:
variază între 7 şi 13 mm; grosimea arătătorului: 8 mm; greutate totală: 100 g. Culoare, la
exterior: gri-maroniu (10YR: 5/2) + maro-roşiatic deschis (5YR: 6/4) + gri-verzui (10Y:
5/1) + gri-verzui închis (10Y: 4/1); la interior: maro-măsliniu deschis (2.5Y: 5/3) + maroroşiatic deschis (5YR:6/4). Acest spectru de culori ne atestă o ardere oxidantă incompletă,
superficială, precum şi urmele unei arderi secundare, mai vizibilă în cazul mâinii 2. Piesa este
realizată dintr-o pastă frământată superficial, ce are la bază o argilă degresată cu nisip de
Savu, Gogâltan 2015, p. 173-175, fig. 1-2, pl. III.
Am ales acest mod de notare şi nu delimitările de forma stânga/dreapta, pentru a evita a priori o
determinare anatomică.
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granulaţie mare şi material organic. Aspectul său trădează tragerea degetelor din blocul plat
care constituie mâna, cu o atenţie sporită pentru detaliile de demarcare a degetelor între ele,
precum şi pentru a surprinde ceea ce pot fi considerate ca reprezentând unghii, adică mici
proeminenţe ascuţite, trase spre exterior. Aceste unghii vor constitui principalul argument în
determinarea mâinii stângi, respectiv a celei drepte, situaţie în care mâna 1 ar fi
reprezentarea celei drepte (pl. VIII/1). În locul degetului mare, apare o mică proeminenţă
poziţionată într-un unghi de aproape 90˚ faţă de arătător. Toate celelalte degete sunt rupte
de la bază. Cel puţin unul dintre ele, inelarul, putea fi fragmentat intenţionat din vechime şi
plasat într-o altă parte a gropii, faţă de locul dispunerii mâinilor. Ruperea celorlalte degete
putea să fi survenit sub greutatea pământului şi, totodată, ca urmare a realizării lor dintr-o
pastă de slabă calitate, insuficient arsă. Din păcate, nu dispunem de un spectru care să ne
arate dacă argila este una locală sau de altă provenienţă.
Mâna 2: realizată din lut. Lungime: 13,2 cm; lungimea degetului mare: 19 mm; lăţime
în zona degetelor: 6,6 cm; lăţimea mâinii: 5 cm; grosime: variază între 9 şi 12 mm; grosimea
arătătorului: 10 mm; greutate totală: 115 g. Culoare, la exterior: maro-roşiatic deschis (5YR:
6/4) + gri-maroniu (2.5Y: 5/2) + maro (7.5YR: 5/3) + maro foarte închis (10YR: 2/2) +
pete de culoare gri (N: 7); la interior: maro foarte închis (10YR: 2/2) + negru (10 YR: 2/1)
+ gri-maroniu (2.5Y: 5/2) + maro-roşiatic (5 YR: 5/4). Ca şi în cazul mâinii 1 varietatea de
culori este marca unei arderi parţiale, superficiale, precum şi dovada unei arderi secundare,
atestată de petele de la exterior, prezente pe degetul arătător şi pe bază. Mâna este realizată
dintr-o pastă frământată ceva mai îngrijit decât în cazul celei precedente. Pasta din care este
confecţionată este de o cu totul altă consistenţă, materialul organic nemaifăcând parte din
degresanţi, ci doar nisipul de granulaţie mare. Tehnica de realizare pare să difere la rândul
ei, degetele fiind, în acest caz, mult mai bine delimitate unele de celelalte. Este vorba, mai
degrabă, de o decupare a lor cu ajutorul unui instrument dintr-o formă plată ce cuprindea şi
mâna, iar nu de tragerea lor din ea, ca în cazul precedent. Acest lucru este confirmat de
marginile laterale ale degetelor, mult mai accentuate. Se remarcă aceeaşi atenţie sporită
pentru a surprinde unghiile. Degetul mare se prezintă sub aceeaşi formă ca şi în cazul mâinii
1. Toate degetele sunt fragmentate, ceea ce generează o întreagă discuţie. Doar unul dintre
degete a fost dispus într-o altă parte a gropii, ceea ce ar fi determinat ipoteza cum că acesta
a fost rupt în vechime, restul fragmentându-se sub greutatea pământului şi a gresiei. S-a
putut observa însă că, în cadrul complexului, degetul arătător a fost amplasat în locul celui
mic, rupt şi dispus mai spre marginea gropii. La restaurare, mâinile au fost refăcute după
forma anatomică (pl. VIII/2).

Inventarul gropii mai este completat de două piese din metal:
1. Lamă de bronz, de forma unei frunze de salcie, cu secţiunea plată, având 17 cm
lungime (pl. VI/1).
2. Fragmentul, probabil, al unui ac de bronz, având secţiunea patrulateră la unul
dintre capete şi circulară la celălalt, indicator al unui posibil vârf ascuţit (pl. VI/2).
Acestor obiecte li se alătură şi două piese litice:
1. O mică placă de formă relativ patrulateră realizată dintr-o argilă sedimentară (pl.
VII/2).
2. Zdrobitor realizat din granit, având o formă circulară. S-a păstrat doar o jumătate
(pl. VII/1).
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Fig. 7. Vlaha-Pad. Inventar din partea inferioară a Cx 0010

Pe lângă fragmentele ceramice, obiectele de bronz, respectiv cele din lut şi
piatră, inventarul complexului Cx 0010 a mai cuprins şi o serie de materiale
osteologice de origine animală. În număr de 12, acestea s-au găsit la săparea
complexului, în preajma mâinilor de lut (fig. 5). Analizând fragmentele osoase prin
metode arheozoologice am putut stabili că zece dintre ele au provenit de la bovine,
suine şi rozătoare, pe când celelalte două au aparţinut unui mamifer mic-mijlociu.
Specia bovinelor (Bos taurus) este reprezentată în complex prin trei
fragmente craniene, dintre care un os nazal şi două fragmente de neurocranium,
unul prezentând urme de tăiere, respectiv un fragment de os coxal cu urme de
roadere (amprentele dentare indicând cel mai probabil un câine). La acestea s-a
adăugat epifiza proximală de la o tibie, cu ajutorul căreia s-a putut conchide că este
vorba de un individ juvenil. Fragmentele de os nazal şi os coxal, au fost alese şi
trimise pentru datare cu radiocarbon.
Din porci (Sus scrofa) au fost recuperaţi, pe de-o parte, doi dinţi, dintre care
unul a fost identificat drept un incisiv, provenind de la un individ adult, celălalt
fiiind caninul superior drept, care a aparţinut cel mai probabil unui mistreţ mascul,
adult44. Şi incisivul ar putea fi atribuit mistreţului respectiv, dar datele pentru o
astfel de confirmare sunt reduse. Pe de altă parte, două fragmente de scapula au
fost atribuite tot speciei de Sus scrofa, însă cel mai probabil variantei domestice,
amândouă fiind de dimensiuni mici, provenind de la indivizi cu vârstă foarte
fragedă, infans. Una dintre scapule prezenta, de asemenea, urme de roadere.

44

Hillson 1986, p. 128-129.
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De la rozătoare (Rodentia) a fost recoltat un humerus drept, care aparţine cel
mai probabil unui şobolan de casă. Pe epifiza proximală este vizibilă linia de
osificare, deci este vorba de un individ adult tânăr.
Pentru mamiferul de talie mică-mijlocie au fost identificate două fragmente
din peretele unor oase lungi, care nu pot fi însă determinate. Şi acestea, asemenea
fragmentului de ox coxal de la Bos taurus, prezintă urme de roadere, lăsate probabil
tot de un câine. Dat fiind numărul redus de fragmente osteologice, o statistică a
gradului mai scăzut sau mai ridicat de prezenţă a uneia dintre specii este puţin
relevantă, dar ea va fi totuşi oferită prin tabelele 1 şi 2.
Specii
Bos taurus
Sus scrofa
Rodentia
Mamifer mic-mijlociu

Nr.
5
4
1
2

%
41,66
16,67
25
16,67

Total

12

100

Tab. 1. Statistica gradului de reprezentare a speciilor în complex

Bos t.
Cranium
Dens
Scapula
Humerus
Pelvis
Tibia
Ossa longa

3

Total

5

Sus s.

Roden.

Mam.
mic-m.

2
2
1
1
1
2
4

1

2

Tab. 2. Statistica frecvenţei categoriilor de oase reprezentate

O analiză mai detaliată a fragmentelor osoase a putut releva faptul că oasele
de bovine ar putea constitui un rezultat al procesării cărnii, ceea ce induce ideea
conform căreia fragmentele din zona craniană nu ar reprezenta altceva decât resturi
menajere. De altfel, pelvisul şi tibia provin din zone cărnoase45, fapt care sugerează
mai degrabă resturi alimentare. Această presupunere este întărită şi de prezenţa
urmelor de tăieturi de pe piesa craniană, ca de altfel şi acelea de roadere de pe
coxal.
Una dintre observaţiile care se poate face, vizavi de elementele osteologice
din cadrul complexului, se referă la cei doi dinţi de porc, provenind probabil
amândoi de la un mascul mistreţ adult. Concluzia care se poate desprinde, din toate
45

Uerpmann 1973, p. 316.
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acestea, ar fi cea legată de viaţa cotidiană în aşezare şi de posibilitatea ca în cadrul
aceasteia să se practice vânatul orientat spre mistreţii de vârstă dezvoltată. Pe de
altă parte, se conturează şi o preferinţă a comunităţii din aşezarea cercetată pentru
carnea proaspătă de purceluş de lapte.
Cât despre humerusul de rozătoare, acesta ar putea aparţine unui şobolan de
casă pierit probabil în timp ce frecventa gropile de provizii. Despre şobolanul de
casă se ştie că este o specie care nu sapă adânc în pământ46.
În cazul fragmentelor din peretele unor oase lungi ale unor mamifere de talie
mică-mijlocie se poate afirma că ele ar putea proveni de la suine sau ovicaprine şi
că date fiind urmele de roadere de pe suprafaţa lor, reprezintă resturi alimentare.
În concluzie, oasele de animale din complexul Cx 0010 sunt extrem de
fragmentate, nici măcar un os din cele 12 nefiind potrivit pentru luarea datelor
biometrice. Nu au fost găsite nici părţi scheletice legate, şi pentru un lot atât de
mic, resturile provin dintr-un număr relativ mare de specii (bovina, porcul domestic şi sălbatic -, rozător). Pe de altă parte, patru din cele 12 fragmente
prezintă urme de roadere (un fragment de bovină, un fragment de porc, respectiv
două fragmente de mamifer de talie mică-medie), iar un alt rest de os de bovină are
urme de tăiere, rezultate probabil de la scalparea animalului. De asemenea, singurul
individ de bovină din lot care are vârstă tânără (juvenil) sugerează, încă o dată,
folosirea speciei în alimentaţie. Toate indiciile se direcţionează, deci, spre concluzia
că în cazul lotului faunistic din complexul 0010 avem de-a face în majoritatea
cazurilor cu „resturi de bucătărie”. Excepţia face humerusul de rozătoare, care de
altfel - dacă într-adevăr este vorba despre un şobolan de casă - poate fi relativ
contemporan cu celelalte descoperiri.
Din cauza irelevanţei lotului faunistic nu putem trage concluzii ferme.
Astfel, pe baza puţinelor resturi faunistice, nu putem surprinde elemente deosebite
care ar putea fi interpretate ca ofrande rituale.
Încadrarea cronologică şi culturală
Publicând „mânuţele” găsite în Cx 0010 de la Vlaha am propus datarea lor
“to the Late Bronze Age III - Ha A time sequence, in Central European
chronology, placed after the end of the 12th century BC”47. În sprijinul acestei
datări am adus lama de bronz şi unele fragmente ceramice. Lama de bronz (fig. 7
= pl. VI/1) are cele mai bune analogii în cimitirul tumular de la Lăpuş48. Piese
asemănătoare au fost descoperite în tumulii 2 (pl. VI/3) şi 4 (pl. VI/4), împreună
cu topoare cu disc şi spin, varianta B349. Pe baza acestor piese, prima fază a
cimitirului de la Lăpuş a fost datată în etapa a II-a a bronzului târziu din
Kovács 2009, p. 48.
Savu, Gogâltan 2015, p. 176.
48 Este posibil ca o serie de piese considerate ca fiind lame de fierăstrău, caracteristice depozitelor de
bronzuri din perioadele Bronz D şi Ha A din Transilvania, să fie de fapt lame de pumnale de acest tip
(Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 130/4; 155/3-4; 179/8, 187/15; 200/15-16; 213/11; 277/7-9; 286/7-8
etc.). În cazul piesei de la Alba Iulia-Monolit, ea este cu siguranţă o lamă de fierăstrău (Ciugudean
2009, pl. IX/8).
49 Kacsó 2001, Abb. 26.
46
47
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Transilvania (Bronz D în cronologie central-europeană)50. Noile cercetări de la
Lăpuş, în aşa-numitul „tumul 26”, au furnizat şi primele date 14C pentru acest
obiectiv51. Chiar dacă nu este vorba despre un nou tumul, ci despre o structură cu
un caracter cert ritual, fragmentele ceramice ar plasa construcţia la un moment
cronologic ulterior tumulilor 2 şi 4. Noul complex investigat de misiunea germanoromână a fost atribuit, din punct de vedere aşa-numitei faze Lăpuş II, caracterizată
prin apariţia ceramicii canelate şi a unor vase având o culoare neagră la exterior,
roşie la interior. În cronologie absolută monumentul a fost datat “in the 13th c. BC
if not earlier”52.
Sub lama de la Vlaha a fost descoperit un fragment ceramic care, la prima
vedere, intră în categoria ceramicii de culoare neagră la exterior (prezentând lustru
metalic) şi roşie la interior (fig. 7 = pl. V/14)53. Asemenea fragmente ceramice
caracterizează secvenţa 6 a locuirii de la Rotbav, în sud-estul Transilvaniei. Pentru
o etapă finală a locuirii Noua, ce este suprapusă de locuirea „Gáva”, există o probă
14C care a oferit următoarele valori: 1284-1157 (88,6%) - 1146-1128 (6,8%) cal
BC54. Din această cauză aşezarea „hallstattiană” a fost plasată cronologic ulterior
acestei date55.
Plecând de la realităţile cronologice ale celor două situri de la Lăpuş şi
Rotbav, am optat pentru datarea complexul 0010 de la Vlaha în etapa bronz târziu
III, care corespunde secvenţei Ha A din cronologia central-europeană56. Având în
vedere importanţa acestei descoperiri, am realizat prin grantul Living in the Bronze
Age Tell Settlements: A Study of Settlement Archaeology at the Eastern Frontier of the
Carpathian Basin, finanţat de Ministerul Naţional al Educaţiei, o probă AMS pentru
un os descoperit în această groapă57. Rezultatele calibrate ale probei DeA-5095
(2856±25 BP) se plasează cândva între 1112 şi 935 cal BC (fig. 8). Am avut, astfel,
surpriza plăcută să constatăm ca ea corespunde estimărilor noastre anterioare
privind datarea gropii Cx 0010, după sfârşitul secolului al XII-lea BC. Ce ştim însă
despre această perioadă în Transilvania?
În primul rând, să vedem ce date absolute avem pentru aşa-numita etapă Ha
A58. Am menţionat mai sus probele AMS pentru siturile de la Lăpuş59 şi Rotbav.
Peste Carpaţi, în Moldova, aşezarea atribuită fazei timpurii a culturii „Gáva-

Ibidem, p. 233.
Metzner-Nebelsick et alii 2010, p. 223.
52 Ibidem, p. 223.
53 Am văzut că, de fapt, culoarea sa stabilită pe baza Munsell Soil Chart este negru-verzui (10GB: 2.5/1)
la exterior şi maro-gălbui deschis (2.5Y: 6/4) la interior.
54 Dietrich 2014, p. 192, Anhang 2.
55 Ibidem, p. 214.
56 Pentru noul sistem cronologic al bronzului târziu şi al primei epoci a fierului din Transilvania, vezi
Kacsó 1990, p. 41-49; Rustoiu 2000, p. 165-169; Gogâltan 2001, p. 196-199; Ciugudean 2009, p. 313332; Gogâltan 2009, p. 121-123; Ciugudean 2010, fig. 4; Ciugudean 2011, p. 80-81; Gogâltan, Nagy
2012, p. 108-116; Molnár et alii 2013, p. 211-214; Daróczi, Ursuţiu 2015, pl. I.
57 Analizele de radiocarbon s-au făcut pe un fragment de os nazal aparţinând unui bovideu.
58 O sinteză a informaţiilor, până în 2009, se găseşte la László 2010, p. 121-126.
59 Aceleaşi informaţii privind plasarea cronologică a „tumulului 26” de la Lăpuş le găsim şi la Kacsó et
alii 2011, p. 341-354; Kacsó et alii 2012, p. 457-475.
50
51
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Holihrady” de la Siret, datată în Ha A60, a oferit date cam timpurii pentru
aşteptările noastre: „In einem Fehlerbereich von 1 σ liegt die ganze, von den vier
Proben dargestellte Zeitspanne zwischen 1400-1020 Cal BC, und im Bereich von 2
σ zwischen 1440-930 Cal BC”61.

Fig. 8. Vlaha-Pad. Calibrarea datei AMS din Cx 0010

Cu câţiva ani în urmă, cu ocazia unui simpozion internaţional care s-a ţinut
la Târgu Mureş, Horia Ciugudean şi Christopher Pare prezentau câteva probe 14C
obţinute în urma noilor săpături de la Teleac62. Aceste date nu au mai fost
comentate ulterior, atunci când s-a propus o „nouă” datare a fortificaţiei de la
Teleac63, dar cea mai timpurie etapă a locuirii de aici (Teleac Ia) a fost plasată
înainte de 1050 BC64. Cert este că ele se situează anterior anului 1000 BC65. Câteva
probe 14C recente confirmă exploatarea sării în Transilvania şi la această secvenţă
cronologică. Este vorba despre exploatările de la Valea Florilor (jud. Cluj)66 şi Băile
Figa, lângă Beclean (jud. Bistriţa-Năsăud)67. O altă probă există pentru un mormânt
de la Floreşti-Polus, despre care, în afara faptului că aparţine culturii Noua, nu avem
nicio informaţie. Ea acoperă intervalul cuprins cândva între 1200 şi 1000 BC68.
László 1994, p. 93-95, 195-197.
László 2010, p. 122.
62 Ciugudean, Pare 2008. Chiar dacă datele au fost făcute publice, considerăm că nu este deontologic
să le publicăm noi.
63 Ciugudean 2009, p. 313-336. Referitor la „noua” datare a începutului fortificaţiei de la Teleac şi
implicit a apariţiei culturii Gáva în Transilvania, a se consulta şi comentariile critice ale lui Valentin
Vasiliev (Vasiliev 2011, p. 130-138; vezi şi Vasiliev 2007, p. 5-22; Vasiliev 2008, p. 7-16).
64 Ciugudean 2009, fig. 2; Ciugudean 2011, fig. 3.
65 La László 2010, p. 125, nota 18 găsim informaţia că „Nach der freundlichen brieflichen
Information von Dr. Horia I. Ciugudean (23 Oktober 2008) liegt der Mittelwert der zwei 14CDatierungen um 1060-1030 BC. Die beide Proben stammen aus demselben Baumstamm”.
66 Wollmann, Ciugudean 2005, p. 100-101, fig. 1 (1420-990 cal BC 2 σ - 95%); Ciugudean et alii 2006,
p. 49, fig. 10 (1430-1010 BC).
67 Harding, Kavruk 2013, p. 124-125: “Structure 5 in the 11th century cal BC, Structure 2 around 1000
cal BC, and Structure 1 in the 10th century cal BC.”
68 Hervella et alii 2015, p. 2, 5-8, 12, 14, S 8.
60
61
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Toate aceste date absolute sunt însă insuficiente pentru a putea ordona, cu o
anumită siguranţă, descoperirile plasate din punct de vedere tipologic în perioada
„Ha A”. Ele par, în acelaşi timp, contradictorii atunci când le privim din
perspectiva atribuirii lor culturale.
Ceramica descoperită în Cx 0010 de la Vlaha-Pad este foarte fragmentată şi
puţin numeroasă (sub 40 de piese tipice). O analiză preliminară asupra întregului
lot ne arată că dispunem de o preponderenţă, cu 42%, a fragmentelor încadrabile în
categoria vaselor de factură semifină, categorie urmată de cea a ceramicii fine, cu
31%, ca pe ultima poziţie să se claseze piesele de factură grosieră (27%). O
frecvenţă mai ridicată înregistrează, după criteriul părţii păstrate din suprafaţa
vasului, corpurile vaselor, fie că ele poartă sau nu decor. Numărul buzelor
identificate este de 29, iar cel al bazelor de vas este de două. De asemenea, au mai
fost recuperate trei toarte de vase.
Am precizat, de la bun început, că la Vlaha-Pad există mai multe secvenţe
cronologice ale aşezării de epoca bronzului. Înainte de a discuta despre formele şi
decorul ceramicii acestui complex, trebuie să precizăm că există posibilitatea ca
unele piese să fie în poziţie secundară. Poate fi cazul acelui fragment ceramic
decorat cu împunsături succesive late în canal (pl. V/11), singurul, de altfel, din Cx
0010 care prezintă un decor ceva mai elaborat. Asemenea ornamente sunt
caracteristice orizontului târziu al stilului ceramic Wietenberg din Transilvania69.
Mai nou, această tehnică de decorare a apărut şi în unele obiective relativ
contemporane din Crişana70, realitate care va suscita o nouă discuţie cu privire la
originea acesteia. Împunsăturile succesive late în canal („breite Absatzstich”) sunt
considerate de majoritatea specialiştilor ca fiind un element decorativ caracteristic
debutului bronzului târziu, perioadei bronz târziu I (Bz B2-C central-european) din
noua cronologie71. Pentru această secvenţă din cronologia relativă a epocii
bronzului, de la Vlaha deţinem două date 14C, care se plasează între 1612 şi 1433
BC72. Că este posibilă sau nu supravieţuirea unui asemenea element decorativ până
la sfârşitul bronzului târziu, o va putea demonstra doar analiza altor complexe
contemporane de la Vlaha. În poziţie secundară ar putea fi şi fragmentul ceramic
ilustrat la pl. V/7.

69 Soroceanu 1973, p. 495-496; Gogâltan et alii 1992, p. 10-14; Andriţoiu 1992, p. 54; Boroffka 1994,
p. 251 (faza D); Ciugudean 1997, p. 78-80; Nagy 2009, p. 160-161; Popa 2011, p. 220; Bălan 2014, p.
35 etc.
70 Emödi 2005, fig. 22/1; 23/mijloc etc. Asemenea materiale au fost descoperite şi în campania de
săpături a anului 2015 din tell-ul de la Sântion-Dealul Mănăstirii/Klastrom domb, aflat peste Crişul
Repede, vizavi de situl de la Palota. Numeroase fragmente cu un astfel de decor s-au găsit şi la
Otomani-Cetatea de Pământ (materiale inedite din săpăturile lui Ivan Ordentlich în Muzeul Ţării
Crişurilor, Oradea). Împunsături late în canal au fost documentate şi în mediul cultural CehăluţHajdúbagos de la Suplacu de Barcău (Bejinariu, Fazecaş 2014, p. 164, pl. 3/2; 4/1; 7/1-3), Marca
(Bejinariu et alii 2014, p. 56-57, pl. 27/5; 54/2), Pir (materiale inedite în colecţiile muzeului din Baia
Mare - săpături Z. Székely) etc.
71 Soroceanu 1973, p. 496; Gogâltan et alii 1992, p. 12-13; Ciugudean 1997, p. 80-81; Rustoiu 2000, p.
165-166; Bejinariu 2003, p. 32-34; Berecki 2005, p. 428-430; Nagy 2009, p. 161; Bălan 2014, p. 39, 4142 etc.
72 Németh 2015; Gogâltan 2015.
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Restul materialelor ceramice par a fi unitare din punct de vedere al facturii.
Aşa cum precizam mai sus, peste 70% aparţin categoriilor fină şi semifină. În cazul
lor, pasta din care au fost realizate vasele este reprezentată de o argilă cu ingredienţi
(mică), degresată cu ceramică pisată şi nisip fin. Structura pereţilor este compactă,
cu suprafaţa finisată relativ îngrijit, bine netezită sau lustruită în cazul categoriei
fine. Arderea este oxidantă incompletă, inoxidantă completă sau dirijată, apărând
efectul blacktopped. Culoarea la exterior variază de la galben-cafeniu închis, gri
închis, măsliniu-maroniu închis la negru-verzui şi negru, iar la interior de la galbenroşiatic, gri-măsliniu închis, măsliniu-maroniu închis la negru-verzui şi negru.
Categoria grosieră are o pastă compusă dintr-o argilă cu ingredienţi (mică),
degresată cu ceramică pisată şi nisip de granulaţie mare. Structura pereţilor este
poroasă sau compactă, cu o suprafaţă finisată neîngrijit printr-o netezire
superficială medie sau bună. Arderea este inoxidantă, oxidantă necontrolată sau
incompletă. Culoarea la exterior este de la gri-verzui închis la măsliniu-maroniu, iar
la interior de la gri-verzui închis la măsliniu-maroniu foarte închis.
Un singur fragment ceramic, din corpul unei oale de factură fină, are
suprafaţa lustruită şi o culoare negru-verzui la exterior şi maro-gălbui deschis la
interior (pl. V/14). Culorile au fost stabilite pe baza Munsell Soil Chart, dar
fragmentul intră în categoria binecunoscută a ceramicii „negre-roşii” cu suprafaţa
exterioară prezentând un lustru aşa-zis metalic.
În privinţa formelor, se remarcă în primul rând străchinile (pl. I; II/1-3;
IV/2-3), urmate de diverse tipuri de oale care aparţin atât categoriei semifine, fine
cât şi celei grosiere (pl. II/4-5; III/2-4; IV/2, 5-7), precum şi capacele (pl. III/1;
IV/1). Gama ornamentelor este foarte săracă. Multe dintre străchini prezintă pe
buză caneluri oblice dispuse în „turban” (pl. I/2, 4; V/6). Un singur fragment
ceramic este decorat cu caneluri orizontale (pl. V/10), altul cu caneluri înguste şi
paralele, dispuse vertical şi uşor oblic (pl. I/1), iar unele au benzi înguste incizate şi
lustruite dispuse orizontal (pl. V/3, 9) ori arcuite (probabil circulare) (pl. V/1, 8).
În mod tradiţional, apariţia ceramicii canelate, cu un colorit specific negru la
exterior şi roşu la interior (cu diferite nuanţe), a fost asociată cu perioada
desemnată Ha A (A1) din centrul Europei73, şi adoptată foarte repede şi pentru
realităţile arheologice ale secolului al XII-lea BC din România74. Acestei etape i-au
fost asociate în estul Bazinului Carpatic grupe culturale diverse: „Sîntana-LăpuşPecica-Kultur” sau „Sîntana-Lăpuş-Gáva-Kultur”75, Reci I76, Gáva77, CruceniBelegiš78, Igriţa79, Biharea80 şi Lăpuş81.
Müller-Karpe 1959, p. 151-161.
Rusu 1963, p. 184-189; Zaharia, Morintz 1965, p. 451-462; Horedt 1967, p. 150; László 1973, p.
575-609; Hänsel 1976, p. 88-113 etc. Pentru un istoric al cercetărilor privind prima etapă a epocii
fierului, vezi Gumă 1993, p. 110-147; László 1994, p. 39-43; Leviţki 1994, p. 33-50. Mai nou, vezi
Bader 2012, p. 7-22; Metzner-Nebelsick 2012, p. 65-82; Leviţki, Kaşuba 2015, p. 579-614; Dietrich
2015, p. 165-173.
75 Rusu 1963, p. 189.
76 Székely 1966, p. 5-16, 37.
77 Horedt 1967, p. 150-152. Pe bună dreptate, Kurt Horedt îl critica pe Mircea Rusu pentru
denumirile propuse, care sunt prea cuprinzătoare şi unesc diferite grupe sub aceeaşi noţiune. De
preferat ar fi fost denumirea de „cultura Lăpuş” (Horedt 1967, p. 150, nota 67). Aşezările de la
73
74
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Cu mai bine de 20 de ani în urmă, H. Ciugudean venea cu o nouă
interpretare a aşa-numitei perioadei Hallstatt A în centrul Transilvaniei82. Atunci au
fost definite două noi grupuri culturale caracteristice bronzului târziu (sau eventual
perioadei de tranziţie spre epoca fierului), aşa cum a fost denumită această secvenţă
de către K. Horedt: Uioara de Jos şi Cugir-Band. Ele erau considerate a fi
anterioare culturii Gáva, care, aşa cum o demonstra nivelul I de la Teleac, îşi făcea
prezenţa în Transilvania cel mai devreme în a doua jumătate a secolului al XI-lea
BC83. Existenţa acestor grupuri a fost acceptată de C. Pare în sinteza sa privind
trecerea de la epoca bronzului la epoca fierului în Europa Centrală. În schimb, în
locul culturii Gáva, începând cu 1100 BC, în spaţiul intracarpatic era consemnată
grupa locală Mediaş-Reci. Etapa Teleac I ar începe după 950 BC84.
Dezbaterea privind perioada Ha A a continuat, având la bază analiza unor
loturi de materiale inedite85 sau valorificându-se rezultatele unor cercetări recente86.
Pentru zona cea mai apropiată cursului superior al văii Someşului Mic87, se remarcă
săpăturile de salvare de la Alba Iulia-Dealul Furcilor/Monolit/Recea (2003-2009)88 şi
Miceşti-Cigaş89. S-a considerat că „orizontul canelat timpuriu de la Alba IuliaMonolit reprezintă veriga de legătura între grupul Band-Cugir şi faza Teleac I, având
elemente comune cu ambele”90. Într-o „nouă” ordonare cronologică relativă, care
doar complică lucrurile fără a ajuta la crearea unui „limbaj cronologic comun”91,
această secvenţă din fosta „perioadă Ha A” a fost atribuită unei etape „Bronz târziu
IIb (faza Gáva I): Alba Iulia-Teleac Ia (?)-Susani”92. Din punct de vedere al
cronologiei absolute, ea a fost plasată cândva înainte de cele mai vechi date 14C de
Mediaş (Zaharia 1965, p. 83-104; Pankau 2004) şi Teleac (Vasiliev et alii 1991) au fost considerate
siturile reprezentative ale acestei culturi în Transilvania.
78 Morintz 1978, p. 40-45; Gumă 1993, p. 150-157; Szentmiklosi 2010, p. 67-127.
79 Chidioşan, Emödi 1982, p. 61-86. Mai nou, vezi Vasiliev 2004, p. 133-140.
80 Dumitraşcu 1983, p. 105-116.
81 Kacsó 1987, p. 74-75; Kacsó 2001, p. 231-278.
82 Ciugudean 1994, p. 59-73. Vezi şi Ciugudean 2004, p. 179-185.
83 Ciugudean 1994, p. 72-73, fig. 7; vezi, mai nou, Ciugudean 2010, p. 165-167. Alte descoperiri la
Rustoiu 2000, p. 161-175.
84 Pare 1999, Tab. 7.
85 Pankau 2004; Méder 2006, p. 43-59.
86 Sana 2006, p. 45-66; Marta 2009; Rezi, Nagy 2009, p. 87-129; Nagy, Körösfői 2010, p. 133-152;
Bejinariu 2010, p. 235-264; Marta 2010b, p. 317-328; Marinescu 2010, p. 41-128; Sana 2010.
87 Descoperirile de la Baciu-Strada Nouă aparţin unei etape ulterioare perioadei „Ha A” (Kalmar 1987,
p. 166-174). Săpăturile de salvare din aşezarea fortificată de la Cluj-Napoca-Str. Câmpului f.n./Kaufland
(Nagy 2011, p. 118-119; Mólnar et alii 2013, nr. cat. 453) după mai bine de 10 ani nu au fost publicate.
88 Lascu 2006, p. 12-20; Lascu 2007, p. 67-72; Lascu 2009, p. 593-599; Ciugudean 2009, p. 318, pl.
VIII-IX; Lascu 2010; Gheorghiu, Lascu 2011, p. 185-186; Lascu 2012, p. 73-83.
89 Bălan, Ota 2012, p. 41-58.
90 Ciugudean 2009, p. 318.
91 Este vorba despre adoptarea şi pentru Transilvania a sistemului cronologic al bronzului târziu din
Ungaria, aşa cum a fost propus de C. Kacsó cu 25 de ani în urmă (Kacsó 1990). Astfel, bronzul târziu
(etapa a IV-a) a fost prelungit până la un orizont Ha B2. Caracteristica acestei etape ar fi răspândirea
stilului ceramic „Gavá II” (Ciugudean 2009, fig. 2; Ciugudean 2010, p. 172, fig. 4; Ciugudean 2011,
fig. 3). S-ar fi cuvenit şi prezentarea unor argumente pentru noile opţiuni cronologice. Din nefericire
acestea lipsesc.
92 Ciugudean 2009, p. 332.
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la Teleac, respectiv între 1200 şi 1100 BC93. La Miceşti-Cigaş, pe lângă alte
perioade, au fost descoperite şi complexe arheologice care au fost plasate în
bronzul târziu (grupul Cugir-Band) şi în prima epocă a fierului (cultura Gáva şi
cultura Basarabi). Interesant de consemnat în cadrul discuţiei de faţă este prezenţa
în mai multe gropi cu materiale ceramice caracteristice grupului Cugir-Band a
ceramicii bicrome, neagră la exterior şi cărămizie sau maronie la interior. La aceasta
se adaugă canelurile late sau fine dispuse pe diverse tipuri de vase, unele străchini
regăsindu-se şi în Cx0010 de la Vlaha94.
La 15 ani de la articolul lui H. Ciugudean dedicat „perioadei Hallstatt A în
centrul Transilvaniei”, C. I. Popa şi R. Totoianu, plecând de la descoperirile făcute
de K. Horedt şi I. Al. Aldea la Sebeş-Podul Pripocului, ofereau o nouă perspectivă
asupra bronzului târziu pe cursul mijlociu al Mureşului95. Interesant pentru noi este
„Complexul A” de la Sebeş. Formele şi elementele decorative se detaşează net de
cele de tip Noua, iar datorită unui fragment ceramic „lucrat în cea mai bună
manieră Gáva”, inventarul gropii a fost încadrat „cândva la finele Bronzului târziu
III (Gogâltan)/Reinecke Ha A2”96. Alături de un alt complex de aici („Complexul
B”), dar şi de alte descoperiri, din lotul ceramic prezentat lipsesc atât elementele
Noua sau Gligoreşti, cât şi cele din nivelul cel mai timpuriu de la Teleac, fiind
datate astfel pe parcursul perioadei Ha A97. De la Aurel Vlaicu-Izvorul Rece, CiugudDupă Grădini şi Vinţu de Jos-Podei au fost salvate alte materiale atribuite etapei Ha
A98. Tot cu acea ocazie au fost definite două noi grupe cu descoperiri din sudvestul Transilvaniei, caracteristice acestei perioade: Deva-Româneşti şi SusaniSimeria99. Un alt sit din zonă, reprezentativ pentru cea mai târzie etapă a bronzului
târziu, este cel de la Şibot-La Baltă100.
Dar poate cea mai importantă descoperire semnalată este obiectivul de la
Aurel Vlaicu-Obreza101. Din nefericire, raportul privind rezultatele săpăturilor de
salvare nu este prea lămuritor pentru înţelegerea evoluţiei aşezării de aici102. La lipsa
Ibidem, fig. 2.
Bălan, Ota 2012, p. 51-52.
95 Popa, Totoianu 2010a, p. 85-119; Popa, Totoianu 2010b, p. 171-291.
96 Popa, Totoianu 2010b, p. 176.
97 Ibidem, p. 187.
98 Ibidem, p. 203-219.
99 Ibidem, p. 226-252.
100 Popa 2011, p. 235-241.
101 Borş et alii 2014, p. 273-294.
102 Vezi afirmaţii de genul: „Analiza preliminară a materialului arheologic descoperit (ceramică, piese
de metal şi resturi faunistice) arată faptul că, din punct de vedere cronologic, această staţiune
preistorică se datează, foarte probabil, în perioada de la finalul epocii bronzului şi începutul celei a
fierului (Bz C/D-Ha A1, sec. XIV/XIII-XII îHr), fiind de subliniat asocierea unor elemente
caracteristice culturii Noua (ca de exemplu ceşti cu buton, omoplaţi crestaţi) (fig. 9, 12, 16, 17) cu
materiale hallstattiene timpurii (precum cele din orizontul cu ceramică neagră cu decor canelat) (fig.
10, 11/5-6, 16, 17), atât în stratul de cultură (destul de perturbat însă de intervenţii antropice
moderne), cât şi în cadrul unora dintre complexe” (ibidem, p. 287) sau „chiar şi în acest stadiu
preliminar al analizei post-săpătură, situl de la Aurel Vlaicu-Obreza oferă argumente în sprijinul
ipotezei formulate anterior de o serie de cercetători ai domeniului referitor la un anumit
« sincronism » între finalul culturii Noua (o eventuală fază a III-a) şi începuturile primei epoci a
fierului (Hallstatt-ului timpuriu), caracterizate inclusiv prin ceramică canelată” (ibidem, p. 288-289).
93
94

99

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

Florin Gogâltan, Mihaela Savu, Imola Kelemen

cunoaşterii bibliografiei de bază pentru problematica bronzului târziu din această
zonă a Mureşului Mijlociu103, se adaugă publicarea selectivă a inventarului unor
complexe104. Să sperăm că lucrurile vor fi îndreptate în deja promisa monografie a
sitului, şi că ele vor rămâne „numai ipoteze de lucru, care urmează să fie validate
sau nu odată cu finalizarea procesării post-săpătură a materialelor”105.
Să vedem cum stau însă lucrurile la nivel microregional. În ultima vreme, în
zona superioară a văii Someşului Mic s-au făcut progrese remarcabile pentru
reconstituirea realităţilor culturale de la sfârşitul epocii bronzului106. Se remarcă, în
primul rând, contribuţia lui József-Gábor Nagy privind descoperirile aparţinând
primei etape a bronzului târziu de la Floreşti-Poligon107. Această aşezare se află la
doar câţiva kilometri în linie dreaptă de Vlaha. Atât ea, cât şi alte obiective din zonă
au fost atribuite fazei târzii (a IV-a) a culturii Wietenberg. Aşa cum precizam,
prezenţa în Cx 0010 a unui singur fragment decorat în tehnica împunsăturilor
succesive aminteşte de această etapă a stilului ceramic Wietenberg (pl. V/11).
Restul fragmentelor ceramice nu se regăsesc însă în acest repertoriu decorativ. În
schimb, există alte complexe cercetate la Vlaha-Pad care pot fi atribuite bronzului
târziu I.
La Floreşti-Polus Center, în urma săpăturilor de salvare din anii 2006-2007, a
fost cercetată o necropolă de incineraţie, cu peste 20 de morminte, şi o necropolă
de inhumaţie aparţinând culturii Noua, cu peste 140 de morminte108. În cazul
primei necropole, aceasta a apărut “as an incineration enclave in an ocean of
inhumation”. În privinţa relaţiei dintre cele două necropole, concluzia preliminară a
fost că: “we still have to get relevant arguments to be able to reveal the
chronological connection between the two necropolises, even though we are
inclined to belive that their evolution was characterized by a partial syncronism”109.
Necropola de incineraţie a fost atribuită aşa-numitului grup „Deva-Bădeni”110, ce
se plasează ulterior etapei Wietenberg III, deci la începutul bronzului târziu. Ea ar
fi contemporană cu o aşezare cercetată de Felix Marcu în imediata apropiere,
despre care nu avem, de asemenea, nicio informaţie111. Necropola de inhumaţie a
fost atribuită, datorită ritului şi ritualului funerar, culturii Noua. Trebuie să
remarcăm că atât într-un mormânt de incineraţie în urnă, cât şi într-un mormânt de

103 Obligatoriu de consemnat era cel puţin lucrarea lui Popa, Totoianu 2010b, unde a fost publicat
situl învecinat de la Aurel Vlaicu-Izvorul Rece şi comentate raporturile cronologice care pot fi stabilite
între cele două aşezări.
104 Este cazul unor complexe din care sunt ilustrate doar fragmente ceramice „clasice” Noua ori un
omoplat crestat, atât de caracteristic pentru o anumită secvenţă cronologică (Borş et alii 2014, fig. 9)
sau altele atribuite, corect, orizontului cu ceramică canelată (ibidem, fig. 11/4-7).
105 Ibidem, p. 289.
106 Prezentări generale ale epocii bronzului şi primei epoci a fierului, la Molnár, Nagy 2013, p. 5-85;
Molnár et alii 2013, p. 209-292.
107 Nagy 2009, p. 151-182.
108 Alicu 2008, p. 6-7, p. 19-27; Rotea et alii 2008a, p. 163-165, pl. III-V (p. 63, peste 150 de
morminte); Rotea et alii 2008b, p. 52-55, pl. XIV-XIX; Rotea 2009, p. 26, 50, fig. 36.
109 Rotea et alii 2008b, p. 52; vezi şi Rotea et alii 2008a, p. 163.
110 Rotea 1994, p. 42-44, 46, 55.
111 Rotea et alii 2008b, p. 53.
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inhumaţie au fost descoperite inele de buclă din aur varianta B, după Eugenia
Zaharia112. Necropola de inhumaţie a fost datată în Bronz D113.
Pe baza celor câteva piese de inventar publicate într-un catalog al săpăturilor
de salvare de la Floreşti-Polus Center114, H. Ciugudean nu excludea posibilitatea ca
cele două necropole să fie parţial contemporane, având în vedere existenţa unor
vase decorate în tehnica împunsăturilor succesive late în canal, caracteristică fazei
târzii a culturii Wietenberg115. Nici astăzi această foarte importantă descoperire nu
a fost publicată, fapt ce face imposibilă stabilirea vreunei legături cu CX 0010 de la
Vlaha-Pad. Nu putem să nu remarcăm că singura dată absolută pentru situl de la
Floreşti este foarte târzie (cândva între 1200 şi 1000 BC) pentru aşteptările celor
care au propus datarea necropolei în Bronz D. De altfel, ea este relativ
contemporană cu o altă probă 14C din cel mai vechi nivel Noua de la Rotbav: 12841157 (88,6%) - 1146-1128 (6,8%) cal BC. Evoluţia unor descoperiri ce păstrează
elemente ale stilului ceramic Noua până spre 1100 BC, şi chiar după, este
demonstrată recent şi de cenuşarele aflate peste Prut, la Odaia-Miciurin116 sau de
cimitirul de la Câmpina (M 23)117.
Tot cu ocazia săpăturilor de salvare de la Floreşti-Polus Center, în sectorul
Institutului de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca au fost cercetate două
complexe izolate, plasate în etapa finală a bronzului târziu118. Materialele ceramice
descoperite au fost atribuite grupului Cugir-Band, fiind datate în perioada Ha A.
Remarcăm, ca şi în cazul lui CX 0010 de la Vlaha, prezenţa unor străchini având
buza canelată. La Floreşti lipsesc însă recipientele având o culoare neagră la
exterior şi roşie la interior, şi sunt numeroase impresiunile realizate cu pieptenele.
Toate acestea sunt considerate elemente care definesc stilul ceramic Cugir-Band.
La câţiva kilometri în aval de Vlaha-Pad, pe aceeaşi vale a pârâului Finişel
(Feneş), Adrian Ursuţiu a cercetat în 2008, în contextul construirii autostrăzii
„Transilvania”, situl de la Stona-Podurile Domneşti119. Circa 200 de complexe sunt în
bună parte contemporane cu aşezarea de la Vlaha, fiind datate între bronzul târziu
I şi bronzul târziu IIIa. Două complexe aparţinând etapei bronz târziu IIb-IIIa au
fost săpate în 2009 şi la Stolna-Băştioara120. Săpăturile de la Stolna-Şesurile Rele au
dus doar la identificarea unor complexe atribuite etapei bronz târziu I121. În 2007,
la Luna de Sus-Râpa Dracului a fost investigată parţial o fortificaţie compusă din

Ibidem, p. 52, 55.
Ibidem, p. 55.
114 Alicu 2008, nr. cat. 21, 28-30.
115 Ciugudean 2010, p. 160.
116 Kaiser, Sava 2009. Vezi, de exemplu, „Hügel 1”, p. 150, 152, Abb. 5. Informaţii ulterioare, la Sava,
Kaiser 2011, p. 380-384, 393, Diagramm 11, Tabelle 25 („Aschenhügel” No 1); Sava 2014, p. 520.
117 Frînculeasa 2012, p. 94-95, tab. 7-8 (1292-1124 cal BC 2σ). Frînculeasa 2014, p. 84: „Datările şi
inventarele unor morminte de la Câmpina ar putea indica o evoluţie mai îndelungată a culturii Noua
în zona subcarpatică, până în sec. al XI-lea î.Hr.”. Pentru noi date, vezi şi tab. 9.
118 Ursuţiu 2009, p. 203-221.
119 Daróczi, Ursuţiu 2015, p. 13-231.
120 Ibidem, p. 233-268.
121 Ibidem, p. 269-296
112
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şanţ şi palisadă care a fost datată în bronzul târziu IIb-IIIa122. Niciunul dintre cele
patru situri nu atinge, însă, orizontul cronologic al gropii Cx 0010 de la Vlaha-Pad.
Aşa cum am văzut, nu putem stabili analogii precise pentru inventarul gropii
Cx 0010 de la Vlaha în microregiunea văii superioare a Someşului Mic. Nu este
recomandat a căuta analogii în zone prea îndepărtate, deoarece fiecare regiune are
propriile tradiţii culturale şi este ataşată la ritmuri diferite de dezvoltare şi de
intensitate a contactelor interumane. Există evident elemente care definesc fiecare
perioadă în parte şi care-şi lasă amprenta asupra unor spaţii mai largi. Este cazul
acelor împunsături succesive late în canal sau, mai elocvent, „moda” realizării
ceramicii bicrome „negre-roşii”. Din câte cunoaştem la ora actuală, regăsim
aproape toate formele de vase din Cx 0010 de la Vlaha-Pad, doar în aşa-numita
groapă rituală G3 de la Alba Iulia-Dealul Furcilor/Monolit/Recea123. Este vorba, în
primul rând, de străchinile decorate cu caneluri pe buză, de cele nedecorate, dar şi
de alte categorii, precum oalele aparţinând categoriei grosiere sau semifine. Ceea ce
lipseşte la Vlaha sunt acele caneluri în ghirlandă de pe vasul bitronconic. Evident
această analogie este doar orientativă, dar permite stabilirea clară a orizontului
cronologic relativ: sfârşitul etapei bronz târziu III (Ha A central european). Faptul
este dovedit şi de data AMS din Cx 0010 de la Vlaha. Aşteptăm să vedem dacă
acest lucru va fi confirmat şi de datele absolute de la Alba Iulia.
Este prematur ca în acest stadiu al cercetărilor să avansăm interpretări cu
privire la stilul ceramic în care se încadrează descoperirea noastră. Cert este că
fondul local al bronzului târziu cunoaşte noi achiziţii în domeniul formelor şi al
decorului ceramic, care se vor regăsi mai apoi în prima etapă a epocii fierului (Fier
I-Ha B1 central european). Dorim să atragem încă o dată atenţia că acceptând
opinia potrivit căreia “The late Band-Cugir elements took part to the birth of the
Gáva culture in the Central and South Transylvanian area, together with the Susani
elements that entered South-Western Transylvania from Banat”124, nu mai putem
vorbi despre existenţa unei culturi Gáva în Transilvania, precum cea din nord-estul
Ungariei sau nord-vestul României125.
Posibile analogii şi interpretări
Publicând mâinile de la Vlaha nu am găsit nicio analogie satisfăcătoare. Am
adus în discuţie, printre altele126, o piesă de la Hansca-Matcă, Republica Moldova
(pl. IX/1)127. În opinia lui Valeriu Sîrbu ar fi vorba despre reprezentarea stilizată a

Ibidem, p. 297-316.
Lascu 2012, pl. 3-4. La descrierea materialului ceramic, din greşeală, apare „inventarul gropii rituale
Gr 5” (Lascu 2012, p. 75-76).
124 Ciugudean 2010, p. 167.
125 Gogâltan, Nagy 2012, p. 112, nota 3 (“Still, it remains to be explained by those who are still using
this name if the ‘Band-Cugir group’ contributed to the formation of the mentioned archaeological
culture also in the area from which has been so far presumed that it arrived in Transylvania. What the
‘Band-Cugir group’ have in common with the Gáva manifestations in north-eastern Hungary or
north-western Romania?”).
126 Savu, Gogâltan 2015, p. 176-178.
127 Niculiţă 1981, fig. 1-2; Nicic 2008, p. 98, fig. 124/6.
122
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unui corp uman sau imaginea unei tălpi128. Recent au fost introduse în circuitul
ştiinţific alte obiecte din lut de acest tip, caracteristice primei epoci a fierului din
Transilvania. Este vorba despre „două labe de urs fragmentare” de la AugustinTipia Ormenişului (jud. Braşov) (pl. IX/2-3)129, o „unealtă de decorat ceramica” de
la Alba Iulia-Dealul Furcilor/Monolit/Recea130, şi două „labe de mamifer, probabil
urs” descoperite alături de o protomă zoomorfă, într-o „mică groapă rituală” la
Herina-Dealul Morii (jud. Bistriţa-Năsăud) (pl. IX/4-5)131. Interpretând piesele de la
Herina, George G. Marinescu prezenta sintetic această categorie de obiecte132,
plecând de la informaţiile oferite de Carola Metzner-Nebelsick cu privire la acele
„tatzenförmigen Tonsymbole” sau „handförmigen Tonsymbole”133. Opinia celor
care s-au ocupat de asemenea reprezentări în lut a unor părţi anatomice este că
reprezintă simboluri cu un cert caracter ritualic134. Mâinile de la Vlaha pot fi
socotite, într-adevăr, nişte „handförmigen Tonsymbole” şi nu nişte tălpi, precum
cele amintite mai sus.
Prima impresie pe care ne-a lăsat-o Cx 0010 de la Vlaha-Pad, este că ea
trebuie cuprinsă în categoria depunerilor rituale135. Piesele în sine, modul lor de
aşezare în groapă, ruperea intenţionată a unor degete, înlocuirea la mâna 2 a
degetului mic cu cel arătător136, prezenţa lamei de bronz etc., au fost argumentele
pentru stabilirea caracterului său simbolic. Mihaela Savu, în lucrarea sa de licenţă, a
privit mult mai detaşată acest context decât descoperitorul lui, găsind alte valenţe şi
semnificaţii pentru cele două mâini din lut137. Analizele arheozoologice făcute de
Imola Kelemen, datorită lotului restrâns de resturi faunistice, nu ne-au oferit
informaţii relevante privind posibilitatea de a le considera ofrande rituale.
Astăzi, după mai bine de zece ani de la cercetarea complexului Cx0010 şi
încercarea de interpretare a sa prin filtrul unei vaste bibliografii de specialitate138, nu
putem să nu remarcăm caracterul deosebit al descoperirii. Ceea ce îl face cu totul
special este amplificat nu doar de prezenţa celor două mâini din lut, ci şi de restul
inventarului, respectiv a modului de dispunere a acestuia. Alte aspecte discutate în
studiul anterior, precum posibila „ucidere rituală” a unora dintre obiecte ori faptul
că redarea degetelor mari la cele două mâini nu a fost realizată la fel de fidel ca
pentru restul degetelor, pot constitui, astfel, reprezentări ale unei anomalii genetice
sau de altă natură şi, în acelaşi timp, pot fi alte argumente în sprijinul ipotezei

Sîrbu 1999, p. 155.
Ursuţiu 2006, p. 159, pl. XXXIII/1-2.
130 Lascu 2006, p. 18, nr. cat. 56 („Unealtă de decorat ceramică ce prezintă patru « dinţi » crestaţi. Este
realizată din pastă fină, de culoare neagră-cenuşie”).
131 Marinescu 2012, p. 20, pl. IV/1a-b, 2a-b.
132 Ibidem, p. 23-25.
133 Metzner-Nebelsick 1997, p. 578-583, Abb. 3, 597 Karte 1.
134 Ibidem, p. 592-597, cu bibliografia mai veche; Kalicz-Schreiber 2010, p. 288-289; Marinescu 2012,
p. 24-25.
135 Stanciu et alii 2005, p. 405; Gogâltan et alii 2011, p. 166.
136 Savu, Gogâltan 2015, fig. 3.
137 Ibidem, p. 178-180.
138 Discuţii şi bibliografie la Gogâltan et alii 2011, p. 163-164, 166, 169-174; Gogâltan 2012, p. 7-13;
Gogâltan 2014, p. 35-82; Savu, Gogâltan 2015, p. 176-180.
128
129
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noastre139. La acestea se adaugă şi o posibilă analogie, din aşezarea relativ
contemporană de la Herina, aflată la circa 80 km nord-est de Vlaha. Este vorba, aşa
cum aminteam mai sus, despre depunerea într-o mică groapă a două labe din lut,
alături de o protomă zoomorfă (pl. 9/4-5). Repetarea unui anumit tip de depunere
şi caracterul excepţional al acesteia, în cazul de faţă discutând despre piese
simbolice umane şi animaliere, au fost justificate adesea în studiile teoretice drept
norme pentru identificarea gesturilor rituale140. Rămâne, însă, ca viitoare contexte
asemănătoare să ne ofere o mai bună înţelegere a dimensiunii simbolice pe care o
atribuiau comunităţile epocii bronzului unor obiecte ce ne par nouă astăzi ca fiind
insolite.
Mulţumiri
Mulţumim colegilor Alin Frînculeasa şi Cristian Ioan Popa pentru suport
bibliografic şi discuţii.
Magic Hands? A Late Bronze Age Feature from Vlaha-Pad (Cluj County)
(Abstract)
This article discusses archaeological material unearthed from feature Cx 0010 in the archaeological
site Vlaha-Pad. Our prior publication (Savu, Gogâltan 2015) discussed the ritual and symbolic aspects
of a very unusual find discovered here, namely two clay hands, but did not discuss other materials
found alongside them in the pit. This article aims to address that omission.
Our first impression was that feature Cx 0010 was a kind of ritual deposition. The items
themselves, their placement inside the pit, the fragmentation of some of the fingers on the hands, the
substitution of one finger with another in the case of hand 2, and the presence of a bronze blade
were some of the features suggesting the symbolic nature of the find, although other researchers
examining the find, whose works are discussed in this article, reached alternative conclusions.
The original article posited that the hands dated from the Late Bronze Age III-Ha A period,
some time after the end of the 12th century BC. More recently, AMS dating for an item discovered in
Cx 0010 confirmed this, placing it sometime between 1112 and 935 cal BC (fig. 8). Although we
could not find any close analogy for the objects in feature Cx 0010 in the Vlaha micro-region of the
upper valley of the Someşul Mic River, we did find that almost all the ceramic vessel shapes found
there were represented in ritual pit G3 from the archaeological site Alba Iulia-Dealul
Furcilor/Monolit/Recea. It is still premature to advance interpretations of the ceramic style to which our
feature might belong, although it is certainly true that Late Bronze Age ceramic items from this
locality display an increasing variety of shapes and decoration. To this we can add a possible analogy
from a relatively contemporaneous settlement in Herina, located around 80 km north-east of Vlaha.
A small deposition was discovered here consisting of two paws modelled in clay and a zoomorph
figurine (pl. 9/4-5). Depositions involving symbolic representations of human and animal body parts
are often identified in theoretical studies as representing ritual gestures. However, for now it remains
to wait until similar features are unearthed, so we can gain a better understanding of the symbolic
dimension Bronze Age communities awarded to items that we regard today as uncommon.

Savu, Gogâltan 2015, p. 178-180. La bibliografia citată se mai adaugă un volum recent privind
distrugerile intenţionate de obiecte în epoca bronzului egeean (Harrell, Driessen 2015).
140 „Wiederholung und Außergewöhnlichkeit der Niederlegung dürfen wir unter dem Begriff der
Ritualisierung zusammenfassen” (Colpe 1970, p. 36). Aceste criterii sunt acceptate în general de
specialiştii germani sau de cei familiarizaţi cu literatura germană. Vezi comentariile de la nota 136.
139
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Explanation of Figures
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.

Vlaha-Pad. General view.
Vlaha-Săvădisla passage. 3D satellite view.
Vlaha-Pad. Site plan for the 2004 campaign (the arrow indicates the Cx 0010 feature) (with
green colour representing prehistoric complexes).
Fig. 4. Vlaha-Pad. Cx 0010 after emptying.
Fig. 5. Vlaha-Pad. The inventory of Cx 0010.
Fig. 6. Vlaha-Pad. The planum and profile of Cx 0010 (archaeological drawing).
Fig. 7. Vlaha-Pad. The inventory of Cx 0010 in the lower part.
Fig. 8. Vlaha-Pad. The calibration of the AMS date from Cx 0010.
Tab. 1. The statistics for the degree of species representation in the feature.
Tab. 2. The statistics for the frequency of categories of represented bones.
Pl. 1.
Vlaha-Pad. Pottery fragments from Cx 0010.
Pl. 2.
Vlaha-Pad. Pottery fragments from Cx 0010.
Pl. 3.
Vlaha-Pad. Pottery fragments from Cx 0010.
Pl. 4.
Vlaha-Pad. Pottery fragments from Cx 0010.
Pl. 5.
Vlaha-Pad. Pottery fragments from Cx 0010.
Pl. 6.
Vlaha-Pad. Bronze blade (1) and bronze needle (2) from Cx 0010; Lăpuş - Tumulul 2 bronze blade (3); Lăpuş - Tumulul 4 - bronze blade (4) (3-4 - after Kacsó 2001).
Pl. 7.
Vlaha-Pad. Lithic items from Cx 0010.
Pl. 8.
Vlaha-Pad. Clay hands from Cx 0010.
Pl. 9.
Clay items discovered in settlements from the first phase of Iron Age at Hansca (1),
Augustin (2-3) and Herina (4-5) (after Sîrbu 1999 - 1; Ursuţiu 2006 - 2-3; Marinescu 2012 4-5).
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Pl. 1. Vlaha-Pad. Fragmente ceramice din Cx 0010
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Pl. 2. Vlaha-Pad. Fragmente ceramice din Cx 0010
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Pl. 3. Vlaha-Pad. Fragmente ceramice din Cx 0010
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Pl. 4. Vlaha-Pad. Fragmente ceramice din Cx 0010
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Pl. 5. Vlaha-Pad. Fragmente ceramice din Cx 0010
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Mâini magice? Un complex aparţinând bronzului târziu de la Vlaha-Pad (jud. Cluj)

Pl. 6. Vlaha-Pad. Lamă de bronz (1) şi ac de bronz (2) din Cx 0010; Lăpuş-Tumulul 2 - lamă
de bronz (3); Lăpuş-Tumulul 4 - lamă de bronz (4) (3-4 - după Kacsó 2001)
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Florin Gogâltan, Mihaela Savu, Imola Kelemen

Pl. 7. Vlaha-Pad. Piese litice din Cx 0010
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Mâini magice? Un complex aparţinând bronzului târziu de la Vlaha-Pad (jud. Cluj)

Pl. 8. Vlaha-Pad. Mâini din lut din Cx 0010
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Florin Gogâltan, Mihaela Savu, Imola Kelemen

Pl. 9. Piese din lut descoperite în aşezări din prima epocă a fierului de la Hansca (1);
Augustin (2-3) şi Herina (4-5) (după Sîrbu 1999 - 1; Ursuţiu 2006 - 2-3;
Marinescu 2012 - 4-5)
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Antaeus
- Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico
Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.
AnthAnzeiger
- Anthropologischen Anzeiger. Journal of Biological and
Clinical Anthropology.
Antiquity
- Antiquity. A Quartely Review of World Archaeology.
York.
AnUB-LLS
- Analele Universităţii din Bucureşti - Limba şi literatura
străină. Universitatea din Bucureşti.
AO
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d’Archaéologie et d’Histoire. Universitatea Valahia din
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Sibiu.
- Biblioteca de arheologie. Bucureşti.
- Banatica. Muzeul de Istorie al judeţului Caraş-Severin.
Reşiţa.
- Balcanica. Annuaire de l’Institut des Études Balkaniques.
Belgrad.
- Bulletin of the American Museum of Natural History.
American Museum of Natural History. New York.
- British Archaeological Reports (International Series).
Oxford.
- Bibliotheca Brukenthal. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
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- Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts. Frankfurt am Main.
- Bosporskij fenomen. Gosudarstvennyj Еrmitazh SanktPeterburg.
- Bulletin of the Geological Society of Greece. Geological
Society of Greece. Patras.
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- Bibliotheca Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia.
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Otdelenie Instituta Vostokovedenija. Nacіonal’na akademіja
nauk Ukraїni. Simferopol, Kerch.
- Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel-Frankfurter
Ausgabe. Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Frankfurt pe Main.
- British Journal of Industrial Medicine. London.
- Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
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Bucureşti.
- Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie. Bucureşti.
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Bucureşti.
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- Current Anthropology. University of Chicago.
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- Chemistry Central Journal. London.
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- Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Comunicări Ştiinţifice. Mediaş.
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- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
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- Cretaceous Research. Elsevier.
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des Sciences France.
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- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
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- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
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Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
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- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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Maramureş. Baia Mare.
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- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
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- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
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- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.

754
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista abrevierilor

SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
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Bucureşti.
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- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
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Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
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- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
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- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
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- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
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MOUNTAIN ARCHAEOLOGY IN ROMANIA:
THE STATUS OF RESEARCH
Bogdan BOBÎNĂ
Introduction
According to F. G. Fedele, writing in 1984,1 mountains can be seen as a unique
landscape that requires a specific research approach to both theory and
methodology, preferably in sequences based on each area and taking into account
the relationship between alpine areas and lower-altitude habitations around it. The
same author also proposed a definition for the archaeology of mountain
landscapes based on the configuration of the ground’s surface and altitude.
Therefore the terms of mountain archaeology and alpine archaeology are used
independently as they each treat different topographical environments. The former
relates to the study of mountain landscapes that display characteristics of slope and
topography significantly different to nearby areas, and are under the alpine ecotone
(3,000 m), while the latter is concerned with traces of human habitation discovered
over an altitude of 3,000 m, in areas that do not necessarily display significant
changes in gradient (such as the Tibetan Plateau and the Central Asian Steppe).
In Romania, given the low altitudes of the Carpathian Mountains (the
highest peak, Moldoveanu, is 2,544 m, in the Făgăraş Mountains, Southern
Carpathians) we can only talk about mountain archaeology. The scope of this paper is
to review the studies undertaken in the mountains of Romania, with the intent of
obtaining an overall view of this rare occurrence in Romanian archaeological
research.
Research into karst areas, mines and quarries
The creation in 1871 of an Archaeological Questionnaire by Alexandru Odobescu
allowed for the inception of a broad research project in Muntenia, titled The
Campaign Project for Archaeological Explorations in the Buzău District, with the objective
of exploring the caves and religious rock dwellings in the region. Following the
First World War, research into cave dwelling in other regions of Romania,
Transylvania, Oltenia and Bessarabia, was rekindled. After World War II, research
was carried on only in Oltenia, where, in 1954, all the caves on both sides of the


This paper has been prepared with the financial support of the project “Quality European
Doctorate-EURODOC,” contract no. POSDRU/187/1.5/S/155450, project co-financed by the
European Social Fund through the Sectoral Operational Programme “Human Resources
Development” 2007-2013.

County Museum of History and Archaeology Baia Mare; PhD Student at the “1 Decembrie 1918”
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1 Fedele 1984.
Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 149-164.
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Cerna and Olt Rivers were explored, and in 1964 also those in the Danube Valley.
Even though caves have continued to interest archaeologists, up to this day there is
no systematic approach for this type of monument, with the exception of a
synthetic work that gathers together all cave research in Romania, including all
natural and man-made caves, vertical caves, rock shelters, rocky areas, mines, clay
mines, quarries and salt mines (fig. 1.1).2
Beginning with the 1960s, Volker Wollmann carried out systematic research
into metal mining, salt extraction and the stone quarries of Roman Dacia. By
combining research in the mountain areas with epigraphical sources he managed to
gather materials for a synthetic work concerning ancient mining practices in the
territory of what is now Romania3.
Another category of habitation in high areas that received distinct attention
is represented by the mining settlements of Roşia Montană in the Apuseni
Mountains. In early 2000, as a result of a wide corporate project to mine the area,
the Ministry for Culture devised the National Research Program “Alburnus Maior”
under the authority of the National History Museum of Romania from Bucharest.
It involved various heritage management institutions, including a team of French
archaeologists specializing in mining archaeology. The preventive archaeological
research, starting in 2001, encompassed a large area, with numerous finds and
contexts being excavated, belonging mostly to the Roman period (2nd and 3rd
century CE) and also to the modern era (20th century onwards). More precisely,
they identified a kastellum-type settlement belonging to the Illyrian settlers (in the
Găuri - Hop - Hăbad - Tăul Ţapului area and at Valea Nanului), Roman habitations
with public edifices (Carpeni area), a Roman road (at Găuri - Hop - Hăbad), mining
galleries (Cetate and Cârnic areas), several sacred areas (at Hăbad - Brădoaia and
Vasinca, Valea Nanului) with 37 votive epigraph altars, as well as three Roman
incineration necropoli (at Hop - Găuri, Valea Nanului and Carpeni) with over 180
graves. As for the discoveries from the modern era, several buildings, ore
processing installations and spoil heaps were also documented. All the results of
this research were or will be published in the monograph series Alburnus Maior.4
Alongside this example of Roşia Montană, it is worth mentioning the
inception, in the year 2006, of an action to identify mining works in Maramureş
County, both on the surface and underground, including the remains of several
industrial structures connected to this industry. Specific mining-based
archaeological research was undertaken in the townships of Baia Mare (at Dealul
Crucii, Valea Roşie, Valea Borcutului), Baia Sprie (Dealul Minei, Valea Borcutului, Şuior),
Cavnic, Băiuţ, Poiana Botizii, Băile Borşa, Ilba, Nistru, Chiuzbaia, Băiţa, Budeşti
and Dragomireşti.5 This research also included mines and caves in the higher areas
of Maramureş, which were registered later on with the county’s archaeological
repertory.6
See Boroneanţ 2000.
See Wollmann 1996.
4 See Damian 2003; Damian 2008; Simion et al. 2005.
5 See Kacsó et al. 2010.
6 See Kacsó 2011.
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Ethnoarchaeological research
The widest and most comprehensive systematical studies in the Romanian
mountains were performed as part of the Highland Zone Ethnoarchaeology Project
(HZEP),7 which encompassed several mountainous regions of Europe, such as the
Rhodopi Mountains in Greece and Bulgaria, the main ridge of the Pind Mountains,
the Romanian Carpathians (the Banat and Orăştie Mountains, mountain areas in
Moldova, and the Maramureş Mountains) and, in addition, the Tatra Mountains of
Southern Poland. It also included mountainous areas of Yugoslavia (such as the
Danube Gorges, the Velebit Ridge of Dalmatia, Cicarija of Istria, and the highlands
of Macedonia), and areas in the Alps (for example the Trentino area and the
Brescian Alps).8 Research into the higher Banat areas was initiated in 1982 by a
Romanian-British team. In the Cerna Vâr Massif, part of the Cerna Mountains,
three expeditions were organized, concluding in the study and mapping of over 70
ethnoarchaeological objectives, including two prehistoric settlements, in use and
ruined sheepfolds, rock shelters, wind shelters, mountain sheds, roads and border
earthworks, shepherd’s marked trees, cherry trees orchards, copper ore areas,
access paths, springs and so on. Also as part of this project, excavations were
carried out at the settlement of Piatra Ilişovei (figs 2.1; 2.2), a site perched on a
plateau at an altitude of 1,200 m, which has a seasonal Coţofeni II/III habitation
and traces from the Hallstatt period and the early medieval age. In the year 1986, as
part of the same project, research was also carried also in the Petrind Mountains.9
Another large-scale ethnoarchaeological study was the Romanian-French
project Etnoarheologia izvoarelor de apă sărată şi a munţilor de sare din zona extracarpatică a
României [Ethnoarchaeology of salt-water springs and salt mountains in the outer
Carpathian areas of Romania].10 The project set out to investigate an area of
roughly 26,000 km2, encompassing the counties of Suceava, Neamţ, Bacău and
Vrancea, known for a high concentration of saltwater springs (fig. 3.1). Between
2004 and 2006, spatial analysis was undertaken, along with ethnoarchaeological
research, across two thirds of the area of Neamţ County. The project’s objective
was to emphasize saltwater springs’ role as territorial, development and stability
resources for human communities throughout various periods of time. It aimed to
identify all the local saltwater springs, whether still used or abandoned, to create a
database describing the distribution of saltwater and re-crystallized salt, to create a
model of the network of distribution of saltwater, and to critically support the use
of ethnographic analogies in the explanation of archaeological phenomena and
contexts.
Worth mentioning, given their potential relevance to mountain archaeology
research, are certain ethnography projects. From 1939 to 1987, several fieldwork
investigations were carried out in the mountainous areas of Transylvania, Banat
See Nandriş 1985; Nandriş 1990a; Nandriş 1990b; Nandriş 1992; Nandriş 1994; Nandriş 2007;
Nandriş 2009.
8 Nandriş 1990a, p. 7.
9 Lazarovici, Maxim 1987-1988, p. 959; Maxim 1988-1991; Lazarovici, Ardeţ 2015.
10 See Weller et al. 2007; Moinier, Alexianu 2011; Alexianu et al. 2010-2011; Moinier 2012; Alexianu
et al. 2012-2013; Brigand, Weller 2013; Brigand et al. 2013-2014.
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and Oltenia, with the objective of bringing to light aspects of the material and
spiritual culture of the highland settlements, knowledge of their traditions, artistic
values and customs. Between 1939 and 1943, the Apuseni Mountains were studied,
in particular the eastern sides and the springs of Arieş River, mainly within the
counties of Alba and Cluj. From 1967 to 1971 field research was carried out in the
Iron Gate area, in the Almăj and Mehedinţi Mountains, and in 1972 an
ethnographic study researched the subject of the perennity of populations from the
scattered settlements on the heights of the Luncani Plateau of the Orăştie
Mountains.11 In the same category of ethnography projects, we can include studies
regarding grazing practices in the Rodna and Maramureş Mountains.12
Surface archaeological research
A first example concerns research carried out in the Sebeş Valley with the aim of
identifying the Coţofeni habitations in the higher areas, this time not taking into
account the habitations from the lower course of the Sebeş River, in its contact
area with the Secaşelor Plateau and the Mureş Valley.13 Most of the Coţofeni
settlements are situated on altitudes between 300 and 600 meters, with only one
chance discovery at a higher altitude, of 1,100 m.14 Given the fact that the source
of the Sebeş Valley lies close to 2,000 meters high, on the northern slopes of
Cindrel Mountains, it would be interesting to systematically research the entire
length of the valley, from its springs downstream (fig. 3.2).
Another example concerns the research carried out in Bukovina. The
territory of Suceava County is characterized by a complex ground surface,
including the volcanic area of the Călimani Mountains, the crystalline areas of the
Bistriţa Mountains, the sedimentary Carpathians and the pre-Carpathians. The
valleys of the Bistriţa, Moldova and Suceava Rivers, which have sources in the
mountain areas, have, since prehistory, represented important access and cultural
trade routes. In the southern Bukovina region, together with at least 20 discoveries
belonging to the Gravettian period, we also find older habitations belong to the
Musterian culture;15 two of these habitations are situated at an altitude of 1,100 m,
on the Suceava Plateau and at Rusca/Dorna Arini. The series of discoveries in the
alpine area of Suceava County seem to indicate a positioning of sites on the main
river courses: on the Moldova River we have sites from Breaza, Benia/Moldova
Suliţa; on Bistriţa Aurie the sites of Ciocăneşti and Cârlibaba; while on the Bistriţa
River we have the sites from Vatra Dornei, Crucea and Ortoaia. Several marginal
discoveries are mentioned on the Teşna (Teşna/Coşna) and Negrişoara (Poiana
Negri/Dorna Candrenilor) creeks, on the affluents of the Dorna River all the way
to the town of Vatra Dornei, and on Coverca/Panaci and Neagra Şarului, both
tributaries to Bistriţa River. We encounter a distinct location with the habitations
from Câmpulung Moldovenesc (two sites) and those at Pietrele Doamnei-Rarău, the
See Apolzan 1987.
See Morariu 1934; Morariu 1937.
13 See Popa 2009; Popa 2012.
14 Popa 2012, p. 132.
15 Păunescu 1999.
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latter situated at a higher altitude and in a strategic location on the passage between
two hydrographical basins, that of the Moldova and Bistriţa Rivers. Dating the
discovered sites proved difficult given the scarcity of archaeological finds, which
were mostly lithic materials.
The authors of this research assume that most of these sites are attributed to
the Upper Palaeolithic, namely the Gravettian Culture.16 The following habitation
sequence in the alpine regions of Bukovina can be attributed to the Eneolithic.17
Given the long existence of the Cucuteni-Tripollian tradition (almost a
millennium), we consider that most discoveries belong to this manifestation; even
since the Austrian administration there have been several chance discoveries,
including in the mountainous area, such as three stone axes from Poiana Micului
and five flint knives from Cârlibaba (fig. 1.2).18 Archaeological research on the
grounds of the Cârlibaba commune could lead to the identification of several
archaeological sites, especially if intense fieldwork is carried out at the junction of
Cârlibaba creek with the Bistriţa Aurie River, a location that provided three flint
tools (one without usage marks or patina); this particular location could be linked
to activities related to the exploitation of prime material resources by the people of
these Eneolithic communities.
To the same period we can attribute the finds at the junction of Ortoaia
creek with Bistriţa (at Ortoaia-Dorna Arini there are several lithics without usage
marks or patina), Câmpulung-Deia, Molid-Doabra, Poiana Micului-Mănăstirea
Humorului and so on. In relation to the alpine regions of Bukovina, we should
mention several items of obsidian found at Cacica,19 an area known for salt
exploitation. From later periods we have finds from Fundu Moldovei, within the
researched areas of Handol and Centrul Satului. At Handol, fragments of pottery
dating from the Iron Age were collected, and in the centre of the locality were
Geto-Dacian discoveries.20 Another find is that of Podeni/Buneşti, where several
pieces of pegmatite were recovered from a stag antler-crafting workshop and dated
to the 4th century BCE,21 items most likely brought over from the Carpathian
Mountains. To this time are attributed two Roman Imperial coins found at Straja,
in the Suceava Valley and at Vama, on Moldova River: both important routes of
communication. These discoveries could be linked also with the coin hoard from
Plosca, on the Ceremuş River.22
A systematic approach to studying the Upper Palaeolithic was carried out
starting in 2005 on the Bistriţa Valley, which has its source in the Rodnei
Mountains and flows into the Siret River, a total length of 283 km. The Bistriţa
Valley crosses two major geological units: the Carpathian orogenic belt and the
plateaus of Moldova and Podolia. The region was focus of researchers for over 50
Andronic, Niculică 2012, p. 261.
Ibid.
18 Olinescu 1983, p. 64-94.
19 Andronic, Niculică 2012, p. 262.
20 Boghian et al. 2004.
21 Andronic 1993, p. 55.
22 Iosep 1986-1987, p. 221.
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years, with extensive excavations followed by on-going debates. This project aimed
to analyze previous radiocarbon data as well as all the lithic material recovered in
the old excavations in order to compare with the dates of materials excavated in
recent studies. Until 2007, a total of 23 Palaeolithic sites had been documented in
the area, two more having being found since. Systematic excavations were carried
at Bistricioara-Lutărie I (2006-2007), Bistricioara-Lutărie III (2007-2008),
Bistricioara-La Mal (2007, 2008, 2011), Poiana Cireşului and Ceahlău-Dârţu
(2006).23
A last example belongs to an endeavour which began in the year 2012, titled
O arheologie a munţilor din Maramureş [An archaeology of the Maramureş
Mountains].24 The purpose of this study is to understand the materiality of the
mountains and the role that they played in people’s lives over time. The target area
is between the junction of the Vişeu and Tisza Rivers in the west, the Vişeu Valley
and Rodnei Mountains in the south, and the limits of Maramureş Mountains to the
east and north. This area has provided only chance archaeological finds from
surface research. In chronological order, researchers discovered Neolithic and
Eneolithic stone axes from Petrova-Mociarschi,25 La Ţintirim26 and Leordina;27 they
found Bronze Age settlements at Moisei-Tarniţa Purcăreţului and Poienile de sub
Munte-Zarika; bronze hoards were found at Crasna Vişeului-Oloha, Moisei-Tarniţa
Purcăreţului and Borşa; isolated discoveries of bronze artifacts were made at Vişeu
de Mijloc and Vişeu de Sus;28 a bronze age cup with an over-raised handle was
recovered near the peak of Geamănu at Borşa; several isolated items attributed to
the Latène period were found; a Roman denarii hoard was recovered at Moisei;29 a
coin issued during Trajan’s rule was found at Petrova; a bronze coin issued by
Constantine the Great was found in the alpine region at Poiana-Borşa;30 the most
important medieval finds were recovered from Poienile de Sub Munte, Bistra,
Moisei, Vişeu de Sus, Petrova, Leordina, Borşa and so on.
An archaeology of the Maramureş Mountains began in 2012 with a review of
locations indicated by the archaeological repertory to be at an altitude of over
900/1,000 m; on this occasion we also carried out a survey on the affected grounds
of a newly-built ski slope in the Prislop Pass, managing to find, at an altitude of
1,395 m, two lithic tools in secondary positions, most likely attributable to the
Upper Palaeolithic (fig. 4.1).31 As a result, three regions were selected for more
detailed study: Prislop Pass, Geamănu and the Pietrosu Rodnei Peaks. Research in
2014 concentrated in the Prislop Pass and in 2015 was extended to the area nearby
Geamănu peak and the possible routes towards the Fântâna Stanchii - old
passageways from Moldova to Maramureş. In 2014 and 2015, at Pârtia de Schi, a
See Cârciumaru et al. 2007-2008; Steguweit et al. 2009; Anghelinu et al. 2012; Trandafir et al. 2014.
Dragoman et al. 2012; Dragoman et al. 2015.
25 Bobînă 2009, p. 16.
26 Kacsó 2011, p. 425.
27 Ibid., p. 386.
28 Ibid., p. 578.
29 Ibid., p. 402.
30 Ibid., p. 280, vol. II, p. 33, pl. XV.
31 Dragoman et al. 2012, p. 221.
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series of lithics were recovered at an altitude of around 1,420-1,456 m, all of them
in secondary positions. As a result of a drone aerial survey,32 a 3D model of the
slope was generated, in an attempt to identify the origin of the shifted lithics (fig.
4.2).
Another settlement, belonging to either the Palaeolithic or Mesolithic era,
was also identified in 2014 and revisited in 2015, near the Prislop Pass: more
precisely in the saddle between Tarniţa Ţifa (or Tifa) and Coasta Plaiului peak, near
Gropşoare sheepfold, at an altitude of 1,568 m. All of the discovered items were
assumed to be in situ (figs 5.1; 5.2). Following a preliminary analysis, most of these
flakes and tools are made of menilite and some of the so-called Prut flint. Sources
of menilite are found in the Maramureş Mountains at Budescu, Bărsănescu and
Copilaşu and even closer by at Borşa, Toroiaga Massif, therefore we do not
exclude a local provenance for these worked flakes. A current attempt to date
these sites puts them in the Gravettian / Late Gravettian period, not excluding the
Mesolithic era. Both sites are found nearby present-day sheepfolds, in a similar
manner to contexts found in the Alps (e.g. Alpe di Pinet, Quinto, Tessin, in
Switzerland).33
Also in 2014, an attempt was made to identify in the field possible structures
and the location of a 1717 battle between the locals and Tatar invaders, not far
from the pass. As a reference we used the Josephinische Landesaufnahme (the
Josephinian land maps), sheet 37 (XXXVII) with the area of Borşa township,
Maramureş County. The map shows three Wachthaus, two at the exit from Borşa
towards the Prislop Pass in the Vişeu Valley, and a third in the area of present-day
Baia Borşa in the Cisla Valley, together with a written note of the Tatars’ defeat, in
a different location to that of the current memorial monument. In 2015, near the
Ştiol pasture, at an altitude of 1,527 m, we recovered two flint tools and several
pottery fragments, probably dating from the 4th century CE.34 During 2014 and
2015, ruins and structures belonging to the two World conflagrations were also
documented, along with several abandoned sheepfolds. In its next stage, the
project An archaeology of the Maramureş Mountains will carry out several test
excavations at the Gropşoare sheepfold site and in some of the war-related structures,
while also going further with the surface surveys in the three regions initially
established.
In place of conclusions
As we can easily observe from the above overview, in contrast to the nearby
regions of the Polish Carpathians and other regions in Europe, the number of
archaeological studies in the mountains of Romania remains small. Most of the
research which has been carried out has been oriented along ethnoarchaeological
themes or confined to identifying and documenting a certain type of site (caves,
mines, etc.) or cultural appurtenance (Palaeolithic, Eneolithic). With a single
exception, the recent and contemporary past has received little or no attention
Photographs and image processing by Călin Şuteu.
Della Casa 2009, p. 14, fig. 4.
34 Report pending.
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from archaeologists. Furthermore, also only a single attempt has been made to
undertake a research objective that aims beyond the understanding of human
traces and towards understanding the materiality of the mountain itself.
Mountain Archaeology in Romania: The Status of Research
(Abstract)
This paper offers a review of archaeological studies undertaken in the mountains of Romania, with
the intent of obtaining an overall view of this relatively rare occurrence in Romanian archaeological
research. In contrast to the nearby regions of the Polish Carpathians and other regions in Europe, the
number of archaeological studies in the mountains of Romania remains small. Most research which
has been carried out is oriented along ethnoarchaeological themes or is confined to identifying and
documenting a certain type of site (caves, mines etc) or cultural appurtenance (Palaeolithic,
Eneolithic). With a single exception, the recent and contemporary past has little, if any, attention
from archaeologists. Furthermore, only also a single attempt has been made to undertake a research
objective that aims beyond the understanding of human traces and towards understanding the
materiality of the mountain itself. A particular focus of this paper is an account of the project O
arheologie a munţilor din Maramureş (An archaeology of the Maramureş Mountains), which aims to
explore the materiality of the mountains and the role that they played in people’s lives over time. The
project, which began in 2012, focuses on locations over 900/1,000 m in the area between the
junction of the Vişeu and Tisza Rivers in the west, the Vişeu Valley and Rodnei Mountains in the
south, and the limits of Maramureş Mountains to the east and north, and included a survey on the
affected grounds of a newly-built ski slope in the Prislop Pass. In this area, Palaeolithic, Neolithic and
Mesolithic artifacts have been discovered, along with Bronze Age, Roman and medieval items and
artifacts dating from the two world wars.
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Fig. 1. Human inhabited caves in the territory of Romania (1.1); The Cucutenian
settlement from Cârlibaba village, Suceava County, Austrian vintage engraving, 19th century
(2.2) (after Boroneanţ 2000 - 1.1; Andronic, Niculică 2012 - 2.2.)
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Fig. 2. Piatra Ilişovei survey plan (2.1); Piatra Ilişovii excavation plan (2.2) (after
Lazarovici, Ardeţ 2015 - 2.1; Lazarovici, Ardeţ 2015 - 2.2)
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Fig. 3. Location of the Bistriţa valley and Palaeolithic sites (3.1) (from Steguweit et
al. 2009, p. 140, fig. 1); The Coţofeni habitation at Sebeşel-Gorgan and the upland road
towards the plains below (3.2) (after Steguweit et al. 2009 - 3.1; Popa 2012 - 3.2)
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Fig. 4. The site Pasul Prislop-Pârtia de schi (4.1); The site Pasul Prislop-Pârtia de schi,
aerial photo and 3D model (4.2) (photo: Călin Şuteu)
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Fig. 5. Stâna Gropşoare site from the Maramureş Mountains (5.1); Stâna Gropşoare
site from Maramureş Mountains, aerial photo (5.2) (photo: Zamfir Şomcutean - 5.1; Călin
Şuteu - 5.2)
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Fig. 6. GPS tracks from Maramureş survey project with panoramic views over Prislop Pass and surrounding area (photos: Călin Şuteu)
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BARBARIANS OF THE BLACK SEA REGION IN THE STRUGGLE
BETWEEN CONSTANTINE I AND LICINIUS
Sergey Vladimirovich YARTSEV
Olga Igorevna KRAYUSHKINA
Introduction
This article is dedicated to the complicated question of the role and the
significance of barbarians in the struggle between emperors Constantine I and
Licinius I. Most of the facts we know are from various written sources about the
two Augusts’ confrontation, and can be used to draw certain conclusions about the
sequence of events. The most important of these events are the attack of the
Sauromatus barbarians from Palus Maeotis, led by their king Rausimodus, against
Constantine’s estate (at an unspecified date shortly before 323 AD) and the Gothic
invasion in 323 AD. It is not unlikely that both these invasions were connected
with plots hatched by Licinius. At the beginning, the march of Rausimodus, king
of the Sauromatus to the Empire’s borders could be related to the fighting within
the Roman state.1 It is very likely that this was one of the last attempts by
barbarians to arrange a predatory aggression using a Bosporan fleet.
Chapter 53 of Constantine Porphyrogenitus’ treatise De Administrando Imperio
named Ιστορία περί τοΰ κάστρου Χερσώνος [Story of the city of Cherson] is a very
specific source. It includes five different plotlines that tell us about events of
ancient Crimean history. However, the information in this source is quite difficult
to understand and to interpret. The main complications for the author were that
the events in the text are unique and were written in a time distant from
Constatine’s epoch. Also, the fictional style of the source causes scholars to doubt
its trustworthiness and reliability. Most scholars consider Porphyrogenitus’ treatise
to be one of the most significant sources on the history of the Black Sea region
from the 1st century BC to the 3rd-4th centuries AD.2 However, a few doubt its
trustworthiness.3
One of the most important subjects of the manuscript is the text’s second
plot, where it is written of Constantine that:
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when he came to Byzantium, and certain of those in Scythia revolted against him,
he called to mind what had been said by his father Constant concerning the
affection of the Chersonites and their alliance, and he sent envoys to the country of
the Chersonites, with the instructions they should go to the country of the Scythians
and fight those who had revolted against him. The chief magistrate and the primate
of the Chersonites was at that time Diogenes, son of Diogenes, and the Chersonites
gladly obeyed the imperial mandate and with all zeal constructed the military
wagons and the arbalests and arrived at the Ister River and, having crossed it
arrayed themselves against the rebels and routed them.4

The war of the Chersonites and rebels described in this source is usually
dated between 323 and 337 AD.5 In many cases it correlates with the 5th century
Byzantium historian Zosimus’ book Ιστορία νὲα,6 which tells of the events
preceding the renewal of the conflict between Constantine and Licinius:
Constantine hearing that the Sauromatus, who dwelt near the Palus Maeotis, had
passed the Ister in boats, and pillaged his territories, led his army against them, and
was met by the barbarians, under their king Rausimodus. The Sauromatus attacked
a town which was sufficiently garrisoned, but its wall was built in the lower part of
stone, and in the upper part of wood. They therefore thought that they might easily
take the town by burning all the wooden part of the wall; and with that view set it
on fire, and in the meantime shot at those who stood on the walls. The defenders
threw down darts and stones upon the barbarians, and killed many of them; and
Constantine then coming up and falling on them from a higher ground, slew a great
number, took more alive, and put the rest to flight. Rausimodus, having lost the
greater part of his army, took shipping and crossed the Ister, with an intention of
once more plundering the Roman dominions. Constantine, hearing of his design,
followed them over the Ister, and attacked them in a thick wood upon a hill, to
which they had fled, where he killed many of them, amongst who was Rausimodus.
He also took many of them prisoners, giving quarter to those that would submit;
and returned to his head-quarters with an immense number of captives.7

By analysing these sources in connection with the political and diplomatic
realities of this period, we can draw some conclusion regarding the real role of the
barbarians in this war.
Methodology
The methodological basis of this study is the principle of a multi-faceted approach
to the sources, combining the analysis of literary sources with archaeological
information, including the use of epigraphy and numismatics. Furthermore, the
research was undertaken based on the principle of historism, i.e. that we can
observe in their successive and logical bringing to light the events and their mutual
conditionality, whilst trying to be as objective as possible in reconstructing
processes which took place in the past.

Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, 53. 125-160.
Zubar’ 1998, p. 156.
6 Ibid.; Sharov 2002, vol. I, p. 211-213.
7 Zosimus, Historia Nova, II. 21.
4
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The choice of these concrete methods was influenced by the specific
features of the selected sources. The main method of this study is source analysis,
which was used in order to interpret and value the two main literary sources, both
of which describe the same episode in the history of the northern Black Sea region.
Next, we attempted to realize the connection of these two works and to critically
verify them. Then, using available archaeological and epigraphic information, we
drew conclusions based on the historical-reconstructive method.
Results
According to these two narratives, in the first case the war was waged on the
territory of Empire, but in the second case also to the north of Roman lands. In
fact, it seems obvious from the main plotline of Ιστορία περί τοΰ κάστρου Χερσώνος
that the narrator was referring to the passage of the Chersonite army from the
north to the south coast of the River Ister. In other words, in this story the
terrestrial route of the allies’ advance and the war on the imperial lands is
described. However, it strange, to say the least, that the Chersonites chose such a
long route along the northern Black Sea coast steppe just when Constantine
needed help extremely quickly. It is likely that the details of the story, including the
Chersonites’ passage across the Ister, are of later origin and stray very far from
historical reality. Probably the narrator knew only that a Chersonite troop took part
in the emperor’s struggle on Constantine’s side and that a mutiny in Scythia was
scotched. For this reason, we are unable to use the details given in this source to
identify the place where the events we are interested in occurred.
However, the Chersonite troops were duty-bound to take part in operations
in the Danube region as a condition of the process of the city’s submission to the
Prefect of the East.8 Moreover, it was this place in which the province of Scythia in
the diocese of Thrace9 was situated, according to Nomina provinciarum omnium
(an official list of Roman provinces of 297 AD). Laterculus Polemii Silvii by
Ptolemius Silvius of 449 AD includes two provinces of the same name: no. 4 Lower Scythia in Thrace and no. 6 - Scythia in Illyricum (near Pannonia).10 If the
Scythia of Ιστορία περί τοΰ κάστρου Χερσώνος is a Roman province,11 then the military
operations described in this source were held precisely on this territory. But in that
case we encounter a discordance between the location of the battle in Ιστορία περί
τοΰ κάστρου Χερσώνος and that in Zosimus’ narrative. The different type of military
actions described in these two sources also suggests that they describe two
completely separate events. Rausimodus’ predatory incursion in Zosimus’ narrative
cannot be interpreted as the rebellion described in Ιστορία περί τοΰ κάστρου Χερσώνος.
Moreover, Zosimus tells of the emperor’s participation in the battle, something
which the author of Ιστορία περί τοΰ κάστρου Χερσώνος definitely could not have
avoided mentioning. For this reason, we believe that these two narratives tell of
different occurrences which can only be indirectly connected with each other.
Budanova 2001, p. 140.
Zubar’ 1998, p. 159.
10 SC II. 447.
11 Strabo, Geographica, VII. 4, 5; 5, 12.
8
9
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It is known that the Balkan Peninsula was an important issue between
Constantine and Licinius.12 In 317 AD, they finalised a truce and divided the
empire. Constantine got the western part of the state, including Upper Moesia.
However, Littoral Dacia, Thrace with Lower Moesia and Scythia passed to
Licinius. Traditionally, governing the Chersonese was a prerogative of Lower
Moesia’s deputy.13 Consequently the Roman administration in Chersonese
submitted to Licinius, but not Constantine.14 Therefore, on the one hand we have
no proof against the possible participation of the Chersonese army in the struggle
on Constantine’s side. But on the other hand, it is essential to note that this could
only have happened after the battles of Adrianople and Chrysopolis (324 AD)
because before this Chersonese was administratively connected with the eastern
part of Licinius’ empire.15 Consequently, Constantine Porphyrogenitus’ and
Zosimus’ narratives cannot describe the same historical event, but do describe the
same historical period.
Moreover, from analysing the text it is obvious that Rausimodus’ incursion
to the Empire must have preceded the mutiny in Scythia chronologically.
According to Zosimus, this incursion happened a short time prior to the final
struggle for power between the two Augusts, but not specifically in 322 AD.16 The
chronological proximity of the Maeotic incursion and the Goths’ breakthrough
into Thrace and Moesia in 323 AD raises the question of why Zosimus does not
mention the Goths’ invasion when describing Rausimodus’ campaign in detail.
This fact has caused many scholars to identify Azovian Sauromatus Rausimodus
with the Goths.17 As we know from Zosimus’ narrative, the Goths were defeated
by Constantine and after returning his captives they asked the emperor for a
truce.18 Moreover, it was the Goths’ invasion which began the final combat
between the two Augusts.19 Despite Constantine’s victory over the Goths, his
invasion of Licinius’ territory became a cause for the latter to blame Constantine
for penetrating the frontier and for declaring war.20 In our opinion, it is impossible
to equate all these events: the Sauromatus incursion headed by Rausimodus
(shortly before 323 AD),21 the Goths’ invasion in 323 AD and the mutiny against
Constantine in Scythia (after 323 AD). But indubitably, all of them are links within
the same chain of events connected with barbarian participation in the two
Augusts’ struggle for power.
In connection with the preceding information, at first glance the sequential
historical reconstruction seems the most verisimilar. Shortly before the war
between Constantine and Licinius, in the late 310s - early 320s, the Maeotic
Ermatinger 2004, p. 62.
Van Dam 2008, p. 441, 452.
14 Sharov 2002, p. 211.
15 Ibid., p. 212.
16 Zubar’ 1998, p. 157.
17 Rappaport 1899, p. 110; Schmidt 1934, p. 81, 225; Stallknecht 1969, p. 34; Wolfram 1983, p. 62-63.
18 Anonymus Valesianus, Origo Constantini Imperatoris, V. 21.
19 Southern 2001, p. 252.
20 Anonymus Valesianus, Origo Constantini Imperatoris, V. 21.
21 Kulikowski 2007, p. 81.
12
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Sauromatus’ campaign occurred. They had allied relationships with Licinius via
Bosporan and Chersonese mediation. This is the reason why the barbarians
ravaged only Constantine’s territory and went so far west along the Roman state.22
The suggestion that this invasion was based on the confrontation between the two
Augusts seems preferable to the hypothesis that the Sauromatus bypassed Dacia
via the northern route because German tribes had settled in this region.23 In
response to the invasion, in 323 AD the Goths broke the defence of the limes in
Thrace, which was now in Licinius’ state.24 The fact that they asked Constantine,
not Licinius who owned the territory they invaded, for a truce25 suggests, to the
authors’ minds, that they had a secret alliance with Constantine, who inspired them
to invade with the aim of unsettling the situation.26 Prima facie, this version is
confirmed by the evidence that both Augusts actively used barbarian tribes in their
confrontation.27 According to certain sources, some Goths appeared on
Constantine’s side.28 But in the other sources we can find information implying
that the Goths fought for Licinius, for example, in the battle of Chrysopolis in 324
AD.29 Henceforth, being locked up in Thessalonica, Licinius began negotiations
with the Goths, relying on them in order to regain power. But the conspiracy was
unveiled and the Quondam August was put to death.30
Despite being very logical, this historical reconstruction certainly simplifies
the real situation in the northern periphery of the ancient world.
Firstly, we should point out that the theory introduced here - that
Constantine inspired the Goths’ invasion in order to provoke conflict with Licinius
and take Thrace - is quite hypothetical. It cannot be resolved with the murders and
pillages committed by the Goths in Thrace and Moesia and real military action
between Constantine and the Goths.31 We should remember that before this time,
judging from epigraphic memorials, Constantine fought against the Goths more
than once and even gained the title Gothicus Maximus.32 In 322 AD he finally
defeated the Goths,33 signed a treaty with them34 and, as a result, completely
changed his policy towards them.35 After this, the Goths “furnished him forty
thousand men to aid him against various people. This body of men, namely, the
Allies, and the service they rendered in war are still spoken of in the land to this
Sharov 2002, p. 213.
Ibid., p. 213-214.
24 Kulikowski 2007, p. 82.
25 Anonymus Valesianus, Origo Constantini Imperatoris, V. 21.
26 Sharov 2002, p. 213.
27 Potter 2004, p. 378-379.
28 Iordanes, Getica, 111.
29 Burckhardt 1949, p. 80.
30 Anonymus Valesianus, Origo Constantini Imperatoris, V. 27.
31 Kulikowski 2007, p. 82.
32 CIL II. 481; VIII. 8477, 8412, 23116; Articles 2011, p. 76; Bardill 2012, p. 282.
33 Orosius, Histories, VII. 28; Aurelius Victor, De Caesaribus, XLI, 12; Eusebius, Chronicon, 2348;
Isidorus Hispalensis, Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum, 5.
34 Anonymus Valesianus, Origo Constantini Imperatoris, VI. 31; Socrates Scholasticus, Historia
Ecclesiastica, I. 18.
35 Van Dam 2008, p. 92.
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day.”36 For this reason, we cannot believe that Constantine deliberately inspired the
Gothic invasion of Thrace and Moesia; however there were a lot of individual
Goths fighting against Licinius in his army.37
Secondly, from analysing archaeological material from the hillfort of
Belinskoe, we can infer that around the same time, Bosporan territory was attacked
and a frontier city defending the western borders of the Bosporan kingdom was
defeated. The hillfort of Belinskoe is situated in the northern part of the Kerch
Peninsula, 30 km from Kerch and 4 km from the Azovian coast. The Belinskaya
archaeological expedition, headed by V. G. Zubarev, has been working on the site
since 1996. The authors of the excavation reports identify the hillfort in its later
stage with one of the most powerful barbarian aggregations of the northern Black
Sea region of that time: the Goths-Thetraxites-Trapesites.38 For example, a hole
relating to one of the destroyed houses was filled with the contemporaneous
stratum of destruction from about 320-330 AD; however we cannot exclude the
possibility that the hole could have already been filled up. At the bottom of this
hole, 12 coins from within a narrow period of coinage were found, the last of them
dating from 318 AD. (Also, in the upper ashen stratum overlapping the
demolition, two Reskuporid coins from 322 and 326 AD were found.)
Furthermore, the filling of the hole and the destruction of the house occurred
between 318 and 322 AD.39 Radiocarbon analysis of charcoal pieces originating
from the stratum of fire from a time synchronous with the destruction of the
building indicates the end of the first quarter of the 4th century is the most likely
date.
Thus it becomes possible to correlate Zosimus’ written narrative about the
barbarian campaign from Palus Maeotis to Pannonia with these archaeological
artefacts. Evidently, at the end of the 310s the tribal community of Palus Maeotis
was stirring to action, and before going west they decided to attack Bosporan
territory.40 The northern flank of the Usunlar rampart, where one of the main
passages from the steppe to the territory of the European Bosporus was situated,
suffered very much.41 Therefore, those of the Palus Maeotis from the northern
coasts of Azov at that moment must have been enemies of the Romans and could
not have been allies with any of them.
Thirdly, a certain inconsistency in the plotline of fragments from the Ιστορία
περί τοΰ κάστρου Χερσώνος also provokes interest. In the first plot there is a
statement about the extremely important strategic role of the Chersonese, whose
duty was to fight from the rear with Bosporians and the Palus Maeotis barbarians,
who decided to rise against the Romans. However, in the second war this duty was
completely ignored, as we can see from the second plot: the Chersonite troop went
in completely the opposite direction to the Danube, then some of the barbarians
Iordanes, Getica, 112.
Budanova 2001, p. 141.
38 Zubarev, Yartsev 2008, p. 117-126.
39 Yurochkin, Zubarev 2001, p. 464-465; Zubarev 2011, p. 244-247.
40 Zubarev 2002, p. 123-125.
41 Yermolin 2006, p. 91.
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who stayed in Maeotis and Bosporus did not fight against Rome at that time.
Nevertheless, the second plot tells us about the disagreement between the
Chersonese, Bosporus and Maeotic barbarians. So, while certain barbarians fought
against the ancient states, others, on the contrary, maintained peaceful relationships
with the antique world.
The contradiction between these facts might be explained by considering
the circumstances of the last attempt of the Maeotae to migrate to Asia Minor in
276-284 AD, as a result of which they were completely defeated.42 This event made
them realize that it was impossible to live only on the spoils of pillaging under
these changed circumstances. Moreover, as a result of the restoration of Roman
power in the provinces of Asia Minor, all these territories became inaccessible to
the Maeotic tribes.43 It was necessary for the survivors to choose new routes and
find their place in the existing political systems of the nations of the Black Sea
region. Therefore, they were forced to agree treaties with the Roman-Bosporan
administrations in order to receive fertile parcels of land as military settlers.
However, the period covered by these first agreements with antique centres would
have been very unstable. This is why conflicts within barbarian society are reflected
in the events we are interested in. Many of the Palus Maeotis, headed by
Rausimodus, who supported the earlier practices of predatory campaigns and
began to openly fight against antique world, set out against the segment of the
Palus Maeotis who tried to maintain peaceful relationships with the Bosporan
Kingdom.
Probably these internal conflicts were accompanied by deep controversies in
the religious field connected with the expansion of Christianity into barbarian
society.44 As far as we know, the process of barbarian society’s division into
Christian and non-Christian segments took place later in the lands of Ermanaric,
who forced everyone to worship his pagan laws,45 and Athanaric who persecuted
the Goths-Arians, who certainly were Christians. There were even Christian
barbarians, headed by Ulfilas, who had to ask Emperor Constantius II (337-361
AD) to let them settle on imperial territory.46 Certainly, this process of ideological
destruction of barbarian society through the installation of Christian ideas was also
taking place in the lands of the northern Azov coast, where many Christians lived
(most of them were captured or came over to the barbarians’ side voluntarily).
We cannot ignore the possibility that the aggressive Maeotic barbarians
might have moved as far along Roman borders as Pannonia only because they
wanted to attack Constantine’s territories. It was this August who carried out a
policy of supporting Christianity in the western part of the empire, whereas
Licinius persecuted Christians and actively supported paganism in his eastern

Yartsev 2008, p. 320.
Isaac 1990, p. 323.
44 Van Dam 2008, p. 176-177.
45 Iordanes, Getica, 123.
46 Budanova 2001, p. 177-180.
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territory.47 He built a whole flotilla of 400 military ships in Bosporus with the
money he ravaged from churches.48
Thus the two Augusts’ confrontation altered the complicated political
situation among barbarian societies within the Azov region. We should pay
attention to the fact that Rausimodus, in order to sail his warriors across the Ister,
could use only the ships of his own fleet, not vessels owned by local barbarians.49
We suppose that the Palus Maeotae must have captured Bosporan ships at this
time. It can be inferred that their purpose would have been to attack Bosporus. In
other words, it might have been a new attempt to undertake a predatory naval
campaign by barbarians who lived near Azov against Bosporus. If this was true,
the Maeotae did not care who they sacked.
However, when Rausimodus reached the Danube’s outfall and approached
Licinius’ lands, he came into contact with the August’s representatives. By applying
diplomatic skills and making use of intertribal rivalries, the military administration,
relying upon their allies among the Danubian Goths (who helped to arrange new
attacks), was able to redirect the barbarian fleet to the western lands of
Constantine, so causing a new aggravation of the conflict between the two
Augusts. So, Licinius used the Goths as a proxy to attack the Maeotans and
forcibly redirect them towards Constantine’s territory. Also, we consider that such
a selective attack (only on Constantine’s lands) could have been an obligatory
condition for leasing the Bosporan fleet to the Maeotae. In an attempt to get rid of
their dangerous neighbours, the Bosporan government expressly directed them as
far as possible to the distant lands of the other augustus, Constantine. We suspect
that such a decision could not have been reached without Licinius’ sanction. The
reasons behind Rausimodus’ barbarian incursion could have been the same as
those driving the Goths’ in 323 AD. It is possible that Licinius even agreed a secret
treaty with Goths to allow them to pass through his lands. This could be the
reason he moved his troops away from the Gothic coast.50
Discussions
H. Wolfram believed that Licinius’ allies among the Goths who helped him in his
final battle for power were the same tribes that were at war with Constantine in
323 AD.51 It may have been they who helped Maximian, Licinius’ predecessor as
governor of the eastern provinces, in his war against the Persians:
The Goths had already returned home when they were summoned at the request of
the Emperor Maximian to aid the Romans against the Parthians. They fought for
him faithfully, serving as auxiliaries.52

For this reason, we can assume that having already been arrested, Licinius
tried to incite a rebellion against Constantine in 325 AD with their help. The
Bardill 2012, p. 282.
Vlasov 2001, p. 128.
49 Lavrov 2000, p. 336.
50 Wolfram 1983, p. 92.
51 Ibid., p. 63.
52 Iordanes, Getica, 110.
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discovered plot, Licinius’ attempt to escape, and his re-arrest and execution in
Thessaloniki provide evidence that Constantine was very firm in his neutralization
of the mutiny that menaced his power. The Danubian barbarians, including the
remains of Rausimodus’ army, may also have participated in the plot. We believe
that it was these final throes of the two Augusts’ battle for power - including the
rebellion - that served as the historical basis for the second plotline in Ιστορία περί
τοΰ κάστρου Χερσώνος. If this is the case, then Chersonese warriors also took part in
the conflict. However, the sources do not provide certainty when speaking of
Licinius’ last attempt to return himself to authority.53 Some authors - for example,
Zosimus - dissemble when it comes to providing facts about the rebellion,54 others
speak ambiguously about it. Moreover, we know nothing about the situation in the
lands near the imperial frontier at that time, at least in the province of Scythia
where, according to Ιστορία περί τοΰ κάστρου Χερσώνος, the Chersonese warriors
distinguished themselves. In this connection, we should note that Scythia was at
that point underneath Licinius who, in preparation for the battle against
Constantine, “sent messengers to every nation, commanding them to prepare a
sufficient number of men for the navy, besides horse and foot soldiers.”55
Therefore Scythia, which bordered the barbarian lands where the tribes supporting
Licinius were located, would not have been able to remain detached from the main
political events of that moment.
We should pay attention to the fact that the rebellion against Constantine in
Scythia was raised after his arrival in Byzantium.56 The evidence points directly to
324 AD, because in this year the emperor besieged Licinius, who found shelter in
Byzantium after his defeat near Adrianople.57 However Licinius left the besieged
city very soon afterwards in order to recruit new soldiers.58 It seems to us that at
the time, Constantine, who had recruited plenty of ships,59 promptly mobilized all
his forces including troops from Chersonese. It is interesting that Chersonese had
taken Constantine’s side unconditionally even before Licinius was completely
beaten. His main defeat took place near Chrysopolis in September 324 AD.60 It
may seem very tempting to suppose that Rausimodus’ campaign also occurred in
324 and that its purpose was to help Emperor Licinius, and thus it was determined
to be a mutiny.61 This would mean that around the same time as the Chersonese
administration came over to Constantine’s side, a group of Maeotae and maybe
Bosporians decided to support Licinius, and so arranged a military incursion to the
Danube. However, as well as the differences in details of the rebellion and the
Anonymus Valesianus, Origo Constantini Imperatoris, V. 28-29; Eutropius, Eutropii Brevitarium, X. 6;
Aurelius Victor, Epitome de Caesaribus, 41.7; Zonaras, Epitome Historiarum, 13.1; Sozomen, Historia
Ecclesiastica, 1.7; Socrates Scholasticus, Historia Ecclesiastica, 1.4.
54 Zosimus, Historia Nova, II. 28.2.
55 Ibid., II. 22.
56 Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, 53.125.
57 Anonymus Valesianus, Origo Constantini Imperatoris, 24; Aurelius Victor, De Caesaribus, 41.8.
58 Zosimus, Historia Nova, II. 25.2.
59 Ibid., II. 26.1.
60 Anonymus Valesianus, Origo Constantini Imperatoris, 27.
61 Sharov 2002, p. 212.
53
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pillage described above, we also encounter a contradiction with Zosimus’
chronology of Rausimodus’ campaign. We should remember that this campaign
occurred not long before the final battle for power between the two Augusts. The
timing of the Palus Maeotis invasion of Bosporus in 318-322 AD as confirmed by
analysis of archaeological artefacts does not fit with the suggested new dating of
the Maeotic campaign in 324 AD. So assuming the version about Chersonese
warriors’ participation in the final combat between the emperors and the
suppression of the rebellion against Constantine is reliable, we must accept that it
was not connected with the attack by Maeotic barbarians upon imperial territory.
Rausimodus’ campaign had to precede all these events. However, in any case this
predatory raid was pronounced anti-Constantine in character. If Maeotic
barbarians nevertheless were supported by Bosporus and Licinius, then taking into
consideration the close connections between Constantine and Chersonese, we can
clarify why the conflict between two antique states on the Peninsula arose.
Conclusions
As a consequence of the situation described above, the systemic crisis of Azov
barbarian society in 300-320th AD finished with the departure of the hostile
elements of the Maeotic barbarians to the Danubian borders of empire. As a result,
a complicated situation arose there because of the instability of the Danubian tribal
society. Moreover, for many years the empire had been suffering from the conflict
between the two emperors, in which both of them used different tribes for their
own aims.
As we can see, Rausimodus’ predatory incursion into the Roman Empire
affected this conflict greatly. It seems likely that it was Licinius who arranged
Rausimodus’ attack against his enemy’s lands, because such a selective barbarian
raid could not have occurred by accident. Certainly, the Bosporan kings also could
have been one of the reasons for the conflict, as they directed the Maeotae
attacking Bosporus to Constantine’s provinces. Nevertheless, the barbarians could
not have ventured to undertake such an initiative without Licinius’ permission.
Apparently, Rausimodus’ death and Constantine’s defeat of his army may have
triggered the final battle for power between the two Augusts. Licinius, who incited
the Maeotic attack against Constantine’s lands, received information about their
defeat and had to let this group of Palus Maeotis pass through his territory, as this
was his only opportunity to help the barbarians get to his adversary’s lands.
However, they were defeated by Constantine and very soon Licinius (the main
provoker of the military conflict) was also beaten. The subsequent plot and
rebellion led to his death. Finally, we should note that Chersonese warriors took
part in all significant events of that time, as reflected in Ιστορία περί τοΰ κάστρου
Χερσώνος.
However, this is only one episode in the long period of struggle between the
two Augusts. To give a broader perspective, a further study might examine the role
of barbarians in other political conflicts in the northern Black Sea region in the 4th
century AD as one of the main markers of the Great Migration.
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Constantine I and Licinius
(Abstract)
This article is dedicated to the complex question of the role and the significance of barbarians in the
struggle between emperors Constantine I and Licinius I. Most of the available facts are from various
written sources about the two Augustus’ confrontation, and can be used to draw conclusions about
the sequence of events. The most important of these events are the attack of the Sauromatus
barbarians, led by King Rausimodus, against Constantine’s estate (shortly before 323 AD) and the
Gothic invasion in 323 AD. It is very likely that both these invasions were connected to plots
hatched by Licinius. In the first case, war was waged on the territory of Empire, but in the second
case territory to the north of Roman lands was also attacked by the barbarians. From analysing
archaeological material from the hill fort of Belinskoe, we can infer that Bosporan territory was
attacked in the same period and a frontier city defending the western borders of the Bosporan
kingdom was defeated. Despite a number of treatises signed between barbarian tribes and the
Romans, many barbarians, headed by Rausimodus, who supported the earlier practice of predatory
campaigns and began to fight openly against antique world, set out against those barbarian tribes who
tried to maintain peaceful relationships with the Bosporan Kingdom. It is possible that Rausimodus’
march to the Empire’s borders could have been related to the internal fights taking place within
Roman state between Constantine and Licinius, and also to religious matters, as Licinius supported
paganism and Constantine Christianity. It is even possible that Licinius agreed a secret treaty with the
Goths to allow them to pass through his lands. The episode analysed here is only one in the long
period of struggle between the two Augusts.
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din Iaşi (serie nouă). Secţiunea IIIe. Lingvistică.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
- Ars Transsilvaniae. Institutul de Istorie şi Arheologie ClujNapoca. Cluj-Napoca
- Acta Terrae Septemcastrensis. Sibiu.
- Annales Universitatis Apulensis. Series Historica.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
- Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
- Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie.
Universitatea din Craiova.
- Australiada: A Russian Chronicle. New South Wales. Woy
Woy (Australia).
- Annales d’Université „Valahia” Târgovişte. Section
d’Archaéologie et d’Histoire. Universitatea Valahia din
Târgovişte.
- Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde.
Sibiu.
- Biblioteca de arheologie. Bucureşti.
- Banatica. Muzeul de Istorie al judeţului Caraş-Severin.
Reşiţa.
- Balcanica. Annuaire de l’Institut des Études Balkaniques.
Belgrad.
- Bulletin of the American Museum of Natural History.
American Museum of Natural History. New York.
- British Archaeological Reports (International Series).
Oxford.
- Bibliotheca Brukenthal. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice / Buletinul
Comisiei Monumentelor istorice. Bucureşti.
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BerRGK
BF
BGSG
BHAB
BI
BMA
BMAntiq
BMN
BMS
BOR
BospCht

Das Börsenblatt
Br J Ind Med
Brukenthal
BTh
Bucureşti
Bucureştii vechi
BUS
CA
Caietele ASER
Carpica
CCA
CCJ
Cele Trei Crişuri
Cetatea Bihariei
CIRIR
CL
Codrul Cosminului
ComŞtMediaş
ConspNum

- Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts. Frankfurt am Main.
- Bosporskij fenomen. Gosudarstvennyj Еrmitazh SanktPeterburg.
- Bulletin of the Geological Society of Greece. Geological
Society of Greece. Patras.
- Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica. Muzeul
Banatului Timişoara.
- Bosporskie issledovanija. Krymskoe Otdelenie Instituta
Vostokovedenija, Nacіonal’na akademіja nauk Ukraїni.
Simferopol, Kerch.
- Bibliotheca Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia.
- Bibliotheca Memoriae Antiquitatis. Piatra Neamţ.
- Bibliotheca Musei Napocensis. Muzeul de Istorie a
Transilvaniei. Cluj-Napoca.
- Bibliotheca Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal „Ioan
Raica”. Sebeş.
- Biserica Ortodoxă Română. Patriarhia Română. Bucureşti.
- Bosporskie chtenija. Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v
period antichnosti i srednevekov’ja. Militaria. Krymskoe
Otdelenie Instituta Vostokovedenija. Nacіonal’na akademіja
nauk Ukraїni. Simferopol, Kerch.
- Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel-Frankfurter
Ausgabe. Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Frankfurt pe Main.
- British Journal of Industrial Medicine. London.
- Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Bibliotheca Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
- Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie. Bucureşti.
- Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice.
Bucureşti.
- Birka Untersuchungen und Studien. Stockholm.
- Current Anthropology. University of Chicago.
- Caietele ASER. Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din
România. Bucureşti.
- Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
- Cronica cercetărilor arheologice. Bucureşti.
- Chemistry Central Journal. London.
- Cele Trei Crişuri. Oradea.
- Cetatea Bihariei. Institutul de Istorie şi Teorie Militară din
Bucureşti, Secţia Teritorială Oradea.
- Cercetări istorice. Revistă de istorie românească. Iaşi.
- Cercetări literare. Universitatea Bucureşti.
- Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Comunicări Ştiinţifice. Mediaş.
- Conspecte numismatice. Chişinău.
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Convieţuirea-Együttélés
Corviniana
CPF
CretaceousRes
Crisia
CRP
Cultura creştină

Dacia
Dări de seamă
DB
De Antiquitate
DFS
DP
Drevnosti Altaja
EHQ
EphNap
EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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STUDIU PRIVIND COMPOZIŢIA METALOGRAFICĂ A
UNOR MONEDE BIZANTINE DIN COLECŢIA MUZEULUI
NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA
Dan ANGHEL
Ovidiu OARGĂ
Monica URSU
Claudiu TĂNĂSELIA
Mircea CHINTOANU
Marin ŞENILĂ
Perfecţionarea procedurilor de analiză aplicate obiectelor de patrimoniu, în
scopul obţinerii unor informaţii analitice complexe calitative şi cantitative, este o
problemă deosebit de importantă pentru istorici şi arheologi în vederea stabilirii
valorii istorice şi artistice a artefactelor. Studiul compoziţiei elementale şi a
elementelor-urmă din obiectele arheologice metalice oferă informaţii importante
privind provenienţa metalelor folosite la realizarea acestora, procesul de fabricare
sau schimburile comerciale din epoca respectivă, identificarea naturii şi a cauzelor
afectării stării de conservare a pieselor restaurate ori păstrate în regim de
conservare în cadrul colecţiilor muzeale.
Articolul urmăreşte prezentarea metodelor de analiză fizico-chimice
adecvate - nedistructive, aplicate pentru determinarea compoziţiei metalografice a
unor monede bizantine din colecţia Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.
Provenienţa pieselor numismatice (monede bizantine)
Dintre cele 245 de piese numismatice bizantine aflate în colecţia Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia, 48 astfel de monede sunt emise între secolele VII şi
IX, sub diferiţi împăraţi, precum Mauricius Tiberius, Phocas, Heraclius, Constans
al II-lea, Anastasius al II-lea, Mihail al II-lea, Vasile I, Leon al V-lea, Leon al VI-lea
ş.a.


Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; e-mail: dnanghel@yahoo.com.
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; e-mail: ovidiu_maxim_oarga@yahoo.com.

Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca;
monaursu5@yahoo.com.

Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca;
claudiu@tanaselia.com.

Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca;
chintoanu_m@yahoo.com.

Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca;
marinsen@yahoo.com.
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Aceste piese numismatice, una din aur, solidus 1 (pl. II/14), două din
argint, siliquae2 (pl. IV/27-28), restul din bronz, respectiv follişi 3 (pl. I/7-8;
II/9, 11, 16; III/16-18, 24; IV/25-26, 29-32; V/33-40; VI/40-48) şi ½ follişi
(pl. I/1-7; II/10, 12-13, 15; III/19-20), au fost achiziţionate de la diverşi
colecţionari, Alexandru Borza, Anton Triest şi Feher, ori aparţin vechilor
colecţii ale muzeului albaiulian, necunoscându-se exact locul de descoperire a
lor.
Monedele bizantine erau bătute atât în ateliere centrale
(Constantinopol), cât şi în ateliere provinciale, precum cele din Syracuza,
Thessalonic, Nicomedia, Chersones, Cyzic, Antiohia etc., marca atelierului
regăsindu-se pe reversul monedei4.
Analiza chimică elementală a compoziţiei emisiilor monetare poate
constitui o direcţie de cercetare în sprijinul operaţiilor de conservarerestaurare, cât şi în demersul identificării lor printr-un studiu comparativ al
pieselor analizate cu emisii contemporane provenite din alte colecţii muzeale.
Metode de investigare care se pot aplica în vederea analizei
elementale a obiectelor arheologice confecţionate din metale
Metoda este una analitică, iar determinarea calitativă şi cantitativă a
elementelor chimice prezente într-un obiect de artă constituie un factor
deosebit de important în studiul acestora.
Determinarea compoziţiei chimice elementale a obiectelor metalice se
poate face prin analize distructive, cvasinedistructive şi nedistructive5.
a) Distructive (din soluţii de analizat). Metodele de analiză tradiţionale,
bazate pe fenomene chimice, oferă o bună precizie şi acurateţe, dar ele
prezintă inconvenientul distrugerii totale a probei de analizat, care trebuie
prelevată în diferite cantităţi din piesa ce se doreşte a fi analizată. Se pot
folosi atunci când prelevarea acestor probe este permisă de specialiştii
conservatori şi unde operaţiile implicate nu afectează integritatea pieselor, sau
este disponibilă o cantitate mare de materiale arheologice, cum ar fi mortare
cu lianţi minerali 6, ceramică 7, materiale de construcţie, materie primă
Solidus - monedă romană de aur bătută în vremea lui Constantin cel Mare, începând din anul 309 în
Apus şi din anul 324 în Răsărit. Cântăreşte 4,55 g şi valora 24 siliqua. De la Valentianus I capătă pe
revers în exergă sigla OB = obrysum, adică aur pur (24K).
2 Siliqua - măsură de greutate romană (1/144 uncia = 1/6 scripulum = 0,189 g) şi monedă de Ag în
Imperiul Roman târziu în valoare de 1/24 solidus. În secolul al V-lea devine numai monedă de calcul.
3 Follis - monedă bizantină de bronz ce provine din follis-ul roman, greu, de cupru (cca. 9-11 g), care a
apărut după anul 294; ulterior greutatea sa a scăzut până la 4,48 g şi chiar 1,50 g (Constantin cel Mare,
în anul 335). Iniţial a avut în compoziţie şi o cantitate scăzută de argint. Va fi înlocuită în secolul al
IV-lea cu nominaluri mai mici, dar va reapărea în urma reformei monetare iniţiate de Anastasius
(498), când o astfel de monedă va fi marcată cu litera M (4 g).
4 Musteaţă 2011, p. 15.
5 Alegerea metodelor de analiză a obiectelor cu valoare istorică trebuie să ţină seama de specificul
acestora, în aşa fel încât artefactul să nu aibă de suferit deformări sau modificări ale formei. Analiza
monedelor, în mod special, implică metode nedistructive, prelevarea de material din corpul lor putând
afecta grav greutatea, elemente ale efigiilor etc.
6 Ursu et alii 2014, p. 541.
1
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(minereu), materie secundară (turte), reziduală (bavuri, topituri, zguri etc.)
rezultate în urma proceselor de prelucrare a metalelor. Aparatele utilizate,
ICP-MS (spectrometrul de masă cu plasmă cuplată inductiv)8 şi ICP-AES
(spectrometrul de emisie atomică în plasmă cuplată inductiv)9 - permit
determinarea elementelor în urme şi ultraurme (ordinul ppm, ppb) din
probele aduse în soluţie prin mineralizare, conform standardelor, sau în
digestor cu microunde.
b) Cvasinedistructive. Pentru analiza de probe solide se poate folosi un
sistem de ablaţie laser LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma
Mass Spectrometry). Tipurile de analize sunt variate şi includ o gamă largă de
produse ce pot fi studiate: metale, aliaje, roci, hârtie, ceramică etc. Analizele
sunt cvasinedistructive: probele nu sunt distruse în totalitate, dar vor rămâne
urme vizibile de dimensiunea a câtorva zeci sau sute de microni pe suprafaţa
acestora. Deşi deteriorarea obiectului studiat este minimă, metoda nu poate fi
folosită pentru analiza obiectelor de patrimoniu manufacturate din metale
pretioase (aur, argint) sau a unor obiecte de o deosebită valoare istorică şi
estetică 10.
c) Nedistructive. Aparatul portabil Fluorescenţă de Raze X - XRF Alpha
Series™ este folosit cu succes pentru analiza in situ a obiectelor de patrimoniu,
prezintă avantajul nedistructivităţii şi este de nepreţuit în cazul investigării
artefactelor din muzee şi colecţii de artă 11. Rezultatele obţinute din aceste
studii au un impact deosebit în domeniul restaurării, conservării şi identificării
pieselor, cu o largă aplicabilitate în diferite direcţii de cercetare, deoarece
furnizează informaţii utile privind compoziţia, provenienţa, tehnologia,
autenticitatea şi chiar datarea artefactelor 12.

Melessanaki et alii 2002, p. 160.
Spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) (inductively coupled plasma mass
spectrometry) s-a impus în ultimii ani ca o tehnică analitică de vârf, datorită performanţelor ridicate, a
unei game largi de aplicaţii şi a timpului relativ scăzut pentru prelucrarea probelor. Este o metoda de
analiză distructivă şi oferă o excelentă posibilitate pentru determinarea concentraţiei în urme şi
ultraurme - mg/L (ppm), μg/L (ppb) a microelementelor (metale grele, majoritatea elementelor din
sistemul periodic) din probele aduse în soluţie prin dezagregare. Acestea sunt aduse în soluţii lichide
omogene prin metode de mineralizare adecvate. Determinările se efectuează cu camera DRC şi
pentru fiecare element sunt selectaţi izotopii (de exemplu 110Cd, 111Cd, 112Cd, 113Cd, 114Cd, 63Cu, 65Cu,
78Se, 80Se, 82Se, 64 Zn, 66Zn, 68Zn, 206Pb, 207Pb 208Pb etc.) pentru care se obţin cele mai bune grade de
regăsire. Citirea fiind secvenţială, tehnica poate fi folosită cu succes pentru analize multielement.
9 ICP-AES - spectrometria de emisie atomică în plasmă cuplată inductiv se bazează pe atomizarea şi
ionizarea probei, urmată de excitarea atomilor şi ionilor, respectiv emisia spontană a radiaţiei.
10 În mod normal, un instrument ICP-MS poate analiza doar probe lichide. Dacă acesta se cuplează
cu un sistem de ablaţie laser, spectrometrul de masă poate analiza direct şi probe solide, de origini şi
compoziţii dintre cele mai variate (aliaje metalice, roci, ceramică, produse biologice).
11 Pessanha et alii 2009, p. 498.
12 Innov-X a dezvoltat un sistem XRF portabil, compact, care elimină sursele radioactive şi este cel mai
mic, rapid şi mai versatil analizor portabil existent. Aparatul permite realizarea unei proceduri de lucru
pentru analize compoziţionale in situ, în perspectiva analizării obiectelor de patrimoniu în muzee şi pe
şantiere arheologice.
7
8
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Apartenenţa şi tipologia emisiilor monetare - determinări
experimentale prin metoda nedistructivă XRF
Determinările experimentale s-au efectuat pe monede din patrimoniul
Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia prin metoda nedistructivă XRF13, singura
care permite analiza metalografică fără afectarea integrităţii fizice a monedelor
(prelevarea de probe).
Din cadrul colecţiei de 245 de monede bizantine a fost selectat un lot de 48
de piese (45 emisiuni din bronz, două emisiuni de argint şi una din aur) care au fost
propuse pentru analiză14.
În această selecţie s-a ţinut cont de datarea lor în intervalul cuprins între
secolele al VII-lea şi al IX-lea15, identificarea fiind făcută după consemnările din
registrul de inventar al instituţiei muzeale, prezentată în Tabelul 1.
Tabel 1.
Nr.
crt.

Nr.
inv.

Officina

Emitent

Datare

Nr. de
piese

Mat.

Nominal

Nr.
cat.

1

5951

Thessalonik

582/602

1

bronz

½ follis

-

2

5952

revers ilizibil

Mauricius
Tiberius
Mauricius
Tiberius

582/602

1

bronz

½ follis

-

3

5953

Antiohia?

Mauricius
Tiberius

589/590
?

1

bronz

½ follis

4

5954

Antiohia

Mauricius
Tiberius

595/596

1

bronz

½ follis

5

5955

Constantinopol

Mauricius
Tiberius

582/602

1

bronz

½ follis

6

5956

Constantinopol

Mauricius
Tiberius

589/590

1

bronz

½ follis

7

5957

Cyzic

Mauricius
Tiberius

599/600

1

bronz

follis

8

6021

ilizibilă

582/602

1

bronz

follis

9

3273

ilizibilă

Mauricius
Tiberius
Mauricius
Tiberius

IBC,
nr.
199, p.
146 (?)
IBC,
nr.
183, p.
145
IBC,
nr.
102, p.
137
IBC,
nr. 46,
p. 132
IBC,
nr.
159, p.
142
-

582/602

1

bronz

follis

-

10

1208

Nicomedia

Phocas

604/609

1

bronz

½ follis

IBC,
nr. 7880, p.
172

Shackley 2011, p. 9.
Lotul efectiv analizat a constat din 48 emisii, iar moneda nr. inv. 6040 nu a fost analizată.
15 Cosma et alii 2013, p. 103. Monedele au fost expuse în cadrul expoziţiei itinerante Războinici în
Transilvania din epoca avară.
13
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11

5958

Constantinopol

Phocas

607/610

1

bronz

follis

12

5959

Nicomedia

Phocas

604/609

1

bronz

½ follis

13

6063

Constantinopol

Phocas

602-610

1

bronz

½ follis

14

6075

Constantinopol
officina B

Phocas

602/610

1

aur

solidus

15

5960

Cartagina

Heraclius

629?

1

bronz

½ follis

16

5961

ilizibilă

Heraclius

612/613

1

bronz

follis

IBC,
nr. 4547, p.
166
IBC,
nr. 7780, p.
172
IBC,
nr. 51,
p. 167
IBC,
nr. 22
pt.
avers,
p. 163
şi 6 pt.
revers,
p.
162
IBC,
nr.
354360, p.
235
-

17

5962

1

bronz

follis

-

5963

Heraclius şi
Heraclius
Constantin
Heraclius (?)

610-641

18

Constantinopol
(?)
ilizibilă

610-641

1

bronz

follis

-

19

6018

20

612/613

1

bronz

½ follis

IBC,
nr.
205, p.
211,
dar ℮
în loc
de B

610-641

1

bronz

½ follis

-

610-641

1

bronz

follis

-

Heraclius

610-641

1

bronz

follis

-

Heraclius (?)

610-641

1

bronz

follis

-

Heraclius (?)

610-641

1

bronz

follis

-

Constantinopol
(?)

Heraclius

6829

Constantinopol
(?)

21

6830

Nicomedia

Heraclius şi
Heraclius
Constantin
Heraclius (?)

22

6034

23

6064

Constantinopol
(?)
ilizibilă

24

6029

ilizibilă

25

1211

Constantinopol

Constans II

641/651

1

bronz

follis

Constantin
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26

5966

Sicilia (?)

27

5964

Ravena

28

5965

Constantinopol

29

1213

ilizibilă

30

6055

Constantinopol

31

5967

Constantinopol

32

5968

33

II,
Constantin
Pogonat,
Heraclius şi
Tiberius
Heraclius şi
Heraclius
Constantin

659/668

1

bronz

follis

după
615

1

argint

siliqua

654-659

1

argint

siliqua

714-715

1

bronz

follis

Leon V şi
Constantin

25 dec.
813-820

1

bronz

follis

Leon V şi
Constantin

25 dec.
813-820

1

bronz

follis

Constantinopol

Mihail II şi
Teofil

821-829

1

bronz

follis

5969

Constantinopol

Teofil

839-842

1

bronz

follis

34

1209

Constantinopol

870-879

1

bronz

follis

35

5970

Constantinopol

869-879

1

bronz

follis

36

5971

Constantinopol

Vasile I,
Constantin
şi Leon VI

870-879

1

bronz

follis

37

5972

Constantinopol

Leon VI

886-912

1

bronz

follis

38

5973

Constantinopol

Leon VI
şi Alexandru

886-912

1

bronz

follis

39

5974

Constantinopol

Leon VI

886-912

1

bronz

follis

40

5975

Constantinopol

Leon VI

886-912

1

bronz

follis

41

6039

Constantinopol

Leon VI

886-912

1

bronz

follis

42

6040

Constantinopol

Leon VI

886-912

1

bronz

follis

Constans II,
Constantin
IV Pogonat
Anastasius II
(?)

Vasile I,
Constantin
şi Leon VI
Vasile I şi
Constantin
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nr.
362370, p.
304 (?)
IBC,
nr.
441, p.
246
IBC,
nr. 88,
p. 265
IBC,
nr. 710, p.
410
IBC,
nr. 710, p.
410
IBC,
nr. 6,
p. 415
IBC,
nr. 20,
p. 423
IBC,
nr. 26,
p. 441
IBC,
nr. 11,
p. 439
IBC,
nr. 26,
p. 441
IBC,
nr. 8,
p. 447
IBC,
nr. 11,
p. 447
IBC,
nr. 8,
p. 447
IBC,
nr. 8,
p. 447
IBC,
nr. 8,
p. 447
IBC,
nr. 8,
p. 447
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43

6041

Constantinopol

Leon VI

886-912

1

bronz

follis

44

6084

Constantinopol

Leon VI

886-912

1

bronz

follis

45

6828

Constantinopol

Leon VI

886-912

1

bronz

follis

46

6832

Constantinopol

Leon VI

886-912

1

bronz

follis

47

6833

Constantinopol

Leon VI (?)

886-912

1

bronz

follis

48

6834

Constantinopol

Leon VI

886-912

1

bronz

follis

IBC,
nr. 8,
p. 447
IBC,
nr. 8,
p. 447
IBC,
nr. 8,
p. 447
IBC,
nr. 8,
p. 447
IBC,
nr. 8,
p. 447

Rezultate experimentale obţinute cu XRF ale monedelor bizantine,
exprimate în procente (%) (tabel 2).
Tabel 2.
Nr
crt
1

Nr.
inv.
5951

Fe

Ni

Cu

Zn

Zr

Ag

Sn

Sb

W

Au

Pb

0,21

-

96,8

-

-

-

0,35

-

-

-

2,64

2

5952

-

-

98,21

-

-

-

-

-

-

-

1,79

3

5953

0,18

-

97,24

-

-

-

-

-

-

-

2,58

4

5954

-

0,21

98,33

-

-

-

-

-

-

-

1,46

5

5955

-

0,28

98,22

-

-

-

-

-

-

-

1,49

6

5956

0,23

0,29

98,3

-

-

-

-

-

-

-

1,19

7

5957

0,18

0,18

95,74

-

-

-

0,67

-

-

-

3,23

8

6021

0,15

0,21

97,17

-

-

-

-

-

-

-

2,48

9

3273

-

0,11

97,53

-

-

-

-

-

-

-

2,36

10

1208

-

0,32

98,84

-

-

-

-

-

-

-

0,84

11

5958

-

-

99,12

-

-

-

-

-

-

-

0,88

12

5959

-

0,19

96,37

-

-

-

-

-

-

-

3,44

13

6063

-

-

98,36

-

-

-

0,53

0,34

-

-

0,77

14

6075

-

-

-

-

1,25

1,755

-

-

-

96,995

-

15

5960

-

-

55,17

-

-

-

2,54

-

-

-

42,29

16

5961

-

0,18

98,72

-

-

-

-

-

-

-

1,1

17

5962

-

-

99,61

-

-

-

-

-

-

-

0,39

18

5963

-

-

99,06

-

-

-

-

-

-

-

0,94

19

6018

-

0,15

89,11

-

-

-

-

-

-

-

10,74
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20

6829

0,15

-

98,97

-

-

-

-

-

-

-

0,87

21

6830

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

22

6034

-

0,31

97,89

-

-

-

-

-

-

-

1,81

23

6064

0,31

0,18

98,28

-

-

-

-

-

-

-

1,23

24

6029

-

-

97,07

0,59

-

-

-

-

-

-

2,35

25

1211

-

0,19

98,55

-

-

-

-

-

-

-

1,27

26

5966

-

0,15

93

-

-

-

-

-

-

-

6,85

27

5964

-

-

1,12

-

-

98,44

-

-

-

-

0,44

28

5965

-

-

1,88

-

-

96,87

-

-

-

-

1,25

29

1213

1,44

0,14

96,48

-

-

-

0,2

-

-

-

1,74

30

6055

-

-

99,05

-

-

0,4

-

0.26

-

-

0,3

31

5967

-

-

98,71

-

-

-

0,52

-

-

-

0,77

32

5968

-

-

99,27

-

-

-

-

-

-

-

0,73

33

5969

-

-

96,02

-

-

-

-

-

-

-

3,98

34

1209

-

-

99,64

-

-

-

-

-

-

-

0,36

35

5970

-

-

98,04

-

-

-

-

-

-

-

1,96

36

5971

0,16

-

93,54

-

-

-

0,35

-

-

-

5,95

37

5972

-

-

98,88

-

-

-

-

-

-

-

1,12

38

5973

0,21

-

99,33

-

-

-

-

-

-

-

0,46

39

5974

-

-

99,36

-

-

-

-

0.17

-

-

0,47

40

5975

-

-

98,88

-

-

-

-

-

-

-

1,12

41

6039

-

0,11

97,32

-

-

-

0,35

-

-

-

2,22

42

6040

-

-

-

-

-

-

-

-
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Concluzii
Întregul lot de monede se încadrează, din punct de vedere metalografic, în
tipologia generală a emisiunilor monetare numite „din bronz” realizate în Imperiul
Bizantin, unde procentajul de cupru variază între valorile de 89,11% şi 100%
(cupru pur), în cele mai multe cazuri fiind prezente aliaje binare cupru-plumb,
respectiv ternare în cadrul monedelor din argint, unde întâlnim compoziţia argint184
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cupru-plumb16. Urme de elemente, precum Ni, Fe, Sn, Sb, Zn, apar punctual,
uneori în cantităţi apropiate pentru diferite loturi.
Cele două emisii din argint de la Heraclius şi Constans al II-lea (nr. inv.
5964, 5965) au o compoziţie apropiată, situată între 96,87% şi 98,44% argint, cu
urme de plumb şi cupru (pl. IV/27-28). Emisia din aur, solidus, nr. inv. 6075,
prezintă o puritate de 96,995%, în aliaj cu Ag şi Zr (zirconiu), acest ultim element
putând apărea în urma contaminării analizei datorită substratului pe care a fost
analizată (pl. II/14).
Toate monedele prezintă urme şi ultraurme de plumb (Pb) după cum
urmează:
- Pb > 0 < 1% (nr. inv. 1208, 5959, 6063, 5962, 5963, 6829, 6830, 5964,
6055, 5967, 5968, 1209, 5974, 6068).
- Pb > 1% < 2% (nr. inv. 5952, 5954, 5955, 5956, 5061, 6034, 6064, 6029,
1211, 5970, 1213, 5970, 5972, 5975, 6041, 6828, 6832, 6834).
- Pb > 2% < 4% (nr. inv. 5951, 5953, 5957, 6021, 3273, 5959, 6029, 5969,
6039).
Se observă o predominanţă de 95,45% a ultraurmelor şi urmelor17 de plumb,
acesta putând fi considerat ca metal provenit din minereul cuprifer folosit pentru
baterea monedelor. Alierea intenţionată 2-4% este identificată pentru un lot de
nouă monede, dintre care cinci emise de către împăratul Mauricius Tiberius (nr.
inv. 5951, 5953, 5957, 6021, 3273) şi care provin din oficine diferite (pl. I/1, 3, 78; II/9).
Cantităţi mai mari de plumb sunt prezente la emisiile cu nr. inv. 5971
(5,95)% (pl. V/36), nr. inv. 5966 (6,85%) (pl. IV/26), nr. inv. 6018 (10%), (pl.
III/19) şi nr. inv. 5960 (42,29%) (pl. II/15). În cadrul ultimei monede prezenţa
unei cantităţi foarte mari de plumb poate identifica această monedă ca fiind un fals
de epocă, procentajul fiind atipic în contextul caracteristicilor generale ale
monedelor bizantine studiate.
Microurme de fier (Fe) au fost identificate la un număr de 13 piese, dintre
care cinci sunt emise în timpul domniei lui Mauricius Tiberius, unde ponderea
acestui element este de 55,5%, în comparaţie cu celelalte probe, unde ponderea
este de 28,8%, disparată pe întregul lot, făra a se observa un alt caz de apariţie
frecventă în timpul unui anumit suveran.
Nichelul (Ni), sub formă de microurme, este prezent într-un număr de 16
probe, dintre care se observă aglomerări ale apariţiei acestui element în cadrul
emisiilor din timpul lui Mauricius Tiberius, cinci probe (nr. inv.: 5954, 5955, 5956,
5957, 6021, 3273) reprezentând 66,6%, două din timpul împăratului Phocas (nr.
inv: 1208, 5959), reprezentând 50% şi patru (nr. inv.: 5961, 6018, 6034, 6064)
aparţinând emisiilor împăratului Heraclius (?), reprezentând 40%. Pentru celelalte

Melessanaki et alii 2002, p. 161.
În acest caz, considerăm ultraurme elementele a căror pondere în cadrul aliajului este sub 1%, iar
urme elementele prezente în intervalul situat între 1-2%.
16
17
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emisii acest element apare punctual fără a se observa anumite modele care să
permită o interpretare comparativ-cantitativă18.
Cel mai uniform lot din punct de vedere al compoziţiei metalografice îl
constituie cele 12 emisii ale împăratului Leon al VI-lea, toate realizate în oficinele
din Constantinopol.
Staniul (Sn) apare sub formă de microurme (0,2-0,67%) într-un număr de
opt probe, prezenţa lui fiind disparată pe întregul lot analizat. Surprinzătoare este
concentraţia net superioară de 2,54% Sn din cadrul emisiei nr. inv. 5960 care
conţine şi 42,29% Pb, prezenţa acestui al doilea element, în exces faţă de celelalte
eşantioane, dovedind, încă o dată, producerea lui în alt context decât cel oficial al
monetăriilor imperiului (probabil obţinerea sa în urma retopirii altor obiecte
confecţionate din aliaje ale cuprului) (pl. II/15).
Raporturi Fe-Ni-Sn-Pb similare au fost identificate la piesele nr. inv. 5957 şi
nr. inv. 1213 şi pot identifica o sursă comună a materiei prime.
Prin corelarea celor două tabele şi raportarea oficinelor la rezultatele
analizelor metalografice se identifică o variaţie largă a urmelor şi microurmelor
elementelor prezente în aliaj, fapt care face improbabilă identificarea unor emisii în
funcţie de compoziţia lor sau atribuirea către un atelier sau sursă de materii prime.
Probabil, realizarea unei baze de date mult mai ample pe loturi de monede care
permit o identificare sigură atât a emitentului, cât şi a oficinei ar permite
identificarea unor tipare de lucru viabile pentru identificarea acestui tip de emisii
monetare.
Titlul mare al procentajului de cupru din întregul lot de monede dovedeşte
un control strict al autorităţii (al împăratului şi al sistemului administrativ) în
privinţa respectării de către ateliere a unei anumite purităţi a metalului inclus în
monede din motive comerciale, legate de puterea economică şi stabilitatea
monetară impusă de către puterea centrală.
Study on Metallographic Composition of Some Byzantine Coins from the Collection of the
National Museum of Unification, Alba Iulia
(Abstract)
Perfecting analytical procedures applied to heritage objects with the purpose of obtaining detailed
qualitative and quantitative analytical information is an extremely important issue both for historians
and archaeologists in terms of establishing the historical and artistic value of artefacts. The study of
the elemental composition and trace elements in metallic archaeological objects offers important
evidence regarding the origin of metals used in their manufacturing, the fabrication process and
commercial exchanges in the age in question. It also helps identify the nature and causes of problems
which have affected artefacts’ state of conservation.
Among 245 Byzantine numismatic artefacts in the collection of Alba Iulia’s National
Museum of Unification are 48 coins issued between the 7th and 9th centuries under different
emperors, such as Mauricius Tiberius, Phocas, Heraclius, Constans II, Anastasius II, Mihail II, Teofil,
Vasile I, Leon V and Leon VI. These follis and ½ follos coins (one made of gold, two of silver, the rest
Interpretările comparative necesită un număr cât mai mare de artefacte aparţinând aceleiaşi
categorii (în cazul nostru monede emise în timpul aceluiaşi împărat), pentru a se putea face o
comparaţie cantitativă.

18
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of bronze) were purchased from collectors Alexandru Borza, Anton Triest and Feher, or else belong
to the old collections of the museum, their place of discovery unknown.
Based on non-destructive analysis in situ using a portable XRF spectrometer, the coins
described as “bronze” can be identified as being from the Byzantine Empire by the significant
percentage of copper within the alloy (89.11-100%). As well as tin, traces of elements such as nickel,
iron, antimony and zinc occur in different quantities for different lots. The two silver coins (issued
under Constans II and Heraclius) have between 96.87% and 98.44% silver, with traces of lead and
copper. The gold coin is 96.995% pure, along with silver and traces of zirconium, the latter probably
due to contamination of the sub-layer on which it was analysed. A predominant percentage (95.45%)
of the analysed coins bore traces of lead, which might have resulted from this ore being used in
minting coins, although it was also added as alloy.
The wide variation in the proportions of trace elements present in the alloys means the
attribution of coins to a specific workshop or source of raw materials based on the information from
this study is unlikely, although a more extended database might make it possible to do so in the
future.
Explanation of Figures
Fig. 1-6. Byzantine coins.
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Pl. 1. Monede bizantine
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Pl. 2. Monede bizantine
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Pl. 3. Monede bizantine
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Pl. 4. Monede bizantine
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Pl. 5. Monede bizantine
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Pl. 6. Monede bizantine
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JOINT BURIALS OF ANCIENT TURKIC PEOPLES
IN CENTRAL ASIA (6TH-10TH CENTURIES AD)
Nikolay SEREGIN
Introduction
The construction of joint burials was a characteristic tradition which became
widespread in the ceremonial practices of many ancient and medieval cultures of
Eurasia. The main distinctive characteristic of such artefacts is that they were made
in existing embankments of barrows from earlier times. In the Central Asian
regions, joint burials dating from the Eneolithic and Early Bronze Age have been
found. For example, similar complexes are credited to the populations of
Afanasievo and Karakol cultures.1 Existence of this tradition in the considered
region continued without interruption up to ethnographic time.2
For the majority of cultures joint burials were a rare phenomenon,
constituting a non-standard option for a funeral ceremony. Hence, it is obvious
that any deviations or atypical cases in the ritual practices of ancient and medieval
societies demand close attention and detailed analysis. Features of joint burials of
various periods have been repeatedly considered in archaeological publications,
allowing the distinctive characteristics of such objects to be revealed.3 There is no
doubt that the identification of the general distribution trends of this tradition, in a
wide chronological and territorial framework, demands detailed study of concrete
material. This article presents the results of studies of ancient Turkic joint burials
in Central Asia from the 6th to 10th centuries AD.
So far, the interpretation of Early Medieval joint burials excavated in Central
Asia has not been considered an object of specialist research. However, some
characteristics of such sites have been considered in the publication of fieldwork
materials. Some features of joint burials investigated in the south of the Minusinsk
Depression were presented by D. G. Savinov. In particular, the researcher paid
attention to the high status of the deceased.4 Contrastingly, the low social status of
those buried in similar sites in the Altai territory was emphasized by G. V.
Kubarev.5 Having ascribed the considered objects to the second type of burial, he
noted the ‘poor’ stock of such graves. A detailed analysis of ancient Turkic joint
burials allows for expansion on these conclusions.
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Analysis of materials
The majority of ancient Turkic joint burials investigated have been in Altai. Such
objects have been excavated in sites such as Bertek, Borotal, Kalbak-Tash,
Katanda, Kok-Su, Kuray, Pazyryk, Taldura, Tyangys-Tyt, Yustyd, Yakonur, etc. In
total, 15 joint burials (more than 7% of all ancient Turkic graves in this region)
have been excavated. Slightly fewer joint burials have been investigated in the
Minusinsk Depression; 11 in sites such as Kirbinsky Log (Sabinka), one in Tuva
(Ulug-Horum) and two in Mongolia (Burkhan-Tolgoy). Almost all burials sites
investigated were built in embankments of barrows dating from the Scythian
period, with only two cases dated to the Khunnu period. Through the analysis of
funeral constructions, three types of joint burial may be determined. The most
widespread was the simple, unadorned, sepulchral pit. Such artefacts have been
found during the excavation of a number of sites in Altai, the Minusinsk
Depression and Mongolia6 (fig. 1-2). In one case, a stone partition separating a
horse from the corpse was found7 (fig. 3). The third type of funeral design was
burial in the grave’s niche8 (fig. 4). In general, the kinds of funeral constructions
found in joint burials are common, as they are characteristic of the mound graves
of the ancient Turkic people in Central Asia.
The features of ritual practice noted in the excavation of Turkic joint graves
are more specific. In Early Medieval Altai, Tuva and Mongolia, indicators
representing standard ceremonial practice are the eastward orientation of the
corpse, and the positioning of the horse on the left, parallel to the corpse,
perpendicular to the horizon.9 In this regard, the burial ground found in UlugHorum (Tuva) in which a horse was aligned with the corpse (fig. 3), and also the
Taldura-II site (Altai) in which an animal was placed over the buried body, are
atypical. The last case is analogous to materials found in a mound burial in VerkhElanda-I (Altai). It is important to note that the recorded features of joint burials,
namely the positioning of a horse over, or near, the feet of the corpse, are quite
characteristic of the Altai people’s funeral practices during the Khunnu-Sarmatian
period.
The standard ritual practice of ancient Turkic peoples in the Minusinsk
Depression differed; its distinctive features were the westward orientation of the
corpse, and the positioning of animals (horse or sheep) on the right, in alignment
with the dead. In this regard, the joint burials investigated in Central Yenisei are
not counted among the mound objects of this territory.
It is necessary to note that some ancient Turkic joint burials did not feature
horses. Such sites can connote consistency with the traditions of previous
generations. The most specific example was found in the early medieval joint burial
6
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site of Burkhan Tolgoi (Mongolia) in which, according to excavators’ reports, the
bodies were buried in a standing position.10
Interpretation of joint burials
In considering the significance and meaning of joint burials in ancient Turkic
culture, it is first necessary to consider whether the analysis of the objects
investigated in the Altai region is reasonable. Joint graves were not created in Tuva
or Mongolia. Such objects have been excavated in only two necropolises in the
Minusinsk Depression, both located near to each other, and at some distance from
the territory of the main concentration of Turkic sites. Therefore, it is reasonable
to assume that joint burials represent a local phenomenon, which can give rise to
various explanations.11 Joint burials in Altai are only found in a different part of
this region, and they are dated to various chronological periods.
Patterns in the dates that these graves were created offer a likely explanation
for the distribution of joint burials. More than 40% of such objects in Altai belong
to the earliest and latest periods of ancient Turkic culture. In both cases, irregular
funeral practices and non-compliance with ceremonial norms could be connected
to certain aspects of the political situation in the region. It has been noted that the
greatest concentration of joint graves is usually characteristic of intense periods in
history. It must also be taken into account that the ceremonial canon may have
been at a formative stage or, conversely, in decline at this time.
Another probable explanation is connected to Turkic social history. The
majority of joint burials are distinguished by the small number of accompanying
items found in the grave. Although some exceptions to this are known,12 the
general tendency is obvious. Therefore, it may be that in some cases, joint burials
were built for people of low social status in ancient Turkic society. The possibility
that some inlet burials could indicate the ownership of slaves or dependent people
cannot be excluded.13 At the same time, the emergence of such objects could be
connected with the circumstances of death, a specific life event, or other factors
that cannot be determined archaeologically.
Conclusions
The analysis of the available material does not give grounds for an unambiguous
interpretation of ancient Turkic joint burials. However, certain regularities among
such complexes suggest two variants of an explanation of this tradition. A
significant number of joint burials are connected with periods of instability in the
development of ancient Turkic culture in its initial and final stages. In these cases, a
deviation from standard ceremonial practice is easily explained. The possibility that
the construction of such joint burials came about through a need to demonstrate
communication with previous generations in the region cannot be excluded. In
10
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other cases, joint graves were created for people of low social status and display a
simpler ceremonial form.
The tendencies noted in this article suggest potential for future research in
this direction. The publication of new findings from excavations is of great
importance for this purpose.
Joint Burials of Ancient Turkic Peoples in Central Asia
(6th-10th Centuries AD)
(Abstract)
This article concerns the results of studies of ancient Turkic joint burials excavated in Central Asia.
Such objects have yet to become the subject of specialist research. On the other hand, some aspects
of studies on ancient Turkic joint burials are presented in archaeological papers in which the
ambiguity involved in interpreting such sites is shown. This determined the need for detailed research
into the available materials.
The study is based on an analysis of 29 ancient Turkic joint burials found in Altai, Tuva, the
Minusinsk Depression and Mongolia, and considers the main characteristics of such objects.
Traditions relating to intra-sepulchral designs are characterised, and features of burial ceremonials
defined. The article also offers alternative interpretations of joint burials. A significant number of
joint burials are connected with periods of instability in the development of ancient Turkic culture,
specifically in its initial and final periods. In burials from these periods, certain deviations from
standard ceremonial practice can be observed. In some cases, inlet burials were constructed for
people of low status in ancient Turkic society. It is not unlikely that some inlet burials could have
been intended for slaves or dependents. That being said, the emergence of such objects could be
connected with the circumstances of the person’s death, a specific life event, or other factors not
always readable to archaeologists.
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Nikolay Seregin

Fig. 1. Joint burial, site Bertek-27 (redrawn after Savinov 1994, fig. 112, 114, 116-117). 1-2
- plan of the grave; 3-22 - items from the burial
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Fig. 2. Joint burial, site Tjangys-Tyt (redrawn after Hudjakov, Borisenko 1997, fig. 1-2). 1 plan of the grave; 2-19 - items from the burial

Fig. 3. Joint burial, site Ulug-Horum (redrawn after Grach 1982, fig. 1-2). 1 - plan of the
grave; 2-8 - items from the burial
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Fig. 4. Joint burial, site Sabinka-I (redrawn after Savinov et al. 1988, fig. 1-2; 5-6). 1-2 plan of the grave; 3-38 - items from the burial
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JEWELLERY TECHNIQUES IN THE TERRITORY OF PERM CISURAL REGION IN THE MIDDLE AGES
Natalia Borisovna KRYLASOVA
Yuliya Aleksandrovna PODOSENOVA
Aleksey Nikolaevich SARAPULOV
1. Introduction
Items of jewellery discovered in the excavation of archaeological monuments are
among the most informative historical sources. Based on the analysis of pieces of
jewellery, we can reconstruct the possessor’s world outlook, ethnic background,
social status, age and gender stratification, as well as determine ethnocultural
contacts, migration processes, etc.

Fig. 1. The Perm Cis-Ural region
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However, one of the main aspects of jewellery investigation is the obtaining
of information about the development level of craftsmanship and jewellery-making
in any territory in a specific period of time. This article deals particularly with the
territory of the Perm Cis-Ural region in the Middle Ages. The Perm Cis-Ural
region is a geographical area located within the limits of modern Perm territory,
within which the Lomovatov and Rodanov archaeological cultures are located;
they differ significantly from each other by latitude location, as well as in geological
and climatic conditions (fig. 1, Upper Kama and Middle Kama River regions).
2. Procedure
To reconstruct the metalworking processes used, an in-depth analysis of jewellery
pieces was carried out. The main constituent of this method was the visual study of
the surfaces of these items. Inspection under magnification provided information
about the individual production of each specific piece.
The main principles of the surface study of metal handicrafts are presented
in B. A. Rybakov’s investigation devoted to the crafts of the Old Rus.1 These have
since been amended and specified in the works of N. V. Ryndina, N. V. Eniosova,
T. G. Saracheva, I. E. Zaytseva, R. S. Minasyan and others.2
By comparing the results obtained from investigating the surface of
jewellery with jewellery tools discovered in archaeological excavations from the
same region and time period (Perm Cis-Ural region in the Middle Ages), it is
possible to distinguish the main jewellery-making techniques used by local masters.
3. Results and discussions
3.1. Casting technique
Among the various techniques used in production of jewellery by local masters,
casting was the most widespread. Casting is a thermal process of creating pieces
from various alloys which involves setting the configuration of a mold cavity,
pouring molten metal into it and preserving the piece after hardening.3
Casting is the oldest technique for metal jewellery-making encountered in
the region and period under consideration, and was familiar to the population of
the Perm Cis-Ural region from the Bronze Age.4 The production of jewellery by
means of casting is evidenced by certain typical peculiarities observed during visual
surface analysis: traces of cast seams and pouring heads, the presence of pits,
casting pores, shrinkage holes, metal flows, etc.
The surface analysis of jewellery pieces testifies to the use of various casting
methods by Cis-Kama master-jewellers: lost-wax casting, hollow casting, casting
into one-sided and into one-sided and double-sided forms.

Rybakov 1948.
Ryndina 1962; Ryndina 1963; Eniosova et al. 2001; Eniosova, Kochkurkina 2010, p. 24-33;
Zaytseva, Saracheva 2011; Minasyan 1995.
3 Ishlinsky 1989, p. 272.
4 Belavin 2012, p. 163-171.
1
2
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3.1.1. Casting into one-sided forms
When casting into a one-sided form, liquid metal was poured into a horizontal
form which could be covered by hard flat object. The metal hardened in the form,
resulting in a blank part which was demolded and finished by means of mechanical
devices: grinding, polishing, odd metal cutting, etc. Both cult objects and everyday
items such as clothes fasteners, appendages to necklaces or bracelets, various types
of temporal adornments and the bases of noise-making adornments were cast in
this way (fig. 2/13, 27, 30, 32). Among the brightest examples of casting into onesided forms are the plaques of Perm zoomorphic ornaments, horsemen pendants,
etc. (fig. 3).
3.1.2. Casting into composite forms
To cast thin or three-dimensional pieces, the master used composite casting forms.
Casting into double-winged forms was typical in the Perm Cis-Ural region. In
order to immobilise the wings during the course of the operation, they were bound
or fastened by means of pins inserted through holes drilled in the angles of the
form wings.
To cast the metal, a molding channel was fed into the working cavity - one
channel to feed the liquid metal in, and sometimes an air hole for the air to escape
during casting. In some instances, one molding channel was enough to cast a small
piece. More bulky pieces had several molding channels. The molding channels fed
through to the most massive details of the item being cast. It is believed that in
such cases the excessive pressure of the liquid metal would allow it to pour into the
smallest details of the working cavity. Composite forms were used to produce
ready-made finished pieces or their constituent parts, the further processing of
which would be of a cosmetic character. A precise negative image of the form was
the main condition for a successful casting (fig. 2/16, 18, 20, 26). The bases for
noise-making pendants, tubular penetrated pendants, some types of hollow twopart appendages/bells etc. were frequently cast in this way (fig. 2/15, 17, 19).
Composite forms with an inserted pin were found at medieval
archaeological sites in the Perm Cis-Ural region. The pin was used not to fix the
wings of forms, but to produce pieces with a channel - predominantly, rings,
beads, appendages in the form of a small paw with an eyelet, and parts of hollow
spherical bells (fig. 2/23, 26, 29).
Metal was poured through the molding channels into a closely composed
and fixed form. When the metal hardened, the piece was demolded and,
frequently, finished mechanically (grinding, degating, etc.).
3.1.3. Lost-wax casting
Lost-wax casting, invented in high antiquity, was widely used throughout the
Middle Ages in the Perm Cis-Ural region. In lost-wax casting, the piece designed
by the master was initially made from wax. The molding channel (or channels)
which would feed metal into the piece was formed by means of a pin made from
wax. Cooling the model, the master poured clay paste over it. Once the paste had
205
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Fig. 2. Melting pots, small dippers, forms and examples of jewellery found in
medieval archaeological sites the Perm Cis-Ural region; 1, 2, 29 - Shudkar; 3, 6, 14, 18, 20 the ancient settlement of Rodanovo; 4 - the ancient settlement of Volodin Kamen; 5, 32-33
- the ancient settlement and burial ground of Telyachiy Brod; 7, 16 - the ancient settlement
of Lavryatsky; 8 - the ancient settlement of Salomatovsk; 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24-28,
31 - the ancient settlement and burial ground of Rozhdestvenskoe; 11 - the ancient
settlement of Zaposelye; 12 - Anyushkar; 23 - the ancient settlement of Chashkin II; 30 Plotnikov burial ground
206
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Fig. 3. Examples of pieces produced by casting into one-sided forms. 1-2 - the
ancient settlement of Volodin Kamen; 3 - the ancient settlement of Zaposelye; 4 Boyanovsk burial ground

hardened, the resultant form was baked causing the wax to melt and pour out of
the molding channel (formed by the abovementioned wax pin). The form was now
ready for the wax to be replaced by metal.5 When the metal had hardened, the
form was broken, resulting in an almost ready-made piece, requiring only a minor
mechanical finishing (grinding, degating, etc.). Three-dimensional examples of
Perm zoomorphic ornaments present the brightest example of lost-wax casting
(fig. 4).
3.1.4. Hollow casting
This method was used for light, thin-walled and hollow items. Melted metal was
poured into the complete mould (the majority of forms were two-sided), having
one wide and several additional narrow molding channels (one low for metal
sprouting). After pouring in the metal, the form was immediately emptied. Any
metal which came into contact with the stone walls of the form would harden into
a thin layer, while the rest metal sprouted - drained out - leaving a hollow inside

5

Rybakov 1948, p. 153-154.
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the form. The casting process had to be very fast, otherwise too much metal would
harden inside the form, forming a thick wall or even filling the entire cavity.6

Fig. 4. A scheme to produce a pendant of the dog-bird using a wax model
(illustrated by L. I. Lipina). Location - Puksib

Success was thus determined by the timely removal of unhardened metal
from the form. The main difficulty was in judging this moment. The higher the
melting point of a metal, the faster it hardens, and therefore the shorter the time it
can be kept in the form before it solidifies. The length of time a particular alloy
should allowed to remain a particular form was determined by the master-jeweller
based on experience.7 Examples of pieces produced by “hollow casting” include
elements of belt buckles, the halves of hollow bells and the halves of bell pendants.

6
7

Ryndina 1963, p. 260.
Ryndina 1962, p. 91.
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3.1.5. Tools used for casting
Tools found during the excavation of medieval archaeological sites in the Perm
Cis-Ural region testify to the widespread and extensive use of casting techniques.
Melting pots (the vessels in which the metal was melted) and small dippers
(special spoons used to draw the melted metal from the melting pot and pour it in
the form) are the most frequently-encountered tools found in excavations of
regional settlements dating from the 7th-9th centuries (fig. 2/1-11).
Casting forms for jewellery are less common. The majority of those found
are of one-sided or two-sided forms, made from stone or baked clay (fig. 2/12, 14,
16, 18, 20, 22-24, 26, 28-29, 31, 33). The casting forms found in archaeological
sites of the region date back to the 9th-12th centuries. The rarity of such discoveries
and the rather late dating of these forms can be explained by the fact that nonbaked (plastic) forms were used in the course of casting,8 and also by the fact that a
great number of jewellery pieces dating back to the 6th-9th centuries were produced
using lost-wax casting, during the process of which the form is destroyed.
3.2. Hammering technique
Hammering was the most widespread technique after casting. Hammering was
used both to produce (form) jewellery and to finish blank parts of items created in
the other ways. Jewellery researchers distinguish between molding hammering - a
method for the production of jewellery - and cosmetic hammering, the finishing of
pieces made using other techniques.9 The use of both cosmetic and molding
hammering is evidenced by both jewellery and tools found in archaeological sites
from the Middle Ages in the Perm Cis-Ural region.
One example of molding hammering is the production of U-shaped
temporal adornments popular among the population of Perm Cis-Ural region in
the 9th-12th centuries. The main constituent of such pieces was made by
hammering out a wire base which was further decorated in various ways (fig. 5).10
Hammering was also used to produce plate-like bracelets and signet rings made by
cutting from a template. The tools used for hammering include jewellery hammers
and pinchers (such as those found in one of the Redikar burial grounds) as well as
iron jewellery anvils (such as those found in the burial grounds of the ancient
settlements of Anyushkar and Plesinsk) (fig. 8/6-7). Hammering was probably
used to produce the base for thin metal sheets and foil before cogging. These
sheets of silver, gold and bronze were used as decorative elements of adornments,
for covering everyday objects (for instance, sheaths), and in the production of
burial masks, etc.
3.3. The use of wire (drawing technique)
The majority of jewellery pieces were composite. Wire was frequently used in
details of composite jewellery (for instance, the ring of earrings and temporal

Minasyan 1995, p. 119.
Zaytseva, Saracheva 2011, p. 129; Ryndina 1998, p. 78.
10 Podosenova 2009, p. 124.
8
9
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adornments, the bases of signet rings, chain links, source material to produce
filigree wire, etc.).

Fig. 5. A scheme to produce U-shaped temporal adornments using molding
hammering. Examples of pieces from archaeological sites in the Perm Cis-Ural region (1-4
- the ancient settlement and burial ground of Rozhdestvenskoe, 4 - the burial ground of
Stepanovo Plotbishche, 5 - the settlement of Rozhdestvenskoe, 6 - the collection of A. F.
Teploukhov

In the Perm Cis-Ural region, wire was typically produced in three ways:
hammering, casting and drawing. Hammering and casting had been used as the
main ways to produce wire in the region since before the Middle Ages. Drawing
techniques first appeared in the Perm Cis-Ural region at the end of the 7th century.
Drawing is a way to produce wire by pulling cast or hammered rods through
tapered holes to reduce their cross-section and increase their length.11 A drawing
block (drawing nozzle in modern jewellery) - a plate with tapered holes of various
diameter - was used for this process. A rod with a narrow end was drawn through
the holes, producing wire of the required diameter.12 The use of this technique is
evidenced by the wire itself in the jewellery, where the obvious signs of drawing
can be traced (the same diameter and similar slots along the whole length), as well
as by the discovery of drawing blocks in medieval archaeological sites of the Perm
Cis-Ural region (fig. 8/1-2).
11
12

Marchenkov 1984, p. 55-56.
Ibid.
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3.4. Stamping technique
Medieval masters were very familiar with the stamping (or blanking) technique.
Stamping is a kind of ornamental technique involving stamping embossed images
onto the surface of sheet metal using special tools known as stamp-matrices.13
This technique appears in the territory of the Perm Cis-Ural region as far
back as the 6th century, as evidenced by findings of U-shaped earrings with
stamped bodies. The most widespread type of stamped pieces were the halves of
hollow balls, used as constituents for beads, appendages for temporal adornments,
“caps” for signet rings, headwear, etc. The finds from archaeological sites in the
Perm Cis-Ural region also include more complex pieces made using the stamping
technique - ornamental coverings for sheaths, parts of belt sets (belt plates and belt
tips) and coin-shaped pendants depicting the subjects of Perm zoomorphic
ornaments (fig. 6/1-7, 10-11).
Matrices, used as stamps for blanking, are also found among the materials
excavated in this region. Although currently only a small number have emerged, it
is necessary to point out that matrices could be represented by ready-made
jewellery produced by casting, as the majority of stamped pieces accurately
duplicate cast pieces (fig. 8/13-14).
3.5. Embossing technique
Embossing was frequently used in the Perm Cis-Ural region in the Middle Ages.
Embossing is the process of creating relief pictures on thin metal sheets by means
of numerous strokes from various caulking hammers. In particular, embossing was
used to decorate silver burial masks found in Perm Cis-Ural burial grounds dating
from the 9th-11th centuries, as well as in temporal adornments, bracelets, signet
rings, etc. (fig. 6/8-9, 12-13). The main tools used for this technique, which have
been found in the excavation of settlements, are caulking hammers. These take the
form of iron rods with variously-shaped hammer faces: a spherical shape to create
semicircular projections or pitted textures, a well-rounded shape to make an
ornament in the form of a circle, a concave face to create circular decorations, etc.
(fig. 8/3-5).
3.6. Engraving technique
From the 10th century onwards, engraving techniques were used in jewellerymaking in the Perm Cis-Ural region. Engraving is a technique in which a sculper (a
tool in the form of rod with a cutting end) is used to cut the contours of the
desired image. The first engraved pieces were made from thin silver sheet.
Frequently, techniques of blackening and gold-plating (see below) were used
together with engraving. Typical examples of Cis-Kama engraved jewellery include
coin-shaped pendants, signet rings and badges depicting austringers (falconers - the
personification of one of the deities, bearing a falcon on his hand) (fig. 6/14-17;
7/23-24).

13

Novikov, Pavlov 1993, p. 86.

211

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

N. B. Krylasova, Y. A. Podosenova, A. N. Sarapulov

It is necessary to mention that compared to other techniques, engraving and
embossing were not widely used in the territory under consideration. Where it was
used, the engraved images and ornaments were uncomplicatedd compared to those
from neighboring territories (for instance, Old Russian pieces, or those from the
Volga Bulgaria region).14
3.7. Granulation technique
Filigree pieces represent one of the numerous expressive types of Cis-Kama
jewellery. Pieces of jewellery can be described as filigree if they are made of thin
wire combined with granulation.
Granulation is a technique for decorating or producing parts of jewellery
using small balls soldered to a metal base or soldered together (fig. 7/1-21).
Researchers distinguish two ways to make granulation. The first one
involves splitting a jet of liquid metal into small balls; the second consists of
melting smooth metal pieces in ash, the size of which has been calculated in such a
way that as a result of liquid surface tension the metal fuses together into balls
during heating.15 The second method was used in the Perm Cis-Ural region, as
evidenced by the well-formed sphericity of the grains, by not melted up to the end
traces of trimming wire (workpieces) etc.16
Grains were usually grouped into triangles, or more rarely rhomboids.
Pyramids, made from grains were used in three-dimensional adornments, for
instance, on the balls of pear-shaped temporal pendants or as an independent
element in racemation-shaped earrings (fig. 7/15-17). Frequently, to obtain the
intended decorative effect, grains of different diameter were used in one
adornment (for instance, large silver grains and small golden grains were used to
decorate the handle of a knife from Redikar burial ground, fig. 7/3).
3.8. Filigree technique
Filigree technique was developed in parallel to granulation in the territory of the
Perm Cis-Ural region (fig. 7/1-21). Filigree jewellery parts are those decorated or
made entirely from thin wires. Frequently the term filigree is used to describe any
decorative wire, but real filigree involves two or more wires wound together. Real
(wound) filigree appears in pieces from the Perm Cis-Ural region as far back as the
10th century. Before this time, filigree-like effects were achieved using by twists (cut
wire twisted around its axis), woven (one end of wire muffled by another end) and
stamped wire (achieved by stamping smooth wire with a pigtailed or straight
cutting).
When true filigree appeared, wire twisting and stamping did not disappear
but began to be used for cheaper adornments (mainly made from bronze) as an
imitation of real filigree or in parallel with it. Filigree, twisted, woven and stamped
wire were used not only as decorative elements in jewellery, but also to mask the
joints of separate elements in composite adornments.
Rudenko 2006, p. 91-107.
Minzhulin 1990a, p. 239; Duczko 1985, р. 22-24; Minzhulin 1990b, р. 741; Zhilina 2010, p. 27-35.
16 Podosenova 2014, p. 36-43.
14
15
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All filigree in the jewellery of the Perm Cis-Ural region is on a background,
i.e. its elements are soldered to the base/background of the piece. The lining
technique in jewellery-making is the use of a thin metal plate to which decorating
elements (grains, filigree, etc.) are soldered. This is used to produce a part of the
piece in question, which is then soldered to the main base of the piece. Decoration
with filigree using the lining technique has been discovered in only in two cases. In
the first, grains of gold were soldered to a gold base and then to the base of the
piece (the sheath from the Redikar burial ground) (fig. 7/3). In the second case,
gold filigree was soldered to a gold base with a stone insertion, and then to the
base of the piece (a pendant from the Redikar treasure) (fig. 9). However, these
pieces are the only examples; there are no other analogues to these objects. They
possibly indicate a new method of jewellery decoration acquired by the master who
made them, or may point to a non-standard approach to decoration - filigree on a
base could have been cut from another (foreign) piece and soldered onto a local
base.
The placing of grains and filigree onto pieces of jewellery was carried out
using special jewellery pincers. Pincers are a frequent find in medieval sites of the
Perm Cis-Ural region. There are two types: pincers with flat tips used to pick up
and place miniature elements and pincer/clamps with the ends curved in at an
angle, which were used to fasten and hold objects in the course of their processing
(fig. 8/8-12). It is possible that to produce stamped wire, a simple rasp with a
longitudinal slot in the bottom was used.17
3.9. Blackening technique
Blackening techniques appear in the Perm Cis-Ural region from the 10th century.
Blackening is a kind of decorative finish involving laying a low-melting-point alloy,
black in colour, over part of the piece’s surface. Jewellery pieces which use
blackening are encountered only rarely among the medieval finds from the Perm
Cis-Ural region. However, the presence of blackening on objects typical of this
territory indicates that local masters knew this technique. Objects which use
blackening include burial masks, badges with Austringer, noise-making arch
pendants, signet rings, etc. (fig. 7/22-24; 10).
3.10. Gold-plating technique
For some jewellery pieces from the Perm Cis-Ural region, medieval masterjewellers used gold-plating, a technique which involves covering precious or base
metals with a thin layer of gold.
Frequently, gold-plating was laid on a smooth background under filigree and
granulated elements in granulated-filigree adornments, or on the main figures of
medallions and embossed pieces. Gold-plating (amalgamation) involves covering
the piece with gold powder by means of adhesive and heating it until the powder
has melted onto the surface.

17

Theophilus 1979, р. 90.
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As well as gold-plating, composite granulated-filigree adornments also used
backgrounds overlaid with thin gold leaf (for instance, in U-shaped granulatedfiligree temporal adornments, bottle-shaped granulated-filigree pendants,
granulated-filigree bracelets, etc.). Overlaying the background with gold leaf
(sheathing) involves cutting the desired shape from thin foil and fastening it to the
piece base (applique technique).
3.11. Soldering technique
The use of soldering in the Perm Cis-Ural region is also evidenced. This is a
process of creating permanent joints by means of low-melting-point metal alloys
(solder). Soldering was used to join elements of composite adornments and to fix
miniature elements of the decoration in place.

Fig. 6. Examples of pieces which use the techniques of stamping, embossing and
engraving from among the finds of Upper Cis-Kama region medieval archaeological sites:
1-10 - Bayanovsk burial ground (excavation by A. V. Danich); 11 - Zaposelye settlement;
12-14, 17 - Perm territory; 15 - Antybarsk burial ground; 16 - the ancient settlement of
Kuporos. Stamping: 1-7, 10-11. Embossing: 8-9, 12-13. Engraving: 14-16
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Fig. 7. Examples of pieces using the techniques of granulation, filigree and,
blackening: 1 - Kanev burial ground; 2, 8 - Ogurdin burial ground; 3, 6, 10, 16-17, 24 Redikar burial ground and treasure; 4 - Bayanov burial ground; 5 - Gort-Kushet; 7, 13 Pyskor; 9, 11 - Cherdyn region; 12 - Maykar; 14 - Perm province; 15 - Vashkur; 18-19, 22 the ancient settlement and burial ground of Rozhdestvenskoe; 20 - Antybar burial ground;
21 - the ancient settlement of Vakinskoe; 23 - Large Field village
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Fig. 8. Examples of jewellery tools found in medieval archaeological sites of the
Upper Cis-Kama region: 1, 3-4, 11 - the ancient settlement of Rozhdestvenskoe; 2, 5-6 the ancient settlement of Anyushkar; 7 - Pleso; 8 - the ancient settlement of Oputyatskoe;
9-10 - the ancient settlement of Volodin Kamen; 12 - the ancient settlement of Zaposelye;
13 - Ruchib; 14 - the ancient settlement of Vakinskoe. Drawing tools for wire: 1-2.
Stamping tools: 3-5. Jewellery anvils: 6-7. Jewellery pincers: 8-12. Matrices: 13-14

Fig. 9. Examples of composite jewellery pieces with copper details and laying
techniques. 1- Boyanov burial ground, 2 - Redikar burial ground
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Fig. 10. Signet rings with blackening and gold-plating (illustrated by N. G.
Brukhova). Plotnikov burial ground18

4. Conclusions
The analysis of jewellery and jewellery tools found in medieval archaeological sites
in the Perm Cis-Ural region provides evidence about the various techniques
applied in the production of jewellery by local masters of the Middle Ages. Casting
was the most popular way to produce jewellery throughout the entire medieval
epoch (6th-14th centuries). Between the 6th and 9th centuries, lost-wax casting and
casting into one-sided (open) forms dominated. In the period from the 10th to 14th
centuries, casting into one-winged and multi-winged forms dominated. From the
10th century, master-jewellers began to apply engraving, stamping, filigree,
blackening and gold-plating techniques in jewellery production. The presence of
various jewellery techniques, from simple (for instance, casting) to more labourintensive ones (such as filigree and granulation) indicates the high level of
development among master-jewellers in the Perm Cis-Ural region in the Middle
Ages. The jewellery techniques considered in this article were typical not only of
Perm Cis-Ural region, but also the cultures of some neighbouring territories.
Jewellery Techniques in the Territory of Perm Cis-Ural Region
in the Middle Ages
(Abstract)
This article presents a study of jewellery obtained in the course of excavations of archaeological sites
in the Perm Cis-Ural region. Jewellery finds represent one of the most informative archaeological
sources. Based on the analysis of such pieces, it is possible to reconstruct the culture, ethnicity, social
status, age and gender stratification of the bearer, as well as trace ethno-cultural contacts, migration
processes, etc. The main aim of this study was to obtain information about the craft level of
jewellery-making techniques in the Lomatov and Rodanov archaeological cultures. By studying the
surface of pieces of jewellery found in the excavation of archaeological sites in the Perm Cis-Ural
region and comparing the results with the jewellery tools, it is possible to identify the basic jewellerymaking techniques practiced by local masters and to reconstruct the technological processes involved
in their creation. The main method used in this study was the visual examination of the item’s surface
by means of magnification, which provides information regarding the methods used to manufacture
each specific item. Based on the analysis of both pieces of jewellery and the tools used to create them,
covering the period from the 6th-14th centuries, this study offers a brief overview of the main
techniques used by medieval master-jewellers in the Perm Cis-Ural region. The analysis of jewellery
and jewellery-making tools provides evidence of the various jewellery techniques used: casting,
hammering, stamping, drawing, embossing, engraving, filigree, granulation, blackening, gold-plating
18

Brukhova 2010; Brukhova 2011; Brukhova 2012; Brukhova 2013.
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and soldering. The presence of various jewellery-making techniques - from simple ones such as
casting to more labour-intensive ones such as filigree and granulation – suggests a high level of
craftsmanship among jewellers in the Perm Ural region and other neighbouring cultures in the Middle
Ages.
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CREUZETE DIN GRAFIT DESCOPERITE ÎN TIMPUL
CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE EFECTUATE LA MONETĂRIA
DE LA ALBA IULIA (SEC. XVII-XIX)
Florin CIULAVU
Introducere
În patrimoniul muzeului din Alba Iulia se păstrează câteva creuzete şi
fragmente de creuzete din grafit, ceramică şi fontă, unele dintre ele fiind piese
foarte interesante, datorită formelor, dimensiunilor, precum şi a „ştampilelor”
existente pe suprafaţa lor. Acestea, alături de alte materiale descoperite cu ocazia
cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul monetăriei de la Alba Iulia, au rămas
în mare parte inedite; recent am publicat un scurt articol în care s-a realizat o
prezentare generală a acestor săpături, precum şi a unor piese mai deosebite1.
Unele informaţii privind descoperirile care au legătură cu activitatea
monetăriei au fost furnizate în rapoartele de cercetare2 şi în câteva lucrări dedicate
descoperirilor din zona porţii de sud a castrului roman3.
Demersul de faţă este util cu atât mai mult cu cât până în prezent nu a fost
realizat un studiu detaliat asupra vreunei categorii de artefacte prezente în
săpăturile întreprinse la monetăria de la Alba Iulia sau într-o altă monetărie
transilvăneană.
Studiul creuzetelor din grafit utilizate în monetării se află la început în
România, nemaifiind analizate astfel de piese descoperite în situri din ţara noastră.
Cu toate că Al. Săşianu avea cunoştinţe despre această categorie de piese,
menţionând că creuzetele utilizate în monetăriile transilvănene din secolul al XVIIlea erau „de fabricaţie nemţească”4. Din oficiul monetar de la Baia Mare sunt
amintite creuzete din ceramică şi vase de probă5.
În acest studiu voi analiza creuzetele confecţionate din grafit descoperite dea lungul timpului în cercetările arheologice efectuate pe teritoriul monetăriei din


Cercetare finanţată prin programul „MINERVA - Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea
doctorală şi postdoctorală”, cod contract: POSDRU/159/1.5/S/137832, proiect cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013.

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; doctorand, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al
Academiei Române, Bucureşti; e-mail: florinciulavu@yahoo.com.
1 Ciulavu 2015, p. 351-376.
2 Moga 1995, p. 3-4; Moga, Drîmbărean 1996, p. 2-3; Moga, Drîmbărean 2000, p. 9; Moga,
Drîmbărean 2001, p. 27; Moga 2002, p. 130-131; Moga, Drîmbărean 2002, p. 29-30; Moga 2003, p.
30.
3 Moga 1997; Moga 1998; Moga 1999.
4 Săşianu 1976, p. 252.
5 Pop, Mănărăzan 2006, p. 43-44.
Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 221-260.
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Alba Iulia, utilitatea lor în procesul tehnologic, destul de complex, al pregătirii
metalului pentru baterea monedelor.
Creuzetele din grafit utilizate în monetării
Din Evul Mediu monetăriile europene au început să utilizeze creuzete din
grafit pentru topirea, răcirea, separarea şi testarea metalelor utilizate la baterea
monedelor, producerea lor fiind o cerinţă majoră pentru desfăşurarea operaţiilor la
temperaturi înalte6. Odată cu începutul secolului al XVII-lea, toate monetăriile erau
dotate cu astfel de ustensile, care se produceau în cantităţi tot mai mari în
Germania (la Obernzell şi Hesse) şi Austria (la Oberstockstall) şi de unde erau
distribuite atât în Europa, cât şi pe alte continente7. Tot mai rar erau folosite
creuzetele din ceramică, acestea având, în comparaţie cu cele din grafit, o rezistenţă
mai mică la temperaturi ridicate.
Istoricul producerii creuzetelor în Evul Mediu european este unul care
merită expus succint şi în contribuţia mea asupra celor descoperite la monetăria de
la Alba Iulia. Printr-o reglementare comercială dată la Regensburg în anul 1509 a
fost interzis comerţul cu orice tip de ceramică, excepţie făcând „ceramica neagră”
produsă la Obernzell8. A fost prima măsură prin care vasele de grafit realizate în
acest mic sat din Bavaria au fost recunoscute ca fiind „speciale”. Cele dintâi
documente scrise cu privire la întrebuinţarea creuzetelor produse la Obernzell sunt
cunoscute din anul 1549, când astfel de vase apar în monetăria de la Linz (Austria).
Până în secolul al XVII-lea, creuzete produse aici au fost livrate monetăriilor din
Viena, München şi Praga9. Mai târziu, au fost livrate şi pe alte continente, ajungând
chiar şi în insula La Isabela din Republica Dominicană10. Creuzete de tip bavarez şi
hessian s-au produs şi în atelierul Ashmolean din Oxford11, probabil datorită cererii
foarte mari de pe piaţă; se estimează că la începutul epocii moderne, Anglia a
importat „milioane de creuzete” din Germania12.
Creuzete din grafit, întregi sau fragmentare, produse la Obernzell, cu diverse
ştampile, au fost descoperite în număr mare şi publicate din Ungaria încă de la
sfârşitul secolului al XIX-lea13 şi începutul secolului XX14. De asemenea, creuzete
bavareze au fost descoperite şi în Austria, chiar dacă acolo existau depozite de
grafit15.
În sudul Germaniei şi vestul Austriei sunt atestate numeroase exploatări de
grafit în Evul Mediu şi epoca modernă. Două localităţi din Germania au rămas în
istorie ca deţinând cele mai mari depozite de grafit din Europa, unde existau
ateliere de producţie a creuzetelor: Hesse şi Obernzell. Satul Obernzell, din Bavaria
Martinón-Torres, Rehren 2009, p. 70.
Ibidem, p. 58-60, 64-65.
8 Bauer 1983, p. 29.
9 Ibidem, p. 30.
10 Gaimster 1997.
11 Martinón-Torres, Rehren 2006, p. 521.
12 Cotter 1992, p. 256-272.
13 Leustách 1895, p. 377; Hampel 1897, p. 350; Finály 1898, p. 77-79.
14 Hampel 1901, p. 446-448; Gohl 1902, p. 331; Haupolter 1905, p. 318.
15 Pittioni 1974, p. 37-52; Pittioni 1976, p. 175-224.
6
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de Sud, fiind situat pe malul Dunării, „în inima celor mai mari depozite de grafit
din Europa” a jucat un rol important în producerea creuzetelor de grafit. Pe lângă
acestea, creuzete s-au mai produs şi în alte localităţi din Bavaria, Boemia şi Austria
Superioară16. Un document din 1548 menţionează producători şi în Heroldsberg şi
Nürnberg17. Ateliere pentru realizarea acestor vase au fost descoperite şi în
apropiere de Viena, la Ips, unde, se lucra cu lut importat din Bavaria, creuzetele
realizate aici în secolul al XVIII-lea devenind chiar mai celebre decât cele de la
Obernzell18.
Cel mai complet atelier de creuzete descoperit până în prezent este cel de la
Oberstockstall (Austria), situat la 50 km est de Viena. Resturile acestuia, dezvelite
în cursul cercetărilor arheologice din anii 1980 şi 1993, se aflau sub dărâmăturile
rezultate în urma unui posibil cutremur, care ar fi avut loc pe la sfârşitul secolului al
XVI-lea19. Aici s-au găsit aproximativ 1000 de artefacte care au aparţinut sau au
fost produse în atelierul respectiv: aproape 300 de creuzete triunghiulare din grafit
(de diferite dimensiuni), 40 de recipiente pentru topirea plumbului („scrofires”),
100 de creuzete tip cupă, având dimensiuni mici (utilizate pentru probe), peste 20
de flacoane de distilare, 13 mufle etc20. Între creuzetele descoperite aici, s-au găsit şi
piese care nu conţineau grafit. Se pare că pentru producerea creuzetelor, olarii
foloseau şi „argila de fier” (Eisentachen)21. Sunt cunoscuţi şi câţiva meşteri care au
lucrat în atelierul de la Oberstockstall: Christoph von Stenbach, Urban von
Stenbach, Viktor August Fugger şi Sigmund Friedrich Fugger22.
Mai jos voi prezenta succint situaţia creuzetelor triunghiulare produse în
Hesse, care o lungă perioadă de timp au făcut concurenţă celor produse la
Obernzell. Descoperirile arheologice au demonstrat că în satele Epterode şi
Almerode, care mai târziu s-au unit sub denumirea de Groβalmerode, din regiunea
germană Hesse, s-au produs creuzete încă din secolul al XII-lea23. Din secolul al
XVII-lea apar dispute juridice pentru exploatarea depozitelor de grafit24. Începând
din secolul al XVIII-lea, vasele din grafit produse în Hesse se exportau în Anglia,
Scandinavia, Rusia, America, India şi China, prin porturile Bremen, Amsterdam şi
Danzig25.

Martinón-Torres, Rehren 2009, p. 60.
Schultheiβ 1956, p. 27-28.
18 Martinón-Torres, Rehren 2009, p. 60. Apud Gaspari 1797, p. 591.
19 Martinón-Torres, Rehren 2005a, p. 15-16.
20 Ibidem, p. 16. Pentru alte detalii privind atelierul de la Oberstockstall, a se vedea şi Martinón-Torres
et alii 2003; Martinón-Torres, Rehren 2005b, p. 139-149.
21 Termenul provine de la luciul metalic al depozitelor de grafit (Martinón-Torres, Rehren 2009, p.
67).
22 Martinón-Torres, Rehren 2005a, p. 16. Apud von Osten 1998. Sigrid von Osten, coordonatoarea
cercetărilor de la Oberstockstall, a prezentat un catalog al descoperirilor şi a oferit câteva interpretări
asupra atelierului/laboratorului descoperit.
23 Martinón-Torres et alii 2008, p. 2071; Martinón-Torres, Rehren 2009, p. 51.
24 Pentru primele surse care menţionează producerea creuzetelor triunghiulare, vezi Martinón-Torres,
Rehren 2006, p. 517 şi bibliografia.
25 Stephan 1995, p. 32; Martinón-Torres et alii 2008, p. 2071. Un creuzet triunghiular a fost descoperit
şi în Transilvania, la Cluj-Napoca-Conservator, fiind îngropat împreună cu un tezaur monetar din
16
17
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Creuzetele descoperite la monetăria din Alba Iulia
În majoritatea campaniilor de cercetări arheologice efectuate pe teritoriul
monetăriei, în zona porţii de sud a castrului roman, au fost descoperite artefacte
care pot fi puse în legătură cu activitatea monetăriei din secolele XVII-XIX26.
Creuzetele din grafit (84 de piese27 întregi sau fragmentare) ne-au atras atenţia în
mod deosebit şi considerăm că merită o analiză detaliată, în primul rând datorită
faptului că sunt piese rare din atelierele monetare, şi foarte puţin cunoscute, care au
funcţionat în epoca premodernă şi modernă pe teritoriul Transilvaniei; un alt motiv
în sprijinul publicării lor este importanţa creuzetelor în cadrul monetăriei, fiind
utilizate în procesele de topire, răcire şi separare a metalelor, premergătoare
operaţiilor de batere a monedelor şi medaliilor.
Topirea şi turnarea materiei prime (lingouri sau monede vechi) se făcea în
cuptoare dotate cu creuzete, prin adăugarea componenţilor metalici care lipseau,
folosindu-se praf de cărbune pentru prevenirea unui eventual proces de oxidare28.
În procesul de cementare29 a metalelor era folosit şi praful de cărămidă, care era ars
moderat şi măcinat foarte fin30. Pe unele creuzete s-au păstrat urme de praf de
cărămidă din timpul operaţiilor de cementare (pl. 6/1), indicând faptul că această
operaţie chimică nu se făcea în toate creuzetele. Şi purificarea aurului se realiza
utilizând praful de cărămidă, sare, plumb şi cupru31. Conform lui Al. Săşianu, în
secolul al XVII-lea aurul care urma să fie purificat era topit într-un creuzet în care
se introduceau cel mult 66 de mărci (aproximativ 16,208 kg)32. În Transilvania,
această operaţiune se făcea în cadrul monetăriei de la Alba Iulia33, ceea ce arată
faptul că acest oficiu monetar era utilat corespunzător şi avea specialişti în
domeniu.
Înainte de topirea metalelor se luau probe pentru stabilirea conţinutului
acestora, folosind tehnici şi metode specifice pentru diferite metale şi aliaje (cele
mai folosite fiind aurul, argintul, bronzul, cuprul, nichelul)34. Operaţiile de
purificare a metalelor au fost descrise detaliat de Volker Wollmann35, motiv pentru
care nu voi relua discuţia.
Revenind la creuzete, trebuie menţionat că primele astfel de piese din
monetărie, întregi sau fragmentare, au fost „salvate” de Adalbert Cserni în primii
ani ai secolului XX (înainte de 1903, când au fost demolate clădirile), fiind
recuperate şi păstrate în muzeu36. Mai târziu, în săpăturile arheologice efectuate de
secolele XVI-XVII, format din 4307 monede întregi şi 96 de piese fragmentare (Iambor, Pap 1978, p.
331, 346, fig. 1a-b).
26 Vezi notele 2 şi 3.
27 Este vorba despre piesele păstrate în muzeul din Alba Iulia.
28 Wollmann 2012, p. 40.
29 Săşianu 1976, p. 251-253.
30 Ibidem, p. 251.
31 Ibidem, p. 250.
32 Ibidem, p. 251.
33 În anul 1671, pentru o măsură (quentchen, pondus) egală cu 1,62 g de aur praf se plăteau 2 florini şi
50 denari, iar pentru aurul pur 3 florini (ibidem, p. 250, nota 3).
34 Wollmann 2012, p. 38.
35 Ibidem, p. 38-40.
36 Piese la care nu am avut acces în momentul de faţă.
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Gheorghe Anghel (1967-1968), Radu Heitel şi Dorin O. Dan (1980-1981)37, Vasile
Moga (1980, 1985-1986, 1994-2002), George Bounegru, Ilie Lascu şi Anca
Timofan (2014), s-au înregistrat noi descoperiri, care ajută la reconstituirea
activităţii monetăriei albaiuliene: ziduri, creuzete, ceramică, vase speciale utilizate în
laboratoarele monetăriei, cleşti pentru prinderea creuzetelor şi a barelor metalice
etc. Trebuie menţionat că cele mai multe dintre creuzetele întregi şi fragmentare au
fost descoperite în anul 1968 de către Gheorghe Anghel şi, tot atunci, s-a salvat o
mare cantitate de materiale ce au legătură cu activitatea monetăriei, dintre care
menţionăm fragmente de vase ceramice, creuzete şi fragmente de creuzete de
probă (din ceramică), creuzete şi fragmente de creuzete din grafit, vase speciale
utilizate în laboratoarele monetăriei, două blocuri de piatră de mari dimensiuni
utilizate ca suporturi pentru prese, cărămizi ştampilate etc.
În cursul săpăturilor arheologice au fost descoperite mai multe tipuri de vase
realizate din diferite materiale şi pentru diverse scopuri, după cum urmează:
creuzete de probă, confecţionate din gresie şi din ceramică; creuzete pentru
topirea/răcirea/separarea materiei prime, realizate din grafit; creuzete din fontă
(trei tipuri). Despre cele din urmă nu putem preciza momentan pentru care
categorie de operaţii erau folosite.
Pe câteva vase se păstrează mici urme de metal topit. Din păcate, până în
prezent nu am avut posibilitatea realizării de analize metalografice, însă, dacă ne
raportăm la culoarea urmelor de metale, putem presupune că este vorba despre
bronz în mod special, dar şi despre aur. Sunt rare situaţiile în care se păstrează
urme de de acest tip pe vase, deoarece, din cauza temperaturii ridicate, recipientele
se exfoliază.
În Alba Iulia, creuzete din grafit38 şi din ceramică (de probă)39 au mai fost
descoperite la Palatul Episcopal - prezentând aceleaşi caracteristici cu cele de la
monetărie - atât cele din grafit40, cât şi cele din ceramică, utilizate pentru probe41,
fiind datate de autorii descoperirilor în secolele XV-XVIII. De altfel, în monografia
săpăturii de la catedrala romano-catolică şi palatul episcopal, sunt prezentate şi
fragmente de creuzete din ceramică42 şi din grafit43, care au fost plasate cronologic
în secolele XVII-XVIII44. De asemenea, creuzete din grafit şi vase cu grafit în pastă
au mai fost descoperite la Alba Iulia de Anca Timofan45 într-un posibil atelier de
prelucrare a metalelor aflat în „Oraşul de jos”; pe trei fragmente de vase se
păstrează ştampile de producător de la Obernzell, asemănătoare celor descoperite
la monetărie.
Heitel 1983, p. 446-448; Heitel, Dan 1986, p. 187-189.
Marcu Istrate 2009, p. 61, nr. 324.
39 Ibidem, p. 61-62, nr. 325.
40 Ibidem, p. 290, fig. 324/1-4.
41 Ibidem, p. 291, fig. 325.
42 Marcu Istrate 2008, p. 354, nr. 521.
43 Ibidem, p. 614, pl. 106/7.
44 Ibidem, p. 236-237.
45 Informaţie primită de la Anca Timofan, căreia îi mulţumim. Atelierul cercetat în anul 2012, în care
au fost descoperite creuzete din grafit şi vase de lut cu grafit în pastă, se află în curs de prelucrare şi va
fi publicat în viitorul apropiat.
37
38
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Conform ştampilelor (ştanţe/sigle ale atelierelor), creuzetele descoperite la
monetăria de la Alba Iulia au fost produse în atelierele de la Obernzell.
Formele creuzetelor
Din punct de vedere tipologic, vasele sunt clasificate în funcţie de formă,
însă, conform unor opinii, acest indicator nu ar avea relevanţă şi în clasificarea
creuzetelor, principalul criteriu fiind funcţia îndeplinită de acestea46. Astfel,
conform aceloraşi opinii, tipologia se va face în funcţie de atributele tehnice şi de
natura operaţiilor la care se folosesc, respectiv de cementare, testări şi topire47.
Însă, trebuie avut în vedere faptul că toate creuzetele (produse la Obernzell, de
pildă), indiferent de dimensiuni, au aceeaşi compoziţie şi, foarte probabil, un vas
folosit la operaţia de cementare putea fi folosit ulterior şi la topirea metalelor48.
Creuzetele sunt reprezentate printr-un grup mare şi variat de vase ceramice,
ele fiind folosite pentru anumite operaţii care se desfăşoară la temperaturi
ridicate49. Creuzetele trebuie să fie suficient de rezistente pentru a suporta greutatea
metalului topit, până când acesta se răceşte. Materialul din care sunt confecţionate
trebuie să fie suficient de refractar încât să nu se înmoaie la temperaturi înalte50. În
funcţie de aceste aspecte, rezultă şi dimensiunea creuzetului ori grosimea pereţilor
săi.
Un prim tip de creuzet din grafit îl reprezintă vasele de mari dimensiuni51
(pl. 9/7; 10/1, 3; 12; 13/4). Urmează cele de dimensiuni medii (pl. 9/4; 13/2-3;
14/3-4; 15/1; 16/3-5), între care se disting forme mai speciale, după cum urmează:
vase cu toartă, care sunt destul de rar întâlnite (pl. 10/6), vase cu gura mai largă
decât partea inferioară (pl. 10/4) şi vase cu buza mult invazată (pl. 10/5), care, de
asemenea, se întâlnesc mai rar; tot aici voi include şi un capac de creuzet (pl. 17/8),
care este singurul cunoscut de la monetăria din Alba Iulia. La acestea se adaugă
creuzetele de mici dimensiuni realizate din grafit (pl. 9/1-3, 5-6; 13/1; 14/1-2;
16/1-2). Tot din grafit sunt realizate câteva creuzete de tip farfurie, utilizate cel mai
probabil pentru diferite probe (pl. 11/1-4).
Voi propune o scurtă tipologie realizată în funcţie de dimensiunile vaselor,
însă trebuie avut în vedere faptul că un singur vas de grafit are profil întreg (fig.
7/1a-c), celelalte fiind fragmentare. Din acest motiv, tipologia nu se poate face în
funcţie de mărimea lor, ci, eventual, în funcţie de diametrul fundului. Grosimea
pereţilor şi a fundului nu ajută la întocmirea tipologiei, deoarece variază de la vas la
vas. Sunt cunoscute vase cu pereţii mult mai groşi decât fundul sau cu fundul mult
mai gros decât pereţii. De asemenea, sunt şi situaţii în care un vas cu diametrul
bazei mare are grosimea fundului destul de mică. Uneori, mărimea poate fi cel mult
aproximată, cum este cazul unui vas căruia îi lipseşte doar fundul (pl. 10/1).
Bayley, Rehren 2007, p. 46.
Ibidem, p. 50.
48 Deoarece sunt foarte puţine vase întregi între descoperirile din monetăria de la Alba Iulia, nu se
poate aprecia capacitatea creuzetelor.
49 Ibidem, p. 46; a se vedea şi Rehren 1997, p. 355-368.
50 Ibidem, p. 47.
51 Pentru dimensiunile exacte ale pieselor, vezi Catalogul pieselor.
46
47

226

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

Creuzete din grafit

În primul tip, reprezentat prin vasele de mari dimensiuni, am inclus acele
creuzete cu diametrul fundului mai mare de 25 cm; în tipul II, reprezentat prin
vasele de dimensiuni medii, am inclus creuzetele cu diametrul fundului cuprins
între 10 şi 25 cm, iar în tipul III, creuzetele de dimensiuni mici, cu diametrul
fundului mai mic sau egal cu 10 cm.
Pe lângă formele din grafit prezentate mai sus, mai întâlnim două tipuri de
creuzete, de mici dimensiuni, realizate din gresie semifină - care prezintă câte o
mică scobitură concavă -, utilizate pentru diverse operaţii de probe52 (pl. 17/1-2, 47), respectiv din ceramică - glazurate pe interior (pl. 17/3), utilizate în acelaşi scop.
Ştampilele de pe creuzete
O parte dintre creuzetele de grafit provenind de la monetăria din Alba Iulia
conţin ştampile cu mărcile atelierelor unde au fost produse. Ele pot fi împărţite în
două categorii: cu o ştampilă şi cu două ştampile, între ele regăsindu-se şi un vas cu
ştampilele orientate diferit (pl. 15/3), în timp ce toate celelalte sunt plasate exact la
fel. Nu am identificat ştampile diferite ca tip sau formă pe acelaşi vas.
În general, ştampilele sunt întâlnite pe fundul creuzetelor şi mai rar pe
toartă. Pe lângă acestea, în unele situaţii apar diferite mărci (?), reprezentate de
anumite cifre, numere sau alte semne.
Cea mai cunoscută ştampilă de producător de la Obernzell este reprezentată
prin diferite forme ale cifrei „4”, având două iniţiale de o parte şi de cealaltă a
codiţei cifrei53, aceasta fiind întâlnită în cele mai multe cazuri şi la Alba Iulia, literele
de la bază fiind „L-K” (pl. 18/1-5). Pe fundul a nouă vase am identificat câte două
astfel de ştampile. De asemenea, în descoperirile de la monetărie mai întâlnim
ştampile care au litera „M” în terminaţia cifrei „4” şi litera „K”, plasată la jumătatea
codiţei cifrei (pl. 18/6-9). Până în prezent, am putut identifica patru vase cu câte
două astfel de ştampile, şi alte trei vase cu câte una singură. Între cele 84 de
creuzete din grafit, întregi sau fragmentare, se află un fund de vas cu două ştampile
pe care este reprezentată câte o ancoră flancată de literele „L-K”54 (pl. 18/10),
acest tip fiind mai rar întâlnit. Pe acelaşi vas sunt două ştanţe plasate deasupra şi
dedesubtul ştampilelor, care nu pot fi descifrate în întregime (pl. 12). Cea din
partea de sus arată astfel: DE (B ?) [...] (L ?), iar cea din partea de jos: [...] (I ?) ER.
Pe lângă acestea, este cunoscut un fragment de vas care are ştampila pe toartă (pl.
10/6), fiind singurul exemplar de acest fel descoperit în cursul cercetărilor
arheologice de la monetăria din Alba Iulia. Unele ştampile sunt exfoliate (pl. 13/3;
15/1; 16/5).
De remarcat că mărcile de pe creuzetele descoperite în Ungaria şi Austria
(pl. 4), care par a fi realizate tot în Bavaria, la Obernzell, sunt total diferite de
mărcile prezente pe vasele descoperite la Alba Iulia.
Clasificarea acestora s-a făcut în funcţie de reprezentările de pe ele. În tipul I
am inclus ştampilele cu literele „L-K” poziţionate de o parte şi de cealaltă a codiţei
Vezi ibidem, nr. 78-85.
Martinón-Torres, Rehren 2009, p. 64; Ciulavu 2015, p. 355.
54 Între mărcile de creuzete produse la Obernzell este întâlnită ştampila cu o ancoră şi cu literele „IK” de o parte şi de cealaltă (Martinón-Torres, Rehren 2009, p. 64, fig. 7).
52
53
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cifrei „4” (pl. 18/1-5), tipul II este alcătuit din cele cu litera „M” la baza cifrei şi
litera „K” la jumătatea codiţei (pl. 18/6-9), iar în tipul III am inclus ştampila pe
care este reprezentată o ancoră în prelungirea cifrei „4”, flancată de literele „L-K”
(pl. 18/10).
În funcţie de reprezentările cifrei şi literelor, primele două tipuri se împart, la
rândul lor, în cinci, respectiv patru subtipuri (pl. 18).
Tipului I îi aparţin subtipurile:
I.1. hasta orizontală de sub cifra „4” atinge marginile cartuşului, iar hasta
superioară a literei „K” este curbată (pl. 18/1);
I.2. este asemănător cu I.1, dar hastele literei „K” sunt drepte şi ating
marginea cartuşului (pl. 18/2);
I.3. hasta orizontală de sub cifra „4” este mai scurtă, iar litera „L” atinge
codiţa cifrei „4” (pl. 18/3);
I.4. hasta orizontală de sub cifra „4” este mai scurtă decât în toate celelalte
cazuri (pl. 18/4);
I.5. reprezentările sunt mai mici şi mai subţiri decât de obicei, iar litera „K”
nu mai este în ligatură (pl. 18/5).
Tipul II l-am împărţit în patru subtipuri datorită diferenţelor de reprezentare
ale literelor „K” şi „M”, dar şi datorită terminaţiei cifrei „4”, care diferă de la caz la
caz:
II.1. hastele literei „K” sunt curbate, iar litera „M” este reprezentată cu
hastele depărtate în partea inferioară (pl. 18/6);
II.2. hastele literei „K” sunt curbate şi depărtate în comparaţie cu subtipul
II.1, iar litera „M” este reprezentată şi ea diferit (pl. 18/7);
II.3. hastele literei „K” sunt drepte, iar hasta inferioară porneşte de la
jumătatea celei superioare şi hastele literei „M” sunt drepte (pl. 18/8);
II.4. litera „K” este reprezentată normal, drept (pl. 18/9).
Ştampila cu ancoră apare pe un singur creuzet descoperit la monetăria de la
Alba Iulia, pe care este imprimată de două ori cu aceeaşi ştanţă (pl. 12). În
clasificarea propusă nu am ţinut cont de dimensiunile cartuşelor (tabel 1) deoarece
relevante sunt reprezentările, dimensiunile ajutând eventual la identificarea
numărului de ştanţe folosite.
Pe unul din vase întâlnim două ştampile din tipul II, care sunt orientate
diferit (pl. 15/3), fiind singurul exemplar de acest tip, toate celelalte vase având
ştampilele orientate identic. Dimensiunile acestora variază în funcţie de
dimensiunile vaselor; cea mai mare are lungimea de 5,40 cm şi lăţimea de 3,80 cm
(pl. 12), iar cea mai mică are lungimea de 2,60 cm şi lăţimea de 1,40 cm (pl. 5/1).
Există şi ştampile pentru care nu se pot calcula dimensiunile deoarece sunt
exfoliate (tabel 1, nr. 3, 17-19). Aşadar, am putut identifica un umăr de 13 variante
de ştanţe pentru cele trei tipuri de ştampile întâlnite. Nu în toate cazurile
dimensiunile ştampilelor sunt proporţionale cu cele ale vaselor, fiind cunoscute
ştampile mici pe vase mari (pl. 13/3-4; 14/4; 15/3) şi ştampile mari pe vase mici
(pl. 14/1, 3; 16/1-3). De asemenea, pe vasul cu ştampilele orientate în mod diferit
(pl. 15/3) am sesizat diferenţe în dimensiunile cartuşelor; lungimea lor nu se poate
măsura deoarece sunt exfoliate în partea superioară, dar lăţimea diferă, astfel: prima
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ştampilă are 2,22 cm, iar cea de-a doua are 2,29 cm, ceea ce indică faptul că s-au
folosit ştanţe diferite pentru acelaşi creuzet.
Trebuie prezentată şi opinia lui Vasile Moga referitoare la ştampilele de pe
creuzete, care susţine că ar reprezenta însemne masonice55, bazându-se probabil pe
apariţia cifrei „4” în reprezentările de pe acestea. Nu excludem posibilitatea ca
meşterii sau o parte din meşterii care au produs creuzetele să fi fost masoni, însă,
aşa cum am mai explicat, înainte de toate ele sunt mărcile atelierelor bavareze unde
se produceau creuzete de grafit în Evul Mediu şi în epoca modernă56. Pornind de la
ipoteza prezentată mai sus, aceste ştampile ar merita în viitor o analiză detaliată şi
din punct de vedere al simbolisticii.
Cifre, numere şi semne
Cifrele şi numerele ştanţate pe fundul creuzetelor din grafit ar putea
reprezenta indicii asupra capacităţii vaselor, fiind întâlnite destul de des pe piesele
descoperite la monetărie (tabel 2). Trebuie avut în vedere faptul că între acestea se
regăsesc şi câteva semne pe care nu le-am putut identifica. Menţionăm aici câteva
dintre ele: „O” (tabel 2, nr. 1), „< 0” (tabel 2, nr. 11), „L 4” (tabel 2, nr. 4) şi „8
C” (tabel 2, nr. 13). Pe lângă acestea, mai sunt cunoscute două situaţii despre care
se poate spune că sunt întâlnite mai des în diferite reprezentări şi nu pot fi
considerate neapărat „semne necunoscute”: „Z 0” (tabel 2, nr. 6), care ar putea fi
„20”, deoarece pe un alt creuzet este cunoscută această marcă cu „2” nu cu „Z”
(tabel 2, nr. 5).
În privinţa acestor semne, trebuie subliniat faptul că majoritatea sunt
executate rudimentar, în comparaţie cu ştampilele prezente pe vase. În multe
situaţii întâlnim cifrele depărtate, ori una ştanţată drept şi alta strâmb, fapt ce indică
utilizarea unor ştanţe diferite pentru fiecare cifră sau semn. Spre exemplu, cifra „1”
este reprezentată în patru moduri (tabel 2, nr. 2-4, 15), iar cifra „4” în trei moduri
(tabel 2, nr. 4, 7-8).
Concluzii
Prezenţa unui număr mare de creuzete în monetăria de la Alba Iulia nu este
întâmplătoare, deoarece, pe lângă faptul că era cea mai mare monetărie
transilvăneană şi una dintre cele mai importante din imperiu, aici se realizau toate
operaţiile de preschimbare a metalelor în scop monetar, pentru toate monetăriile
transilvănene, care au funcţionat în secolul al XVII-lea57. Pe parcursul secolului al
XVIII-lea şi în prima parte a celui următor, la Alba Iulia s-au bătut monede în
cantităţi foarte mari, ceea ce a dus la achiziţionarea unui număr mare de creuzete.
Toate vasele din grafit descoperite în timpul cercetărilor arheologice
efectuate pe teritoriul monetăriei au fost importate din localitatea bavareză
Obernzell care, datorită situării lângă cele mai mari depozite de grafit din Europa,
era cel mai mare centru de producţie de astfel de vase din lume.

Moga 1999, p. 8-9; Moga 2002, p. 131.
Ciulavu 2015, p. 355.
57 Săşianu 1976, p. 250, nota 3.
55
56

229

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

Florin Ciulavu

Noi descoperiri de creuzete utilizate în monetăria albaiuliană sau în altă
monetărie transilvăneană ar ajuta la o mai bună cunoaştere a proceselor
premergătoare baterii monedelor, mai ales dacă pe suprafaţa lor s-ar mai păstra
urme de metale topite. Ar fi foarte important, ca pe viitor, pe acestea să se realizeze
analize metalografice, deoarece rezultatele lor ar putea ajuta la reconstituirea unor
procese tehnologice.
Scurta mea contribuţie la studiul creuzetelor de grafit utilizate în monetăria
de la Alba Iulia poate fi un început în studierea acestor tipuri de vase utilizate în
monetăriile transilvănene, dar şi în diverse ateliere de prelucrare a metalelor, şi a
operaţiilor necesare pentru pregătirea metalelor în vederea transformării lor în
monede.
Catalogul pieselor58
I. Creuzete ştampilate
A. Cu o ştampilă
1. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru
cu luciu metalic; e) H = 4,70; Dfund= 3,90; Gperete= 0,50; f) sec. XVIII-XIX; g) o ştampilă: L
= 3,40; l = 1,40-1,50; h) Nr. inv.: F 10203 (pl. 16/1).
2. a) grafit; b) fragment de perete cu buză şi toartă; c) pastă semifină, arsă reducător; ardere
secundară; prezintă urme de metal topit; d) negru cu luciu metalic; e) H = 12,30; D = 9,40;
Gperete = 0,80; Gbuză = 1,60; f) sec. XVIII-XIX; g) o ştampilă: L = 3,50; l = 2,40; h). Nr. inv.:
F 10200.
3. a) grafit; b) vas întreg; c) pastă semifină, arsă reducător; prezintă urme de metal topit la
interior şi exterior; d) negru cu luciu metalic; e) H = 16,70; Dfund = 7,00; Dgură = 14,60;
Gbuză = 1,00; f) sec. XVIII-XIX; g) o ştampilă, din care se mai păstrează doar un colţ; h)
Nr. inv.: F 10202 (pl. 7/1a-c).
4. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru
cu luciu metalic; e) H = 13,03; Dfund = 9,21; Gfund = 2,32; Gperete max. = 1,72; Gperete min. =
1,00; f) sec. XVIII-XIX; g) o ştampilă cu L = 3,50 şi l = 1,90 şi ştanţa „L4” cu hasta
orizontală de la L mai scurtă decât de obicei, care ar putea reprezenta „14”; h) Nr. inv.: F
4426 (pl. 15/4).
5. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru
cu luciu metalic; e) H = 12,32; Dfund = 9,31 x 9,12; Gfund = 3,11; Gperete max. = 1,73; Gperete
min. = 1,19; f) sec. XVIII-XIX; g) o ştampilă cu L = 3,10 şi l = 1,80 şi ştanţa „24”; h) Nr.
inv.: F 4429 (pl. 14/2).
6. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru
cu luciu metalic; e) H = 16,19; Dfund = 20,02 x 19,82; Gfund = 5,41; Gperete max. = 5,41; Gperete

Am optat pentru descrierea detaliată a fiecărei piese, după cum urmează: a. material; b.
întreg/fragment; c. pastă; d. culoare; e. dimensiuni (cm); f. încadrare cronologică; g. ştampile/ştanţe;
h. nr. inv. Abrevieri folosite în catalog: A - adâncime, H - înălţime, G - grosime, D - diametru, L lungime, l - lăţime, int. - interior, ext. - exterior, max. - maxim, min. - minim, nr. inv. - număr de
inventar. Tipul de descriere a pieselor este preluat de la Pittioni 1976, p. 176-184 (unde este prezentat
catalogul creuzetelor şi fragmentelor de creuzete descoperite în timpul cercetărilor efectuate în 1970
la o mănăstire din Heiligenkreuz, Austria) şi de la Marcu Istrate 2009, p. 61-62, nr. 324-325 (unde
sunt prezentate câteva creuzete din grafit şi din ceramică descoperite la Palatul Episcopal din Alba
Iulia).
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min. = 3,78; f) sec. XVIII-XIX; g) o ştampilă cu L = 3,20 şi l = 1,60 şi ştanţa „200”; h) Nr.
inv.: F 4419 (pl. 13/4).
7. a) grafit; b) fund de vas şi perete; vitrifiat la exterior şi exfoliat la interior; c) pastă
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 5,47; Dfund = 4,47; Gperete max. =
1,71; Gperete min. = 0,95; f) sec. XVIII-XIX; g) se observă cartuşul unei ştampile care este
vitrifiată: L = 3,14; l = 2,00; h) Nr. inv.: F 10196.
8. a) grafit; b) fund de vas cu perete, vitrifiat şi uşor exfoliat la exterior; prezintă urme de
arsură la interior, pe fund; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H
= 6,43; Dfund = 6,83; Gperete la bază = 1,53; Gperete min. = 1,06; f) sec. XVIII-XIX; g) conţine o
ştampilă: L = 4,22; l = 2,27; lângă ştampilă este ştanţat „15” (partea inferioară a cifrei 5 nu
se vede bine); h) Nr. inv.: F 10186 (pl. 16/2).

B. Cu două ştampile
9. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; prezintă
urme intense de folosire; d) negru cu luciu metalic; e) H = 7,50; Dfund = 11,50; Dinterior =
9,70; Gperete = 1,50; f) sec. XVIII-XIX; g) două ştampile: L = 5,10; l = 3,10 (ambele cartuşe
au aceleaşi dimensiuni); h) Nr. inv.: F 10201 (pl. 16/4).
10. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru
cu luciu metalic; e) H = 7,00; Dfund = 13,20; Gfund = 2,40; Gperete = 2,40; f) sec. XVIII-XIX;
g) două ştampile cu L = 3,60 şi l = 1,60 şi ştanţa „40”; h) Nr. inv.: F 4417 (pl. 14/4).
11. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru
cu luciu metalic; e) H = 7,20; Dfund = 16,40; Gfund = 4,00; Gperete = 4,60; f) sec. XVIII-XIX;
g) două ştampile cu L = 3,60 şi l = 1,60 (ambele sunt exfoliate de la temperatură) şi ştanţa
„10”; h). Nr. inv.: F 4453 (pl. 15/1).
12. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru
cu luciu metalic; e) H = 30,40; Gfund = 3,00; Gperete = 2,60; f) sec. XVIII-XIX; g) două
ştampile cu L = 3,40 şi l = 1,40 şi ştanţa „< 0”; h) Nr. inv.: F 5010 (pl. 13/2).
13. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d)
negru cu luciu metalic; e) H = 7,11; Dfund = 13,14; Gfund = 2,91; Gperete = 2,08; f) sec.
XVIII-XIX; g) două ştampile cu L = 4,00 şi l = 2,00 (sunt exfoliate) şi ştanţa „50” cu „5”
în formă de „S”; h) Nr. inv.: F 4422 (pl. 16/5).
14. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d)
negru cu luciu metalic; e) H = 8,72; Dfund = 9,38; Gfund = 2,79; Gperete = 1,41; f) sec. XVIIIXIX; g) două ştampile cu L = 3,30 şi l = 1,90 şi ştanţa „20”; h) Nr. inv.: F 4428 (pl. 14/1).
15. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d)
negru cu luciu metalic; e) H = 9,39; Dfund = 8,32 x 8,49; Gfund = 2,78; Gperete min. = 1,02; f)
sec. XVIII-XIX; g) două ştampile cu aceleaşi dimensiuni: L = 3,10; l = 2,00; h) Nr. inv.: F
4425 (pl. 16/3).
16. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d)
negru cu luciu metalic; e) H = 10,29; Dfund = 10,29 x 10,22; Gfund = 2,42; Gperete max. = 1,82;
Gperete min. = 1,11; f) sec. XVIII-XIX; g) două ştampile cu L = 3,30 şi l = 1,80 şi ştanţa „Z
0” (probabil „20”); h) Nr. inv.: F 4423 (pl. 14/3).
17. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d)
negru cu luciu metalic; e) H = 14,22; Dfund = 18,22 x 18,04; Gfund = 6,21; Gperete max. = 4,43;
Gperete min. = 2,78; f) sec. XVIII-XIX; g) două ştampile (sunt exfoliate, nu se pot lua
dimensiuni) şi ştanţa „I 0” (probabil „10”) (pl. 13/3).
18. a) grafit; b) fund de vas cu perete; la exterior este vitrifiat (nu se pot lua dimensiuni
corecte); c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 10,38; Dfund =
18,90 x 18,88; Gfund = 3,50; f) sec. XVIII-XIX; g) două ştampile: nr. 1 - 4,21 x 2,15; nr. 2 231
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4,18 x 2,25; pe fundul vasului s-a lipit o cărămidă care acoperă o parte dintr-o ştampilă;
partea inferioară din ştampila nr. 2 este exfoliată; h) Nr. inv.: F 10206.
19. a) grafit; b) fund de vas şi perete; vitrifiat şi exfoliat la exterior şi interior; c) pastă
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 10,70; Dfund = 19,90 x 19,20; f)
sec. XVIII-XIX; g) două ştampile cu orientare diferită, ambele fiind exfoliate în partea
superioară (nu se poate măsura lungimea cartuşelor): nr. 1 - l = 2,22; nr. 2 - l = 2,29; h) Nr.
inv.: F 10207 (pl. 15/3).
20. a) grafit; b) fund de vas şi perete; intens vitrifiat la exterior şi exfoliat la interior; c) pastă
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 11,65; Dfund = 18,52 x 19,20;
Gperete la bază = 4,21; f) sec. XVIII-XIX; g) conţine două ştampile, din care una este vitrifiată
şi nu poate fi reconstituită în întregime; dimensiunile ştampilei nr. 2: L = 4,14; l = 2,25; h)
Nr. inv.: F 10208.
21. a) grafit; b) fund de vas, ce prezintă urme intense de vitrifiere la exterior şi urme de
metal topit la interior; de asemenea, prezintă urme de ardere secundară pe fund - dungi
negre şi portocalii; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) Hmax.=
14,22; Dfund = 20,69 x 20,62; Gperete max. = 4,22; Gperete min. = 2,58; f) sec. XVIII-XIX; g)
două ştampile: L = 2,60; l = 1,40; ştanţa „Z00”; ştampilele sunt foarte mici raportate la
dimensiunile creuzetului; h) Nr. inv.: F 10211 (pl. 5/1).
C. Cu cinci ştampile
22. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d)
negru cu luciu metalic; e) H = 40,43; Dfund = 34,20 x 33,62; Gfund = 6,12; Gperete = 4,10; f)
sec. XIX; g) cinci ştampile - două reprezentând sigla atelierului unde au fost produse, una
având un semn neidentificat şi două ştampile pe care se mai văd doar câteva litere; h) Nr.
inv.: F 4415 (pl. 12).
II. Creuzete fără ştampile
23. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru
cu luciu metalic; e) H = 4,70; Dfund = 18,70; Dgură = 17,40; Gperete = 1,40; f) sec. XVII-XIX;
g) -.
24. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; stare
avansată de degradare (exfoliat); d) negru cu luciu metalic; e) H = 9,40; Dfund = 19,80; G =
1,40; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4444.
25. a) grafit; b) fragment din peretele unui vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu
luciu metalic; e) H = 17,80; Dfund = 22,8; Gpartea superioară = 1,80; Gpartea inferioară = 4,00; f) sec.
XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4420.
26. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru
cu luciu metalic; e) H = 12,60; Dfund = 13,60; Dgură = 20,40; Gperete = 2,00; Gfund = 3,80; f)
sec. XVII-XIX; g) ştanţa „O”; h) Nr. inv.: F 4441 (pl. 13/1).
27. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru
cu luciu metalic; e) H = 11,00; Dfund = 12,40; Gfund = 2,10; Gperete sus = 1,40; Gperete jos =
3,00; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4427.
28. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru
cu luciu metalic; e) H = 14,20; Dfund = 23,80; Gfund = 2,20; Gpartea superioară = 2,20; Gpartea
inferioară = 4,00; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4414.
29. a) grafit; b) fragment de perete şi buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu
luciu metalic; e) H = 18,60; Dgură = 33,60; Gpartea superioară = 1,80; Gpartea inferioară = 2,00; f) sec.
XVII-XIX; g) -.
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30. a) grafit; b) fragment de perete şi buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu
luciu metalic; e) H = 31,20; Dvas = 21,00; Gpartea superioară = 3,20; Gpartea inferioară = 4,40; f) sec.
XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4418.
31. a) grafit; b) fragment de perete şi buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu
luciu metalic; e) H = 7,40; lfragment = 12,00; Dgură = 38,12; Gbuză = 2,40; f) sec. XVII-XIX; g)
-; h) Nr. inv.: F 4438.
32. a) grafit; b) fragment de perete şi buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu
luciu metalic; e) H = 12,14; lfragment = 26,40; Dgură = 52,40; Gbuză = 2,20; f) sec. XVII-XIX;
g) -; h) Nr. inv.: F 4433.
33. a) grafit; b) fragment de vas aproape întreg, fund şi perete (nu are profil întreg); c) pastă
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 48,14; Dfund = 29,00; Dpartea
superioară = 37,80; Gfund = 4,45; Gperete = 4,20 (jos) şi 2,40 (sus); f) sec. XVII-XIX; g) -.
34. a) grafit; b) fragment de perete şi buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu
luciu metalic; e) H = 39,23; Dgură = 30,62; lfragment = 17,63; Gpartea superioară = 2,40; Gpartea
inferioară = 5,22; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4416.
35. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d)
negru cu luciu metalic; e) H = 32,41; Dfund = 34,00; Gfund = 5,80; Gperete = 4,40; f) sec.
XVII-XIX; g) -.
36. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d)
negru cu luciu metalic; e) H = 6,60; Dfund = 7,00; Gfund = 1,30; Gperete = 1,10; f) sec. XVIIXIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4430.
37. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d)
negru cu luciu metalic; e) H = 4,82; Dfund = 10,34; Gfund = 0,91; Gperete = 1,52; f) sec. XVIIXIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4421.
38. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d)
negru cu luciu metalic; e) H = 11,41; Dfund = 13,05; Gfund = 2,00; Gperete max. = 1,62; Gperete
min. = 1,39; f) sec. XVII-XIX; g) -.
39. a) grafit; b) fragment de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu
luciu metalic; e) H = 13,70; l = 11,72; Gmax. = 2,90; Gmin. = 1,89; f) sec. XVII-XIX; g) -; h)
Nr. inv.: F 4439.
40. a) grafit; b) fragment de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu
luciu metalic; e) H = 14,28; l = 10,74; Gmax. = 3,09; Gmin. = 2,40; f) sec. XVII-XIX; g) -; h)
Nr. inv.: F 4446.
41. a) grafit; b) fragment de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu
luciu metalic; e) H = 15,53; l = 14,78; Gmax. = 4,92; Gmin. = 4,71; f) sec. XVII-XIX; g) -; h)
Nr. inv.: F 4450.
42. a) grafit; b) fragment(e) de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu
luciu metalic; e) H = 17,70; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4443; F 4445; F4448.
43. a) grafit; b) fragment de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu
luciu metalic; e) H = 13,58; l = 9,12; Gmax. = 2,21; Gmin. = 1,68; f) sec. XVII-XIX; g) -; h)
Nr. inv.: F 4434.
44. a) grafit; b) fragment de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu
luciu metalic; e) H = 14,45; l = 11,70; Gmax. = 2,70; Gmin. = 1,70; f) sec. XVII-XIX; g) -; h)
Nr. inv.: F 4449.
45. a) grafit; b) fragment de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu
luciu metalic; e) H = 12,62; l = 6,31; Gmax. = 4,54; Gmin. = 3,09; f) sec. XVII-XIX; g) -; h)
Nr. inv.: F 4440.
46. a) grafit; b) fragment de perete de vas cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d)
negru cu luciu metalic; e) H = 12,78; l = 7,05; Gmax. = 1,43; Gmin. = 0,92; f) sec. XVII-XIX;
g) -; h) Nr. inv. F 4436.
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47. a) grafit; b) fragment de perete de vas cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d)
negru cu luciu metalic; e) H = 9,70; l = 7,62; Gmax. = 1,12; Gmin. = 0,78; f) sec. XVII-XIX;
g) -; h) Nr. inv.: F 4435.
48. a) grafit; b) fragment de perete de vas cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d)
negru cu luciu metalic; e) H = 11,74; l = 3,51; G = 1,20; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.:
F 4431.
49. a) grafit; b) fragment de perete de vas cu buză; buza este mult invazată; c) pastă
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 12,63; l = 10,68; Gmax. = 2,52;
Gmin. = 1,70; Gbuză = 3,09; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4447.
50. a) grafit; b) fragment de capac, care avea mâner de prindere; c) pastă semifină, arsă
reducător; d) negru cu luciu metalic; e) L = 11,52; H = 6,03; Gmax. = 1,22; Gbuză = 0,71; f)
sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4437 (pl. 17/8).
51. a) grafit; b) fragment de perete de vas cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d)
negru cu luciu metalic; e) H = 12,72; l = 8,49; Gperete max. = 2,60; Gperete min. = 2,18; Gbuză =
2,10; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4442.
52. a) grafit; b) fragment de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu
luciu metalic; e) H = 13,51; l = 8,83; Gmax. = 2,12; Gmin. = 1,19; f) sec. XVII-XIX; g) -; h)
Nr. inv.: F 4432.
53. a) grafit; b) fragment de perete de vas cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d)
negru cu luciu metalic; e) H = 20,48; l = 12,79; Gperete max. = 2,68; Gperete min. = 1,52; Gbuză =
2,07; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4443.
54. a) grafit; b) vas aproape întreg, lipseşte o mică parte din fund, dar nu este perforat; are
peretele scund şi deschidere mare la gură; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu
luciu metalic; e) H = 3,21; D = 11,82; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4424.
55. a) grafit; b) fund de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) G
= 4,81; Dext. = 20,05; Dint. = 11,82 x 11,23; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4451.
56. a) grafit; b) fragment de perete de vas cu buză; uşoare urme de vitrifiere la suprafaţă; c)
pastă semifină, arsă reducător; descoperire din anul 1985, la -1,95 m, în apropierea porţii de
sud a castrului; d) negru cu luciu metalic; e) H = 9,43; lmax. = 6,12; Gmax. = 1,22; Gmin. =
1,03; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10210/1.
57. a) grafit; b) fragment de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; descoperire din
anul 1985, la -1,95 m, în apropierea porţii de sud a castrului; d) negru cu luciu metalic; e) H
= 4,61; l = 6,73; Gmax. = 1,60; Gmin. = 1,43; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10210/2.
58. a) grafit; b) fund de vas cu perete; partea inferioară a fundului lipseşte, dar nu este
perforat; se observă urme de cărămidă pisată pe interiorul vasului; c) pastă semifină, arsă
reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 17,65; Amax. = 14, 00; Gperete max. = 1,60; Gperete
min. = 1,13; Gfund păstrat = 1,82; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10204.
59. a) grafit; b) perete de vas cu buză (lipseşte fundul şi o mică parte din pereţi); se observă
urme de cărămidă pisată pe interiorul vasului; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu
luciu metalic; e) H = 23,83; Gmax., la bază = 2,45; Gbuză = 1,68; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr.
inv.: F 10205.
60. a) grafit; perete de vas cu buză şi toartă; are depunere de var la interior; c) pastă
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 16,08; Gperete max. = 0,93; Gperete
min. = 0,57; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10192.
61. a) grafit; b) perete de vas cu buză; uşoare urme de vitrifiere la exterior; urme de
cărămidă la interior; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H =
10,17; Gbuză = 1,67; Gperete min. = 1,21; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10195.
62. a) grafit; b) perete de vas cu buză; uşoare urme de praf de cărămidă la interior şi
exterior; uşor exfoliat la interior; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic;
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e) H = 6,70; l = 12,10; Gbuză = 1,61; Gmin. = 1,08; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F
10210/3.
63. a) grafit; b) perete de vas; uşoare urme de praf de cărămidă la interior; c) pastă semifină,
arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 11,86; lmax. = 11,75; Gmax. = 1,39; Gmin. =
1,14; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10193.
64. a) grafit; b) perete de vas cu buză; urme de praf de cărămidă la interior şi uşoare urme
de vitrifiere la exterior; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H =
22,17; Dla gură = 21,00; Gmax. păstrat = 2,38; Gbuză = 1,66; Gmin.= 1,21; f) sec. XVII-XIX; g) -;
h) Nr. inv.: F 10194.
65. a) grafit; b) profil întreg de vas tip farfurie, cu buza dreaptă; c) pastă semifină, arsă
reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 8,72; Dmax. = 43; Gbuză = 2,20; Gmax. perete =
1,86; Gmin. perete = 1,31; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10189.
66. a) grafit; b) perete de vas cu buză; urme de praf de cărămidă la interior; c) pastă
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 9,11; Dmax. = 22,00; Gbuză = 1,67;
Gmax. = 1,44; Gmin. = 1,24; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10187.
67. a) grafit; b) fund de vas cu perete şi buză (profil întreg); vas tip farfurie; c) pastă
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 5,20; Dmax. = 28,20; Gbuză = 1,34;
Gmin. = 1,07; fundul vasului se subţiază spre mijlocul lui; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.:
F 10188.
68. a) grafit; b) perete de vas tip farfurie, cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru
cu luciu metalic; e) H = 6,83; Dmax. = 42,40; Gbuză = 2,42; Gmin. = 1,24; f) sec. XVII-XIX; g)
-; h) Nr. inv.: F 10197.
69. a) grafit; b) perete de vas tip farfurie, cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru
cu luciu metalic; e) H = 5,40; Dmax. = 42,40; Gbuză = 2,42; Gmin. = 1,51; f) sec. XVII-XIX; g)
-; h) Nr. inv.: F 10191.
70. a) grafit; b) fund de vas cu perete şi buză (profil întreg); vas tip farfurie; c) pastă
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 4,00; Dmax. = 20,50; Gbuză = 1,38;
Gmin. = 1,19; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10210/4.
71. a) grafit; b) fund de vas cu perete, vitrifiat la exterior; urme de vitrifiere la interior şi
posibile urme de metal topit la interior; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu
metalic; e) H = 4,15; Dmax. păstrat = 5,90; Gfund = 1,50; Gpereţi = 0,59; f) sec. XVII-XIX; g) -;
h) Nr. inv.: F 10210/5.
72. a) grafit; b) perete de vas tip farfurie, cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru
cu luciu metalic; e) H = 4,00; Gbuză = 1,14; Gperete max. = 0,83; Gperete min. = 0,61; f) sec. XVIIXIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10210/6.
73. a) grafit; b) perete de vas cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu
metalic; e) Hmax. = 10,45; Gbuză = 1,51; Gperete = 1,21; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F
10190.
74. a) grafit; b) perete de vas cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu
metalic; e) Hmax. = 10,31; Dmax. = 24,38; Gbuză = 1,58; Gperete max. = 1,40; Gperete min. = 1,21; f)
sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10210/7.
75. a) grafit; b) perete de vas; uşor exfoliat la interior şi exterior; c) pastă semifină, arsă
reducător; d) negru cu luciu metalic; e) Hmax. = 5,50; lmax. = 7,58; Gmax. = 1,20; Gmin. = 1,06;
f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10210/8.
76. a) grafit; b) perete de vas, cu buză; prezintă puternice urme de cărămidă la interior şi
uşoare urme de cărămidă pe exterior; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu
metalic; e) Hmax. = 6,61; lmax. = 8,97; Gbuză = 1,77; Gperete max. = 1,73; Gperete min. = 1,49; f) sec.
XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10210/9.
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77. a) grafit; b) perete de vas tip farfurie, cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru
cu luciu metalic; e) Hmax. = 4,52; Dmax. = 29,80; Gbuză = 1,51; Gperete max. = 1,40; Gperete min. =
1,14; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10209.
78. a) grafit; b) perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e)
Hmax. = 3,81; lmax. = 8,68; Grperete max. = 1,45; Grperete min. = 1,18; f) sec. XVII-XIX; g) - ; h)
Nr. inv.: F 10210.
79. a) grafit; b) fragment din peretele unui creuzet, conţinând urme de cupru - sulfat de
cupru; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 11,08; l = 16,80;
Gperete = 5,34; Gstrat cupru = 1,40 cm; f) sec. XVIII-XIX; g) -; h) - (pl. 7/3a-b).
80. a) grafit; b) fragment din fundul unui creuzet, cu urme de cărămidă la interior, vitrifiat la
exterior şi urme de metal topit la exterior; conţine arsură pe fund; c) pastă semifină, arsă
reducător; d) negru cu luciu metalic; e) l = 11,53; Dfund = 23,00; Gfund = 4,14; f) sec. XVIIIXIX; g) -; h) -.
81. a) grafit; b) fragment din fundul unui creuzet, vitrifiat la exterior şi pe fund; prezintă
urme de ardere secundară pe fund; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu
metalic; e) H = 12,29; Dfund = 16,00; Gfund = 5,26; Gperete = 2,72; f) sec. XVIII-XIX; g) - ;
h) -.
82. a) grafit; b) fragment din peretele unui vas cu urme de cărămidă la interior; exfoliat; c)
pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 12,69; l = 10,04; Gmax =
3,60; f) sec. XVIII-XIX; g) -; h) -.
83. a) grafit; b) fragment din fundul unui creuzet de mari dimensiuni, puternic vitrifiat la
exterior, conţinând uşoare urme de metal topit; în fundul vasului s-a practicat o perforaţie
cu secţiunea dreptunghiulară (2,44 X 2,02 cm); c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru
cu luciu metalic; e) Dfund = 26,50 X 26,70; Gfund = 5,94; Gperete la bază = 8,08; Gperete min =
6,79; f) sec. XVIII-XIX; g) -; h) -.
84. a) grafit; b) fragment din fundul unui creuzet cu urme de cărămidă pe interior; vitrifiat şi
exfoliat la exterior; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) Dfund =
14,50 X 14,00; Gfund = 4,80; f) sec. XVIII-XIX; g) pe fund are marca „Z 00”; distanţa
dintre Z şi primul 0 este mai mare decât cea dintre 0 şi 0; h) - (pl. 7/2a-b).
Creuzete din gresie, pentru probă
85. a) gresie; b) vas întreg (are buza puţin ciobită) - creuzet de probă; c) gresie semifină,
realizată prin scobire şi şlefuire; d) gri; e) H = 1,60; D = 3,60; Gbuză = 0,20-0,30; f) sec.
XVI-XVII; g) -; h) Nr. inv.: F 10198/1 (pl. 17/1).
86. a) gresie; b) vas întreg (are buza puţin ciobită) - creuzet de probă; c) gresie semifină,
realizată prin scobire şi şlefuire; d) gri; e) H = 1,50; D = 3,80; Gbuză = 0,25-0,30; f) sec.
XVI-XVII; g) -; h) Nr. inv.: F 10198/2 (pl. 17/2).
87. a) gresie; b) vas întreg, bine păstrat, cu mici crăpături - creuzet de probă; c) gresie
semifină, realizată prin scobire şi şlefuire; d) gri; e) H = 1,68; A = 0,69; Dext. = 2,83 x 2,78;
Dint. = 2,15 x 2,07; f) sec. XVI-XVII; g) -; h) Nr. inv.: F 10198/3 (pl. 17/5).
88. a) gresie; b) vas aproape întreg, slab păstrat - creuzet de probă; c) gresie semifină,
realizată prin scobire şi şlefuire; d) gri; e) H = 1,72; A = 0,44; Dext. = 2,94 x 2,93; Dint. =
2,05 x 2,05; f) sec. XVI-XVII; g) -; h) Nr. inv.: F 10198/4 (pl. 17/4).
89. a) gresie; b) vas aproape întreg, slab păstrat - creuzet de probă; c) gresie semifină,
realizată prin scobire şi şlefuire; d) gri; e) H = 1,33; A = 0,29; Dext. = 2,44 x 2,60; Dint. =
1,89 x 1,96; f) sec. XVI-XVII; g) -; h) Nr. inv.: F 10198/5.
90. a) gresie; b) vas întreg, bine păstrat - creuzet de probă; c) gresie semifină, realizată prin
scobire şi şlefuire; d) gri; e) H = 1,64; A = 0,43; Dext. = 2,87 x 2,82; Dint. = 2,15 x 2,06; f)
sec. XVI-XVII; g) -; h) Nr. inv.: F 10198/6 (pl. 17/6).
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91. a) gresie; b) vas întreg, bine păstrat (cu o mică ruptură pe buză) - creuzet de probă; c)
gresie semifină, realizată prin scobire şi şlefuire; d) gri; e) H = 1,79; A = 0,63; Dext. = 2,89 x
2,88; Dint. = 2,17 x 2,13; f) sec. XVI-XVII; g) -; h) Nr. inv.: F 10198/7 (pl. 17/7).
92. a) gresie; b) vas aproape întreg, slab păstrat (cu rupturi şi crăpături pe buză) - creuzet de
probă; c) gresie semifină, realizată prin scobire şi şlefuire; d) gri; e) H = 1,71; A = 0,48; Dext.
= 2,94 x 2,87; Dint. = 2,35 x 2,31; f) sec. XVI-XVII; g) -; h) Nr. inv.: F 10198/8.
Creuzet din ceramică, pentru probă
93. a) ceramică; b) vas întreg - creuzet utilizat pentru probă; c) pastă ceramică de bună
calitate, ardere oxidantă, cu glazură pe interior; d) cărămiziu; e) H = 3,60; Dgură = 4,30;
Dfund = 4,50-4,60; Gbuză = 0,30-0,50; f) sec. XVI-XVIII; g) - ; h) Nr. inv.: F 10199 (pl.
17/3).
Tabel 1. Dimensiunile cartuşelor ştampilelor (cm)
Vas cu două ştampile
Vas cu o
Nr.
ştampilă
crt.
Ştampila 1
Ştampila 2
L
l
L
l
L
l
1
3,40
1,40
2
3,50
2,40
4
3,50
1,90
5
3,10
1,80
6
3,20
1,60
7
8
9
10
11
12
13
14

5,10
3,60
3,60
3,40
4,00
3,30

3,10
1,60
1,60
1,40
2,00
1,90

5,10
3,60
3,60
4,40
4,00
3,30

3,10
1,60
1,60
1,40
2,00
1,90

15

-

1,80

3,00

1,80

16
19

3,30
-

1,80
2,22

3,30
-

1,80
2,29

20

-

-

4,14

2,25

21

2,60

1,40

2,60

1,40

22

5,40

3
17
18

3,14

2,00

4,22

2,27

Observaţii

Ştampila este
vitrifiată; se observă
doar cartuşul

Partea superioară a
ştampilei 1 este
vitrifiată
Sunt exfoliate pe
lungime
Ştampila 1 este
vitrifiată
Ştampila 2 este
vitrifiată

3,80
5,40
3,80
Ştampile pentru care nu se pot măsura dimensiunile
O ştampilă exfoliată; se mai păstrează doar un colţ
Două ştampile exfoliate
Două ştampile: una este acoperită cu o cărămidă lipită secundar pe fundul
vasului, iar cea de-a doua este exfoliată
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Tabel 2. Cifre, numere şi semne prezente pe creuzetele descoperite la monetăria de la Alba
Iulia

Nr.
crt.
1
2
3

Ştanţa

Observaţii
este singura ştanţă prezentă pe
acel vas
I în loc de 1

10

cifra „1” este reprezentată diferit
de celelalte (de la nr. 2 şi 4)
primul semn are formă de „L”,
dar cu hasta orizontală mai scurtă;
semnele sunt depărtate
cifra „2” este realizată
schematizat
„Z” în loc de „2” (probabil);
semnele sunt depărtate
semnele sunt depărtate şi
executate rudimentar
cifra „4” este realizată
schematizat
„5” are formă de „S” cu capetele
mai scurte şi uşor înclinat
„Z” în loc de „2” (probabil)

11

semn neidentificat

4
5
6
7
8
9

12
13
14
15

posibil 15; partea inferioară a
cifrei „5” nu se vede bine
(ştanţare defectuoasă)
„C” în loc de „0” (probabil);
poate fi 80
semn neidentificat; se observă
cartuşul unei ştampile
semnul este poziţionat lângă
ştampilă; poate reprezenta un „3”
întors (schematizat)

Corespondentul
în ilustraţie
pl. 13/1
pl. 13/3
pl. 15/1
pl. 15/4
pl. 14/1
pl. 14/3
pl. 14/2
pl. 14/4
pl. 16/5
pl. 13/4
pl. 13/2
pl. 16/2
pl. 11/2
pl. 12
pl. 16/1

Graphite Crucibles Discovered during Archaeological Research Conducted at the Mint of
Alba Iulia (17th-19th Centuries)
(Abstract)
The Museum of Alba Iulia collection includes fragments of crucibles made from graphite, ceramics
and iron, displaying a variety of shapes, sizes, wall thickness and stamped patterns.
This article presents a study of graphite crucibles discovered in the course of archaeological
research of Alba Iulia’s mint. Following an overview of crucibles used in mints and the major
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manufacturers of crucibles in Europe (pl. 1), details of the Museum’s collection of graphite vessels
are presented. Some examples of crucibles made of sandstone (pl. 17/1-2, 4-7) and ceramic (pl.
17/3), which were used in the separating and testing of metals, are also presented. Among the vessels
discussed are some which bear stamps on the underside and handle (table 1) while others have
various brands printed on the bottom which could describe the capacity of the vessels (table 2). The
stamps indicate their production from known workshops in Obernzell (Bavaria).
The stamp of the most famous manufacturer stamp in Obernzell takes the shape of different
forms of the number “4” and includes two initials on one side. This stamp is often found on
crucibles from Alba Iulia’s mint (pl. 18); for example one has a stamp with the letters “L-K” on the
base of number “4” (pl. 18/1-5), while stamps that have the letter “M” are also common (pl. 18/6-9).
More rare is a stamp depicting an anchor (pl. 18/10), a logo belonging to a different Bavarian
workshop.
It is hoped that this brief contribution on graphite crucibles will help provide a better
understanding of activities in Alba Iulia’s mint and open up new directions for research into crucibles
and specialist vessels used in mints in the Late Middle Ages and the modern era, contributing to
knowledge in the wider context of their production and use in Europe.
Explanation of Figures
Pl. 1.

Pl. 2.
Pl. 3.
Pl. 4.
Pl. 5.
Pl. 6.
Pl. 7.

Pl. 8.
Pl. 9.
Pl. 10.
Pl. 11.
Pl. 12.
Pl. 13.
Pl. 14.

Crucible distribution map based on archaeological finds and written sources. The circles
represent Hessian crucibles (“light”), squares represent crucibles produced in Obernzell
(“dark”), and triangles represent other producers (probably small producers). Large icons
indicate the main production centres (after Martinón-Torres, Rehren 2009).
Microscopic details in the texture of the crucibles: 1. hessian crucible; 2. crucible made in
Obernzell (after Martinón-Torres, Rehren 2009).
Crucibles discovered in Oberstockstall, Austria: 1. triangular crucibles; 2. microscopic detail
with black surface of a crucible made in Oberstockstall (after Martinón-Torres, Rehren
2009).
Fragments of graphite crucibles with various stamps made in Obernzell, discovered in
Austria: 1-2. Heiligenkreuz-Bernhardkappele; 3. Heiligenkreuz-Konventgebäude (after Pittioni
1974 - 1-2; Pittioni 1976 - 3).
Fragment of graphite crucible extensively used, found in Alba Iulia mint: 1. the bottom of
the crucible with two stamps and traces of secondary firing; 2. vitrified crucible fragment.
Fragments of graphite crucibles found at the Alba Iulia mint : a. Fragment with intense
traces of brick in the interior and slight traces of molten metal; b. fragment with traces of
melted metal (?).
Fragments of crucibles found at the Alba Iulia mint : 1 a-c. fragment of vitreous crucible on
the outside and inside with traces of molten metal; 2 a-b. crucible fragment with intense
traces of brick on the interior and vitreous profile; 3 a-b. crucible fragment containing
tailings of copper sulphate.
Tools used in the Alba Iulia mint, from the Alba Iulia Museum’s collection: 1. pliers used
for gripping crucibles; 2. pliers used to grip metal bars; 3. spoon used for pouring molten
metal (after Ciulavu 2015).
Fragments of graphite crucibles found at the Alba Iulia mint (various forms).
Fragments of graphite crucibles found at the Alba Iulia mint (various forms).
Fragments of plate-type graphite crucibles found at the Alba Iulia mint (various forms).
Graphite crucibles with various stamps and printed marks on bottom, found in the Alba
Iulia mint.
Fragments of graphite crucibles found at the Alba Iulia mint, with stamps printed by the
manufacturer on the bottoms of the vessel: 1. fragment of crucible with brand “O”; 2-4.
fragments of type I crucible stamps and various brands.
Fragments of graphite crucibles found at the Alba Iulia mint stamped by the manufacturer
(type I) and various moulds printed on the bottoms of the vessel: 1, 3-4. fragments of
crucibles with two stamps; 2. fragment from a crucible with a stamp.
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Pl. 15.

Fragments of graphite crucibles found at Alba Iulia mint stamped by the manufacturer
(type I) and various moulds printed on the bottoms of the vessel: 1, 3. fragments of
crucibles with two stamps; 2, 4. fragments of crucibles with a stamp.
Pl. 16. Fragments of graphite crucibles found at Alba Iulia mint stamped by the manufacturer
(type II): 1-2. fragments of crucibles with a stamp and various moulds; 3-5. fragments of
crucibles with two stamps and die (no. 5).
Pl. 17. Crucibles found at Alba Iulia mint: 1-2, 4-7. hone crucibles used for samples; 3. ceramic
crucible glazed on the inside, used for samples; 8. lid for a graphite crucible.
Pl. 18. Stamps from the crucibles from the Alba Iulia mint: 1-5. stamp (type I); 6-9. stamp (type
II); 10. stamp (type III) (no scale).
Tab. 1. Dimensions of the cartridges of the stamps.
Tab. 2. Digits, numbers and signs present on crucibles found at the Alba Iulia mint.
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Pl. 1. Harta distribuţiei creuzetelor, pe baza descoperirilor arheologice şi a
izvoarelor scrise. Cercurile reprezintă creuzete hessiane („luminoase”), pătratele reprezintă
creuzetele produse la Obernzell („întunecate”), iar triunghiurile reprezintă alte producţii
(probabil micii producători). Semnele mari indică principalele centre de producţie (apud
Martinón-Torres, Rehren 2009)
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Pl. 2. Detalii microscopice din textura creuzetelor: 1 - creuzet hessian; 2 - creuzet produs la
Obernzell (apud Martinón-Torres, Rehren 2009)
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Pl. 3. Creuzete descoperite la Oberstockstall, Austria: 1 - creuzete triunghiulare; 2 - detaliu
microscopic cu suprafaţa unui creuzet negru produs la Oberstockstall
(apud Martinón-Torres, Rehren 2009)
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Pl. 4. Fragmente de creuzete din grafit cu diverse ştampile produse la Obernzell,
descoperite în Austria: 1-2 - Heiligenkreuz-Bernhardkappele; 3 - HeiligenkreuzKonventgebäude (apud Pittioni 1974 - 1-2; Pittioni 1976 - 3)
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Pl. 5. Fragment de creuzet din grafit, intens utilizat, descoperit la monetăria de la Alba
Iulia: 1 - fund de creuzet cu două ştampile şi urme de ardere secundară; 2 - fragment de
creuzet vitrifiat
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Pl. 6. Fragmente de creuzete din grafit descoperite la monetăria de la Alba Iulia: 1 fragment cu urme intense de cărămidă la interior şi uşoare urme de metal topit; 2 fragment cu urme de metal (?) topit
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Pl. 7. Fragmente de creuzete descoperite la monetăria de la Alba Iulia: 1 a-c. fragment de
creuzet vitrifiat pe exterior şi cu urme de metal topit pe interior; 2 a-b. fragment de creuzet
cu intense urme de cărămidă pe interior şi profilul vitrifiat; 3 a-b. fragment de creuzet care
conţine resturi de sulfat de cupru
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Pl. 8. Ustensile folosite în monetăria de la Alba Iulia, din colecţia muzeului din Alba Iulia:
1. cleşte pentru prinderea creuzetelor; 2. cleşte pentru prinderea barelor metalice; 3. lingură
pentru turnarea metalului topit (apud Ciulavu 2015)
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Pl. 9. Fragmente de creuzete din grafit descoperite la monetăria de la Alba Iulia
(diferite forme)
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Pl. 10. Fragmente de creuzete din grafit descoperite la monetăria de la Alba Iulia
(diferite forme)
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Pl. 11. Fragmente de creuzete din grafit tip farfurie descoperite la monetăria de la Alba Iulia
(diferite forme)

253

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

Florin Ciulavu

Pl. 12. Creuzet din grafit cu diverse ştampile şi mărci imprimate pe fund, descoperit la
monetăria de la Alba Iulia
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Pl. 13. Fragmente de creuzete din grafit descoperite la monetăria de la Alba Iulia, cu
ştampile de producător imprimate pe fundul vaselor: 1 - fragment de creuzet cu ştanţa „O”;
2-4 - fragmente de creuzete cu ştampile din tipul I şi diverse ştanţe
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Pl. 14. Fragmente de creuzete din grafit descoperite la monetăria de la Alba Iulia, cu
ştampile de producător (din tipul I) şi diverse ştanţe imprimate pe fundul vaselor: 1, 3-4 fragmente de creuzete cu două ştampile; 2 - fragment de creuzet cu o ştampilă
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Pl. 15. Fragmente de creuzete din grafit descoperite la monetăria de la Alba Iulia, cu
ştampile de producător (din tipul I) şi diverse ştanţe imprimate pe fundul vaselor: 1, 3.
fragmente de creuzete cu două ştampile; 2, 4. fragmente de creuzete cu o ştampilă
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Pl. 16. Fragmente de creuzete din grafit descoperite la monetăria de la Alba Iulia, cu
ştampile de producător (din tipul II): 1-2 - fragmente de creuzete cu o ştampilă şi diverse
ştanţe; 3-5 - fragmente de creuzete cu două ştampile şi cu ştanţă (nr. 5)
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Pl. 17. Creuzete descoperite la monetăria de la Alba Iulia: 1-2, 4-7 - creuzete din gresie
utilizate pentru probe; 3 - creuzet din ceramică glazurat pe interior, utilizat pentru probe;
8 - capac de creuzet din grafit
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Pl. 18. Ştampile întâlnite pe creuzetele din grafit descoperite la monetăria de la Alba Iulia:
1-5 - ştampile din tipul I; 6-9 - ştampile din tipul II; 10 - ştampilă din tipul III (fără scară)
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Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
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- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
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- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
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- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
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Zeitschrift
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Siebenbürgische
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Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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CIMITIRUL DE SECOL XIX DE LA
TOBOLIU-DÂMBU ZĂNĂCANULUI (JUD. BIHOR)
Marian Adrian LIE
Claudia RADU
Gruia FAZECAŞ
Introducere
În vara anului 2014, Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea împreună cu
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca au reînceput cercetările
arheologice de la Toboliu (jud. Bihor), în punctul numit Dâmbu Zănăcanului1 (fig.
1c-d). Săpăturile arheologice precedente au avut ca obiectiv cercetarea tell-ului de
Epoca Bronzului, amintind sumar sau deloc existenţa unui cimitir modern2. Putem
spune că ne-am confruntat şi noi cu problema acestei descoperiri, încă înainte de
începerea propriu-zisă a săpăturilor, deoarece dispunerea mormintelor, precum şi a
vechilor secţiuni constituia o necunoscută, acestea neputând fi identificate la
suprafaţă3. Am ales, aşadar, să deschidem prima casetă într-un punct de maximă
importanţă pentru cercetarea stratigrafiei tell-ului, sperând să nu se contureze
mormintele moderne, care ar fi deranjat nivelele superioare ale aşezării din epoca
bronzului. Totuşi, mai multe astfel de morminte s-au conturat în unitatea de
cercetare. În cele din urmă, puşi în faţa faptului împlinit, am avut de ales între a
abandona această casetă şi a deschide una nouă, sau de a o continua pe aceasta,
începând prin cercetarea mormintelor. Am ales atunci cea de-a doua variantă, care
acum constituie subiectul studiului de faţă.



Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului Living in the Bronze Age Tell Settlements: A Study of
Settlement Archaeology at the Eastern Frontier of The Carpathian Basin, finanţat de Ministerul Educaţiei
Naţionale, CNCS-UEFISCDI, nr. PN-II-ID-PCE-2012-4-0020.

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca; e-mail: Quirinus_lie@yahoo.com.

Centrul de Biologie Moleculară, Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano Ştiinţe,
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; e-mail: claudia.radu20@gmail.com.

Muzeul Ţării Crişurilor Oradea; e-mail: gruia74@yahoo.com.
1 Tell-ul este cunoscut în literatura arheologică ca Giriş-Alceu, dar după reorganizarea comunei Girişu
de Criş, în baza Legii 375/2007 este înfiinţată comuna Toboliu, în hotarul căreia intră şi punctul
denumit de localnici Dâmbu Zănăcanului.
2 Chidioşan 1960, mss.; Dumitraşcu 1967, p. 73-80; Dumitraşcu 1989, p. 119-168; Sever Dumitraşcu
este singurul care aminteşte printre toponimele sitului pe cel de Cimitir, în publicaţia din 1989, dar
într-o discuţie cu acesta în vara anului 2014, nu îşi amintea să fi găsit resturi osteologice umane. Tot
dintr-o discuţie, de această dată cu Doina Ignat, am aflat că în campaniile de săpătură din perioada
1968-1972, în al căror colectiv a fost şi dumneaei, au fost descoperite morminte moderne, dar acestea
nu au făcut parte din obiectul cercetării.
3 Excepţie face secţiunea din 1965-1966 a lui S. Dumitraşcu.
Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 261-282.
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Prezentarea descoperirilor în context arheologic
Cercetarea arheologică de pe tell-ul de la Toboliu-Dâmbu Zănăcanului a
început prin deschiderea unei suprafeţe de 7 m lungime şi 5 m lăţime, denumită
Caseta 1, în punctul de maximă altitudine al movilei. La adâncimi ce variază între
0,20 şi 0,40 m de la nivelul actual de călcare s-au conturat 13 morminte, ale căror
gropi, cu o singură excepţie, sunt orientate pe direcţia vest (capul)-est, dispuse pe
trei şiruri aproximativ paralele (fig. 2). După dispunerea şirurilor de morminte, cel
din partea vestică a casetei, format din mormintele M1, M2 (fig. 3a), M4 (fig. 3c),
M6 (fig. 4a), M19 pare să fie cel mai târziu, M13 şi M3 (fig. 3b) fiind suprapuse de
M1 şi M2. Din şirul central, mormintele M5 (fig. 3d) şi M8 (fig. 4c) suprapun M16
şi M17, ce aparţin şirului din partea estică a casetei. Acesta din urmă pare să fie cel
mai timpuriu. Din cele 13 morminte care s-au conturat, doar şapte au fost cercetate
integral: M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 (fig. 2). Restul nu au fost surprinse în
întregime, urmând a fi investigate în campania viitoare, prin metoda grundurilor
succesive. Umplutura gropilor este formată din solul excavat din nivelurile
arheologice ale tell-ului, fapt ce a îngreunat, în anumite cazuri, determinarea
limitelor exacte ale mormintelor (vezi M3) (fig. 2). Forma gropilor în plan este
dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite. Doar în cazul mormântului M8 lungimea
este în funcţie de înălţimea defunctului, fiind singurul mormânt de adult, în rest
atât lungimea, cât şi lăţimea mormântului sunt mai mari, fapt ce se poate explica
prin dificultatea de a săpa o groapă cu adâncime considerabilă (aproximativ 1,5 m),
dar cu lungime şi lăţime reduse.
Sicriul a fost găsit în fiecare din cazuri într-o stare relativ bună de
conservare, împreună cu cuiele folosite pentru închiderea capacului. Scheletele sunt
aşezate în poziţie decubitus dorsal, cu picioarele întinse paralel şi mâinile împreunate
pe piept, orientate V-E, cu excepţia celui din M3 a cărui orientare este VSV-ENE.
Starea de conservare a osemintelor variază în funcţie de vârsta defunctului.
Analiza antropologică a osemintelor şi inventarul funerar
Pentru determinarea sexului s-a observat morfologia craniului (creasta
nucală, mastoida, marginea supraorbitală, glabela şi mentonul), respectiv a
pelvisului (concavitatea subpubică, unghiul subpubic, ramul ischiopubic, arcul
ventral, arcul compozit, incizura sciatică şi sulcusul preauricular). Analiza acestora
este realizată conform metodelor descrise în unele lucrări de specialitate consacrate
în domeniu4.
Pentru determinarea vârstei la adulţi s-a analizat morfologia capetelor
sternal5, a simfizei pubice şi a suprafeţei auriculare6, sinostoza suturilor craniene7 şi
uzura dentară8. Pentru determinarea vârstei la non-adulţi s-a observat erupţia
dentară9, s-a măsurat lungimea oaselor10 şi s-a observat sinostoza epifizelor11.
Buikstra, Ubelaker 1994; Bruzek 2002; Steckel et alii 2011; White et alii 2012; Phenice 1969.
Işcan et alii 1984.
6 Meindl et alii 1985; Buikstra, Ubelaker 1994; Steckel et alii 2011.
7 Buikstra, Ubelaker 1994; Steckel et alii 2011.
8 White et alii 2012.
9 Buikstra, Ubelaker 1994; Steckel et alii 2011.
4
5
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Statura s-a calculat după formulele lui Breitinge12, dat fiind că singurul individ adult
din acest eşantion este de sex masculin.
Patologia a fost analizată conform descrierilor din unele lucrări
încetăţenite13. S-a notat prezenţa artrozei articulaţiilor, leziunilor periostitice,
leziunilor specifice pentru cribra orbitalia şi cribra cranii, nodulilor lui Schmorl, a
distrugerii platoului vertebral şi a afecţiunilor specifice rahitismului şi scorbutului.
Pentru artroza articulaţiilor am analizat următoarele elemente bilateral (n = 41):
articulaţia temporo-mandibulară, cavitatea glenoidă, humerusul proximal şi distal,
radiusul proximal şi distal, ulna proximal şi distal, oasele mâinii, fosa acetabulară,
femurul proximal şi distal, tibia proximal şi distal, fibula proximal şi distal, oasele
piciorului şi vertebrele (segmentele cervical, toracic şi lombar). Pentru identificarea
leziunilor periostitice am analizat următoarele oase, bilateral (n = 14): clavicula,
humerusul, radiusul, ulna, femurul, tibia şi fibula.
Conform standardelor şi metodelor încetăţenite s-au analizat dentiţia şi
patologia dentară14, traumele şi fracturile15.
M2 (fig. 3a; 5a). Scheletul este slab reprezentat şi conservat. Pe baza
lungimii oaselor, vârsta a fost stabilită între 32 şi 34 de săptămâni prenatale. Nu se
păstrează dinţi. Din patru oase lungi analizate, niciunul nu prezintă leziuni
periostitice. Nu s-au observat aspecte patologice indicatoare pentru scorbut sau
rahitism sau altă boală metabolică. Alături de defunct a fost găsită o monedă de
cupru, într-o stare de conservare precară. În patina ei pot fi observate resturi
lemnoase.
M3 (fig. 3b; 5b). Scheletul este reprezentat şi conservat moderat. Vârsta la
momentul morţii a fost determinată pe baza lungimii oaselor ca fiind între 34 şi 36
de săptămâni prenatale. Nu se păstrează dinţi. Din 10 oase lungi, pe niciunul nu se
observă leziuni periostitice. Nu există porozitate specifică pentru hiperostoza
porotică. În afară de porozitate slabă prezentă pe mandibulă, nu există alte aspecte
patologice indicatoare pentru boli metabolice. În zona picioarelor defunctului a
fost găsită o monedă de cupru (fig. 7a) ce păstrează în patină resturi lemnoase de
formă dreptunghiulară:
1 Kreutzer 1812 [Francisc al II-lea (I) 1792-1835]
Av. FRANZ KAIS·V·OEST·KÖ·Z·HU·BO·GAL·U·LO/(S)
Bustul împăratului laureat, spre dreapta.
Rv. 1/KREUTZER/1821
SCHEID·MÜNZE·DER·WIENER·WAERUNG
Schmöllnitz (Smolnik)16.
M4 (fig. 3c; 5c). Scheletul este bine reprezentat şi conservat. Vârsta la
momentul morţii a fost determinată pe baza erupţiei dentare şi a lungimii oaselor.
Schaefer et alii 2009.
Ibidem.
12 Breitinger 1937.
13 Buikstra, Ubelaker 1994; Aufderheide, Rodriguez-Martin 1998; Ortner 2003; Waldron 2009; Steckel
et alii 2011.
14 Buikstra, Ubelaker 1994; Steckel et alii 2011.
15 Buikstra, Ubelaker 1994; Lovell 1997.
16 Huskár 1979, p. 297, nr. 2053; Michael 2009, p. 84, KM#2112.
10
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Rezultatul este o vârstă între 1,5 şi 2 ani. Se păstrează 18 dinţi deciduali şi 4 dinţi
permanenţi neerupţi. În afară de hipoplazie slabă, prezentă doar pe caninii
mandibulari, nu s-au notat alte patologii dentare. Din 12 oase lungi prezente pentru
observaţie, pe cinci se observă leziuni periostitice avansate (pe femurul, tibia şi
fibula de pe partea dreaptă şi tibia şi fibula de pe partea stângă). De asemenea,
femurele şi tibiile sunt curbate medial. Nu se observă hiperostoză porotică. Pe
ulne, proximal, sub tuberozitatea ulnară există o zonă cu os nou-format. În
inventarul mormântului se regăsesc două monede (fig. 7b-c), dintre care una a fost
aflată în partea stângă a craniului, prezentând în patină o urmă de formă
dreptunghiulară:
1. 1 Krajczár 1872 (Franz Joseph 1848-1916)
Av. MAGYAR·KIRÁLY·VÁLTO·PENZ
Îngeri ţinând coroana regatului deasupra stemei maghiare, jos ramuri de
lauri.
Rv. 1/1872/KB17.
2. 1 Krajczár 1872 (Franz Joseph 1848-1916)
Av. MAGYAR·KIRÁLY·VÁLTO·PENZ
Stema Regatului Maghiar.
Rv. 1/1879/KB18.
Pe lângă acestea, în zona sternului şi a coastelor au mai fost găsiţi doi nasturi
albi (fig. 7e), asupra cărora vom reveni.
M5 (fig. 3d; 5d). Scheletul este moderat reprezentat şi conservat. Pe baza
erupţiei dentare, vârsta la momentul morţii a fost stabilită între 6 şi 9 luni. Pe baza
lungimii oaselor, vârsta determinată este mai mică, între 1,5 şi 3 luni, ceea ce poate
indica ori o eroare cauzată de specificul populaţiei pe care formulele au fost
dezvoltate, ori faptul că a existat un decalaj între dezvoltarea scheletului şi erupţia
dentară. Acest din urmă lucru poate fi cauzat în general de deficienţe nutritive sau
de prezenţa unei boli. Se păstrează 19 dinţi deciduali neerupţi. Din 13 oase lungi
prezente pentru observaţie, doar pe unul (tibia dreaptă) s-a observat periostită
slabă. Orbitele nu sunt prezente. Pe palatin, mandibulă, sfenoid şi temporal există
porozitate slabă. Inventarul mormântului este compus dintr-o monedă:
1 Kreutzer 1812 [Francisc al II-lea (I) 1792-1835]
Av. Indescifrabil
Rv. 1/Kreutzer/181219.
M6 (fig. 4a, d; 6a). Scheletul este slab reprezentat şi conservat. Vârsta a fost
determinată pe baza lungimii oaselor şi pe baza erupţiei dentare, rezultatul fiind, ca
şi în cazul copilului din mormântul nr. 4, între 1,5 şi 2 ani. Se păstrează 15 dinţi
deciduali şi un dinte permanent neerupt. Nu se observă patologie dentară. Din şase
oase lungi prezente pentru observaţie, pe două (cele două tibii) există leziuni
periostitice slabe. Pe suprafaţa ventrală a unor coaste se observă porozitate slabă.
În partea dreaptă a craniului a fost găsit păr de culoare blond şi urme de ţesut
uman (fig. 4d). Din inventarul mormântului fac parte doi nasturi metalici (fig. 7d)
Huskár 1979, p. 311, nr. 2183.
Ibidem, nr. 2186.
19 Ibidem, p. 297, nr. 2049-2053.
17
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care iniţial au fost îmbrăcaţi în material textil, şi un nasture de culoare albă cu patru
perforaţii.
M7 (fig. 4b; 6b). Scheletul este bine reprezentat şi conservat. Am
determinat vârsta pe baza erupţiei dentare, rezultatul fiind între 9 şi 12 luni. Pe baza
lungimii oaselor, ca şi în cazul individului din M5, vârsta este mai mică, între 3 şi 6
luni. S-au păstrat trei dinţi deciduali erupţi, 15 deciduali neerupţi şi 2 permanenţi
neerupţi. Pe aceştia nu s-a notat prezenţa vreunei patologii. Din 14 oase lungi
prezente pentru observaţie, pe şase există zone cu os patologic: pe humerus, femur
şi tibie de pe ambele părţi. Metafiza ambelor oase radius este puţin deformată
medial, cu franjurare slabă. Pe palatin şi mandibulă se observă, de asemenea, o
porozitate slabă. Pe craniu se vede foarte bine activitatea unor insecte. În partea
dreaptă a craniului a fost găsită o monedă de cupru care, din cauza stării precare,
nu a putut fi citită. În funcţie de context şi dimensiunea acesteia putem să o
încadrăm, în linii mari, în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În patină, aceasta
păstrează resturi lemnoase într-o formă dreptunghiulară.
M8 (fig. 4c, 6c). Scheletul este foarte bine păstrat şi conservat. Vârsta a fost
determinată pe baza morfologiei capetelor sternale, simfizei pubice şi a suprafeţei
auriculare. Rezultatul este o vârstă la momentul morţii între 30 şi 42 de ani. Sexul a
fost determinat pe baza morfologiei elementelor craniene (creasta nucală, mastoidă,
margine supraorbitală, glabela şi eminenţa mentală) şi elementelor pelvisului (ram
ischiopubic, arc ventral, arc compozit, incizura sciatică), rezultatul fiind masculin.
Statura din timpul vieţii a fost calculată pe baza lungimii femurului drept (410 mm)
şi folosindu-se formula lui Breitinger20, rezultatul fiind 161,75 cm.
Se păstrează 22 de dinţi. Maxilarul este rupt în zona molarilor, prin urmare
am notat prezenţa a minim 28 de poziţii; pe partea dreaptă a maxilarului cu
siguranţă nu a avut erupt molarul 3. Faptul că mandibula şi maxilarul s-au păstrat
într-o stare bună ne-a permis să observăm mai multe patologii dentare. Individul a
pierdut în timpul vieţii patru dinţi. Există trei carii dentare, una interproximală pe
primul molar mandibular de pe partea stânga, una interproximală pe molarul 2
mandibular de pe partea dreaptă şi una interproximală pe al doilea premolar
maxilar de pe partea dreaptă. De asemenea, se pot observa trei abcese dentare
foarte extinse. Tartrul este moderat, iar periodontita este avansată. Pe smalţul
incisivilor şi caninilor, atât maxilari cât şi mandibulari, se observă linii hipoplazice
pronunţate. Uzura molarilor este puternică. Şi pe incisivi şi canini există uzură
puternică. Pe molarii mandibulari de pe partea stângă există un defect pe suprafaţa
labială a acestora, aproximativ la linia de întâlnire dintre smalţul coroanei şi
cementul dentar (radicular). De asemenea, există patru dinţi (al doilea premolar
mandibular de pe partea stângă, incisivul lateral maxilar de pe partea stângă, caninul
maxilar de pe partea dreaptă, şi premolarul 1 sau 2 maxilar de pe partea dreaptă) cu
o uzură foarte puternică; nu mai există deloc coroana dentară, iar rădăcina este, de
asemenea, distrusă. Este posibil ca acest lucru să fie o consecinţă a faptului că
aceşti dinţi sunt de fapt deciduali; dacă acestui individ îi lipseau congenital mugurii

20

Breitinger 1937.
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pentru dinţii permanenţi, este posibil să nu-i fi pierdut pe cei deciduali, ceea ce a
dus la folosirea lor foarte îndelungată şi, prin urmare, la uzura lor excesivă.
Una din cele mai evidente patologii observabile pe schelet este artroza
avansată. Se păstrează pentru observaţie 39 de elemente de articulaţie. Dintre
acestea, şase sunt afectate de artroză puternică, cu deformarea conturului
elementului şi cu osteofite de mari dimensiuni, 27 sunt afectate de artroză
moderată, iar şase nu prezintă schimbări degenerative. Cele mai afectate sunt
articulaţia temporo-mandibulară, fosa acetabulară dreaptă şi femurul proximal
drept, vertebrele cervicale şi cavitatea glenoidă de pe partea stângă. Vertebrele
cervicale nr. 2 şi 3 sunt unite, posibil datorită unei fracturi prin comprimare.
Din 14 oase lungi prezente pentru observaţie, pe niciunul nu se observă
inflamarea periostului. De asemenea, porozitatea specifică pentru cribra orbitalia şi
hiperostoză porotică nu e prezentă. Pe suprafaţa endocraniană există granulaţii
arahnoide. Pe omoplatul drept se observă parţial o traumă circulară (diametru de
16,11 mm) produsă antemortem. Cu toate că nu există urme de infecţie, vindecarea
traumei nu a acoperit cavitatea produsă.
În ceea ce priveşte markerii musculo-scheletali, aceştia au fost observaţi pe
mai multe elemente osoase. Pe ambele ulne, pe olecranon, locul de inserţie a
muşchiului triceps brachii prezintă exostoze; pe ulna stângă, în porţiunea distală a
diafizei, pe locul de inserţie al membranei interosoase sau a muşchiului pronator
quadranus se observă, de asemenea, exostoze osoase. Pe femure e foarte pronunţat
locul de inserţie al muşchiilor plantaris şi adductor magnus; de asemenea, pe femurul
stâng, între trochanterul mare şi gâtul femural, pe locul de inserţie al obturator
externus, există exostoze osoase de mari dimensiuni (bonyspurs). Pe tuberozitatea
calcaneelor se observă exostoze osoase. Pe ambele tibii, epifizele distale, anterior,
există faţete de „îngenunchere” (squatting facets). Pe coxalul drept, acetabulul e
înconjurat de proeminenţe osoase, cu mult os nou-format, pe locul de inserţie al
ligamentelor capsulare. Coxalul stâng nu prezintă aceste modificări. Pe suprafaţa
posterioară a manubriumului se observă porozitate accentuată cu distrugerea şi
remodelarea cortexului.
Din inventarul mormântului face parte o monedă de cupru al cărei revers nu
poate fi citit. Totuşi, din ce a putut fi descifrat de pe avers şi anume: HU · BO ·
GAL · U · LO, aceasta pare să fie o monedă de 1 Kreutzer din vremea lui Francisc
al II-lea (I), emisă în 1812. În patină se păstrează o urmă de formă dreptunghiulară.
Interpretarea datelor obţinute din analiza antropologică
Se va realiza în două direcţii: una care se axează pe singurul adult prezent şi
o a doua care vizează subadulţii identificaţi, mai mulţi la număr. Astfel, individul
adult analizat prezintă o serie de aspecte patologice indicatoare pentru stilul său de
viaţă şi starea sa de sănătate. Pierderea dinţilor în timpul vieţii, cariile şi abcesele
dentare, periodontita avansată, dar şi uzura dentară extinsă sunt sugestive pentru o
dietă bazată pe mâncare puternic abrazivă, dar şi pentru un nivel imunitar
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compromis21. Mai mult, aceste patologii pot fi puse în legătură şi cu artroza
puternică de la nivelul articulaţiei temporo-mandibulare.
Cât priveşte artroza prezentă extensiv la nivelul celorlalte articulaţii ale
corpului, cât şi distribuţia markerilor musculo-scheletali, acestea sugerează o
activitate fizică puternică, care a solicitat în special zona pelvisului şi coloana
vertebrală. Fracturarea vertebrelor cervicale poate să fi provocat inclusiv afecţiuni
neurologice22.
Nr.
mormântului

Sex

2

Ind

3

Ind

4

Ind

5

Ind

6

Ind

7

Ind

8

M

Vârsta
la
deces
32-34
spn24
34-36
spn
1,5-2
ani
6-9
luni
1,5-2
ani
9-12
luni
30-42
ani

Inflamaţie
subperiostală

Hiperostoză
porotică

Hipoplazia
smalţului

Porozitate
anormală23

-

-

-

-

-

-

-

√

√

-

√

√

√

-

-

√

√

-

-

√

√

-

-

√

-

-

√

-

Tabel 1. Distribuţia caracteristicilor osteologice pentru lotul analizat

Lotul de subadulţi include copii născuţi prematur sau care au murit în primii
doi ani de viaţă. Copiii din mormintele 2 şi 3, născuţi înainte de termen, nu prezintă
aspecte patologice, cu excepţia unei zone cu porozitate anormală pe mandibula
copilului din mormântul 3. Aceste informaţii sunt prea limitate pentru a se discuta
diferite cauze care ar fi putut provoca moartea acestora. Pe de altă parte, pe
scheletele indivizilor din mormintele 4, 5, 6 şi 7 s-au identificat atât inflamaţii
subperiostale la nivelul oaselor lungi, cât şi zone cu porozitate anormală şi os
patologic nou-format la nivelul altor elemente ale scheletului, în special pe
elementele craniului, pe coaste şi pe metafize. Aceste aspecte patologice sunt
indicatoare atât pentru unele boli metabolice, cum sunt scorbutul şi rahitismul, cât
şi pentru prezenţa unei infecţii sistemice25.

Roberts, Manchester 2005, p. 65-78.
Ortner 2003, p. 407.
23 Prin „porozitate anormală” înţelegem porozitatea descrisă în textul articolului, manifestată la nivelul
craniului (pe mandibulă, zigomatic, sfenoid etc.) sau al coastelor (pe suprafaţa pleurală).
24 Spn = săptămâni prenatale.
25 Lewis, Roberts1997, p. 583-584.
21
22
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Datare, aspecte confesionale şi etnice
Un prim indiciu pentru datarea cimitirului de la Toboliu-Dâmbu Zănăcanului
este dat de faptul că în prima ridicare topografică austriacă (1782-1785), deşi
movila este marcată pe hartă, nu este însemnată ca cimitir (fig. 1a). În cea de-a
doua ridicare topografică austriacă (1819-1869) apare atât cimitirul, cât şi aşezarea
de care acesta aparţine - şi anume Pusta Alceu26 (fig. 1b). În ceea ce priveşte
evoluţia cimitirului, şirul cu mormintele 3, 5, 7, 8 prezintă cele mai timpurii
monede, acestea fiind emise în anul 1812, iar pentru şirul cu mormintele 2, 4, 6
doar mormântul 4 a oferit monede ce au putut fi datate, cea mai târzie fiind din
anul 1879. Un alt posibil element de datare arheologică îl constituie cei trei nasturi
de culoare albă descoperiţi în mormintele 4 şi 6. Aceştia sunt realizaţi din porţelan,
printr-un proces tehnologic ce a fost brevetat de Richard Prosser în 184027.
Producţia nasturilor de porţelan începe în Anglia28 în acelaşi an şi marchează un
moment de ieftinire a acestui accesoriu pe piaţa din Europa, fiind realizaţi la nivel
industrial29. Ţinând cont de dispunerea rândurilor de morminte, cel din partea
vestică a Casetei 1 este cel mai târziu (la vest de acesta nu s-au mai conturat
morminte), fapt ce este posibil să ne indice o limită a cimitirului.
În ceea ce priveşte problema confesională şi etnică a locuitorilor de la ferma
Alceu pentru secolul al XIX-lea, aceasta oglindeşte în mare parte procentajele pe
care le întâlnim în satele Girişu de Criş şi Toboliu, şi anume o majoritate ortodoxă,
urmată de greco-catolici şi, într-o mai mică măsură, romano-catolici. Pentru a oferi
o imagine mai clară asupra acestei probleme pe decursul secolului, am folosit
recensămintele confesionale ale Episcopiei Greco-Catolice de la Oradea, respectiv
ale parohiei de la Giriş, din anul 1828 până în anul 1909, grupate în următorul
tabel30:
An
1828
1832
1834
1835
1837
1838
1840
1841
1844

GC
23
12
9
7
11
9
10
15
11

RC
6
6
4
4
10
13

O
11
30
16
29
8

Lu
-

Ca
1
3
-

Is
-

Maghiară: Áltsipuszta, Álcsipuzsta.
Sprague 2002, p. 111-113.
28 În afară de Minton Company care producea aceşti nasturi în Anglia, pentru Europa mai există alte
două centre de producţie, unul în Franţa şi altul în Boemia.
29 Sprague 2002, p. 124.
30 Schematismus 1828, p. 51; Schematismus 1832, p. 49; Schematismus 1834, p. 49; Schematismus 1835, p. 50;
Schematismus 1837, p. 51; Schematismus 1838, p. 53; Schematismus 1840, p. 57; Schematismus 1841, p. 57;
Schematismus 1844, p. 81; Schematismus 1854, p. 19; Schematismus 1857, p. 19; Schematismus 1871, p. 37;
Schematismus 1890, p. 31; Schematismus 1895, p. 35; Schematismus 1900, p. 158; Schematismus 1909, p. 52.
26
27

268

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

Cimitirul de secol XIX de la Toboliu-Dâmbu Zănăcanului (jud. Bihor)

1854
1857
1871
1890
1895
1900
1909

9
10
7
10
10
10
26

NP31
NP
NP
6
6
6
38

NP
NP
NP
113
113
113
140

NP
NP
NP
-

NP
NP
NP
8
8
8
20

NP
NP
NP
25
25
25
2

Tabel 2. Principalele confesiuni de la Pusta Alceu în secolul XIX (GC - greco-catolici;
RC - romano-catolici; O - ortodocşi; Lu - luterani; Ca - calvini; Is - religie mozaică)

Rituri de trecere ratate şi ritual funerar
Ceea ce ne-a îndemnat să scriem acest studiu a fost în primul rând
observarea unor practici rituale legate de înmormântare, necunoscute de noi la acea
vreme, pe care le-am observat în timpul excavării mormintelor, precum şi faptul că
din discuţiile cu diferiţi săteni din comunele Girişu de Criş şi Toboliu aceştia
indicau acest loc ca fiind blestemat, presărând peste acest detaliu felurite poveşti cu
strigoi sau rătăciri. Toponimul Dâmbu Zănăcanului la prima vedere părea să indice şi
el acest lucru, ducându-ne cu gândul la cuvântul zănatic, asociere pe care am făcut-o
până în momentul în care l-am cunoscut pe proprietarul terenului al cărui nume de
familie este Zănăcan. Dintre sătenii cu care am discutat, niciunul nu asocia acest
loc cu un cimitir, deşi Pusta Alceu era cunoscută. Acest fapt ni s-a părut cel puţin
curios, deoarece în articolul profesorului Sever Dumitraşcu apărea toponimul
Cimitir32. De aici am putea trage concluzia că într-o perioadă de mai bine de o
jumătate de veac de la dispariţia fermei de la Alceu şi a cimitirului ce aparţinea de
aceasta şi până la primele cercetări arheologice ce s-au desfăşurat aici în anii ’60,
toponimul era folosit fără a se mai cunoaşte originea acestuia. În decursul
următorilor 50 de ani toponimul iese şi el din uz, rămânând în memoria colectivă a
sătenilor doar acest stigmat cu conotaţii malefice. Nu putem să neglijăm faptul că
durata de existenţă a cimitirului se suprapune, mai mult sau mai puţin, perioadei
celor şase epidemii de holeră din Transilvania33 dintre anii 1831 şi 1873, fapt ce
scoate în evidenţă două aspecte legate de acest cimitir: indirect locul de amenajare a
acestuia şi asocierea în epocă dintre holeră şi strigoi. De-a lungul anilor în care
epidemia făcea ravagii în Europa, aceasta influenţează atât discursul medical, cât şi
discursul legal privitor de practicile şi locul de înmormântare34. Fenomenul este
observabil încă din secolele XVI-XVII, dar şi pe tot parcursul secolului al XIX-lea
poate fi urmărită o desacralizare a cimitirului. Dintr-un punct central amenajat în
mijlocul satului şi în jurul bisericilor, acesta tinde să fie mutat la marginea sau în
afara aşezării35, precizându-se prin legile din 1854 şi 1876 caracteristicile locului de
înmormântare36. Dintre acestea ne-a atras atenţia punctul în care este precizat că
NP = nu este precizat; respectivele numere vizează doar enoriaşii greco-catolici.
Dumitraşcu 1989, p. 119.
33 Ladislau 1932, p. 5; Brătescu, Cernovodeanu 2002, p. 84-85; Hossu 2013, mss.
34 Rotar 2012, p. 201-208.
35 Şaguna 1854, p. 144-148; Rotar 2012, p. 208.
36 Buletinulu Guberniului 1854, p. 26-28; CJH, p. 381-383.
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locul de înmormântare trebuie să fie mai înalt şi ferit de ape37, movila de la Dâmbu
Zănăcanului fiind singura care întruneşte aceste cerinţe, pe o rază de câţiva kilometri
în această zonă. În ceea ce priveşte asocierea dintre boală şi strigoi în epocă, putem
vedea că frica de holeră a generat o serie de neajunsuri în ceea ce priveşte ritualul
de înmormântare38, fapt ce în viziunea populară va genera o rătăcire postmortem39. Un caz concret care prezintă frica de strigoi, în contextul epidemiei de
holeră, este cel de la Orăştie, în care un plutaş mort de holeră şi bănuit de fratele
său că este strigoi, este dezgropat, iar în lichidul însângerat ce-i ieşea din inimă sunt
înmuiate cârpe şi împărţite la săteni40, sau cel al unei femei care fusese bolnavă de
holeră şi apoi dezgropată41. Referitor la secerătorii români din comitatul Bihor, în
revista Familia este descris un peisaj funebru: „Holdele pe care aceşti nefericiţi
lucrau deveniseră acoperite de cadavre şi aveau aspectul unui câmp de bătălie după
terminarea luptei”42.
Un raport direct între cimitirul de la Dâmbu Zănăcanului şi aceste rătăciri
post-mortem o constituie faptul că din cele şapte morminte studiate doar unul
aparţine unui adult, restul fiind copii, unii dintre ei chiar născuţi prematur. În
această direcţie, etnologul polonez Ludwick Stomma prezintă un caz interesant.
Acesta analizează 500 de cazuri de morţi, care, potrivit convingerilor celor
apropiaţi lor, deveniseră strigoi, iar un procent de aproape 40% dintre aceştia erau
fie copii nebotezaţi, fie avortaţi sau fetuşi morţi43. Deşi, nu este cazul aici, această
„moarte rea” dă naştere unei categorii de „marginalizaţi post-existenţiali”44, care, la
rândul lor, generează locuri cu însuşiri aparte. Nu orice loc poate îndeplini
condiţiile necesare pentru desfăşurarea unui act ritual45. Printre cele identificate de
Jean-Claude Schnitt ca fiind bântuite se află evident şi mormântul, locul în care
cadavrul se descompune46. În ceea ce priveşte cadrul natural, astfel de spirite
rătăcitoare tind să apară la limitele de demarcaţie dintre două sate47, intersecţia a
două drumuri sau limita unui râu48, elemente ce sugerează graniţa dintre cele două
lumi49. Nu putem să nu observăm că şi cimitirul cercetat de noi este aşezat, în
raport cu ferma de la Pusta Alceu, peste o apă (canal de asanare). În Moldova şi
Bucovina astfel de locuri în care sunt depuşi după moarte cei stigmatizaţi de
comunitate, încărcate de un astfel de imaginar se numesc sniamăn, respectiv
sniamăt50 şi erau folosite mai ales pentru cazuri de suicid, dar şi pentru copii
Ibidem.
Autorităţile interzic spovedania, priveghiul şi sărutul de rămas-bun, iar preoţii ajung să le refuze
împărtăşania celor aflaţi pe patul de moarte şi nu mai participă la slujba de înmormântare.
39 Hossu 2013, p. 192-193.
40 Ibidem, p. 199.
41 Gazeta Transilvaniei, din 22 iulie-3 august 1873, p. 4; Hossu 2013, p. 199.
42 Familia, nr. 27, din 15-27 iulie 1889, p. 220.
43 Apud Delumeau 1986, p. 146-148.
44 Creţu 1980, p. 156.
45 Bernea 1997, p. 107.
46 Schnitt 1998, p. 215.
47 Ghinoiu 1999, p. 77.
48 Capdecomme 2003, p. 48.
49 Ibidem, p. 222.
50 Pentru Transilvania nu am găsit un cuvânt care să descrie acest loc.
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nebotezaţi51. Discursul teologic despre moarte încearcă la rândul său să transforme
o societate arhaică, prezentându-i acesteia o separare radicală între cele două lumi52.
În ceea ce priveşte ritualul de trecere vom încerca să analizăm aici doar acele
practici care au fost observate în cercetarea arheologică a mormintelor. Un prim
aspect, deşi foarte cunoscut, îl reprezintă orientarea mormântului şi a mortului pe
direcţia V(capul)-E. Deşi la prima vedere foarte asemănătoare, acest detaliu ar
putea avea două înţelesuri: unul se regăseşte în dogma creştină, fiind legat de
înviere, iar al doilea este legat de călătoria mortului spre lumea de dincolo, cel din
urmă având un cadru foarte complex în folclorul românesc. Ipostaze legate de
orientarea mortului sunt întâlnite şi înainte de înmormântarea propriu-zisă, şi
anume aşezarea decedatului cu picioarele înainte (adică spre uşă) şi scoaterea lui în
aceeaşi poziţie, ritual ce încearcă să faciliteze trecerea acestuia53. Pentru noii-născuţi
apare în acest caz o inversiune, şi anume interdicţia de a-i plasa pe aceştia cu
picioarele către uşă54. Am ţinut să prezentăm şi acest aspect legat de aşezarea
mortului în casă şi în mormânt, deoarece, în cazul mormintelor 2, 4, 5 şi 7, a fost
observată lipsa unor scânduri din sicriu în zona picioarelor. Iniţial, am pus acest
aspect pe seama conservării lemnului, aspect pe care nu îl negăm în totalitate nici
acum, dar printre obiceiurile de înmormântare din Transilvania şi Bucovina
secolului al XIX-lea se număra şi acela de a lăsa această zonă deschisă, mai ales în
cazul copiilor55. Obiceiul este consemnat şi într-un bocet: „[...] Căsuţă de brad/De
scânduri de fag/Cu uşi la picioare/Să-i vină răcoare”56. Un alt obicei pe care l-am
observat, a fost că şase din cele şapte monede descoperite în morminte au fost
introduse în capătul despicat al unui băţ de trestie/papură57, lucru ce ne-a atras
atenţia încă de la început şi pe care niciunul din noi nu l-a putut explica pe baza
vreunui obicei cunoscut sau analogii. Totuşi, în culegerea de datini a lui Teodor T.
Burada am găsit următorul citat sugestiv:
„Fiind mortul îmbrăcat de înmormântare, i se ia măsură cu o trestie sau cu un băţ de
alun, şi după acea lungime i se face sicriul, luându-se bine seama ca nu cumva să fie
mai lung decât mortul, căci atunci se crede că, dacă mortul s-ar îngropa cu acel sicriu
locul rămas deşert ar chema şi pe alte rude după dânsul. [...] în unele locuri se pune
în sicriu băţul de alun sau trestia cu care s-a măsurat coşciugul [...] în unele sate din
Transilvania se crapă la un capăt băţul şi se pune un bănuţ în acea crăpătură”58.

Concluzii
Cercetarea arheologică ne scoate adesea din sfera noastră de confort, din aria
domeniului în care suntem pregătiţi sau care ne preocupă, chiar ne obligă uneori să
documentăm descoperiri ce aparţin unor epoci mai noi sau mai vechi decât ceea ce
Marian 2009, p. 258-259.
Delumeau 1986, p. 127.
53 Bejinariu 2011, p. 173.
54 Ibidem, p. 174.
55 Marian 2009, p. 178.
56 Gazeta de Transilvania, nr. 22, 1891. Apud Marian 2009, p. 178.
57 De precizat aici este că moneda care nu păstrează urme de trestie în patină a fost descoperită în
acelaşi mormânt cu o monedă care păstrează această amprentă. În două dintre cazuri, M4 şi M8,
monedele au fost găsite împreună cu fragmentul de trestie.
58 Burada 2006, p. 181-183; Marian 2009, p. 183.
51
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ne interesează în mod direct. Felul în care abordăm aceste cazuri, mai exact
seriozitatea cu care ne raportăm la semenii noştri - fie că au murit acum patru mii
de ani, fie că au murit acum o sută de ani - oglindeşte în primul rând etica cu care
am fost obişnuiţi de profesori în campaniile arheologice de început.
Cele şapte morminte cercetate în cadrul Cimitirului de la Toboliu-Dâmbu
Zănăcanului ne-au oferit, în primul rând, posibilitatea de a observa arheologic un
ritual funerar, reprezentat de un detaliu aparent minor, pe care apoi, în baza unor
însemnări etnografice, l-am putut explica. Analiza osteologică ne-a permis să ne
facem o imagine asupra calităţii vieţii de la ferma Alceu, unde moartea infantilă a
fost cauzată de infecţii cronice sau boli metabolice, singurul adult descoperit
indicând, la rândul său, o stare de sănătate precară. Totodată, am încercat să dăm o
explicaţie felului în care acest loc este privit de comunitatea locală din comunele
Girişu de Criş şi Toboliu prin caracterul descoperirilor arheologice.
The 19th Century Cemetery of Toboliu-Dâmbu Zănăcanului
(Abstract)
The 19th century cemetery in Toboliu-Dâmbu Zănăcanului (Bihor County) belonged to a nearby farm
named Alcsi Puszta and was placed above a Bronze Age Tell settlement. The archaeological
excavation of the cemetery was not our goal, rather the excavation of the Bronze Age settlement.
However, during the archaeological campaign of August 2014, many of the 19th-century findings
startled our curiosity, leading to questions and answers which materialized into this article.
The excavation of trench 1 unearthed 13 graves laid out in 3 rows (fig. 2), of which 7 graves
were fully investigated. Except for grave no. 8, which belonged to an adult, the excavated graves all
belonged to children. This raised our first question, regarding the associative factors surrounding
child burials and the fact that the villagers from Toboliu and Girişu de Criş still see this place as
cursed, no longer knowing that a cemetery functioned here not long ago. This perception could be
explained by the fact that children’s deaths were often seen in Romanian and European folklore as
failed rituals of passing, resulting in the impossibly of the soul passing into the afterlife; instead it
would haunt those close to it and the place where its body was buried. Another possible explanation
is that the burials could have been associated with the cholera outbreaks in the middle of the 19th
century.
Coins found in these graves were helpful in dating the cemetery. The row containing graves
3, 5, 7, 8 date from after 1812, while the row with graves 2, 4, 6 were from after 1879. Another
curious aspect observed during excavations was that coins were found inserted into split bulrush (or
reed) rods. Further research into 19th century folkloric writings on burials revealed that such rods
were used by carpenters to take body measurements for building the coffin. The rod was then seen as
a personal possession of the deceased, which he would use for different purposes in the after life, and
coins were placed into these split rods. Another observation was that some of the coffins where not
fully closed at the foot end. This custom was also mentioned in 19th century writings on burial
customs for children. The reason behind it was that small children not accustomed to walking might
trip in the coffin’s boards. Hence, by removing this obstacle, their journey would be easier.
The osteological analysis revealed that the sub-adult sample contained individuals less than 2
years of age at the time of death, displaying indicators for chronic infection and possibly metabolic
diseases. The adult was a man between 30 and 42 years old, displaying evidence of extended
degenerative joint disease, affecting especially the axial skeleton.
Explanation of Figures
Tab. 1. Distribution of the analysed osteological features.
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Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.

First Austrian Topographical Survey 1782-1785 (a); Second Austrian Topographical Survey
(1819-1869) (b); aerial view with the Bronze Age Tell Site from Toboliu, Bihor County (c);
image from Google-Earth with the Bronze Age Tell Site from Toboliu, Bihor County (d).
Trench 1, Plan 4.
Grave 2 (a); Grave 3 (b); Grave 4 (c); Grave 5 (d).
Grave 6 (a); Grave 7 (b); Grave 8 (c); detail of Grave 6 (d).
Drawing of Grave 2 (a); drawing of Grave 3 (b); drawing of Grave 4 (c); drawing of Grave
5 (d).
Drawing of Grave 6 (a); drawing of Grave 7 (b); drawing of Grave 8 (c).
Coin from Grave 2 (a); coin from Grave 3 (b); coin from Grave 4 (c); coin from Grave 4
(d); coin from Grave 5 (e); coin from Grave 7 (f); coinfrom Grave 8 (g); metallic button
from Grave 6 (h); prosser buttons from Grave 4 (i); prosser button from Grave 6 (j).
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Fig. 1. Prima ridicare topografică austriacă 1782-1785 (a); a doua ridicare topografică
austriacă (b); ortofotoplan cu tell-ul de la Toboliu (c); imagine satelitară Google Earth cu
tell-ul de la Toboliu (d)
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Fig. 2. Caseta 1, planul 4
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a

Fig. 3. Mormântul 2 (a); mormântul 3 (b); mormântul 4 (c); mormântul 5 (d)
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Fig. 4. Mormântul 6 (a); mormântul 7 (b); mormântul 8 (c);
mormântul 6 (d) - detaliu
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Fig. 5. Mormântul 2 (a); mormântul 3 (b); mormântul 4 (c); mormântul 5 (d)
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Fig. 6. Mormântul6 (a); mormântul 7 (b); mormântul 8 (c)
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Fig. 7. Monedă din mormântul 3 (a); monedă din mormântul 4 (b); monedă din
mormântul 4 (c); nasture metalic din mormântul 6 (d) nasturi de porţelan din mormântul 4
(e)
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ActaArchHung
- Acta Archaeologica. Academiae Scientiarum Hungaricae.
Budapest.
ActaMN
- Acta Musei Napocensis. Cluj-Napoca.
ActaMP
- Acta Musei Porolissensis. Muzeul Judeţean de Istorie şi
Artă Zalău.
ActaPal
- Acta Paleobotanica. Polish Academy of Sciences. Krakow.
AÉ
- Archaeologiai Értesitö a Magyar régészeti, müvésyttörténeti és éremtani társulat tudományos folyóirata.
Budapest.
AHA
- Acta Historiae Artium. Akadémiai Kiadó. Budapest.
AIIC(N)
- Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ”. ClujNapoca.
AIIAC
- Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj. ClujNapoca (din 1990 Anuarul Institutului de Istorie „George
Bariţ”).
AIIAI/AIIX
- Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D.
Xenopol” Iaşi. (din 1990 Anuarul Institutului de Istorie „A.
D. Xenopol” Iaşi).
AISC
- Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj.
AJA
- American Journal of Archaeology. New York.
AJPA
- American Journal of Physical Anthropology. The Official
Journal of the American Association of Physical
Anthropologist. Baltimore.
Almanahul graficei române - Almanahul graficei române. Craiova.
Aluta
- Aluta. (Studii şi comunicări - Tanulmányok és
Közlemények). Sfântu Gheorghe.
AnB
- Analele Banatului (serie nouă). Timişoara.
Angustia
- Angustia. Muzeul Carpaţilor Răsăriteni. Sfântu Gheorghe.
Antaeus
- Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico
Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.
AnthAnzeiger
- Anthropologischen Anzeiger. Journal of Biological and
Clinical Anthropology.
Antiquity
- Antiquity. A Quartely Review of World Archaeology.
York.
AnUB-LLS
- Analele Universităţii din Bucureşti - Limba şi literatura
străină. Universitatea din Bucureşti.
AO
- Arhivele Olteniei. Craiova; serie nouă (Institutul de
Cercetări Socio-Umane. Craiova).
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AP
APR
Apulum
Archaeologia Bulgarica
Archaeometry
ArchMűhely
Arheologia
ArkhSb
AS
ASS
ASUAIC-L
AT
ATS
AUASH
AUASP
AUCSI
Australiada
AUVT
AVSL
BA
Banatica
Balcanica
BAMNH
BAR
BB
BCMI

- Annales de Paléontologie. L’Association paléontologique
française.
- Acta Palaeontologica Romaniae. Romanian Society of
Paleontologists. Bucharest.
- Apulum. Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia.
- Archaeologia Bulgarica. Sofia.
- Archaeometry. Research Laboratory for Archaeology &
the History of Art. Oxford.
- Archeometriai Műhely. Budapest.
- Archeologia. Organ na Archeologičeskija Institut i Muzei
pri Bulgarskata Akademija na Naukite. Sofia.
- Arkheologicheskiy sbornik. Muzey Ermitazh. Moskva.
- American Studies. Mid-America American Studies
Association. Cambridge (USA).
- Asian Social Science. Canadian Center of Science and
Education. Toronto.
- Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi (serie nouă). Secţiunea IIIe. Lingvistică.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
- Ars Transsilvaniae. Institutul de Istorie şi Arheologie ClujNapoca. Cluj-Napoca
- Acta Terrae Septemcastrensis. Sibiu.
- Annales Universitatis Apulensis. Series Historica.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
- Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
- Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie.
Universitatea din Craiova.
- Australiada: A Russian Chronicle. New South Wales. Woy
Woy (Australia).
- Annales d’Université „Valahia” Târgovişte. Section
d’Archaéologie et d’Histoire. Universitatea Valahia din
Târgovişte.
- Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde.
Sibiu.
- Biblioteca de arheologie. Bucureşti.
- Banatica. Muzeul de Istorie al judeţului Caraş-Severin.
Reşiţa.
- Balcanica. Annuaire de l’Institut des Études Balkaniques.
Belgrad.
- Bulletin of the American Museum of Natural History.
American Museum of Natural History. New York.
- British Archaeological Reports (International Series).
Oxford.
- Bibliotheca Brukenthal. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice / Buletinul
Comisiei Monumentelor istorice. Bucureşti.
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BerRGK
BF
BGSG
BHAB
BI
BMA
BMAntiq
BMN
BMS
BOR
BospCht

Das Börsenblatt
Br J Ind Med
Brukenthal
BTh
Bucureşti
Bucureştii vechi
BUS
CA
Caietele ASER
Carpica
CCA
CCJ
Cele Trei Crişuri
Cetatea Bihariei
CIRIR
CL
Codrul Cosminului
ComŞtMediaş
ConspNum

- Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts. Frankfurt am Main.
- Bosporskij fenomen. Gosudarstvennyj Еrmitazh SanktPeterburg.
- Bulletin of the Geological Society of Greece. Geological
Society of Greece. Patras.
- Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica. Muzeul
Banatului Timişoara.
- Bosporskie issledovanija. Krymskoe Otdelenie Instituta
Vostokovedenija, Nacіonal’na akademіja nauk Ukraїni.
Simferopol, Kerch.
- Bibliotheca Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia.
- Bibliotheca Memoriae Antiquitatis. Piatra Neamţ.
- Bibliotheca Musei Napocensis. Muzeul de Istorie a
Transilvaniei. Cluj-Napoca.
- Bibliotheca Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal „Ioan
Raica”. Sebeş.
- Biserica Ortodoxă Română. Patriarhia Română. Bucureşti.
- Bosporskie chtenija. Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v
period antichnosti i srednevekov’ja. Militaria. Krymskoe
Otdelenie Instituta Vostokovedenija. Nacіonal’na akademіja
nauk Ukraїni. Simferopol, Kerch.
- Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel-Frankfurter
Ausgabe. Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Frankfurt pe Main.
- British Journal of Industrial Medicine. London.
- Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Bibliotheca Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
- Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie. Bucureşti.
- Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice.
Bucureşti.
- Birka Untersuchungen und Studien. Stockholm.
- Current Anthropology. University of Chicago.
- Caietele ASER. Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din
România. Bucureşti.
- Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
- Cronica cercetărilor arheologice. Bucureşti.
- Chemistry Central Journal. London.
- Cele Trei Crişuri. Oradea.
- Cetatea Bihariei. Institutul de Istorie şi Teorie Militară din
Bucureşti, Secţia Teritorială Oradea.
- Cercetări istorice. Revistă de istorie românească. Iaşi.
- Cercetări literare. Universitatea Bucureşti.
- Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Comunicări Ştiinţifice. Mediaş.
- Conspecte numismatice. Chişinău.
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Convieţuirea-Együttélés
Corviniana
CPF
CretaceousRes
Crisia
CRP
Cultura creştină

Dacia
Dări de seamă
DB
De Antiquitate
DFS
DP
Drevnosti Altaja
EHQ
EphNap
EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.

752
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista abrevierilor

ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.

756
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

SKYLITZÈS ŞI GENESIOS DESPRE ÎMPĂRATUL THEOPHYLOS
Cornelia POPA-GORJANU
Theophylos (829-842) a guvernat imediat după tatăl său, Mihail al II-lea
(820-829), şi a fost al doilea împărat din dinastia amoriană1. Ca împărat,
Theophylos s-a implicat mai mult decât tatăl său în disputa iconoclastă, fiind ferm
în aplicarea unei politici mai dure cu privire la cultul icoanelor, pe care a încercat să
o menţină până la sfârşitul domniei. Din aceste motive, în sursele păstrate, care
relatează despre domnia acestuia, domină portretul negativ al împăratului.
În prezentul studiu ne-am propus să urmărim două scrieri bizantine ce au
relatat despre domnia lui Theophylos şi să încercăm să scoatem la lumină, în afara
atitudinii sale iconoclaste, aspectele pozitive ale domniei sale, succesele militare,
perseverenţa cu care a încercat să se înfăţişeze ca un împărat înţelept şi corect, care
veghea permanent asupra corectitudinii şi care împărţea dreptatea fără să ţină
seama de diferenţele sociale. Am ales ca surse directe lucrările lui Ioan Skylitzès,
Synopsis Historiôn, ediţia în limba franceză2 şi cea a lui Genesios, Basileiai (Βασιλείαι),
ediţia în limba engleză3.
Ioan Skylitzès sau Thrakesios4 a scris în timpul guvernării împăratului
Alexios I Comnenul (1081-1118), iar lucrarea lui acoperă perioada 811-1057, de la
moartea împăratului Nikiphor I (811-813) până la abdicarea forţată a lui Mihail al
VI-lea (1056-1057)5. După părerea istoricilor, Synopsis este o lucrare de mâna a
doua. Chiar autorul considera că meseria istoricului consta în elaborarea unui text
care, plecând de la alte scrieri, realiza un „rezumat istoric” (synopsis historiarum,
Σύνοψις ίστορίων)6. Ioan Skylitzès a continuat operele istorice ale autorilor
Theophanes Mărturisitorul şi Gheorghe Synkellos7.
Genesios, nume convenţional dat autorului lucrării despre istoria
împăraţilor, a scris la curtea lui Constantin al VII-lea (945-959)8. Cronica sa


Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail: pgcornelia@yahoo.com.
Împăratul Mihail al II-lea s-a născut în cetatea Amorion, într-o familie de oameni simpli. A urmat o
carieră militară în thema Anatolikon. În anul 803 a ales tabăra lui Nikephoros I care l-a numit komes tes
kortes şi i-a dat un palat la Constantinopol. Când Leon al V-lea a urcat pe tron, Mihail a primit titlul de
domestikos al excubitorilor şi rangul de patrikios. În decembrie, Mihail a fost arestat, fiind acuzat de
trădare şi condamnat la moarte. Dar conspiratorii l-au asasinat pe Leon al V-lea, iar el a fost încoronat
împărat (vezi Oxford Dictionary 1991, vol. II, p. 1363).
2 Skylitzès 2003.
3 Skylitzès 2010.
4 Despre viaţa lui, vezi Seibt 1976, p. 81-85; Skylitzès 2003, p. V-VI.
5 Oxford Dictionary 1991, vol. III, p. 1914.
6 Skylitzès 2003, p. XII.
7 Oxford Dictionary 1991, vol. III, p. 1914.
8 Ibidem, vol. II, p. 828-829.
1

Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 285-299.
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relatează despre domniile împăraţilor din perioada 813-8869. Ambele lucrări oferă
informaţii despre viaţa şi guvernarea lui Theophylos şi despre campaniile sale
militare. Spre deosebire de cronica lui Genesios, lucrarea lui Skylitzès are mai multă
cursivitate. La Genesios informaţiile sunt prezentate în mod nesistematic, făcând
dificilă înţelegerea evenimentelor prezentate. De exemplu, informaţiile despre
bătălia de la Dazimon, din anul 838, sunt prezentate în multe din capitolele cărţii
dedicate domniei împăratului Theophylos.
Vom încerca să dăm o anumită cursivitate acelor evenimente coroborând
informaţiile celor două texte. Nu vom trata politica iconoclastă a lui Theophylos
pentru că Genesios s-a referit foarte puţin la ea şi pentru că despre aceasta s-a
menţionat ori de câte ori s-a scris despre iconoclasm10.
După moartea tatălui său, împăratul Mihail al II-lea, Theophylos a urcat pe
tron în anul 829 (sau după era bizantină, 6338)11, în indicţiunea a opta, în luna
octombrie12. Prima măsură luată ca împărat a fost aceea de a-i pedepsi pe ucigaşii
lui Leon al V-lea şi de a se dezice de faptele tatălui său, care a complotat împotriva
împăratului, fapt pentru care a şi fost condamnat la moarte13. Ambii autori au
relatat că într-o adunare solemnă ţinută în palatul Magnaure, în sala numită
Pentapyrgion14, Theophylos i-a cerut eparhului să-i pedepsească pe toţi cei
vinovaţi. Împăratul s-a dezis astfel de faptele murdare ale tatălui său şi a vrut de la
început să arate că îşi propunea să fie un împărat drept şi corect. Atât Genesios, cât
şi Skylitzès au încercat să convingă cititorul că această dorinţă a împăratului de a fi
drept cu toţi supuşii săi şi „păstrător al legilor statului”15 era doar o mască prin care
urmărea să demonstreze că era iubitor de dreptate şi un scrupulos păzitor al legilor
statului.
Theophylos a fost încoronat în octombrie 821 după preluarea domniei de
către Mihail al II-lea. Acesta era deja văduv, Thekla, prima lui soţie şi mama lui
Theophylos, murise deja. După ce a urcat pe tron, pentru a-şi consolida puterea,
Mihail s-a căsătorit cu Euphrosina, fiica împăratului Constantin al VI-lea şi nepoata
împărătesei Irina, cea care încercase restaurarea cultului icoanelor în anul 787.
Ascendenţa Euphrosinei dintr-o familie imperială trebuia să-i întărească poziţia lui
Mihail al II-lea, chiar dacă era deja călugăriţă de mai bine de 20 de ani, din anul
79416. După moartea împăratului, Euphrosina a rămas alături de Theophylos până
când acesta s-a căsătorit.
Euphrosina a organizat o ceremonie prin care Theophylos şi-a ales soţia, pe
Theodora, cea care după moartea împăratului a restaurat definitiv cultul icoanelor
în anul 84217. După căsătorie, mama sa vitregă a fost obligată să se reîntoarcă la
Am folosit ediţia Genesios 1998.
Bryer, Herrin 1977; Auzépy 2007; Brubaker, Haldon 2011.
11 Genesios 1998, p. 49. Theophylos a fost încoronat în calitate de coîmpărat în anul 821, după ce
tatăl său a ajuns împărat (vezi Oxford Dictionary 1991, vol. III, p. 2066).
12 Skylitzès 2003, p. 49.
13 Vezi nota 1.
14 R. Janin afirma că era o sală de armuri în care erau expuse obiecte preţioase (Janin 1964, p. 45).
15 Skylitzès 2003, p. 47.
16 Herrin 2013, p. 8.
17 Ibidem.
9
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mănăstire, iar Senatul a trebuit să-şi încalce promisiunea făcută împăratului Mihail
al II-lea, aceea de a o sprijini ca regentă în apropierea tronului18. Dar, pentru că în
anul 830 Theophylos s-a căsătorit cu Theodora, mama sa vitregă a fost îndepărtată
de la curte.
Spre deosebire de Genesios, Ioan Skylitzès a insistat asupra interesului
împăratului de a demonstra că putea guverna cu înţelepciune. De aceea, spunea el,
mulţi îl lăudau pentru atitudinea lui în timp ce alţii îl considerau prea aspru19.
Autorul a vrut să argumenteze aceste afirmaţii cu câteva exemple, dar nu pentru a-l
lăuda, ci pentru a asigura cititorul că era doar o mască a împăratului şi nu trebuie să
credem cu adevărat grija acestuia pentru împărţirea dreptăţii. Lui Theophylos îi
plăcea foarte mult să verifice singur preţurile în pieţe, mai ales cele ale produselor
alimentare, să îndepărteze neglijenţa şi problemele diverse care apăreau din cauza
incorectitudinii. Astfel, în fiecare săptămână, pe drumul de la Marele Palat spre
biserica Maicii Domnului Blacherne, unde mergea să se roage, asculta pe oricine
vroia să-i spună necazul sau să se plângă pentru orice nedreptate care i s-ar fi
făcut20. Skylitzès minimaliza această imagine a bunului împărat, atent şi îngrijorat de
încălcarea legii pentru că unui împărat iconoclast şi crud cu „oamenii sfinţi”, care
erau iconoduli, nu i se putea recunoaşte decât ca o mască această iubire pentru tot
ce-i drept şi corect. De aceea, chiar victoriile în războaie au fost puţine la număr.
Într-un fel autorul încerca să demonstreze că datorită politicii sale iconoclaste
sprijinul dat de divinitate acestui monarh a fost limitat.
Tot în această categorie putem include un alt exemplu, cazul unui cal furat.
Un soldat avea un cal foarte frumos şi bine dresat pentru a-i salva viaţa în luptă.
Strategul său a confiscat calul soldatului după care l-a lăsat la vatră. Datorită acestei
pierderi bărbatul a pierit în luptă atunci când fiind din nou mobilizat, s-a folosit de
alt cal nedresat. Calul confiscat de strateg a fost dăruit împăratului. Rămasă singură
cu mulţi copii, soţia soldatului s-a dus la Constantinopol pentru a cere lui
Theophylos să-i facă dreptate. Ea a văzut că împăratul călărea calul soţului său.
Curajoasă, femeia a prins calul de căpăstru şi l-a învinovăţit pe împărat de moartea
soţului său. Acesta a chemat-o la palat, iar femeia i-a povestit despre calul furat.
Împăratul l-a chestionat şi pe strateg care a negat ceea ce făcuse, dar pus faţă în faţă
cu femeia, şi-a recunoscut fapta. Pentru că acel cal fusese proprietatea personală a
soldatului, strategul a fost trimis în exil perpetuu, iar femeia şi copiii au devenit
moştenitorii averii strategului21.
Adăugăm ca un alt exemplu capitolul despre frica împăratului faţă de
judecata lui Dumnezeu pentru propriile păcate şi dorinţa lui de a fi corect. După ce
avusese o aventură cu una dintre servitoarele personale ale împărătesei, copleşit de
remuşcări pentru păcatul comis, împăratul şi-a recunoscut fapta cerând iertare
împărătesei şi promiţând că nu se va mai repeta22. S-ar putea interpreta acest gest
ca un exemplu prin care spera ca supuşii lui să înţeleagă că nu îşi permitea să nu fie
Skylitzès 2003, p. 48.
Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem, p. 51-52.
22 Ibidem, p. 52-53.
18
19
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corect sau să-şi ascundă chiar greşelile proprii. Poate dorea ca exemplul său să fie
urmat şi de alţii, însă autorul nu a pomenit nimic în acest sens.
Skylitzès mai pomeneşte şi despre încercările împăratului de a compune
imnuri religioase23.
Un alt exemplu de corectitudine din partea împăratului a fost întâmplarea
legată de corabia împărătesei. Cu ocazia uneia dintre ieşirile sale prin capitală a
văzut un vas foarte frumos care aştepta să intre în port. Când a aflat că acesta
aparţinea împărătesei, Theophylos a poruncit ca după ce tot echipajul a debarcat, să
fie incendiat24. Genesios a explicat această decizie a împăratului ca venind din
aroganţă, deşi acesta s-a justificat afirmând că demnitatea de împărat însemna să
protejeze poporul şi nu să obţină profit de pe urma lui25. După unii istorici, această
poziţie tranşantă ar putea fi explicată de lipsa spiritului mercantil la bizantini26 sau
dimpotrivă, de o perioadă de bunăstare şi de dezvoltare a comerţului în imperiu27.
Cert este că prin decizia luată, dar şi prin argumentul cu care a justificat-o, că
demnitatea imperială nu se putea asocia vreunei îndeletniciri, nici chiar negoţului
maritim, el demonstra că interesele împăratului romanilor nu erau şi nu trebuiau să
devină cele personale şi mercantile.
Aspirând spre anumite calităţi demne de laudă28, Theophylos a reparat şi a
înălţat zidul oraşului. În amintirea acestor lucrări şi-a scris numele pe zidul dinspre
Marea Marmara29, în inscripţia „turnul lui Theophylos în Hristos împărat”30, care se
vede şi astăzi. A construit un palat foarte frumos pe malul asiatic al Bosforului,
după modelul palatelor lui Hārūn al-Rashīd (789-809).
Skylitzès a relatat despre problema succesiunii la tron pe care împăratul a
încercat să o rezolve. Se pare că Theodora a născut cinci fete: Thekla (numele ei a
fost dat după mama împăratului), Anna, Anastasia, Pulcheria (nume dat după
împărăteasa care a fondat biserica Sf. Maria Blacherne, unde împăratul mergea
săptămânal să se roage) şi Maria31. Pentru că fiul care se născuse după primele trei
fiice, Constantin, murise la vârstă fragedă, el a pregătit succesiunea uneia dintre
fete. Împăratul a hotărât să o căsătorească pe favorita lui, Maria32, cu un bărbat
demn să devină următorul împărat. A fost ales un reprezentant al familiei Krinitai
din ţara armenilor, Alexis Môsele, un tânăr cu aspect plăcut, puternic, care se

Ibidem, p. 59.
Ibidem, p. 49.
25 Genesios 1998, p. 69.
26 Kazhdan, Epstein 1985, p. 8.
27 Treadgold 1988, p. 289.
28 Genesios 1998, p. 69.
29 Skylitzès 2003, p. 52.
30 Treadgold 1988, p. 266.
31 Se pare că Skylitzès face o confuzie, pentru că cea mai mică a fost Pulcheria. Autorul nu
menţionează nici faptul că după primele trei fiice, împăratului i s-a născut un fiu, Constantin, care însă
nu a supravieţuit. În cinstea naşterii acestuia a emis o monedă nouă de aur, având pe revers chipul
micului Constantin (vezi ibidem, p. 283).
32 Skylitzès 2003, p. 59.
23
24
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evidenţiase ca ofiţer33. La dorinţa împăratului a fost chemat la Constantinopol şi
învestit cu demnitatea de patrikios şi anthypatos, apoi magistru şi mai târziu cezar. În
anul 836, Theophylos l-a trimis în fruntea unei armate pentru a recuceri litoralul
dintre Nestus şi râul Strymon, care fusese abandonat din anul 816 în mâinile
triburilor slave. S-a achitat cu succes de această misiune, recuperând pentru imperiu
via Egnatia, drumul dintre Constantinopol şi Tesalonic34. Alexis a construit şi un
oraş, pentru un mai bun control al regiunii, căruia i-a dat numele de Cesaropolis35.
În anul 838 a fost trimis în Sicilia împotriva arabilor. Deşi a repurtat mai multe
victorii, nu a reuşit să-i expulzeze pe arabi din insulă36. În urma acestor succese au
apărut unele zvonuri că Alexis ar fi intenţionat să-l detroneze pe Theophylos.
Când a aflat despre aceste intrigi, pentru a-şi arăta nevinovăţia, Alexis i-a
cerut împăratului să-i permită să se retragă la mănăstire. Acesta a refuzat pentru că
nu dorea să-şi vadă fiica favorită văduvă, dar l-a scos din armată, lăsându-i în grijă
doar afacerile publice37. Între timp, împăratului i s-a născut un fiu căruia i-au dat
numele tatălui său, Mihail38. Maria, favorita lui, a murit. Tot Skylitzès ne spune că
împăratul îndurerat i-a organizat onoruri speciale, iar Alexis a cerut permisiunea de
a se retrage într-o mănăstire. Theophylos i-a permis să intre în mănăstirea din
Chrysopolis. După un timp, Alexis a cumpărat un teren din apropierea oraşului
numit Anthemion şi, cu acordul împăratului, a ridicat o mănăstire în care a rămas
împreună cu fratele său, Theodosie, până la moarte, lăsând în urma sa „mărturii
plăcute” despre viaţa sa39.
Împăratul a vrut să afle din timp despre ceea ce se va întâmpla după moartea
sa, dacă îi va fi respectată dorinţa ca Theodora să fie regenta fiului său, Mihail, până
va împlini vârsta majoratului. Genesios şi Skylitzès au pomenit despre o femeie de
origine arabă, o ghicitoare, care căzuse prizonieră la bizantini. Aceasta i-ar fi spus
că cei din familia Martenakioi îl vor înlătura pe Mihail şi vor guverna40. Atunci
împăratul i-a obligat pe toţi membrii acestei familii să ducă o viaţă monahală şi să-şi
transforme casa în mănăstire41. Aceeaşi femeie i-ar fi prevestit că după moartea sa,
patriarhul Ioan Gramatikos42 va fi detronat, iar cultul icoanelor va fi restaurat.
Alexis Môsele era nepotul unui alt Alexis Môsele care a fost numit strateg al themei Armeniakon şi
l-a susţinut pe împăratul Constantin al VI-lea împotriva împărătesei Irina în anul 790 (Oxford
Dictionary 1991, vol. II, p. 1416; Treadgold 1988, p. 289).
34 Treadgold 1988, p. 292.
35 Ibidem.
36 Conform lui Warren Treadgold, campania din Sicilia a fost un test de fidelitate la care l-a supus
Theophylos pe Alexius (Treadgold 1988, p. 296).
37 Skylitzès 2003, p. 60.
38 Mihail s-a născut la 9 ianuarie 840 şi a guvernat ca împărat (Mihail al III-lea) între anii 842 şi 867
(Oxford Dictionary 1991, vol. II, p. 1364).
39 Skylitzès 2003, p. 60. « […] laissant dans le monastère beaucoup de témoignages de sa vie
excellente ».
40 Genesius 1998 p. 65; Skylitzès 2003 p. 66.
41 « […] et transformer sa maison en hôtellerie pour les moines » (Skylitzès 2003, p. 66). Dar drumul
acestei familii la tron s-a realizat indirect, prin căsătoria împăratului Vasile I cu Eudoxia Ingerina din
neamul Martenakios.
42 Skylitzès a informat cititorul doar printr-o singură frază de numirea lui Ioan Gramatikos ca patriarh
în locul lui Theodot Melissenos numit şi Kassiteras (Skylitzès 2003, p. 65).
33
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Supărat, împăratul i-a pus pe Theodora şi pe logothetul dromului Theoctist să jure
că nu vor permite aşa ceva43.
Despre politica iconoclastă a împăratului, Skylitzès vorbeşte foarte puţin, dar
relatează mai multe despre credinţa iconofilă a împărătesei, opusă împăratului.
Theodora era de origine din Paphlagonia, dintr-o familie distinsă (tatăl său se
numea Marinos, iar mama sa Theoktista Florina) care nu a renunţat niciodată la
cultul icoanelor44. Skylitzès scria că atunci când Theodora a fost încoronată, mama
sa a primit titlul de patriciană cu centură şi calitatea de mama împărătesei. Ea a
reuşit să le insufle nepoatelor sale care o vizitau în mănăstirea din Gastria, curajul
bărbătesc, să nu fie slabe, ci hotărâte, să urască erezia tatălui lor şi să sărute
imaginile sfinte, pe care le păstra într-un cufăr. Într-o zi când şi-a întrebat fiicele ce
cadouri le-a făcut bunica lor, cea mai mică i-a povestit despre atenţiile speciale,
fructele, dar şi de icoanele pe care bunica le avea în cufăr şi cu care le binecuvânta,
punându-le pe cap şi umeri după ce le sărutau45. Deşi supărat, împăratul le-a
interzis fiicelor sale să o mai întâlnească pe bunica lor, dar nu a luat şi alte măsuri
punitive.
O întâmplare asemănătoare relatează Skylitzès şi despre împărăteasă. Un
eunuc de la palat, Denderis, intrând în camera privată a împărătesei, a văzut-o
închinându-se la icoane46. Acuzând-o de idolatrie, împăratul a certat-o, dar
Theodora a ştiut cum să iasă cu bine din această situaţie acuzându-l pe Denderis că
nu înţelesese ceea ce văzuse, că de fapt le văzuse pe ea şi slujnicele ei în oglindă ca
nişte păpuşi. Împăratul s-a mulţumit cu răspunsul primit, dar îl întreba câteodată pe
Denderis dacă o mai văzuse pe împărăteasă pupându-şi icoanele, dar acesta îi
răspundea aşa cum îl învăţase Theodora, că nimeni nu trebuia să mai vorbească
despre icoane (păpuşi)47.
În partea a doua a studiului vom aborda informaţiile legate de activitatea
diplomatică şi de acţiunile militare pe care cele două texte le oferă în cazul domniei
lui Theophylos.
Genesios menţiona chiar de la început că după ce a urcat pe tronul tatălui
său, Theophylos a început războiul cu arabii48. Împăratul s-a bazat pe doi
comandanţi militari vestiţi, pomeniţi foarte des în ambele lucrări, Manuel şi
Theophobos.
Manuel a fost un strateg de origine armeană care servise şi în timpul lui
Mihail al II-lea, şi a cărui faimă depăşise graniţele imperiului, răspândindu-se şi în
teritoriile arabilor (Genesios a folosit termenul de sarazini). Renumele lui însă se
datora, afirma Genesios, şi faptului că el şi-a păstrat credinţa iconofilă49,
Skylitzès 2003, p. 66.
Ibidem, p. 49.
45 Ibidem, p. 50 « […] que sa grand-mère avait dans un coffre beaucoup de poupées et elle nous les
met sur la tête et sur la figure après les baisers! ».
46 În traducerea franceză este folosit termenul de păpuşi când se face referire la aceste două
întâmplări.
47 Skylitzès 2003, p. 51. « Chut! Chut! Majesté! Il ne faut pas parler des poupées! ».
48 Genesios 1998, p. 49.
49 După moartea împăratului, Manuel o va susţine pe împărăteasa Theodora la restaurarea cultului
icoanelor (Genesios 1998, p. 49, nota 215).
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nepermiţând să fie influenţat de iconoclasmul împăratului său50. Coroborând cele
două texte, vom încerca să descâlcim firul evenimentelor relatate de cei doi autori.
La începutul domniei lui Theophylos, lui Manuel i s-au adus acuzaţii grave
că ar fi plănuit să uzurpe tronul51. Informat de un apropiat că împăratul intenţiona
să-l orbească, el a fugit din capitală şi a cerut voie califului al-Ma’mūn (813-833) să
pătrundă în teritoriile arabe. Se pare că acesta l-a primit cu braţele deschise, cu
onoruri şi respect, cunoscându-i faima. Pentru calităţile sale de om experimentat,
prudent la vorbă şi în faptă, curajos şi nobil spunea Genesios52, califul i-a
încredinţat o armată puternică din care făceau parte şi prizonieri bizantini53. AlMa’mūn i-a cerut să-l însoţească pe fiul acestuia, d’al’Abbas, împotriva vecinilor
ostili, khurramiţii54 din Azerbaidjan, conduşi de generalul Bābek (sau Bābak)55.
Între timp, împăratul Theophylos a fost convins de nevinovăţia lui Manuel.
Genesios scria că Manuel plecase lăsându-l pe împărat să regrete că a crezut
acuzaţiile împotriva lui56. Skylitzès completează că împăratul a încercat să-l
convingă pe Manuel să se întoarcă pentru că nu-l mai învinuia de trădare. Prin
intermediul unui călugăr, Ioan Grammatikos, care fusese trimis ca ambasador la
curtea califului, i-a expediat o cruce şi un chrysobul, un act semnat de împărat, prin
care era amnistiat57. Şi Genesios pomenea de întâlnirea călugărului Ioan cu Manuel
cu ocazia ambasadei la Bagdad, şi de amuleta în formă de cruce58. Această
ambasadă a avut loc la sfârşitul anului 829, imediat după preluarea domniei de către
Theophylos, şi avea ca scop anunţarea într-o manieră specială a schimbării
domniei. Însoţit de multe cadouri şi de o sumă impresionantă de 40 kentenaria de
aur59, adică 288000 de nomismata, monede de aur, Ioan Grammatikos a
impresionat prin dărnicia cu care a împărţit „atenţii” tuturor la Curtea din Bagdad.
De altfel, intenţia a fost de a demonstra, în această manieră, bogăţia şi puterea
Imperiului Bizantin, poziţia politică dominantă pe care acesta o avea în relaţia cu
celelalte state, în cazul de faţă cu cel arab. Califul a acceptat cu plăcere cadourile şi
i-a permis lui Ioan Grammatikos să se întâlnească cu prizonierii bizantini şi, pe
ascuns, cu Manuel. Ioan primise sarcina de a-l convinge pe acesta din urmă să se
întoarcă în imperiu. Skylitzès povesteşte şiretlicurile cu care călugărul Ioan i-a
impresionat pe arabi cu faima şi bogăţiile Imperiului Bizantin. Este vorba de
pierderea unui vas de aur folosit la spălatul mâinilor la masă, numit în limba vulgară

Ibidem, p. 49.
Ibidem, p. 58. Un anume logothet al Poştei, Myron, l-a convins pe împărat de trădarea lui Manuel
(Treadgold 1988, p. 267).
52 Genesios 1998, p. 66.
53 Ibidem. Vezi şi Treadgold 1988, p. 272.
54 Skylitzès 2003, p. 64. Khurramiţii (Khorramis sau Korramdinis) erau adepţii unei secte a
zoroastrismului, şi care se opuneau islamului şi califatului abasid. Această sectă, menţionată pentru
prima dată în anul 736, avea adepţi în Iran, Azerbaidjan şi Asia Centrală (Daniel 1979, p. 36, 130-132,
147; Crone 2011, http://www.iranicaonline.org/articles/korramis, accesat la 20.04.2015).
55 Genesios 1998, p. 66-67, nota 304.
56 Ibidem, p. 58.
57 Skylitzès 2003, p. 64-65.
58 Genesios 1998, p. 59.
59 1 kentenaria valora 7200 nomismata de aur (Hendy 1985, p. 222).
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cherniboxesta60. Când califul a vrut să-i ofere şi el 100 de prizonieri bizantini, Ioan a
refuzat să-i accepte până când nu vor fi eliberaţi tot atâţia prizonieri arabi căzuţi în
mâinile bizantinilor. Acest răspuns i-a impresionat şi mai mult pe arabi61. La
întoarcerea sa la Constantinopol, călugărul Ioan i-a povestit împăratului tot ceea ce
văzuse şi l-a convins să construiască palatul Bryas, după modelul celor văzute la
Bagdad.
În urma întâlnirii lui Ioan cu Manuel, acesta s-a decis să se întoarcă. În anul
830 califul a hotărât să pornească război împotriva bizantinilor62. Al-Ma’mūn a
pătruns prin Porţile Ciliciei în teritoriile bizantine, a cucerit şi jefuit oraşele din
Cappadocia şi a luat mulţi prizonieri. În septembrie s-a întors victorios la Damasc
pentru a-şi petrece iarna63. Între timp, Manuel împreună cu fiul califului au fost
trimişi împotriva rebelilor conduşi de Bābek64. Manuel, după ce a devenit foarte
iubit şi respectat de toţi, la cererea califului trebuia să atace teritoriile bizantine
împreună cu d’al’Abbas. În momentul în care ar fi trebuit să năvălească asupra un
mic oraş, Geron, Manuel i-a înştiinţat în secret pe locuitori de planurile arabilor şi
chiar le-a dat instrucţiuni cum să se apere. Când cele două armate se aflau faţă în
faţă Manuel a întors suliţa cu vârful în jos şi a trecut de partea bizantinilor. De
acolo a trimis mulţumiri lui d’al’Abbas pentru respectul acordat şi s-a întors la
Constantinopol. Împăratul l-a asigurat de bunele sale intenţii şi i-a acordat titlul de
magistros65.
Skylitzès a relatat despre un prizonier, soldat arab, care dovedea o
dexteritate impresionantă şi care folosea în luptă întotdeauna două lănci. După o
reprezentaţie în Hippodrom, spre încântarea tuturor, văzându-l, împăratul i-a cerut
să urce pe cal şi să-i arate dexteritatea cu care se mândrea. A intervenit însă un
ofiţer eunuc care a declarat că în război important este să te poţi apăra şi să-ţi
salvezi viaţa. A urmat o confruntare directă cu ofiţerul care s-a încheiat cu
doborârea de pe cal şi uciderea prizonierului66.
Genesios se întoarce în repetate rânduri la trei mari confruntări militare:
campania din anul 837, în care bizantinii au cucerit cetatea Sozopetra, bătălia de la
Dazimon, din 22 iulie 838, şi cucerirea cetăţii Amorion de către arabi, din 12 sau 15
august 838. Cu această ocazie este pomenit un alt personaj interesant,
Theophobos.
Ambii autori dau aceleaşi informaţii despre el. Perşii, nemulţumiţi de
stăpânirea califului, au aflat că în imperiu s-ar fi aflat un bărbat de sânge regal. De
Skylitzès 2003, p. 54.
Ibidem, p. 55.
62 Warren Treadgold este de părere că ambasada condusă de Ioan Grammatikos i-a dat de înţeles
califului că împăratul Teophylos ar fi un împărat slab şi ar trebui să profite. În plus, victoria pe mare a
arabilor din Creta, de la sfârşitul anului 829, asupra unor corăbii ce veneau din Sicilia i-au întărit
această părere (Treadgold 1988, p. 268).
63 Ibidem, p. 272-273.
64 Genesios 1998, p. 66. “[…] the wild beasts that were ravaging that territory and its very
inhabitants.” Bābek a fost liderul mişcării antiarabe a kurramiţilor din Azerbaidjan. Revolta lor (816837) a creat mari probleme stăpânirii arabe.
65 Ibidem, p. 67.
66 Skylitzès 2003, p. 65.
60
61

292
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Skylitzès şi Genesios despre împăratul Theophylos

aceea perşii au trimis soli să-l caute. Au fost pomenite două variante, fie că tatăl lui
Thephobos ar fi fost membru al familiei imperiale refugiat la bizantini trăind în
mare sărăcie, fie că ar fi fost un ambasador care a rămas în imperiu din cauza
arabilor. În ambele cazuri s-ar fi căsătorit cu o femeie bizantină care i-a născut un
copil, pe Theophobos67. Când cei trimişi să-l descopere pe Theophobos s-au întors
acasă cu veşti bune, perşii s-au decis să se revolte împotriva stăpânirii arabe şi să
plece în Imperiul Bizantin pentru a-l întâlni pe prinţul lor moştenitor.
Bābek, generalul persan, auzind de existenţa acestui prinţ moştenitor, a
trecut graniţa bizantină şi la Sinope i-a jurat credinţă împăratului cu oamenii săi,
oferindu-i serviciile sale şi ale poporului său68. Când împăratul a fost informat de
prezenţa lui Teophobos la Constantinopol, l-a adus la curte, i-a dat titlul de
patrikios, i-a dat-o în căsătorie pe cumnata sa, sora Theodorei, şi a decretat că toţi
soldaţii săi se pot căsători cu femei bizantine69. Theophobos a fost menţionat,
uneori alături de Manuel, ca fiind dintre oamenii cei mai apropiaţi împăratului, ca
general sau sfătuitor. Şi pentru că au atras amândoi invidia, au fost suspectaţi şi de
trădare.
În ambele lucrări au fost descrise câteva acţiuni militare. Skylitzès a relatat
despre campania care a dus la cucerirea şi jefuirea cetăţii Sozopetra, urmată de
revolta trupelor persane şi de cucerirea de către arabi a cetăţii Amorion70. La
Genesios cititorul are impresia că se relatează mai multe acţiuni militare ale
împăratului, pentru că reia informaţiile completându-le sau le expune din nou
încercând să explice altceva. De exemplu, despre ceea ce s-a întâmplat în campania
care s-a încheiat cu înfrângerea de la Dazimon, din 22 iulie 838, a relatat atunci
când vorbea despre revolta soldaţilor persani care îl proclamaseră rege pe
Theophobos71 fără voia acestuia. Autorul pomeneşte de raidurile pe care împăratul
le-a făcut în teritoriile arabilor, fiind însoţit şi de Theophobos şi soldaţii perşi.
Fiind mulţumit de prestaţia persanului, Theophylos a fost de acord să-l
susţină ca să „guverneze peste perşi”72. Dar, din anumite motive, l-a obligat să se
întoarcă cu el la Constantinopol, ceea ce a provocat revolta soldaţilor persani care
l-au proclamat pe Theophobos rege73. S-au retras în Paphlagonia, unde au ocupat
cetatea Sinope sau Amastris. Dar Theophobos nu a fost de acord. El i-a scris
împăratului pentru a se dezvinovăţi. Acesta l-a iertat şi persanul împreună cu
soldaţii săi au părăsit cetatea Sinope sau Amastris şi s-au întors la împărat.
Theophobos a rămas la palat, dar pe soldaţii perşi, care ajunseseră la 3000074, i-a
Skylitzès scria că în cazul variantei a doua ambasadorul s-ar fi angajat ca servitor în casa unei
patroane de cabaret cu care mai târziu s-a căsătorit (ibidem, p. 61).
68 Ibidem; Genesios 1998, p. 50-51. Se pare că Bābek nu a fost niciodată în imperiu, ci un general de al
său, Naşr. Acesta, după ce a suferit o grea înfrângere, s-a refugiat cu o parte dintre supravieţuitori în
imperiu, în anul 834 (Skylitzes 2003, p. 61, nota 59).
69 Genesios 1998, p. 52.
70 Skylitzès 2003, p. 67-71.
71 Genesios 1998, p. 53-55.
72 Ibidem, p. 54, “[…] he was inclined to appoint Theophobos to rule over the Persians.”
73 Probabil că împăratul l-a suspectat de uzurparea tronului şi de aceea ar fi vrut să-l determine să se
întoarcă cu el în capitală.
74 După înfrângerea generalului Bābek şi a rezistenţei khurramiţilor din Azerbaidjan, unii dintre
aceştia au trecut graniţa imperiului, l-au căutat pe Theophobos şi au jurat credinţă împăratului.
67
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împărţit în grupe de câte 2000 şi i-a plasat în themele din imperiu, sub comanda
strategilor locali. Thurmele în care au fost incluşi soldaţii perşi au rămas cunoscute
sub numele de „persane”75.
Genesios reia informaţia despre fuga perşilor la arabi, care s-a petrecut după
înfrângerea de la Dazimon, şi în alt context76, când vorbeşte despre campania
împăratului din anul 837, acesta atunci fiind în fruntea unei armate puternice şi
numeroase ce a atacat teritoriile arabe din Siria77. El a profitat de faptul că AlMu’tasim era ocupat cu rebelii conduşi de Bābek în Azerbaidjan78. Bizantinii au
jefuit cetăţile, au luat mulţi prizonieri şi au adunat o pradă bogată. Dar cea mai
importantă acţiune a fost atacarea şi jefuirea cetăţii Sozopetra, locul de naştere al
califului. De aceea, califul Al-Mu’tasim (833-842), fratele lui Al-Ma’mūn (amândoi
erau fiii lui Hārūn al-Rasīd) i-a trimis împăratului o scrisoare prin care îi cerea să
ocolească oraşul părinţilor săi. Dar împăratul nu a vrut să asculte această rugăminte.
După cucerirea cetăţii s-a întors cu o pradă bogată şi cu foarte mulţi prizonieri la
Constantinopol. L-a însărcinat pe Theophobos să aranjeze lucrurile în urma lui şi
apoi să-l urmeze la Constantinopol, dar a intervenit revolta soldaţilor perşi.
Skylitzès scria că după cucerirea şi jefuirea Sozopetrei, sufletul arabilor a fost
atât de rănit, încât califul a dat un decret ca bărbaţii de toate vârstele din Bagdad,
Fenicia, Palestina, Siria şi Africa să fie obligaţi să vină la Tars (Tarsos) şi să scrie pe
scut numele cetăţii Amorion79. Theophylos s-a îndreptat spre Doryleum, unde şi-a
stabilit tabăra, cetate aflată la trei zile depărtare de Amorion. În faţa unei mobilizări
atât de mari, împăratul a fost sfătuit să evacueze cetatea Amorion şi să o lase
sarazinilor. A refuzat, considerând acest sfat nedemn şi laş pentru un împărat.
Dimpotrivă, a luat măsuri de apărare, a încredinţat apărarea oraşului strategului de
Anatolikon, Aetius, cumnatul Theodorei, şi a trimis ca ajutoare generali capabili,
precum Theodor Krateros, Theophylos şi Babutzikos, care se vor număra printre
cei 42 de martiri de la Amorion.
Skylitzès a relatat cu claritate cele întâmplate în vara anului 83880: tactica de
luptă a califului şi a împăratului, efectivele celor două armate, incidentul în care
împăratul, părăsit de o parte din armată, a ajuns în situaţia de a fi luat prizonier, dar
a fost salvat de khurramiţi şi de Manuel, aşezarea taberelor, personajele mai
importante, desfăşurarea asediului cetăţii Amorion, cucerirea acesteia la 12 august
838, soarta locuitorilor, dar şi încercările împăratului de a-i răscumpăra pe ofiţerii şi
persoanele de vază din cetate, ambasadele trimise califului înainte de asediu şi după,
oferta de 24 de kentenaria81. Cetatea a fost în totalitate distrusă. Doar zidurile au
75 Genesios 1998, p. 55. Organizarea thurmelor persane s-ar fi întâmplat mai repede, în anul 837,
după înfrângerea lui Bābek de către arabi (ibidem, nota 240).
76 Ibidem, p. 50.
77 Ibidem, p. 59.
78 Treadgold 1988, p. 292. În septembrie 837, Bābek a fost capturat, iar o parte din trupele sale,
aproximativ 16000, au trecut în teritoriul bizantin. Astfel, a crescut numărul khurramiţilor din armata
bizantină la aproape 30000 (ibidem, p. 295).
79 Skylitzès 2003, p. 68 « […] et que chacun devait écrire sur son bouclier le nom d’Amorion: par là, il
signifiait qu’il allait attaquer cette ville ».
80 Ibidem, p. 67-71.
81 Genesios vorbeşte de 200 kentenaria (Genesios 1998, p. 61).
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rezistat incendiului. Bărbaţii, o parte au fost ucişi, o parte au fost luaţi prizonieri,
femeile şi copiii au fost şi ei luaţi în captivitate82, iar împăratul s-a îmbolnăvit de
dizenterie.
În lucrarea lui Genesios a fost pomenit asediul acestei cetăţi cu ocazia
descrierii lui Theophobos şi a încercării soldaţilor săi khurramiţi de a se răzvrăti şi
de-al convinge să accepte să le fie rege83. Când revine la Theophobos, autorul
pomeneşte de bătălia de la Dazimon, de al cărui eşec a fost învinovăţit. El s-ar fi
retras în cetatea Amastris, ca apoi să fie iertat de către împărat. Persanul l-ar fi
sfătuit pe Teophylos, ca ţinând seama de numărul mare al soldaţilor din tabăra
adversă, să atace noaptea şi nu ziua84. Dar împăratul nu a ascultat sfatul lui şi,
bănuindu-l de trădare, şi acceptând sfatul altor ofiţeri, a preferat o confruntare
directă, în ziua de 22 iulie 838, care i-a adus înfrângerea. În aceste condiţii,
Theophobos, indignat de bănuiala împăratului pentru înfrângerea creştinilor, s-a
retras împreună cu o parte din oamenii săi în cetatea Amastris.
Genesios relatează mai departe că împăratul s-a supărat pe el şi a trimis un
corp de armată împotriva lui, dar Theophobos a refuzat „să verse sânge creştin” şi
a încercat să se împace cu împăratul. Theophylos, având nevoie de Theophobos şi
de soldaţii săi numeroşi şi atât de viteji, i-a trimis semnul graţierii, o cruce, după
care persanul s-a întors la împărat. Totuşi, suveranul nu va uita înfruntarea lui
Theophobos şi pe patul de moarte va cere să fie prins noaptea şi să i se taie capul85.
Probabil că împăratul a dorit să-i înlăture pe toţi cei care puteau ameninţa regenţa
moştenitorului său în vârstă de numai doi ani.
Genesios a mai revenit la conflictul de la Dazimon pentru a relata episodul
în care împăratul, împreună cu soldaţii khurramiţi care-l apărau, au fost încercuiţi
de adversari. Atunci Manuel l-a salvat şi pentru această faptă a fost răsplătit cu
onoruri şi daruri. De la acest punct informaţiile date de Genesios sunt confuze
pentru că încheie relatarea cu fuga lui Manuel la curtea califului, ceea ce se
petrecuse la începutul domniei lui Theophylos86. Mai târziu, când pomeneşte
despre campania împăratului din anul 837 şi cucerirea cetăţii Sozopetra, a
completat informaţiile cu episodul ocupării de către calif a cetăţii Amorion, şi
despre soarta soldaţilor şi locuitorilor acesteia. El adaugă informaţii noi: suma de
200 kentenaria şi 100 de nomismate de aur oferită califului pentru răscumpărarea
prizonierilor; refuzul califului care susţinea că ar fi cheltuit puţin sub 1000
kentenaria87.
În capitolul următor, Genesios revine la campania bizantinilor şi a perşilor
lui Theophobos, încheiată cu cucerirea Sozopetrei. Probabil, de data aceasta,
Conducătorii militari în frunte cu Aetius şi oameni importanţi din cetate s-au numărat printre cei 42
de martiri din Amorion care au fost ucişi după şapte ani, în 6 martie 845.
83 Genesios 1998, p. 54.
84 Cu altă ocazie, Genesios scrie că Theophobos şi Manuel, împreună, au încercat să-l convingă pe
Theophylos că un atac de noapte ar fi fost mult mai avantajos pentru ei (Genesios 1998, p. 63).
85 Genesios 1998, p. 57. Vezi şi Skylitzès 2003, p. 72. În varianta lui Theophobos i s-a tăiat capul şi
apoi adus împăratului care se afla pe patul de moarte. Acesta ar fi spus: de acum eu nu mai sunt
Theophylos şi tu nu mai eşti Theophobos.
86 Genesios 1998, p. 58.
87 Ibidem, p. 61.
82
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pentru a completa informaţiile despre episodul Amorion, adică despre tabăra
califului de la Tars (Tarsos) în Cilicia, şi armata lui constituită din soldaţi veniţi din
Palestina şi Egipt. I-a numit pe cei care l-au ajutat pe calif: prinţul prinţilor, adică
regele Taronului din Armenia, Bagrat al II-lea (830-852)88 şi Umar (Omar), emirul
de Metilene. Pe fiul său l-a trimis cu o parte din armată să testeze forţa
împăratului89. A fost prezentată mai departe bătălia de la Dazimon din 22 iulie 838
şi momentul în care împăratul a primit sfatul dat de această dată de Manuel,
împreună cu Theophobos, de a ataca noaptea tabăra inamică. Descrierea bătăliei
care a început a doua zi de dimineaţă a fost completată cu informaţia referitoare la
dialogul dintre soldaţii din tabăra califului cu soldaţii perşi pentru a-i convinge să
dezerteze90, surprins de Manuel, care înţelegea limba acestora91. Ploaia care a venit
seara după salvarea împăratului de către Manuel, şi care a înmuiat corzile arcurilor
sarazinilor, a slăbit forţa atacurilor acestora. În aceste condiţii împăratul s-a retras
cu trupele rămase la Chiliokomon (o mie de sate). Aici se vor aduna toate trupele
bizantine împrăştiate. În timp ce califul s-a îndreptat spre Amorion, împăratul s-a
dus spre Niceea apoi spre Doryleum, în Frigia. Când a auzit veştile despre soarta
cetăţii sale s-a „aprins” atât de tare încât i se părea caldă apa cu gheaţă pe care o
bea. A băut foarte multă încât s-a îmbolnăvit de dizenterie92. După aceste
amănunte Genesios nu mai revine la evenimentele militare petrecute în anii 837838.
Ambii autori au pomenit de încercările lui Theophylos de a obţine sprijin
împotriva arabilor de la regele francilor Lothar93. Ca ambasador a fost trimis
Theodosios, un descendent al familiei Babutzikoi. El trebuia să-l convingă pe
Lothar să atace cu o armată puternică şi să jefuiască regiunile din nordul Africii94,
care aparţineau califului, însă Theodosios a murit pe drum.
În această categorie, a politicii externe a împăratului Theophylos, includem
şi informaţia pe care Skylitzès o dă despre construirea cetăţii Sarkel. Chaganul
kazarilor i-a cerul împăratului să construiască o cetate puternică pe râul Tanais
(Don), care să apere popoarele împotriva atacurilor pecenegilor. Împăratul a
acceptat, iar această sarcină i-a fost încredinţată strategului din Cherson, Petronas95.
Cele două lucrări sunt foarte importante pentru completarea tabloului
guvernării lui Theophylos, precum şi a informaţiilor despre personalitatea acestuia.
El nu a avut limitele tatălui său, a primit o educaţie aleasă, avându-l ca tutore pe cel

Despre neamul Bagradizilor, vezi Oxford Dictionary 1991, vol. I, p. 244.
Genesios 1998, p. 62. Treadgold a fost de părere că al M’amun nu l-a trimis pe fiul său, ci pe
generalul Afshīn (Treadgold 1988, p. 275-276, 300).
90 Genesios 1998, p. 64.
91 Treadgold este de părere că ar fi vorba de limba kurdă (Treadgold 1988, p. 300).
92 Genesios 1998, p. 64 “[…] When Thephylos learned of his city’s fate, he became so enflamed
inside that he thought the icy water that was brought to him was only lukewarm. And as a result of
drinking it he was struck with dysentery.”
93 Skylytzès 1998, p. 72; Genesios 1998, p. 67.
94 Skylitzès 1998, p. 72. Genesios preciza pământurile şi cetăţile sarazinilor din Libia până în Asia
(Genesios 1998, p. 66).
95 Skylitzès 2003, p. 66-67.
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mai învăţat om al acelor vremuri, Ioan Grammatikos96. După ce Theophylos a
devenit împărat, Ioan a fost unul dintre sfetnicii săi de încredere, şi a fost trimis ca
ambasador la curtea califului în anii 829-830, misiune de care s-a achitat foarte
bine. A fost răsplătit pentru aceasta, devenind syncellos, iar apoi a fost numit
succesor al patriarhului Anthonie97.
Probabil că şi mama sa vitregă, Euphrosina, fiica împăratului Constantin al
VI-lea, a avut un anumit rol în pregătirea sa ca viitor împărat. Theophylos a trăit
din copilărie la Constantinopol, a fost încoronat coîmpărat din 821, la vârsta de 9
ani, după urcarea pe tron a tatălui său. Deşi a devenit suveran la vârsta de 17 ani, a
dat dovadă de maturitate. Şi-a dorit să fie văzut drept un împărat înţelept,
preocupat de bunăstarea supuşilor, care veghea la respectarea legilor statului. Prin
politica sa fiscală a îmbogăţit tezaurul imperiului. Skylitzès a oferit cele mai multe
exemple în acest sens. Nu a făcut excepţie de la această regulă nici măcar
împărăteasa, căreia i-a interzis să se ocupe de comerţ pentru că nu era corect ca
aceasta să profite de poziţia sa şi, desigur, pentru că imaginea împăratului nu
trebuia asociată vreunei ocupaţii, oricât de lucrative. Genesios şi Skylitzès au
încercat întotdeauna să atenţioneze cititorul să nu cadă în capcană şi să creadă în
intenţiile bune ale împăratului, pentru că nu erau decât o prefăcătorie, o minciună.
Împăratul a fost un edil deosebit. El a renovat zidurile capitalei şi a construit
palatul Bryas pe ţărmul asiatic al Bosforului98. Pentru a consolida graniţa a construit
în teritoriul kazar, fortăreţa Sarkel pe fluviul Don99.
Theophylos a încercat să se opună expansiunii arabo-sarazine atât în Marea
Mediterană, cât şi în sudul Italiei şi Sicilia, unde l-a trimis pe ginerele său, Alexis,
care a obţinut victorii semnificative, deşi nu a reuşit să-i alunge pe arabi de tot. În
Orient a organizat campania din anul 837 care a fost victorioasă şi foarte bogată în
pradă de război şi prizonieri. Chiar dacă armata bizantină a suferit o mare
înfrângere la Dazimon, în 22 iulie 838, şi a fost cucerită cetatea Amorion, urmările
nu au fost catastrofale pentru imperiu. Cu excepţia acesteia din urmă, celelalte
oraşe şi cetăţi, cât şi aşezările rurale, au suferit mai puţin decât în timpul raidurilor
anterioare100. Desigur, pierderile au fost mari, 30000 ucişi la Amorion şi 6000 ucişi
mai târziu, probabil prizonieri, foşti soldaţi101. Dar Skylitzès şi Genesios s-au
concentrat pe eşecurile militare ale împăratului, făcându-l vinovat din cauza politicii
sale iconoclaste. Theophylos probabil credea şi susţinea că doar iconoclasmul
Ioan a fost de origine armeană şi a devenit iconoclast în anul 810. Grammatikos este un nume care i
s-a dat în semn de respect pentru învăţătura sa. A fost egumen al mănăstirii Sfinţii Sergios şi Bachus,
unde se încerca „reabilitarea” iconodulilor recalcitranţi, adică se încerca ca aceştia să fie convinşi să
renunţe la cultul icoanelor şi să accepte iconoclasmul (Oxford Dictionary 1991, vol. II, p. 1051-1052).
97 Skylitzès 2003, p. 65. Skylitzès menţionează că Ioan l-a succedat pe Theodot Melissenos, numit şi
Kassiteras. Dar Theodot a murit în anul 821, iar în locul lui a fost numit Antonie Kassimates, episcop
de Syllaion din Pamphilia. Ioan Grammatikos a devenit patriarh abia în anul 838 (Skylitzès 2003, p.
65, nota 74).
98 Pe lângă cele amintite de autorii noştri se ştie că a făcut renovări la Palatul cel Mare şi a construit un
xenon în Cornul de Aur (Oxford Dictionary 1991, vol. III, p. 2066).
99 A creat themele Cherson, Paphlagonia, Chaldeia şi klisura (kleisoura, κλεισούρα) Charisianon,
Cappadocia şi Seleucia (Oxford Dictionary 1991, vol. III, p. 2066).
100 Treadgold 1988, p. 304.
101 Ibidem, p. 305.
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garanta ajutorul divin, de aceea autorii noştri au încercat să demonstreze contrariul.
Acţiunile sale nu puteau fi victorioase pentru că nu au avut ajutorul divinităţii din
cauza ereziei iconoclaste.
Înfrângerile suferite în vara anului 838 s-au datorat şi lipsei de experienţă.
Din acest motiv a căutat să-şi ia sfetnici buni şi generali capabili. De la începutul
domniei i-a avut alături de el pe Ioan Grammatikos, pe Manuel, apoi şi pe
Theophobos. Interesant este faptul că atunci când a pierdut, cum a fost cazul
confruntărilor militare din 838, împăratul a ascultat sfaturile altora şi pe ei i-a
bănuit de trădare. Învinuiţi pe nedrept, ei au fost rechemaţi. I-au fost credincioşi şi
de neînlocuit. Genesios face apel la o comparaţie veterotestamentară, afirmând că
împăratul era precum Moise înconjurat de Josua, Nun şi Kaleb102. Manuel avea
experienţa acumulată în zeci de ani de serviciu militar, iar Theophobos comanda
aproape 30000 de soldaţi perşi sau khurramiţi foarte buni, curajoşi şi credincioşi. Ei
au fost cei care la Dazimon au rezistat alături de împărat, apărându-l până când
strategul Manuel a reuşit să forţeze încercuirea şi să-l salveze.
Şi mai interesantă este informaţia că aceştia ar fi fost iconofili103 şi de aceea
împăratul nu i-a tratat întotdeauna „într-o manieră plăcută lui Dumnezeu”104. La fel
s-a întâmplat şi cu călugărul iconofil Methodios, pe care împăratul nu l-a pedepsit,
exilându-l sau condamnându-l la închisoare. L-a ţinut lângă el chiar şi în campania
plină de succes din anul 837, pentru că era capabil să găsească rezolvarea
problemelor pentru care ceilalţi nu găseau nicio soluţie, dar şi pentru că era cel mai
pios om din imperiu105. Nici soacra împăratului, Teoktista, sau împărăteasa
Theodora, care erau iconofile, nu au fost pedepsite. Cu toate acestea, împăratul a
fost iconoclast şi a instaurat o politică foarte aspră împotriva cultului icoanelor şi la
adresa iconofililor.
În scurta sa viaţă, de doar 30 de ani, 13 ani i-a petrecut guvernând, încercând
să creeze imaginea unui împărat înţelept, drept, cu viziune politică şi militară
corectă pentru timpurile sale.
Skylitzès and Genesios on Emperor Theophylos
(Abstract)
This paper attempts to describe the governing actions of Emperor Theophylos (829-842) using
information provided by two narrative sources, namely the writings of John Skylitzès and Genesios.
Although the iconoclastic policy of this emperor has been dealt with by historiography, his attempts
at governing as a just and fair ruler have been largely ignored. The two sources provide details
regarding his attempts to cast the image of a just and impartial judge, his rejection of the involvement
of imperial authority in profit-making activities, the denunciation of his own misdeeds (adultery), and
his manner of dealing with his wife’s and mother-in-law’s iconophile leanings. The second part of the
paper discusses the emperor’s relationships with his most reliable generals, Manuel and Theophobos,
during the wars against the Arabs.

Genesios 1998, p. 50.
Pentru Manuel şi pentru Theophobos, vezi Genesios 1998, p. 49, 57, 67.
104 Ibidem, p. 50.
105 Skylitzès 1998, p. 63.
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- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.

754
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista abrevierilor

SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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IDENTITATEA REGIONALĂ ŞI NOBILIMEA ARDELEANĂ
LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIV-LEA ŞI ÎNCEPUTUL
SECOLULUI AL XV-LEA
Cosmin POPA-GORJANU
Într-un studiu publicat în anul 2011 am abordat manifestările nobililor
ardeleni, ca stare definită social şi regional prin analizarea acţiunilor acestora în
scopul dobândirii unor avantaje de către membrii stării în nume colectiv1. Am
prezentat eforturile concretizate în obţinerea unui număr de opt privilegii colective
folosind modelele conceptuale propuse de Michael Keating şi Anssi Paasi, anume
cele referitoare la componenta activă sau factuală a identităţii regionale2. Între 1324
şi 1366, la diferite intervale, nobilii ardeleni au obţinut diverse reglementări scrise,
uneori sub formă de privilegii, care au contribuit la consolidarea poziţiei acestei
stări în interiorul societăţii ardelene.
Dobândirea acelor documente care priveau interesele nobililor din Ardeal,
atestă un nivel de organizare şi chiar de eficienţă neaşteptată în condiţiile unei
cantităţi nesatisfăcătoare a izvoarelor referitoare la acest grup. Aceasta nu înseamnă
că istoriografia nu cunoştea în linii generale faptul că nobilimea a devenit una din
forţele dominante ale societăţii ardelene, dar mecanismele folosite şi etapele
parcurse de acest grup nu au fost abordate mai strâns. Analiza s-a oprit la anul
1366, deoarece privilegiul regal obţinut în acel an cuprindea o serie de reglementări
anterioare şi oferea un fel de sinteză a câştigurilor obţinute până în acel moment.
Ulterior, pentru aproape trei decenii, nu mai apar acte de aceeaşi importanţă pentru
grupul respectiv3. Realizând acea analiză pentru segmentul cronologic de la sfârşitul
secolului al XIII-lea şi până la 1366, s-a născut în mod firesc întrebarea legată de
activităţile colective ale nobililor ardeleni în perioada ulterioară.
Istoriografia românească a sesizat importanţa actelor de unire ale celor trei
stări privilegiate ardelene din anii 1437-1438 şi 1459, dar nu a încercat să
recupereze informaţiile referitoare la manifestările colective ale grupurilor
respective în perioada de la sfârşitul secolului al XIV-lea4. Acest studiu are scopul
de a discuta câteva acte care certifică activităţile nobilimii ardelene ca grup definit
regional între anii 1380 şi 1404. Alegerea acestui interval este impusă de apariţia
unor izvoare apte să susţină o asemenea investigaţie. În această perioadă au fost
emise cinci reglementări care priveau comunitatea nobililor ardeleni, în ansamblul



Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail: cosminpg@gmail.com.
Popa-Gorjanu 2011, p. 75-96.
2 Paasi 2002, p. 139.
3 Diaconescu 2013, p. 70-84.
4 Pop, Nägler 2003, p. 262-263, 286-287.
1

Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 301-313.
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ei, şi în relaţiile cu celelalte grupuri regionale. Actele au fost emise în anii 1384,
1391, 1394 şi 1404.
Aşa cum vom vedea, deşi toate acele documente priveau comunitatea
nobililor, ele nu au fost iniţiate sau solicitate de către acest grup decât într-un
singur caz, ci de membri ai celorlalte grupuri privilegiate ale Transilvaniei. Aceasta
ar fi o deosebire semnificativă faţă de perioada 1324-1366, când cu excepţia
reglementării domeniului de jurisdicţie a tribunalelor ecleziastice, emisă de regele
Ludovic la solicitarea celor trei stări ardelene în 1344, restul privilegiilor au fost
solicitate de nobili5. Cum diferă acestea faţă de cele din perioada precedentă? În ce
mod s-a manifestat această stare şi cum se explică absenţa unor acte colective
similare în deceniile următoare? Pentru a răspunde la aceste întrebări am căutat să
identific în izvoarele documentare păstrate acele momente în care nobilii ardeleni
au efectuat demersuri sau au participat la acţiuni care vizau îndeplinirea unor
obiective ale intereselor lor de stare.
Intervalul 1366-1380 este mai sărac în acte privilegiale care să privească
ansamblul nobililor ardeleni. Nu ne referim aici la funcţionarea adunărilor de la
Turda şi Sântimbru, amplu menţionate în actele voievodale sau vicevoievodale, ci la
manifestările exprimate în interacţiuni ale reprezentanţilor comunităţii nobililor cu
regele, voievodul, episcopul Transilvaniei. Examinarea surselor edite şi a
documentelor de arhivă a furnizat o serie de date pe care le voi prezenta în
rândurile care urmează. Este vorba despre reglementări ale unor practici juridice ori
economice, pentru cel puţin unul dintre grupurile iniţiatoare, sau de menţiuni ale
comunităţii nobililor ardeleni implicaţi în diverse interacţiuni cu voievodul sau
vicevoievodul Transilvaniei.
O primă semnalare a unei manifestări colective a nobililor ardeleni datează
din 20 iulie 1381. La acea dată, Ioan, prepozitul bisericii din Buda, capelan al
regelui şi însărcinat anume, împreună cu Mihail Bubal, cavaler al curţii regale,
fuseseră trimişi în Transilvania pentru îndreptarea tuturor certurilor şi
neînţelegerilor dintre voievodul Ladislau de Losonc (azi Lucenec, Slovacia) şi
comiţii, castelanii şi slujbaşii lor, pe de-o parte, şi nobilii ardeleni (regni nobiles dicte
partis Transsiluane) de cealaltă parte şi pentru revizuirea hotarelor dintre oaspeţii
regali şi nobili6. Preambulul acestui document, care avea ca obiect stabilirea limitei
teritoriale dintre oraşul Cluj şi nobilii de Someşfalău, narează această misiune
oferind totodată date succinte despre neînţelegeri între purtătorii conştiinţei
regionale, nobilii ardeleni, pe de-o parte, şi voievodul Transilvaniei împreună cu
slujitorii săi din fruntea comitatelor, a cetăţilor ori slujbaşii regali, de cealaltă parte.
Popa-Gorjanu 2011, p. 90.
Andea et alii 2014, p. 93. „[…] pro reformandis universis disscessionibus ac aliis controversionis generibus inter
magnificum virum dominum Ladislaum, woyuodam Transsilvanum ac comitem de Zonuk et suos sequaces comites,
castellanos et officiales ab una, parte vero ab altera, regni nobiles dicte partis Transsiluane vergentibus, ac revisionibus
metarum populorum et hospitum regalium in dictis partibus existentum ex parte dictorum regni nobilium sua mera
auctoritate suffultus et deputatus memorie commendamus […] quod unacum eodem magnifico viro domino Ladislao,
woyuoda Transsiluano, ipso magistro Michaele dicto Bubal, socio nostro absente, ac aliis quampluribus regni nobilibus
dicte partis Transsiluane in nostra reversione apud dictum dominum regem facienda reformatis ac expeditis omnibus
dictis disscessionibus ac controversionis generibus et in pacis, tranquilitatis unionem eundem dominum Ladislaum
wayuodam et suos sequaces necnon regni nobiles reductis ac relictis”.
5
6
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În centrul acestei dispute care făcea necesară intervenţia unor trimişi regali se aflau
controverse teritoriale legate de hotarele oaspeţilor şi oamenilor regelui din
Transilvania. În absenţa unor informaţii suplimentare, putem estima acest moment
ca unul în care nobilii ardeleni au protestat înaintea regelui şi au solicitat intervenţia
autorităţii centrale în condiţiile existenţei unui blocaj, probabil al relaţiilor dintre
comunitatea lor şi administraţia voievodală. Documentul prepozitului Ioan al
bisericii din Buda lasă să se înţeleagă că în prealabil între voievod şi nobili se
restabiliseră relaţiile paşnice, exprimate în limbajul documentului prin referirea la
unirea păcii.
După moartea regelui Ludovic I de Anjou a urmat domnia marcată de criză
a fiicei sale, Maria, şi a mamei sale, Elisabeta, în condiţiile în care o parte a nobilimii
a respins transmiterea tronului pe linie feminină. În 22 iunie 1384, regina Maria a
confirmat privilegiile nobilimii regatului Ungariei consemnate în decretul regelui
Ludovic I, din 11 decembrie 13517. La 1 iulie 1384, regina-mamă Elisabeta scria
nobilimii ardelene (nobilibus partium Transilvanarum) că aflase din scrisorile
voievodului Ladislau de Losonc despre slujba credincioasă arătată ei şi fiicelor sale.
Suverana le mulţumea pentru credinţa dovedită, promiţându-le recompensarea la
momentul şi locul potrivit, rugându-i să-şi păstreze fidelitatea şi mai departe8.
Scrisoarea reginei a fost emisă chiar înainte de declanşarea crizei la curtea regală şi
opoziţia unei părţi a membrilor sfatului regal faţă de planurile de renunţare la
căsătoria reginei Maria cu Sigismund de Luxemburg. Au urmat apoi tulburările
generate de venirea în regat a lui Carol de Durazzo şi războiul civil declanşat după
asasinarea acestuia şi urcarea pe tron din anul 1387 a regelui Sigismund de
Luxemburg9.
Cele două documente discutate nu reprezintă privilegii, ci atestă
circumstanţele în care comunitatea nobililor s-a manifestat. În anul 1381 a fost
vorba despre neînţelegeri şi certuri între nobilii ardeleni şi oamenii voievodului
Transilvaniei, iar în cel de-al doilea regina Elisabeta încerca să se asigure de sprijinul
nobililor ardeleni, promiţându-le răsplată potrivită. Aşa cum vom vedea mai jos, în
anii 1391, 1394 şi 1404, întâlnim reglementări ale relaţiilor şi obligaţiilor nobililor în
raporturile cu saşii, iobagii şi clerul romano-catolic.
În 1391, regele Sigismund de Luxemburg a ajuns pentru prima dată în
Transilvania. Itinerarul vizitei sale arată că monarhul s-a deplasat în luna februarie
la Alba Iulia, în martie la Sibiu şi Sighişoara, pentru ca în aprilie să îl regăsim la
Cluj10. În răstimpul în care s-a aflat la Sibiu şi Cluj, el a emis trei decrete care
reglementau diferite probleme reclamate de membrii stărilor ardelene. Două dintre
cele trei decrete au fost elaborate ca urmare a unor plângeri făcute de reprezentanţii
saşilor şi de clerici, în timp ce al treilea a fost solicitat de nobili.
Bak et alii 1992, p. 14-15.
ANUB, DL 62740. „Elizabeth dei gratia regina Ungarie […] fidelibus suis universis nobilibus partium
Transilvanarum […] quo vestre regratiamur fidelitati eandem rogantes quatenus in solita fidelitate prout tempore olym
serenissime principis domini Lodouici regis felicis memorie domini et consorti nostri karissimi indefesse perstitisse
perseverare velitis, nam huiusmodi vestrorum fidelium serviciorum nostra maiestas non obliuisscetur loco et tempore
opportunis […]”.
9 Engel 2006, p. 223-226.
10 Engel, Tóth 2005, p. 64.
7
8
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Astfel, în 21 martie 1391, regele Sigismund a emis mai multe acte de
confirmare ale privilegiilor comunităţii saşilor din Sibiu, însă pe lângă acestea a mai
dat un decret care privea deopotrivă comunitatea nobililor şi pe cea a saşilor.
Decretul regal avea scopul de a pune capăt unor neînţelegeri între cele două stări,
generate de dezinteresul nobililor în pedepsirea unor fapte reprobabile comise de
supuşii lor în teritoriul scaunelor săseşti. Reprezentanţii saşilor din cele şapte
scaune s-au plâns regelui că nobilii se dovediseră moi şi lăsători (tepidi essent et
remissi) în pedepsirea răufăcătorilor de pe domeniile lor care le pricinuiseră pagube.
Ei arătaseră că atunci când le-au solicitat stăpânilor de pământ să facă dreptate în
cazurile de furt, incendiere sau tâlhărie comise de iobagii din comitate pe seama
saşilor, nobilii au invocat vechea lor cutumă conform căreia culpabilii trebuiau să
fie judecaţi la tribunalele de la Turda şi Sântimbru, neîndeplinind astfel cererile de
judecare a celor vinovaţi11. De asemenea, când saşii au descoperit că urmele unor
infractori duceau în satele unor nobili, aceştia nu le-au permis nici să le cerceteze,
nici nu s-au îngrijit să le arate dacă acelea duceau mai departe la alte moşii12. Pe
scurt, nici eforturile saşilor de găsire şi prindere a făptaşilor nu primiseră concursul
nobililor. Din aceste motive, aşa cum afirma plângerea, numărul celor ce comiteau
fapte condamnabile sporise, spre paguba saşilor.
Pentru a pune capăt acestor nemulţumiri, regele a poruncit ca atât
comunitatea saşilor, cât şi cea a nobililor să se supună deopotrivă regulilor de
prindere şi pedepsire a celor care comiteau furturi, incendieri sau tâlhării şi alte
infracţiuni13. Saşii primeau dreptul de a-i urmări pe făptaşi în oricare sat al vreunui
nobil şi de a-i identifica, chiar pe baza unor obiecte delicte. Aceştia urmau să fie
judecaţi şi pedepsiţi, pe măsura faptelor comise, de către stăpânii lor de pământ, la
faţa locului. Regele acorda stăpânilor de pământ sau nobililor libertatea de a
Zimmermann et alii 1902, nr. 1265, p. 10-11. „[…] quod plerique forent nobiles in partibus Transsiluanis
constituti, qui in reddenda iustitia et observanda ex parte malefactorum et nocivorum hominum in ipsorum
possessionibus existentium per eos fieri debenda saepius tepidi essent et remissi pro eo potissime, quia cum prefati cives et
hospites nostri in facto furticinii, incendii aut latrocinii seu alterius criminalis publici ex parte dictorum nocivorum
hominum iobagionum ut puta eorundem nobilium iustitiae complementum impertiri postulaverint, ex tunc praefati
nobiles asserentes, ut eorum antiqua consuetudine requirente huiusmodi nocivi homines in sede eorum iudiciaria in
Torda videlicet vel in Zenthemreh deberent iudicari, et sic ipsos ad eandem transmittentes ibidem in possessione illa, in
qua iidem nocivi homines in praemissis maleficiis fuissent reprehensi, ex parte eorum ipsius iudicii et iustitiae
complementum et requisitionem eorundem civium et hospitum nostrorum iuridicam minime exhiberent”.
12 Articolul 5 al cărţii a doua a legilor regelui Ladislau (1077-1095) prevedea regulile de aplicat atunci
când se căutau urmele lăsate de hoţi. Păgubaşul trebuia să anunţe pe locuitorii satului spre care
mergeau urmele, astfel încât sătenii să aibă grijă ca animalele proprii să nu şteargă urmele lăsate. Dacă
acestea fuseseră şterse înainte să sosească curierul păgubaşului, atunci păgubaşul putea să cerceteze
fiecare casă. Cei ce obstrucţionau căutarea casei unde se bănuia că se aflau bunurile furate, erau
judecaţi prin procedura ordaliei şi condamnaţi ca hoţi (Bak et alii 1996, p. 13).
13 Zimmermann et alii 1902, p. 11-12. „[…] statutum fecimus super his iugiter et in aevum, ut a modo in antea
quandocumque, quotienscumque et ubicumque ac in possessionibus quorumcumque nobilium praedictorum praefati cives
et hospites nostri aut aliqui ex eisdem aliquem vel aliquos homines nocivos in furto, latrocinio et aliis publicis
criminalibus comprehendere aut in eorum manibus manifestae culpabilitatis eorum in indicium rem aliquam capere seu
invenire poterint, mox ibidem et possessione in eadem et non alias dominus terre videlicet nobiles praedicti super his ad
requisitionem iuridicam ipsorum civium nostrorum ipsos tales nocivos homines iuxta qualitatem suorum criminum
suspendendi, plectendi et puniendi ex nostrae maiestatis et regalis plenitudine potestatis et annuentia speciali plenam et
securam habeant et habere facultatem dicta ipsorum consuetudine antique obstare non valente [...]”.
11
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spânzura sau a mutila pe iobagii lor condamnaţi (suspendendi, plectendi et puniendi). Se
adaugă şi clauza de suspendare a obiceiului lor vechi. Nobilii care nu ar fi dat curs
cererilor de judecată ale saşilor sau nu ar fi facilitat căutarea unor făptaşi, urmau să
plătească preţul răscumpărării morţii acestora şi, de asemenea, erau responsabili
pentru restituirea bunurilor şi lucrurilor furate, precum şi acoperirea cheltuielilor
efectuate de saşi în vederea cercetărilor14. Celelalte două articole ale reglementării
lămuresc şi mai bine scopul acestui decret. Regele poruncea ca în orice alte pricini
dintre nobili şi oaspeţii regelui să se aplice dreptul consuetudinar. Ultima prevedere
a decretului solicita aplicarea întocmai a dispoziţiilor referitoare la obligaţiile
nobililor în mod reciproc de către saşi, în scopul păstrării relaţiilor paşnice între
comunitatea saşilor şi cea a nobililor15.
Apariţia acestei reglementări, deşi pare să pună o presiune mare asupra
nobililor, reflectă necesitatea rezolvării cuprinzătoare a unor probleme legate de
funcţionarea unor arii jurisdicţionale autonome, impunând obligaţii reciproce
saşilor şi nobililor în urmărirea şi pedepsirea celor vinovaţi de fapte ilegale.
Intervenţia autorităţii centrale se înregistrează şi în rezolvarea unei probleme
interne, anume tensiunile generate de piedicile ridicate în calea libertăţii de mişcare
a iobagilor. În 28 aprilie 1391, regele Sigismund de Luxemburg a emis două decrete
regale care vizau reglementarea unor situaţii care priveau direct pe nobilii ardeleni
şi anume problema împiedicării iobagilor de a se muta pe alte domenii şi cea a
protejării drepturilor de proprietate ale rudelor nobililor condamnaţi. Dacă în cazul
decretului referitor la protejarea dreptului de proprietate a rudelor nobililor
condamnaţi, cei care au solicitat reglementarea regelui erau nobilii, în cazul statuării
condiţiilor şi a procedurilor de aplicat atunci când stăpânii de pământ puneau
piedici mutării iobagilor pe alte domenii, iniţiatorii au fost în principal membrii
clerului. Să le analizăm pe fiecare în parte.
Aflat la Cluj, regele Sigismund a primit plângerea mai multor clerici, dar şi a
altor locuitori (nonnuli viri ecclesiastici ceterique dictarum partium fideles nostri incole) cu
privire la faptul că mulţi stăpâni de pământ, prin pâri nedrepte, puneau piedici
iobagilor care doreau să se aşeze pe alte domenii după ce aceştia îndepliniseră toate
condiţiile obişnuite, constând din achitarea terragiului şi a altor dări şi obţinuseră
învoiala judelui, fapt ce pricinuia prejudicii altor stăpâni16. Decretul regal a invocat
mai întâi principiul egalităţii originare a oamenilor care justifica redarea libertăţii de
către autoritatea regală acelora care fuseseră supuşi nu prin fire, ci prin puterea
Ibidem, p. 12. „[…] praefatus dominus terrae seu talis nobilis iuxta nostrae maiestatis praemissum decretum
huiusmodi iustitiam abnegans in emenda mortis dictorum talium nocivorum hominum eo facto convincatur et de
omnibus bonis ac rebus ipsorum civium nostrorum per ipsos nocivos homines sublatis et asportatis necnon expensis
ipsorum universis ad id per ipsos cives nostros factis et expositis praefati nobiles plene ipsis civibus nostris et effective
debeant respondere […]”.
15 Ibidem. „[…] Et ut inter ipsos nobiles et dictos cives nostros et hospites pacis vigeat et in aevum perdurare
tranquillitas […] volumus et sanximus committendo […] quoad omnes earum continentias et clausulas sicut erga
nobiles praedictos sic reciproca non minus apud iam dictos cives et hospites nostros inviolabiliter et illibate perpetuo in
aevum debeant observari”.
16 Mályusz 1951, p. 219. „[…] quod plerique forent ex eisdem, qui iobagiones eorum habita licentia iustoque
terragio et aliis eorum debitis persolutis ad alterius possessiones commorandi causa accedere volentes calumpniis eisdem
contra deum et eius iustitiam vario modo impositis non permitterent abire eosdem, uti iugo servitutis subiectos apud
ipsos”.
14
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omenească17. Reglementarea a fost adoptată prin consultarea cu prelaţii şi baronii
regelui, pe de-o parte, şi cu nobilii ardeleni, de cealaltă parte18. Primul articol acorda
tuturor iobagilor, atât celor aflaţi pe domeniile regelui, cât şi celor de pe
pământurile Bisericii ori ale nobililor, libertatea de a se muta pe alte domenii cu
toate bunurile lor, achitându-şi în prealabil toate obligaţiile faţă de stăpânul de
pământ. Al doilea articol solicita stăpânilor de pământ care nu îngăduiau mutarea
iobagilor lor să cheme la faţa locului pe unul sau doi juzi ai nobililor din comitatul
respectiv, ca să explice motivele pentru care doresc să-i reţină cu de-a sila. La
rândul lor, juzii nobililor ar fi trebuit să judece, să discute şi să facă dreptate19.
Sancţiunea prescrisă celui care împiedica plecarea iobagului ce îşi achitase toate
obligaţiile, constatată de juzii nobililor şi consemnată în scris, consta din plata a
zece mărci în dinari către stăpânul de pământ pe domeniul căruia urma să se mute
ţăranul. Mai mult, voievodul urma să se îngrijească de eliberarea şi aducerea
iobagului reţinut pe domeniul pe care acesta dorea să se mute. Ultimul articol
menţiona obligaţia clericilor de a se supune acestei reglementări deopotrivă cu
nobilii.
Similar reglementării obligaţiilor de judecare şi pedepsire a răufăcătorilor
stabilite de rege în decretul din 21 martie 1391, de la Sibiu, deşi prevederile fac
referire în primul rând la nobili, clauza finală indică obligaţia de reciprocitate,
extinzând obligativitatea respectării prevederilor respective de către clerici. Prin
această reglementare s-a încercat găsirea unor metode prin care abuzurile stăpânilor
de pământ faţă de iobagii lor să fie curmate. Gloaba de zece mărci pe care nobilul
care dorea să-l reţină pe un ţăran reprezenta o sumă importantă. Reglementarea nu
pare să fi fost rezultatul unei iniţiative a nobililor, deşi prevederile se refereau la
această categorie. Totuşi, din formulare aflăm că şi nobilii au fost consultaţi alături
de prelaţi şi baroni la elaborarea acestei hotărâri. Dintre documentele emise de
regele Sigismund în anul 1391, există şi unul care a fost solicitat de comunitatea de
nobili.
Al doilea document, emis în aceeaşi zi, 28 aprilie 1391, de către monarh,
oferea remediu unei plângeri a nobililor ardeleni cu privire la pagubele materiale
produse membrilor familiilor şi rudelor colaterale ale celor condamnaţi la pedeapsa
capitală. Reclamaţia acuza faptul că atunci când unii nobili au fost proscrişi sau au
fost condamnaţi la moarte, dreptul vechi al nobililor a fost încălcat, întrucât
voievodul şi alţi judecători au ocupat proprietăţile celor condamnaţi, prejudiciind
astfel drepturile soţiilor, fiilor şi rudelor acestora20.
17 Ibidem, p. 219. „[…] in acie nostre mentis pie revolventes, ut quia a primevo rerum exordio omnes homines prima
parens equaliter produxisse perhibetur, pro eo opium et humanum est, hos homines, quos non natura, sed humana
potentia iugo irrationabiliter substituere conaretur servitutis, regia dignitas perpetue restituat libertati […]”.
18 Ibidem, p. 219. „[…] unacum prelatis et baronibus nostris ac eisdem fidelibus prefatarum partium
Transsiluanarum partium nobilibus sane et mature exinde deliberantes [...]”.
19 Ibidem, p. 220. „[…] accedant iidemque iudices nobilium cum eisdem facta omnia, pro quibus eorum iobagiones vi
apud ipsos reservare intenderent, iudicare, discutere et rectificare debeant et teneantur”.
20 Ibidem. „[…] cum aliquie ex eisdem proscriptionis nota obfuscati aut pro aliquibus factis ex rigore iuris legitime
processis in sententia capitali extitissent, extunc wayuoda noster Transsiluanus et alii iudices regni nostri iustitiarii
regia auctoritate suffulti ad domum talium nobilium convictorum contra eorum libertatis prerogativam ab antiquo
approbatam destinando ipsum convictum non solum suis propriis verum etiam uxorum, filiorum et fratrum eorundem
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Potrivit articolului 10 al decretului regelui Ludovic I de Anjou, din 11
decembrie 1351, fiii, fraţii, rudele, soţiile şi surorile nobililor pedepsiţi cu
confiscarea averii trebuiau să îşi păstreze proprietăţile netulburaţi21. Luând seama la
slujbele credincioase ale nobililor şi fruntaşilor ardeleni (fideles nobiles et dicte partis
Transsiluane proceros), porunca regească prevedea obligaţia voievodului şi a altor
judecători regali de a separa părţile de proprietate ale condamnaţilor de cele ale
rudelor lor, interzicând vătămarea cumva a drepturilor acestora din urmă şi
prevăzând totodată şi dreptul de răscumpărare a părţilor confiscate de către
judecători, conform unei estimări drepte22. Reglementarea pare de fapt să încerce
să pună capăt unor abuzuri administrative, produse din exces de zel şi din dorinţa
de îmbogăţire a judecătorilor. Respectarea intereselor patrimoniale ale neamului
nobil şi anume, păstrarea integrităţii patrimoniului funciar pare să fi primit prin
această reglementare o confirmare. Insistenţa asupra păstrării integrităţii
patrimoniului funciar al neamului nobil s-a aflat în atenţia istoricilor nobilimii
medievale din Ungaria23. Să reţinem faptul că regele a justificat emiterea acestei
reglementări ţinând seama de credinţa nobililor şi fruntaşilor (proceres) ardeleni. Pe
aceştia din urmă îi întâlnim pomeniţi într-un act al voievodului, emis o lună mai
târziu faţă de cele două decrete date de regele Sigismund, la Cluj.
În deceniile următoare apar câteva ştiri legate de întruniri organizate de
voievodul, vicevoievodul sau episcopul Transilvaniei cu nobilii ardeleni, sau numai
cu categoria fruntaşilor. În 28 mai 1391, Ladislau de Losonc, voievodul
Transilvaniei, împreună cu episcopul Petru al Transilvaniei şi cu bătrânii (senioribus)
şi fruntaşii (proceres) din Ardeal s-au întrunit la Alba Iulia. Menţionarea acestei
adunări s-a păstrat într-un act emis în 8 noiembrie 1391, pentru Ioan, prepozitul
capitlului din Arad, care reclamase uzurparea unei părţi a posesiunii Eghazfalu de
către orăşenii din Turda. Nu s-au păstrat alte izvoare referitoare la acea „treabă
grea” a regatului (pro quodam negotio regni satis arduo diffiniendo) pentru care au fost
chemaţi, nu comunitatea nobililor ardeleni, ci numai cei mai în vârstă şi cei de
rerum spoliari fecisent atque bonis eorundem convictorum portiones possessionarias occupando et apud manus eorum
reservando […]”.
21 Bak et alii 1992, p. 11; Pascu et alii 1977, p. 91. „[…] filiique, fratres, proximi, sorores et uxores pro excessu
talis pereuntis hominis non debeat agravari, sed in possessionibus, domibus et bonis ipsorum quieti et pacifici
permaneant [...].
22 Mályusz 1951, p. 220. Întrucât editorul documentului a rezumat în limba maghiară o parte a
documentului, redăm mai jos conţinutul acestuia după originalul din Arhiva Naţională a Ungariei,
Budapesta, DL 30743, „[…] Nos igitur cui inter est officium nostri regiminis incumbente huiusmodi casus fortuitus
in statu debitum reformare considerantes et in acie nostre mentis revolventes illam veram meram et puram fidelitatis
constantiam qua prefati fideles nobiles et dicte partis Transsiluane proceros, semper sacre Corone regie et per consequens
nobis prefuisse et nunc esse perhibentur, unacum prelatis et Baronibus nostris sanximus decrevimusque et statuimus, ac
statutum fecimus ut amodo in antea wayuoda noster Transsiluanus et vicewayuoda eiusdem, ac alii Justitiarii Regni
nostri presentes scilicet et futuri auctoritate nostra regia suffulti, ad domum prefatorum, modo premisso convictorum,
aliter et aliomodo accedere non debeant nisi primitus in possessionibus dictorum convictorum descensus faciendo ipsos
previa ratione suis rebus et bonis precise ipsos et proprie tangentibus relinquat fore destitutas, aliis rebus et bonis
uxorum filiorum et fratrum convictorum prefatorum saluis semper et indempniter eisdem remanentibus, possessiones
etiam seu portiones possessionarie ipsorum convictorum filii vel fratres eorum, aut eorum generationis hominibus quibuis
magis congruit, iuxta regni nostri ritum et approbatam consuetudinem in condigna earundem estimationem redimendi
habeant facultate […]”.
23 Fügedi 1998, p. 28-33.
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frunte24. Elemer Mályusz afirma că la sfârşitul secolului al XIV-lea voievozii
Transilvaniei au început să convoace membrii familiilor de vază pentru discutarea
unor chestiuni urgente25. Ca exemplu, el a dat chiar întâlnirea de la 28 mai 1391 de
la Alba Iulia. Însă al doilea exemplu oferit de el, şi anume adunarea din 9 iulie 1402,
nu nominalizează pe proceres sau seniores, ci pe nobili, saşi şi secui26. De asemenea,
potrivit unui document emis de vicevoievodul Ioan de Swerch, la 11 iulie 1400,
nobilii fuseseră chemaţi la Turda pentru o consfătuire (coloquio) destul de grea27.
Acest fel de activităţi trebuie să fi fost destul de des întâlnit. Din păcate ştirile
despre ele sunt răzleţe şi lacunare pentru a putea să explorăm ce se discuta la astfel
de consfătuiri şi cine lua parte la ele.
La 4 mai 1394, în scaunul de judecată de la Sântimbru, la care a participat şi
voievodul Frank de Szécsény, alături de vicevoievodul Petru, fiul lui George de
Véreb, au fost prezenţi numeroşi nobili (plurima multitudo nobilium regni).
Împuterniciţii episcopiei Transilvaniei şi ai capitlului au reclamat că unii nobili au
uzurpat dijmele episcopale şi sfertul dijmelor arhidiaconale (quartarum decimarum
archidiaconalium). Reclamaţia respectivă o făcuseră în prealabil regelui, de la care
primiseră scrisori ce porunceau cu străşnicie să se pună capăt uzurpărilor28.
Episcopul şi capitlul au solicitat atât nobililor, cât şi voievodului şi vicevoievodului
să găsească o rezolvare potrivită (remedio providerent opportuno) acestei probleme şi să-i
oblige pe cei ce uzurpaseră pe nedrept strângerea dijmelor, să renunţe la acestea.
La aflarea acestor cerinţe, după ce s-au sfătuit între ei şi au chibzuit, nobilii
au declarat într-un glas că nu vor acorda niciun ajutor sau sprijin celor ce se făceau
vinovaţi de uzurpările reclamate, ci aceia trebuiau să fie judecaţi29. Nobilii acuzaţi sau apărat la rândul lor, afirmând că ei arendaseră dijmele de la împuterniciţii
episcopului, însă aceia au negat declaraţia. Din această cauză, nobilii (predicti nobiles
regni), împreună cu voievodul, vicevoievodul, episcopul Dumitru al Transilvaniei şi
capitlul catedral au stabilit regulile de urmat în privinţa arendării dijmelor.
Primul articol prevedea necesitatea consemnării într-un document scris,
sigilat cu pecetea episcopului sau a arhidiaconului, prin care să se poată proba
arendarea dijmei către un nobil sau om de orice stare. Al doilea articol prevedea
condamnarea pentru silnicie (in facto potentie), aşa cum solicitase porunca regelui, a
ANUB, DL 30405. „[…] in quindenis festi pentecostes iam preteritis in Alba confectas inter alia denotantes
nobis presentavit Quod cum eodem domino woyuoda unacum venerabili in Christo patre domino Petro condam
Episcopo Transsiluano necnon regni Senioribus ac proceribus partis predicte pro quodam negotio regni satis arduo
diffiniendo in quindenis festi Pentecostes in Alba Gyule existentibus”.
25 Mályusz 1992, p. 42.
26 Zimmermann et alii 1902, nr. 1470, p. 277. „[…] Nos Nicolaus filius Stephani de Chaak vaivoda
Transsiluanensis […], quod cum nos una cum nobilibus, Siculis et Saxonibus praedictarum partium Transsiluanarum
pro quibusdam arduis domini nostri regis serenissimi tractandis negotiis die dominico proximo ante festum beatae
Margarethae virginis et martyris Albae convenissemus […]”.
27 Ibidem, nr. 1452, p. 260. „Nos Johannes de Swerch vicewauyuoda Transsiluanus […] quod cum nos unacum
regni Nobilibus dicte partis Transsiluane per quodam coloquio satis arduo die dominico proximo ante festum beate
Margarethe virginis ad Thordam convenissemus […]”.
28 Ibidem, nr. 1318, p. 75.
29 Ibidem, p. 75. „[…] tunc iidem nobiles matura deliberatione et tractatu inter se prehabito unanimiter et concorditer
responderunt, quod talibus occupatoribus et usurpatoribus decimarum nullum praestarent auxilium seu favorem, sed ut
rectitudo dictaret iustitiae tales essent merito compescendi et puniendi”.
24

308
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Identitatea regională şi nobilimea ardeleană

celor ce nu puteau proba cu astfel de documente arendarea dijmelor, aplicându-se
pedeapsa pentru acest delict de către voievod şi vicevoievod, fără ca cineva să le
vină în ajutor. Al treilea articol prevedea plata unei gloabe în valoare de trei mărci
voievodului sau vicevoievodului de către nobilii sau cei care arendaseră dijmele şi
care nu achitau plăţile stabilite prin contractele de arendare la termen. Ultima
prevedere menţiona că nobilii ardeleni au hotărât şi rânduit ca articolele de mai sus
să fie respectate cu străşnicie30.
Acest caz documentează un moment al activităţii colective a nobililor
ardeleni implicaţi în soluţionarea unei probleme care privea interesele membrilor
comunităţii lor. Deşi actul a fost emis de către vicevoievod, atât naraţiunea, cât şi
rezoluţia şi formula de încheiere a documentului arată participarea comunităţii
nobililor în rezolvarea unei chestiuni cu consecinţe grave, şi anume uzurparea unor
venituri ale episcopiei de către unii dintre nobili. Actul a survenit la capătul unui şir
de acţiuni. Plângerea părţii vătămate, Biserica, a fost iniţial adresată autorităţii
regale, care, aşa cum pomeneşte documentul, a poruncit părţilor interesate să pună
capăt uzurpării dijmelor. Nu ştim dacă adunarea de la Sântimbru a vizat exclusiv
această problemă. Se menţionează numai participarea unei mari mulţimi de nobili.
Unii dintre cei culpabili de uzurparea dijmelor au şi răspuns acuzaţiilor, arătând că
de fapt le arendaseră de la împuterniciţii Bisericii. Să reţinem că spre deosebire de
actul emis de regele Sigismund, la 21 martie 1391, la Sibiu, care nu indica o
implicare a nobililor, în acest caz este vorba despre participarea comunităţii
nobililor la reglementarea arendării dijmelor.
Drumul înspre obţinerea confirmării privilegiilor nobililor ardeleni de către
regele Sigismund, în 28 iulie 1404, a fost neaşteptat. Întrucât voievozii
Transilvaniei, Nicolae Marczali şi Nicolae Csáki, s-au alăturat opoziţiei şi, din anul
1403, s-au răzvrătit împotriva regelui punându-se în fruntea forţelor din răsăritul
regatului, se poate ca o parte a nobililor ardeleni să li se fi asociat. În luna iulie, cei
doi voievozi cu trupele lor treceau Tisa, îndreptându-se spre vest. Sigismund s-a
întors la Vişegrad şi cu ajutorul celor ce i-au rămas credincioşi a dovedit că este
capabil să controleze situaţia. Cei doi voievozi au renunţat la revoltă şi au mijlocit
încheierea înţelegerii de la Buda, din 8 octombrie 1403. Regele i-a amnistiat pe cei
care au depus armele la timp. În primăvara anului 1404 se stingeau şi ultimele
focare ale răscoalei31.
Nobilii din Ardeal au trimis reprezentanţii lor la rege în vara anului 1404.
Aceştia au fost Barnaba de Sânpaul şi Grigore de Aluniş. Cel din urmă făcea parte
din aceeaşi familie care, cu generaţii în urmă, solicitase emiterea unei copii autentice
a privilegiului de stare din anul 132532. Familia de Aluniş era din comitatul Solnocul
Interior, iar, aşa cum arată Marius Diaconescu, unii dintre membrii ei au ocupat
funcţii de delegaţi ai comitatului la congregaţia nobiliară, ori au fost oameni

30 Ibidem, p. 75-76. „[…] prout praemissa omnia nobiles regni conformiter et unanimiter statuerunt et decreverunt
firmiter observanda […]”.
31 Engel 2006, p. 234-235.
32 Popa-Gorjanu 2011, p. 87. Pentru arborele genealogic al familie de Aluniş (Kecseti), vezi
Diaconescu 2013, p. 270-272.
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voievodali sau vicevoievodali33. Această coincidenţă, care semnalează implicarea
membrilor aceleiaşi familii în activităţile colective ale stării, este un detaliu
semnificativ în condiţiile în care numai în câteva cazuri cunoaştem numele celor
care au participat la obţinerea actelor privilegiale colective.
Ei au solicitat şi obţinut de la regele Sigismund un act de iertare a
comunităţii nobililor ardeleni34. Documentul este mai puţin obişnuit prin faptul că
declară că regele, auzind cererile smerite ale trimişilor, a trecut peste toată supărarea
(omnem conceptum et animi nostri grauitatem) pe care o avea faţă de nobilii ardeleni,
smulgând-o din mintea, inima şi voinţa lui. Formularea este aceea a unui
angajament sau a unei promisiuni a regelui cu privire la înlăturarea oricăror
sentimente de adversitate, justificate de altminteri de rebeliunea de curând încheiată
a nobililor. În mod cert, reprezentanţii nobililor au solicitat emiterea unui astfel de
înscris ca o probă a refacerii unor relaţii paşnice între ei şi monarh, în vederea
înfăţişării acestui înscris unor reprezentanţi ai autorităţilor care ar fi solicitat o astfel
de probă. Ultima clauză a documentului precizează că acest act de mărturie, după
citire, se va păstra la cel sau cei care îl vor înfăţişa.
În aceeaşi zi, 28 iulie 1404, regele emitea un mandat care poruncea
voievodului, vicevoievodului Transilvaniei, comiţilor şi vicecomiţilor, precum şi
comitelui şi vicecomiţilor secuilor să respecte toate drepturile şi privilegiile nobililor
din părţile ardelene, după cum aceştia le primiseră de la regii Ungariei şi mai cu
seamă de la Ludovic I de Anjou35. În acele zile, regele Sigismund a emis mai multe
documente privilegiale pentru diverşi beneficiari, printre care întâlnim şi
reprezentanţi ai oraşului Cluj sau alţi nobili fideli regelui în timpul rebeliunii.
Confirmarea vechilor privilegii ale nobilimii ardelene era un gest de bunăvoinţă
prin care regele dorea să asigure acest grup de sprijinul său.
La capătul acestei prezentări a celor câtorva momente în care identitatea
regională concretizată sub formă de acţiune colectivă, având obiectivul obţinerii
unor avantaje pentru purtătorii conştiinţei regionale, se impune să fac unele
observaţii. Inevitabil sunt înclinat să compar activităţile nobilimii din intervalul
1380-1404 cu acelea înregistrate între anii 1324 şi 1366. O asemenea comparaţie
evidenţiază numaidecât rolul mai puţin activ al nobililor în această perioadă. Aşa
cum am mai afirmat, din cele patru decrete regale sau vicevoievodale care îi priveau
pe nobili, emise în anii 1391 şi 1394, numai unul singur, cel care prevedea
protejarea averii rudelor colaterale ale celor condamnaţi, a fost solicitat de
comunitatea nobililor. La acesta se poate adăuga participarea nobililor la elaborarea
normelor pentru arendarea dijmelor în anul 1394 şi, de asemenea, participarea lor
alături de prelaţii şi baronii regelui la discutarea măsurilor de luat în problema
mutării iobagilor în anul 1391. Celelalte două hotărâri, şi anume cea privitoare la
Diaconescu 2013, p. 271, 380-382 pentru genealogia familiei lui Barnaba de Sânpaul (Szentpáli).
Vezi în anexă.
35 Zimmermann et alii 1902, nr. 1510, p. 321. „[…] universos et singulos nobiles partium nostrarum
Transsiluanarum nostros fideles de specialis prerogativae gratia et regiae potestatis plenitudine et eorum quemlibet tam
coniunctim quam divisim in universis et singulis eorum libertatibus, immunitatibus, gratis, privilegiis et quibuslibet
prerogativis in quibus per serenissimos principes reges Hungariae praedecessores nostros felicis memoriae et praesertim
divae reminiscentiae dominium Lodouicum […] volumus et decernimus manutenere et absque difficultate conservare
[…]”.
33
34
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judecarea şi pedepsirea răufăcătorilor care produceau pagube saşilor sau cea
referitoare la libertatea iobagilor de a se muta pe alte domenii, au fost solicitate de
reprezentanţii saşilor sau ai clerului. Celelalte izvoare atestă relaţiile comunităţii
nobililor ardeleni, aşa cum au fost percepute de regina Elisabeta sau de voievozii
Transilvaniei. Şi acestea atestă funcţionarea comunităţii respective ca grup, dar din
păcate datele sunt mult prea lacunare pentru a putea reconstitui un tablou coerent
cu privire la acest aspect.
Anexă
28 iulie 1404, Kostel

Commissio propria domini Regis
Nos Sigismundus dei gratia Rex Hungarie Dalmatie Croatie et cetera Marchioque
Brandenburgensis et cetera Sacri Romani Imperii Vicarius generalis et Regni Bohemie Gubernator,
Memorie comendamus tenore presentium significantes quibus expedit universis. Quod nos diligenti
consideratione advertentes honorem regium ex eo maxime resultare si suis subditis munificentiam
suam exhibet liberalem Barnabe de Zenthpaal et Gregorii de Kechethy partium nostrarum
Transsiluanarum hummilimis supplicationibus suis necnon universorum et singulorum aliorum
nobilium partium nostrarum Transsiluanarum predictarum nominibus nostre porrectis maiestati
exauditis et clementer admissis, omnem conceptum et animi nostri grauitatem que contra eosdem
fideles nostros universos et singulos [nobi]les36 prescriptarum partium nostrarum Transiluanarum
hactenus nostra tenuit gessit et habuit maiestas de corde nostre menteque et intentione penitus et per
omnia duximus euellendos amputandos et abiciendos ymmo euellimus postmittimus amputamus et
abicimus presentium nostrarum vigore et testimonio litterarum quas in testimonium et robur
premissorum semper post lecturam apud exhibentes seu exhibentem volumus et decernimus
remanere. Datum in descensu nostro campestri terre Morauie iuxta opidum seu Civitatem Podyewyn
alias Costel vocatum feria secunda proxima post festum beati Jacobi apostoli, Anno Domini
Millesimo Quadringentesimo Quarto.
Original din hârtie, cu pecetea secretă a regelui aplicată sub text.
(ANUB, cota DL 8974. Regest publicat în Mályusz 1956, p. 394).
Regional Identity and the Transylvania Nobility at the End of the 14th Century
and the Beginning of the 15th Century
(Abstract)
This paper deals with manifestations of the Transylvanian nobility as bearers of regional identity at
the end of the 14th and beginning of the 15th century. A previous examination of the collective
actions of the Transylvanian noble estate from 1324 to 1366 has revealed that this group managed to
obtain eight charters which enhanced its position within Transylvanian society and its relationship
with the governmental and ecclesiastic authorities. However, from 1366 until 1390, the Transylvanian
nobility seemed to lose its energy and did not acquire a single collective charter during this period,
although there is evidence of its interaction with the voivode’s administration in 1381.
From February to April 1391, King Sigismund of Luxemburg visited Transylvania for the
first time. While visiting Sibiu, he responded to a complaint from the Saxons regarding the difficulties
encountered with the nobles, who proved too lenient in performing their duty to judge and punish
those among their serfs who had been committing thefts, arson, robbery and other crimes on Saxon
territory. The king issued a charter which permitted the Saxons to search for the wrongdoers in

36

Câteva litere şterse la plicatură.
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nobles’ villages and obligated the landlords to judge and punish the offenders on the spot. The
Transylvanian nobility did not participate in the discussion of this royal decree. On 28 April 1391,
while the king was in Cluj, he issued two more decrees. One of them dealt with a complaint from the
clergy regarding the impediments imposed by many landlords upon their tenant peasants (jobbagiones)
who intended to move to different estates. The regulation issued obligated any landlord who dared to
impede a tenant from leaving to pay compensation amounting to ten silver marks to the landlord to
whose estates the peasant intended to go. The nobility participated in the elaboration of this decree
alongside the prelates and barons. On the same day, the king issued a decree responding to a
complaint by the nobility, which decried the fact that the royal judges and voivodes had unjustly
occupied properties belonging to collateral relatives of convicted nobles sentenced forfeiture of
property.
The last moment of collective activity of the noble estate occurred in July 1404, at the end of
the rebellion again King Sigismund. The king confirmed all the privileges enjoyed by the
Transylvanian nobility especially during the reign of King Louis of Anjou. The nobility also requested
a special charter from the king declaring that he had abandoned entirely any enmity that he might
have had against the Transylvanian nobility. This document is published in the annex of the article.
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- Cronica cercetărilor arheologice. Bucureşti.
- Chemistry Central Journal. London.
- Cele Trei Crişuri. Oradea.
- Cetatea Bihariei. Institutul de Istorie şi Teorie Militară din
Bucureşti, Secţia Teritorială Oradea.
- Cercetări istorice. Revistă de istorie românească. Iaşi.
- Cercetări literare. Universitatea Bucureşti.
- Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Comunicări Ştiinţifice. Mediaş.
- Conspecte numismatice. Chişinău.
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Convieţuirea-Együttélés
Corviniana
CPF
CretaceousRes
Crisia
CRP
Cultura creştină

Dacia
Dări de seamă
DB
De Antiquitate
DFS
DP
Drevnosti Altaja
EHQ
EphNap
EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).

755
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista abrevierilor

SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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NOI CONSIDERAŢII DESPRE STUDENŢI DIN SEBEŞ
LA MARILE UNIVERSITĂŢI EUROPENE ÎN EPOCA MEDIEVALĂ
(1383-1516)
Răzvan Mihai NEAGU
Preliminarii
Oraşul Sebeş a fost atestat documentar încă din anul 1245, cu numele
german Malembach. Astfel, la 22 februarie 1245, într-o bulă papală emisă la Lyon,
Inocenţiu al IV-lea îi îngăduia preotului Teodoric din Sebeş să strângă şi veniturile
altor parohii, cea pe care o păstorea fiind grav afectată în urma marii invazii
mongole1. La începutul secolului al XIV-lea, Sebeşul devine reşedinţa scaunului
săsesc omonim (Sedes Sebus) atestat în anul 1303, într-un act prin care episcopul
Transilvaniei, Petru, confirma o înţelegere între preoţii decanatului de Sebeş şi
capitlul catedral de la Alba Iulia, referitoare la strângerea unor dări2. Ca în
majoritatea oraşelor săseşti, şi la Sebeş dezvoltarea economică a fost legată de
practicarea diverselor meşteşuguri. În anul 1341 oraşul avea deja statutul de civitas,
atestat printr-un act emis la 23 februarie la Alba Iulia de către capitlul catedral, care
autentifica o danie făcută de comitele Nicolae din Daia Română către fratele său,
comitele Mihail din aceeaşi localitate3. Tot în secolul al XIV-lea, avem motive
întemeiate să credem că la Sebeş funcţiona o şcoală, cel mai probabil, pe lângă
capitlul din oraş, fiind atestat la 13 ianuarie 1352 un anume ,,magister Johannes,
scholasticus de Sebus’’, într-un document prin care capitlul din Alba Iulia întărea
comitelui Fucco din Sebeş un act emis de sfatul respectivului oraşul săsesc4. Cu
siguranţă şcoala de pe lângă capitlu a fost pepiniera în care s-au format iniţial tinerii
sebeşeni, care ulterior au ajuns studenţi în marile universităţi europene.
Un moment important din istoria Sebeşului s-a consumat la 23 noiembrie
1387, când proaspătul rege al Ungariei, Sigismund de Luxemburg (1387-1437), a
îngăduit oraşului să-şi construiască ziduri de piatră5. Istoria Sebeşului a luat un curs
descendent din 1396, când aceleaşi rege l-a donat fraţilor Mihai şi Solomon din
Sighişoara, ca răsplată pentru vitejia lor în bătălia de la Nicopole6. Un alt eveniment
cu consecinţe nefaste pentru istoria Sebeşului a fost asediul şi cucerirea otomană
din 1438, care au afectat grav oraşul. Cu toate că spre mijlocul secolului al XV-lea
s-a încercat revigorarea oraşului, acesta şi-a pierdut statutul de civitas. În anul 1465


Colegiul Tehnic Turda; e-mail: neagurazvan10@yahoo.com.
DIR 1951, p. 326, nr. 280.
2 DIR 1953, p. 22-23, nr. 29.
3 DIR 1955, p. 9, nr. 12.
4 DRH 1977a, p. 104-105, nr. 92.
5 Zimmermann, Werner 1897, vol. II, p. 615-616, nr. 1219.
6 Anghel 2011, p. 26.
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regele Matia Corvinul a dăruit atât oraşul, cât şi scaunul Sebeş voievodului
Transilvaniei, Ioan Pongrácz şi fratelui acestuia, Andrei, ca răsplată pentru vitejia
lor în luptele cu turcii7. Deşi ulterior oraşul s-a răscumpărat de la moştenitorii lui
Ioan Pongrácz, acesta nu şi-a mai revenit.
Subiectul studenţilor din Sebeş a mai fost abordat într-un studiu apărut în
revista Apulum din anul 20028. Din păcate, acest material nu este edificator, nu
analizează în profunzime şi nu clarifică problema studenţilor sebeşeni în Evul
Mediu. Considerăm că subiectul este unul deschis, iar studiul nostru îşi propune să
fie o nouă contribuţie în acest sens.
Studenţii din Sebeş în Evul Mediu
Fenomenul universitar a cuprins şi spaţiul Europei Centrale în secolul al
XIV-lea, mai ales Boemia, Polonia şi Austria9. Prima universitate din Europa
Centrală, dar şi din cadrul Sfântului Imperiu Romano-German a fost Universitatea
Carolină din Praga, fondată în 1348, în urma unei iniţiative care a aparţinut regelui
Boemiei, Carol al IV-lea de Luxemburg10. Doi studenţi originari din Sebeş au trecut
prin această prestigioasă instituţie în perioada medievală. Structura acesteia urma
tiparul clasic al unei universităţi medievale europene, fiind singura din Europa
Centrală care avea toate cele 4 facultăţi: artele liberale, medicina, dreptul cu două
ramuri: civil şi canonic şi facultatea de teologie. A doua universitate a Europei
Centrale a fost Universitatea din Cracovia, fondată în anul 1364, la iniţiativa regelui
polon Cazimir al III-lea cel Mare11. Această instituţie de învăţământ superior a
menţinut o strânsă legătură cu cercurile intelectuale din Europa. În cadrul
Universităţii din Cracovia s-au remarcat o serie de oameni de ştiinţă care au avut
contribuţii importante în domenii precum teologia, ştiinţele juridice, matematica şi
astronomia12. Spre această instituţie s-au îndreptat, în perioada medievală 15
studenţi din Sebeş. Universitatea din Viena a fost fondată în anul 1365 de către
arhiducele Rudolf al IV-lea de Habsburg (1358-1365)13. În cadrul acesteia
funcţionau patru naţiuni (nationes): austriacă, renană, ungară şi saxonă. Studenţii din
Sebeş erau încadraţi în naţiunea ungară (natio hungarorum).
Până în anul 1520 s-a consemnat un număr de 2496 studenţi originari din
Transilvania şi Banat, care s-au pregătit la universităţile europene. Cei mai mulţi
proveneau din Sibiu (285), Braşov (267) şi Cluj (122). La nivelul tuturor oraşelor
transilvănene şi bănăţene, Sebeşul ocupă, în funcţie de numărul de studenţi, un

Ibidem, p. 28.
Dan 2002, p. 307-311.
9 Pentru istoria începuturilor fenomenului universitar european, recomandăm excelenta lucrare:
Rüegg 1992.
10 Demetz 1997, p. 82.
11 Activitatea Universităţii din Cracovia s-a restrâns după moartea regelui Cazimir, până la dispariţie,
dar ea a fost refondată în anul 1400 de regele Vladislav al II-lea Jagiełło (1386-1434), motiv pentru
care este denumită şi Universitatea Jagiellonă (cf. Gieysztor et alii 1979, p. 133; Davies 2005, vol. I, p.
80).
12 Gieysztor et alii 1979, p. 134.
13 Bérenger 2000, p. 57; Beller 2009, p. 30.
7
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onorant loc 8, având 46 de tineri care s-au pregătit într-o universitate europeană14.
Cea mai frecventată universitate a fost cea din Viena, 32 dintre studenţii sebeşeni
trecând pe aici. Pe locul al doilea, în ordinea preferinţelor, a fost Universitatea din
Cracovia, care a primit un număr de 15 studenţi din Sebeş. La Universitatea din
Praga au învăţat doi studenţi originari din Sebeş. Această repartiţie teritorială a
studenţilor sebeşeni indică o preferinţă clară pentru mediul cultural de expresie
germană, dar şi faptul că cele mai agreate au fost universităţile cele mai apropiate
de Sebeş, în contextul în care în Ungaria asemenea instituţii de învăţământ nu
existau sau au avut o viaţă efemeră.
Pe de altă parte, în Sebeşul medieval mai sunt cunoscute numele a cel puţin
două persoane, în afara studenţilor născuţi aici, care au deţinut posturi cheie atât
bisericeşti, cât şi laice. Primul dintre ei a fost un anume Nicolaus din Rusciori,
student la Viena în anul 1409, care a reuşit să dobândească titlul de magister artium,
fiind amintit ulterior ca decan de Sebeş (1420)15. Al doilea personaj la care facem
referire a fost Johannes de Engendin de Septemcastris, originar din Aiud, jude regal
al Sebeşului (1439, 1446), care a studiat tot la universitatea vieneză în 142316.
Primul student al Sebeşului a fost un personaj important al istoriei
Transilvaniei şi nu numai. Este vorba despre Johannes Wittich din Mühlbach,
cleric, canonic în capitlul catedral de la Alba Iulia, vicar al episcopului Transilvaniei,
rector al Universităţii din Viena. El şi-a început studiile la Universitatea Carolină
din Praga, fiind consemnat în 1383 ca magister iuris. Ulterior, şi-a continuat studiile
la Viena, unde în anul 1423 devine doctor în teologie17. Asupra acestui personaj
vom reveni. Următorul student din Sebeş a fost Egidius, pleban al oraşului atestat
în anul 1384 ca student al Universităţii din Viena, care a plătit la înscriere o taxă de
4 groşi18. Aşadar, oraşul Sebeş a fost conectat la mişcarea universitară europeană
încă din secolul al XIV-lea, veacul în care aceasta şi-a făcut apariţia în Europa
Centrală.
Studenţii din Sebeş au urmat până în 1520, cu trei excepţii, o singură
universitate. Această situaţie poate fi explicată prin costurile ridicate şi riscurile pe
care le presupunea peregrinatio academica. Călătorii de studii au efectuat numai trei
sebeşeni. Johannes Wittich din Mühlbach a învăţat la Praga şi Viena19, Antonius de
Muelnbach, plebanul Sebeşului, şi-a început studiile la Universitatea din Viena
(1399), apoi şi le-a continuat la Universitatea din Praga (1408), revenind la Viena,
unde a susţinut cu succes în 1428 examenul de obţinere a doctoratului20, Andreas
Cristiani de Molenbach a studiat iniţial la Cracovia (1502), iar apoi la Viena
(1504)21.
Consemnarea studenţilor în matricolele universitare oferă unele informaţii
despre tinerii sebeşeni, chiar dacă acestea sunt lacunare. Sunt consemnate date
Tonk 1979, p. 68.
Tüskés 2008, p. 80, nr. 816.
16 Ibidem, p. 113-114, nr. 1679.
17 Ibidem, p. 51, nr. 163.
18 Tonk 1979, p. 225, nr. 474.
19 Tüskés 2008, p. 51, nr. 163.
20 Schrauf 1892, p. 124-128; Tonk 1979, p. 208, nr. 150.
21 Tonk 1979, p. 204, nr. 126.
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privind apartenenţa la o natio (în cazul Universităţii din Viena), starea socială şi
meseria tatălui. Identificarea studenţilor din Sebeş se poate face destul de uşor,
matricolele universitare menţionând numele german al oraşului, Mühlbach, cu
diferite variante: Mylembach; Molenbach; Mulenpach; Muelnbach; Milmoch;
Milenbach; Myllembach; Muellembach; Molembach; Mullenpach; Millembach;
Mulbacko; Moelnbach; Milemborc. Destul de rar este menţionată denumirea
maghiară a oraşului, Szászsebes: Schaszsebesz, Scheschabrisch. Unele variante ale
denumirii oraşului, în matricolele universităţilor europene, includ şi dieceza din
care făcea parte, în acest caz fiind vorba de dieceza de Alba Iulia: ,,Milmoch dioc.
Albensis’’, ,,Milembach Albensis’’, ,,Milemborc dioc. Albensis’’, ,,Schaszsebesz
dioc. Albensis’’, ,,Mylembach dioc. Strigoniensis’’22. În cazul Universităţii din
Viena, studenţii din Sebeş erau incluşi în natio hungarorum. Pentru acest din urmă
aspect datele avute la dispoziţie menţionează opt sebeşeni ca membri ai natio
hungarorum: Andreas Cristiani de Molenbach, Antonius Currificis de
Scheschabrisch, David Schrefft de Mullenpach, Johannes Fabri de Milenbach,
Laurentius Raczd de Muellembach, Mathias Mathias Gerung de Muelembach,
Petrus Mathei Cristianni de Mulnbach şi Petrus Spenck de Müllnbach23.
Din punct de vedere social, toţi studenţii din Sebeş proveneau din categoria
oamenilor liberi, a orăşenilor. Din păcate, pentru puţini dintre ei este menţionată
meseria părintelui. Dintre cei 46, abia pentru şapte există astfel de menţiuni. Trei
proveneau din familii de constructori de care (currificis), iar câte unul din familii de
morar (molitoris), fierar (fabri), brutar (pistoris) şi notar (scriba). Se remarcă absenţa
elementului nobiliar, toţii tinerii sebeşeni fiind orăşeni, pentru care studiul într-o
universitate europeană era un important mijloc de afirmare socială. Studiile
universitare presupuneau şi achitarea unor taxe de studiu, la care se adăugau altele
pentru întreţinere şi hrană sau procurarea cărţilor şi a rechizitelor. În privinţa
studenţilor de la Viena, există date asupra sumelor plătite în cazul a 25 dintre tinerii
sebeşeni: 16 au plătit 4 groşi, 6 au plătit 2 groşi, iar 3 dintre ei au dat 3 groşi. În
cazul Universităţii din Cracovia dispunem de date în acest sens pentru 14 dintre
studenţii sebeşeni: 12 au achitat 4 groşi, iar câte unul 3, respectiv 2 groşi. Au existat
şi cazuri de tineri sebeşeni săraci, care nu puteau să-şi achite obligaţiile financiare
beneficiind de privilegium paupertatis. Ei au fost 3, toţi învăţând la Viena: Laurentius
Gerunk de Muelenbach, Simon Pistoris de Mullembach şi Thomas de
Mullenbach24. În cazul obţinerii unor grade universitare superioare, taxele erau mai
mari. Astfel, Antonius de Muelnbach, care a studiat la Universitatea din Viena, a
plătit cu ocazia obţinerii titlului de baccalaureus artium 1 florin (octombrie 1425), apoi
3 florini, când şi-a luat licenţa (licentia ubique docendi) în octombrie 1427, iar la
obţinerea doctoratului (aprilie 1428) a mai fost obligat să achite 1 florin25.
În mod categoric, în acest caz este vorba de o confuzie datorată cel mai probabil scribului care a
completat matricola universitară. Din dieceza de Esztergom făceau parte numai prepozitura liberă a
saşilor de la Sibiu şi decanatul Ţării Bârsei de la Braşov. Restul aşezărilor săseşti au fost incluse în
arhidiaconatele episcopiei de la Alba Iulia. Decanatul de Sebeş era parte a arhidiaconatului de Alba.
23 Tonk 1979, p. 204, 209, 223, 260, 277, 289, 317, 321, nr. 126, 205, 442, 1036, 1291, 1498, 1998,
2067.
24 Ibidem, p. 267, 327, 335, nr. 1284, 2160, 2299.
25 Schrauf 1892, p. 126-128.
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Predarea disciplinelor de studiu se baza pe tradiţia pedagogică a Antichităţii
târzii şi a Evului Mediu timpuriu, existând o rigidă ierarhie, pe treapta cea mai de
sus fiind teologia, iar pe treapta cea mai de jos artele liberale. Între ele, se situau
medicina şi dreptul. Metoda de predare era scolastica, născută la Bologna şi Paris,
iar limba de predare era latina.
Învăţământul universitar european începea cu facultatea de arte liberale
(facultas artium), iar dacă studentul obţinea gradul de magister artium putea să urmeze
facultăţile superioare: medicină, drept şi teologie. În cadrul facultăţii de arte
liberale, studiul era împărţit în două module: trivium (gramatica, logica şi retorica) şi
quadrivium (aritmetica, geometria, astronomia şi muzica)26. Activitatea didactică se
concentra în jurul prelegerilor (lectio), al discuţiilor (disputationes) şi al studiului
individual în bibliotecă. Prelegerile se desfăşurau pe baza metodei scolastice şi
aveau patru părţi: citirea unui text dintr-un autor clasic (lectio), ridicarea unei
probleme pe marginea textului (questio), discutarea problemei (disputatio) şi
identificarea unei soluţii (determinatio). Un an de studii era divizat în două semestre:
de vară şi de iarnă27.
La finalizarea studiului celor două module ale facultăţii de arte, studenţii
susţineau un test preliminar (responsio), care avea ca scop evaluarea potenţialului
acestora de a susţine o determinatio publică. Evaluarea era făcută de un magistru de
gramatică şi logică. Dacă studenţii treceau cu bine de acest test preliminar, ei
puteau susţine examenul de bacalaureat. Studenţii fiecărei naţiuni desemnau
comisia de examen, care stabilea criteriile de evaluare, precum şi modul de
desfăşurare al acesteia. Examenele din universităţile medievale erau orale şi lăsau
posibilitatea studenţilor să-şi aleagă gradul de dificultate al examinărilor, cel mai
dificil se numea rigorosum, iar cel numit transibile avea un grad de dificultate mediu.
De cele mai multe ori dacă un student îşi lua examenul de bacalaureat, el nu îşi
continua studiile, mai ales din motive pecuniare. Dreptul de promovare a
examenelor ulterioare era condiţionat de plata unor sume mari de bani, la care se
adăuga obligativitatea organizării unor petreceri pentru profesorii şi colegii săi.
Tinerii care luau examenul de bacalaureat aveau posibilitatea de a continua
studiul, sub coordonarea unui magistru. Ei se pregăteau în filosofie şi metafizică
timp de patru ani, studiind concepţiile autorilor antici şi ale părinţilor bisericii
despre societate şi natură. Cel mai adesea cursurile cuprindeau citirea şi comentarea
de texte. Bacalaureaţii urmau să obţină autorizaţia (licentia) de a susţine un examen
numit inceptio, care putea să le confere gradul de magister artium28. Pentru acesta era
necesar ca studenţii să aibă cel puţin 20 de ani şi să fi urmat 5-6 ani de studii. Un
test preliminar (temptamen) era susţinut de către candidat în faţa unei comisii numite
de cancelarul universităţii şi condiţiona permisiunea de a preda la facultatea de arte.

Mureşan 2003, p. 109.
În cazul Universităţii din Viena, semestrul de vară începea la 14 aprilie (Sf. Tiburţiu şi Sf. Valerian),
iar cel de iarnă la 13 octombrie (Sf. Coloman); la Universitatea din Cracovia cursurile semestrului de
vară debutau la 23 aprilie (Sf. Adalbert) sau 24 aprilie (Sf. Gheorghe), iar cursurile semestrului de iarnă
la 16 octombrie (Sf. Gall).
28 Ţigău 2009, p. 86.
26
27
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Călătoria de studii a tinerilor din Evul Mediu presupunea multe riscuri şi
întâmpinarea necunoscutului. Pentru a depăşi aceste inconveniente, o parte a
studenţilor din Sebeş au ales să studieze împreună. Cel mai probabil, aceştia erau
prieteni sau cunoştinţe din Sebeş, care au înţeles că împreună vor depăşi
inconvenientele unui astfel de demers. Un prim exemplu în acest sens îl oferă trei
tineri sebeşeni (Jacobus de Mulenbach, Petrus de Mulenbach şi Valentinus de
Mulenbach), care au studiat împreună la Universitatea din Viena în anul 141729.
Exemplul celor trei a fost urmat de concitadinii lor Johannes Molitoris de Mulbach
şi Thomas de Mullenbach, care au studiat împreună tot la Viena în 142330. În anul
1449 au studiat împreună la Viena Johannes de Moelnbach şi Michael Hiemrer de
Mulembach31. În anul 1456, la Viena, au făcut călătoria de studii sebeşenii
Laurentius Raczd de Muellembach şi Petrus Mathei Cristiani de Mulnbach32.
Această situaţie a fost întâlnită şi în cazul Universităţii din Cracovia. Astfel, în anul
1499, au studiat împreună în capitala Poloniei, Augustinus Johannis de Milenbach,
Franciscus Mathei de Millembach şi Johannes Nicolai de Milembach Albensis33. În
anul 1500 la Cracovia s-au pregătit împreună: Cristianus Thome de Molembach şi
Petrus Martini de Molembach34.
Un student din Sebeş a avut o mare ocazie de a fi coleg la Cracovia cu un
personaj ce a devenit ulterior o mare personalitate a culturii europene. Este vorba
despre Nicolaus Copernicus (1473-1543). Acesta este atestat student al facultăţii de
arte liberale între 1491 şi 1496. Menţiunea sub care Copernicus apare înregistrat
este Nicolaus Nicolai de Thuronia35. În acest interval de timp este înregistrat la
aceeaşi facultate a Universităţii din Cracovia şi sebeşeanul Andreas Gregory de
Mylembach, în anul 149436.
Din punctul de vedere al gradelor dobândite, trebuie observat că numai 5
sebeşeni au reuşit să le obţină. Dintre ei au existat 3 bacalaureaţi: Cristianus Mathei
de Myllembach şi Cristianus Thome de Molembach au fost bacalaureaţi în artele
liberale la Universitatea din Cracovia (1489 şi, respectiv, 1506)37, iar Valentinus de
Mulembach a fost iniţial bacalaureat în artele liberale (baccalaureus artium - 1437), iar
apoi bacalaureat în drept (baccalaureus in decretis - 1456), ambele titluri fiind obţinute
la Universitatea din Viena38. Doi dintre studenţii din Sebeş au reuşit să
dobândească gradul academic suprem, cel de doctor. Astfel, Antonius de
Muelnbach devine în 1428 doctor în drept (doctor decretorum) al Universităţii din
Viena39, în timp ce Johannes de Mulbacko sau Johannes Wittich din Mühlbach,
una dintre cele mai importante personalităţi ale Sebeşului din perioada medievală a
Tonk 1979, p. 243, 315, 342, nr. 787, 1944, 2393.
Ibidem, p. 252, 335, nr. 934, 2299.
31 Ibidem, p. 257, 296, nr. 992, 1624.
32 Ibidem, p. 277, 317, nr. 1291, 1998.
33 ASUC II/I, p. 50, 55-56.
34 Ibidem, p. 58.
35 Ibidem, p. 12.
36 Ibidem, p. 34.
37 Tonk 1979, p. 221-222, nr. 413, 419.
38 Ibidem, p. 342, nr. 2401; Schrauf 1892, p. 136, 147.
39 Tonk 1979, p. 208, nr. 150.
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obţinut titlul de doctor în teologie (theologiae doctor) în anul 1423, tot la universitatea
vieneză40.
Cariera ulterioară
Datele cu privire la acest aspect s-au conservat într-un număr foarte redus şi
pentru o foarte mică parte a lor. Abia pentru şase dintre foştii studenţi originari din
Sebeş există informaţii, şi acestea lacunare, despre cariera lor ulterioară. Putem
afirma că, în general, s-a optat pentru cariera ecleziastică, un fenomen răspândit la
nivel european în epocă. Primul student al Sebeşului, Johannes de Mulbacko sau
Johannes Wittich din Mühlbach a fost şi una dintre cele mai remarcabile
personalităţi ale oraşului şi ale Transilvaniei din epoca medievală. El este atestat
pentru prima dată în anul 1383 ca magister iuris în cadrul Universităţii din Praga. Îl
găsim menţionat din nou în 1385, ca student al Universităţii din Viena41. Apare din
nou menţionat la Viena în 140442. A urmat o strălucită carieră ecleziastică, fiind
iniţial preot (pleban) în Magno Demetrio (azi Dumitra, jud. Bistriţa-Năsăud)43, iar apoi
canonic în cadrul capitlului catedral de la Alba Iulia şi vicar al episcopului
Transilvaniei, în această ultimă calitate fiind atestat între 1396 şi 1399, în timpul
păstoririi lui Maternus (1395-1399)44. Johannes de Mulbacko apare în documentele
vremii ca Johannes Wittich. În documentul din 1396 titlul său complet este:
,,magister Johannes Vittyh venerabilis in Christo patris et domini, domini Materni dei et
apostolicae sedis gratia episcopi Transsiluani vicarius in spiritualibus generalis’’45. După cum
am precizat, în anul 1404 el este menţionat la Universitatea din Viena, însă se pare
că studiile sale vieneze au debutat anterior, deoarece, la 7 martie 1402, papa
Bonifaciu al IX-lea i-a acordat clericului originar din Sebeş dispensa de rezidenţă
necesară pentru păstrarea canonicatului şi a prebendei46. La 4 decembrie 1404 îl
regăsim pe ilustrul cleric din Sebeş ca profesor în cadrul facultăţii de arte liberale a
Universităţii din Viena. La 14 aprilie 1411 Johannes Wittich din Mühlbach ajunge
rector al Universităţii din Viena, post pe care îl ocupă până în 13 octombrie 141147.
În anul 1423 Johannes Wittich din Mühlbach devine doctor în teologie al
Universităţii din Viena, titlu care îi oferă un prestigiu social însemnat48. Se pare că
ilustrul cleric a revenit în Transilvania şi a murit înainte de 18 octombrie 1431,
deţinând canonicatul de la Alba Iulia49.
Egidius, student la Viena în 1384, a fost pleban în localitatea natală.
Nicolaus de Mulbaco, student în 1400 la Viena, a devenit ulterior preot la
Cisnădie. El este atestat în această calitate în anul 1444 cu prilejul unei hotărnicii a

Ibidem, p. 250, nr. 897.
Schrauf 1892, p. 6; Tüskés 2008, p. 51, nr. 163.
42 Tonk 1979, p. 250, nr. 897.
43 Tüskés 2008, p. 51.
44 Zimmermann, Werner 1902, p. 167-168; 225-226; 240-241, nr. 1382, 1421, 1435.
45 Ibidem, p. 167, nr. 1382.
46 Tonk 1979, p. 250, nr. 897.
47 Schrauf 1892, p. 31-32.
48 Teutsch 1872, p. 169.
49 Tonk 1979, p. 250, nr. 897; Tüskés 2008, p. 75, nr. 727.
40
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localităţilor Cisnădie şi Cisnădioara50. Fostul student apare în documentul din 12
octombrie 1444, emis la Rupea, ca ,,reverendi viri magistri Nicolai Moellenbecher de
Heltha plebani ibidem’’51.
Un personaj interesant şi important al istoriei Sebeşului, dar şi al
Transilvaniei, a fost preotul Antonius (plebanus ecclesiae de Mülbach), doctor al
Universităţii din Viena. El a fost pleban în Sebeş şi a luat parte la evenimentele
legate de asediul otoman asupra oraşului din 1438. Astfel, Antonius, împreună cu
fruntaşii saşi din Sebeş, au răspuns pozitiv apelului lansat de Vlad Dracul, domnul
Ţării Româneşti, aflat ca vasal în rândurile armatei otomane de a deschide porţile
oraşului, pentru a evita o distrugere completă a sa de către turci. Atât parohul, cât şi
unii orăşeni au fost luaţi captivi şi duşi în Ţara Românească şi Imperiul Otoman52.
Gestul plebanului Antonius nu a rămas fără urmări, el căzând în dizgraţia regelui
Ungariei, Albert de Habsburg, după cum reiese dintr-un act emis de acesta la Buda
la 31 ianuarie 1439. Adresându-se episcopului Transilvaniei, voievodului, comitelui
secuilor şi locuitorilor Scaunului Sebeş, regele îngăduia celor care au fost luaţi în
robie să revină la casele lor, cu excepţia plebanului Antonius şi a altora, care erau
consideraţi trădători şi duşmani: ,,ex tradicione seductioneque et iniqua ac diabolica
suggestione illorum perfidissimorum Anthonii plebani’’53.
O soartă tragică a avut David Schrefft de Mullenpach, care, în 1497, moare
în timpul studiilor la Universitatea din Viena.
Cristianus Mathei de Myllembach, fost student la Universitatea din Cracovia,
apare în 1516-1517 ca notar papal. Despre el există şi o informaţie din perioada
studenţiei: la 17 ianuarie 1489 el i-a cerut colegului său Sebastianus de Ungaria o
datorie în valoare de 4 florini54.
Antroponimia studenţilor sebeşeni
Analiza antroponimelor identificate în cazul studenţilor sebeşeni porneşte de
la constatarea că toate numele repertoriate sunt de origine creştină, fapt care indică
un control onomastic al instituţiei bisericeşti asupra comunităţii. Există un total de
22 de nume, toate hagionime, majoritatea covârşitoare neotestamentare (21), iar
cele veterotestamentare sunt reprezentate doar de David, înregistrat o singură dată.
Din rândul celor neotestamentare predomină antroponimele apostolice:
Johannes (6), Petrus (5), Andreas (3), Simon (3), Thomas (2), Mathias (1), Jacobus
(1). Cel mai frecvent nume pe care îl poartă studenţii sebeşeni este cel de Johannes
(6). Precizăm încă de la început că o distincţie între Ioan Botezătorul şi Ioan
Evanghelistul este imposibil de făcut. Recurenţa şi vitalitatea deosebită a acestui
nume este generală la nivelul întregii Transilvanii, mai ales pentru perioada
secolelor XI-XIV, fapt care demonstrează o creştinare timpurie a acestui spaţiu,
dar şi o soliditate a culturii onomastice55. Al doilea antroponim apostolic, ca
Gündisch 1975, p. 149-151, nr. 2510, 2511; Tonk 1979, p. 301, nr. 1729.
Gündisch 1975, p. 149, nr. 2510.
52 Pall 1958-1959, p. 11; Anghel 2011, p. 27.
53 DRH 1977b, p. 357, nr. 257.
54 ASUC I/2-3, p. 284; Tonk 1979, p. 221, nr. 413.
55 Turcuş 2011, p. 140.
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recurenţă în cazul studenţilor sebeşeni, este Petrus cu 5 unităţi recenzate. Petru a
fost apostolul cel mai important al lui Isus Christos, prezent la toate momentele
activităţii misionare ale Mântuitorului. Pe locul al treilea se clasează antroponimul
Andreas (3), care prin tradiţie este fratele lui Petru, fiind considerat în Răsărit
primul patriarh de Constantinopol. Urmează Simon (3), iar apoi Thomas (2),
Mathias (1), Jacobus (1), cu precizarea că ultimul antroponim este de origine atât
veterotestamentară, cât şi neotestamentară, fiind cel mai adesea pomenit ca ,,fratele
Domnului’’.
Cel mai uzitat nume teoforic la studenţii din Sebeş este Cristianus cu 4
menţiuni, iar dintre hagionime, altele decât cele apostolice se remarcă Antonius cu
4 înregistrări şi Laurentius, tot cu 4. Menţionăm faptul că numele Cristianus este
atestat pentru prima dată în Transilvania abia la 1351, fiind vorba despre un paroh
sas56. În acest caz este vorba despre un nume de import. Antonius este un nume
intrat în uz datorită devoţiunii pentru cei doi sfinţi importanţi: Anton cel Mare,
părintele monahismului şi Anton de Padova, călugăr franciscan de origine
portugheză57. Laurentius este numele unui protomartir, arhidiacon la Roma, ucis în
anul 258, în timpul împăratului Valerian. Dintre celelalte hagionime, Valentinus
apare de 2 ori; Valentin fiind numele unui episcop de Terni, martirizat în anul 273.
Celelalte hagionime prezente la studenţii din Sebeş apar menţionate o singură dată:
Augustinus, Egidius, Erasmus, Franciscus, Leonardus, Martinus, Michael,
Nicolaus, Servatius şi Severinus. În privinţa acestora, dacă unităţi onomastice
precum Augustinus, Franciscus, Martinus, Michael sau Nicolaus sunt uzuale şi au
un caracter comun, altele sunt caracterizate de o anumită doză de exotism în
peisajul Transilvaniei medievale. Egidius este numele unui eremit grec din Atena,
ajuns în sudul Franţei (mort la începutul secolului al VIII-lea), invocat apărător
împotriva fricii şi nebuniei. Erasmus este un sfânt martir, episcop de Formia
(Italia), care a fost ucis la începutul secolului al IV-lea, în timpul persecuţiilor
anticreştine ale împăratului Diocleţian; este considerat apărător de bolile
abdominale. Servatius a fost episcop de Tongeren (zona Ţărilor de Jos), armean de
origine, a murit în anul 384 la Maastricht, fiind considerat un protector contra
bolilor de picioare şi a reumatismului. În fine, Severinus este numele unui sfânt
originar din Italia de Sud sau Africa, considerat apostolul provinciei romane
Noricum. El a murit în anul 482 la Favinae (azi în Austria).
Consideraţii finale
Studiul fenomenului universitar şi al studenţilor reprezintă un demers
deosebit de important pentru istoria culturală a Transilvaniei, mai puţin abordată
de istorici. Dacă ne referim la oraşul Sebeş între anii 1383 şi 1516 s-a consemnat un
număr de 46 de studenţi care au învăţat în marile universităţi ale Europei. Ei s-au
pregătit mai ales la universităţile din Viena şi Cracovia. Această situaţie poate fi
explicată prin faptul că cele două instituţii universitare erau cele mai apropiate faţă
de Sebeş. Cel mai important student al Sebeşului în Evul Mediu a fost Johannes de

56
57

Ibidem, p. 127.
Ibidem, p. 152-153.
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Mulbacko sau Johannes Wittich din Mühlbach, doctor în teologie şi rector al
Universităţii din Viena.
New Considerations Regarding Students from Sebeş at the Great European Universities in
the Middle Ages (1383-1516)
(Abstract)
The main purpose of this study is to seek and present the early intellectual formation of the town of
Sebeş, an important centre for Transylvanian Saxons. This topic can be subsumed to intellectual
history. The Saxon town has been connected through its students to European universities since the
14th century, at which time such institutions spread in Central Europe. The study of the university
phenomenon and of the students who studied there offers a particularly important approach to the
cultural history of Transylvania, despite being a theme less tackled by historians. In Sebeş, between
1383 and 1516, a total of 46 students were recorded as studying at the great universities of Europe. In
particular, many attended the Universities of Vienna and Krakow, probably because these two
institutions were the closest to Sebeş. One particularly notable student from Sebeş in the Middle Ages
was Johannes de Mulbacko or Johannes Wittich din Mühlbach, a doctor in theology who went on to
become rector of the University of Vienna. Another important character was Antonius, a priest in
Sebeş who studied in Vienna and Prague, becoming a Doctor of Law at the University of Vienna. He
was involved in the events related to the Ottoman siege of Sebeş in 1438. We can say that generally,
students’ subsequent career was linked to the church. University studies in the Middle Ages were an
important instrument for social affirmation.
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ANEXA
Lista cronologică a studenţilor din Sebeş între 1383 şi 1516
Nr.
crt.

Numele studentului

Universitatea
frecventată
Praga (1383)
Viena (1385, 1404)

1.

Johannes de Mulbacko

2.

Egidius plebanus in
Mulbach
Leonardus Rotter de
Muelenbach
Thomas
Travtenberger de
Mulnbach
Antonius de
Muelnbach

Viena (1384)

6.
7.
8.
9.

3.
4.
5.

10.
11.

Carieră ulterioară

Grad academic

Pleban la Dumitra;
canonic în capitlul catedral
din Alba Iulia;
vicar al episcopului
Transilvaniei, Maternus;
rector al Universităţii din
Viena (1411)

Doctor în teologie al
Universităţii din Viena
(1423)

Viena (1399)
Praga (1408)
Viena (1428)

Pleban la Sebeş (plebanus
ecclesiae de Mühlbach)

Doctor în drept (doctor
decretorum) al Universităţii
din Viena (1428)

Nicolaus de Mulbaco

Viena (1400)

Pleban la Cisnădie

Jacobus de Mulenbach
Petrus de Mulenbach
Valentinus de
Mulenbach
Johannes Molitoris de
Mulbach
Thomas de
Mullenbach

Viena (1417)
Viena (1417)
Viena (1417)

Alte menţiuni

Viena (1386)
Viena (1396)
Atât la Praga, cât şi la Viena a
studiat la facultatea de drept. A fost
implicat în asediul otoman al
Sebeşului din 1438

Viena (1423)
Viena (1423)

Menţionat ca pauper
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12.

Laurentius Sigismundi
de Muelbach

Viena (1425)

13.
14.

Johannes de Mulbach
Cristianus Currificis de
Muelenbach
Laurentius Gerunk de
Muelenbach
Valentinus de
Mulembach
Antonius de
Muelnbach
Simon Pistoris de
Mullembach
Johannes de
Moelnbach
Michael Hiemrer de
Mulembach
Cristianus de
Muellembach
Laurentius Nicolai de
Moelenbach
Laurentius Raczd de
Muellembach
Petrus Mathei
Cristianni de
Mulnbach
Mathias Mathias
Gerung de
Muelembach
Johannes Fabri de
Milenbach
Simon Scriba de
Mullembach

Viena (1426)
Viena (1428-1432)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Din anul 1432 a studiat la facultatea
de drept a Universităţii din Viena
Menţionat ca pauper

Viena (1433)
Viena (1435-1437,
1456)
Viena (1438)

Baccaureus artium
Baccaureus in decretis

A studiat la facultatea de drept de la
Viena (1437)

Viena (1440)

Menţionat ca pauper

Viena (1449)

Studiază la facultatea de drept de la
Viena (1449)

Viena (1449)
Viena (1451)

Din anul 1451 a studiat la facultatea
de drept a Universităţii din Viena

Cracovia (1452)
Viena (1456-1457)
Viena (1456)

Membru al natio hungarorum la Viena
(1457)
Membru al natio hungarorum la Viena

Viena (1457)

Membru al natio hungarorum la Viena

Viena (1464-1465)

Membru al natio hungarorum la Viena

Viena (1476)
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Erasmus Anthony de
Millembach
Cristianus Mathei de
Myllembach

Cracovia (1484)

Petrus Caspar de
Mulbach
Andreas Gregory de
Mylembach
David Schrefft de
Mullenpach
Severinus Martini de
Milembuch
Augustinus Johannis
de Milenbach
Franciscus Mathei de
Millembach
Johannes Nicolai de
Milembach Albensis
Cristianus Thome de
Molembach
Petrus Martini de
Molembach
Andreas Cristiani de
Molenbach

Viena (1488)

40.

Petrus Spenck de
Müllnbach

41.

Antonius Currificis de
Scheschabrisch
Servatius Mathie de
Schaszsebesz dioc.
Albensis

42.

Cracovia (1487-1489)

Notar papal

Baccaureus artium (1489)

La 17 ianuarie 1489 pretinde de la
colegul său Sebastianus de Ungaria
4 florini

Cracovia (1494)
Viena (1497)

Moare în 1497 în timpul studiilor,
membru al natio hungarorum la Viena

Cracovia (1497)
Cracovia
(1499)
Cracovia (1499)
Cracovia (1499)
Cracovia (1500-1506)

Baccaureus artium (1506)

Cracovia (1500)
Cracovia (1502)
Viena
(1504-1505)
Viena (1510-1512)

Membru al natio hungarorum din
cadrul Universităţii din Viena (1505)

Viena (1511-1512)

Membru al natio hungarorum din
cadrul Universităţii din Viena (1512)

Membru al natio hungarorum la Viena

Cracovia (1512-1513)
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43.
44.
45.
46.

Antonius Cristiani de
Milmoch dioc.
Albensis
Martinus Johannis de
Milemborc dioc.
Albensis
Simon Johannis de
Mylembach dioc.
Strigoniensis
Andreas Currificis ex
Mulenpach

Cracovia (1513)
Cracovia (1514)
Cracovia (1515)
Viena (1516)
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EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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ŞTEFAN MAILAT. OPERA DE „RECUPERARE NAŢIONALĂ”
A PERSONAJULUI ARDELEAN DE CĂTRE VECHEA
ISTORIOGRAFIE ROMÂNEASCĂ
Octavian TĂTAR
Ştefan Mailat. Omul şi faptele sale politice
Ştefan Mailat se trăgea dintr-o familie de boieri români din Ţara Făgăraşului.
Potrivit istoriografiei maghiare, îndeosebi a celei de până în anii regimului comunist
din Ungaria, familia boierească a Mailateştilor era originară din Banat, de pe valea
Bârzavei. Teza acesta a fost pusă în circuitul ştiinţific de istoricul maghiar Béla
Majláth, biograful lui Ştefan Mailat1, la sfârşitul secolului al XIX-lea, pornind de la
frecvenţa deosebită a onomasticului Mailat printre cnezii români din districtul
bănăţean din zona Bârzavei2. Primul dintre Mailateştii aşezaţi în Ţara Făgăraşului,
în Comana, a fost Matia/Matei, tatăl lui Ştefan Mailat, susţine istoricul maghiar
amintit mai înainte. Istoriografia românească de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul celui de-al XX-lea susţine că Mailateştii făgărăşeni, cel puţin în ceea ce-l
priveşte pe Matei Mailat, sunt boieri băştinaşi de Comana şi că în Ţara Oltului şi
Ţara Bârsei onomasticul Mailat se întâlneşte până astăzi3.
Matei Mailat a fost stolnicul regelui Ungariei Vladislav II. Pentru slujbele
făcute curţii regale, Matei Mailat primeşte drept recompensă, în anul 1509, moşia
Ţânţari din comitatul Alba, cumpărată pe vecie de la fraţii Ladislau, Petru, Mihai şi
Nicolae Forro. În actul de donaţie, Matei este numit „Mailat Valahul, boierul
nostru de Comana”4. În anul 1511, Matei Mailat adoptă catolicismul, ne spune
istoricul Ioan Puşcariu5. Din acest moment, fostul boier, numit de acum doar
nobil, fără adaosul „boier”/„valah”, şi cu numele de Matia6, este introdus în
posesia satului Crihalma. Statutul său nobiliar şi domeniile deţinute în Transilvania
l-au pus pe Matei Mailat în legătură cu voievodul de atunci al Transilvaniei, Ioan
Szapolyai. E posibil ca Matei Mailat, făcând parte din anturajul regelui, să nu fi fost
simpatizat de voievodul Transilvaniei, cunoscut pentru opţiunile sale „naţionale”7.
Matei Mailat a avut mai mulţi copii, documentele pomenindu-i pe următorii:


Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail: octavian_tatar@yahoo.com.
Vezi Majláth 1889.
2 Majláth 1891, p. 621-623.
3 Popa 1931a, p. 401-405.
4 Nobiles Michael, Petrus, Nicolaus et Ladislaus de Forro nobili Maylad Valacho boyaroni videlicet nostro de
Komana possesiones Zunyogszegh (Majláth 1891, p. 624).
5 Nobilis Maylady de Comana Boeronis praedictae Terrae Fogoras ex animo factum acceptandamque marito censentes
ut potissime idem Mayladius, damnabili illi Graecorum ab obedientia sacro sanctae Romanae Ecclesiae dudum
deficientium (Puşcariu 1907, p. 77-80).
6 Pop 1998, p. 239-240.
7 Tătar 2001, p. 92.
1

Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 331-355.
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Comşa, Negoiţă, Ioan, Dumitru, Marta şi Ştefan (pomenit adeseori cu numele
Zehan. După trecerea tatălui său la catolicism, tânărul Zehan va purta numele de
Ştefan).
Ştefan Mailat s-a născut în anul 1502, în Comana, fără ca în legătură cu acest
aspect să fie dovezi sigure. Primii ani ai copilăriei i-a petrecut la Comana, apoi la
noua moşie de la Ţânţari, devenită reşedinţa familiei. Aici a avut parte de prima
educaţie sistematică sub autoritatea preotului paroh. La curtea regală de la Buda,
Ştefan Mailat ajunge în timpul regelui Ludovic II (1516-1526), naşul său la botezul
catolic, fiind singurul dintre fraţi pe care tatăl îl va susţine, folosindu-se de averea şi
poziţia sa, pentru a urma o carieră politică în administraţia regatului maghiar. În
anul 1525, Ştefan Mailat deţinea demnitatea de magister conquinae (magistru al
mesei/primul stolnic), iar în anul următor pe cea de cubicularius et dispensator noster
(camerier/postelnic şi logofăt al regelui), cum îl numea Ludovic II. În capitala
regatului, tânărul Mailat s-a bucurat de favorurile regelui şi ale reginei. Prezenţa în
preajma cuplului regal l-a pus pe Mailat în legătură de prietenie cu personalităţi
importante. Amintim aici pe Nicolae Olahus, marele umanist şi viitor arhiepiscop,
pe Toma Nádasdy, viitorul palatin al regelui Ferdinand I de Habsburg, cu a cărui
soră, Ana Nádasdy, Mailat se va căsători, şi Ioan Zalay.
În această calitate de demnitar la curtea regală, Ştefan Mailat a participat la
bătălia de la Mohács, alături de regele său. Scapă, ca prin minune, neputând să-şi
salveze regele, şi duce vestea dezastrului la Buda. Încă de la începutul disputei
pentru coroana Sfântului Ştefan dintre cei doi pretendenţi, voievodul Ioan
Szapolyai şi arhiducele Austriei, Ferdinand de Habsburg, Mailat, împreună cu
prietenii săi Nádasdy şi Zalay, optează pentru partida ferdinandistă, convins fiind
de forţa lui Ferdinand de a se opune pericolului otoman. În acest sens, Mailat o
însoţeşte pe regina Maria la Bratislava, sprijinind preluarea cetăţii şi a tezaurului
regal de către partida ferdinandistă, refugiată aici. Faptele sale vor crea condiţiile
instalării lui Ferdinand de Habsburg la Bratislava, dar mai ales a alegerii sale ca rege
al Ungariei, în decembrie 15268. Pentru faptele sale, Mailat a fost recompensat de
regele Ferdinand I de Habsburg cu titlul de „domn al Făgăraşului” şi căpitan al
cetăţii Bratislavei, împreună cu Zalay.
După cum susţin cei mai mulţi dintre istoricii români, stăpânirea domeniului
Făgăraşului a constituit preocuparea principală a lui Ştefan Mailat după 15269.
Faptele sale politice au fost conduse îndeosebi de acest lucru, Ştefan Mailat
neprecupeţind nicio ocazie, inclusiv schimbarea taberei politice, pentru a se vedea
în posesia domeniului amintit. Poate tocmai această conduită politică oscilantă a
determinat ca personalitatea personajului să fie aspru judecată de contemporani,
dar şi de către istoricii de mai târziu, uneori în termeni foarte duri.
Demersurile lui Ştefan Mailat pentru dobândirea Făgăraşului au început,
cum am văzut, încă din 1526, atunci când a decis să treacă în tabăra ferdinandistă.
Misiunea sa era foarte grea, căci ţinutul Făgăraşului era râvnit şi de Universitatea
Săsească (care avea danie regească în acest sens încă din 1472), dar şi de Nicolae
Gerendi, episcopul Transilvaniei. Mailat şi-a dat imediat seama de dificultatea
8
9

Ibidem, p. 102-103.
Vezi, de exemplu, Pop 1998, p. 241-244.
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misiunii sale, mai ales că era la curent cu relaţiile de sprijin reciproc dintre
Ferdinand de Habsburg şi comunitatea săsească din Transilvania. De asemenea, el
intuia foarte bine faptul că, pe moment, era foarte dificil ca proiectul său să se
împlinească, avându-se în vedere relaţiile strânse dintre episcopul catolic de Alba
Iulia, Nicolae Gerendi, şi fostul voievod, actualmente rege la Ungariei, Ioan
Szapolyai, ambii situaţi în cealaltă tabără politică. Şi totuşi, Mailat merge în
continuare pe „cartea” ferdinandistă, cunoscând foarte bine energia şi voinţa
deosebite ale arhiducelui Ferdinand, proaspăt „rege ales” al Ungariei, de a-şi lua în
primire stăpânirea asupra Ungariei regale, inclusiv a posesiunilor răsăritene ale
regatului aflate sub controlul regelui Ioan Szapolyai (Ioan I). Atent la suspiciunile
curţii regale a lui Ferdinand de Habsburg, nu foarte încrezătoare în loialitatea şi
consecvenţa politică a nobilimii maghiare, Ştefan Mailat nu forţează nota cu privire
la cererile sale. Deocamdată, el se mulţumeşte doar cu primirea „spre pază”
(custodie/supraveghere) a cetăţii Făgăraşului. Avem, în acest sens, două
documente datând din 12 martie 1527, semnate de Ştefan Mailat, adresate lui
Ferdinand de Habsburg. Textul acestora, cunoscut de mai multă vreme de către
istorici, a fost analizat, interpretat, corectat şi publicat de către istoricul Ioan Aurel
Pop în studiul citat mai înainte. În primul document, Mailat se angaja „pe credinţa,
omenia şi onoarea sa” să restituie oricând va fi nevoie cetatea Făgăraşului regelui
Ferdinand. Primind această fortificaţie numai spre pază (supraveghere), atunci când
ea va fi cerută înapoi, Mailat o va reda/restitui în mâinile maiestăţii sale sau ale
trimisului său, „fără întârziere, excepţie, tergiversare sau orice altă scuză” şi fără
„vicleşug şi înşelăciune sau orice altă manevră obscură”10.
Speranţele lui Mailat nu s-au împlinit întocmai în acel moment. În 1527,
regele Ferdinand a dat doar jumătate din cetatea şi domeniul Făgăraşului lui Ştefan
Mailat, cealaltă parte revenind lui Toma Nádasdy. Dania era doar ipotetică,
deoarece Ferdinand nu controla regiunea Transilvaniei, iar cetatea rămânea pe mai
departe în mâinile lui Nicolae Tomori, căpitanul acesteia şi aliat al regelui Ioan I.
Abia în 1528, Nicolae Tomori predă cetatea Făgăraşului noului voievod al
Transilvaniei, Petru Perény, încă fidelul lui Szapolyai.
Declanşarea războiului civil din Ungaria11 complică şi mai mult lucrurile.
Din dorinţa de a-l ţine aproape, Ferdinand reînnoieşte dania asupra Făgăraşului
către Mailat în 1528. Era prea târziu, dar mai ales fără niciun efect, căci Mailat îşi
pierduse orice încredere în putinţa lui Ferdinand de a-l pune efectiv în posesia
cetăţii şi domeniului Făgăraşului. Aşa se face că, la începutul verii anului 1528,
Mailat trece de partea regelui Ioan I, care, imediat, îi donează şi el domeniul şi
cetatea Făgăraşului. Despre acest lucru, Mailat îi informează imediat pe braşoveni,

10 „Ego, Stephanus Maylad de Zwnyozegh, aule regie familiaris, fateor et promitto per presentes litteras, sub fide ac
verbo boni viri et humanitate mea, quod quandocumque regia maiestas Hungarie et Bohemie etc., dominus meus
clementissimus, castrum Fogaras, quod solum in custodiam a maiestate sua recepi a me repetierit, illud eidem maiestate
regie vel ei quem michi maiesta sua ad hoc deputabit, sine mora, excepcione, tegiversacione aut alia quancumque
excusacione reddere, rennunctiare et ad manus euisdem maietatis sue restituere volo, dolo et fraude aut quavis sinistra
machinacione in hiis postpositis penitus et semotis, harum litterarum testimonio manu mea propria scriptarum sigiloque
mei anullaris impressione munitarum” (Pop 1998, p. 243).
11 Tătar 1997-1998, p. 485-510.
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la 2 iulie 152812, precizându-le, pe un ton aspru, că are voinţa şi banii de a stăpâni
Făgăraşul. E posibil ca gestul său să fi fost doar unul formal, de tatonare, căci,
odată obţinut Făgăraşul, Mailat revine în tabăra lui Ferdinand. Tot aşa de posibil
este ca gestul său de reîntoarcere la Ferdinand să se datoreze şi victoriilor militare
ale oştilor ferdinandiste din 1528 şi începutul lui 1529. Este momentul în care
Mailat revine în Transilvania, preluând efectiv controlul asupra Făgăraşului,
devenind din acest moment cel mai important conducător militar al partidei
habsburgice din Ardeal. Importanţa Făgăraşului pentru partizanii regelui
Ferdinand, conduşi de Mailat, s-a dovedit cu prilejul confruntărilor militare din
152913. Înfrângerea oştilor ardelene proferdinandiste la Feldioara (22 iunie 1529) de
către moldovenii lui Petru Rareş14 l-a determinat pe Mailat să se adăpostească în
cetatea Făgăraşului, singurul loc din Transilvania necontrolat de partizanii regelui
Ioan I. Aici, la Făgăraş, Mailat va rezista până în anul 1531, când partida
ferdinandistă transilvăneană va prelua din nou iniţiativa. Din cetatea Făgăraşului,
Mailat s-a implicat în acţiuni politice la sud de Carpaţi, în vederea instalării ca
domnitor a lui Moise Vodă15. Din această perioadă datează şi căsătoria lui Mailat, în
1530, cu Ana de Nádasdy, sora prietenului său mai vechi, Toma Nádasdy.
Sprijinul acordat de sultanul Süleymân I regelui Ungariei Ioan I, neputinţa
lui Ferdinand I de a controla Transilvania, dar mai ales o oarecare suspiciune a
acestuia cu privire la dorinţa lui Mailat de a stăpâni total Făgăraşul (amintim aici
faptul că, din această raţiune, în 1531 Ferdinand I de Habsburg a făcut act de
donaţie asupra cetăţii Făgăraş, în părţi egale, lui Mailat, Toma Nádasdy şi Ioan
Zalay), l-au determinat din nou pe domnul Făgăraşului să se alăture regelui Ioan I şi
adepţilor săi în 153116. Din acest moment, sprijinit cumva şi de cumnatul său,
Mailat devine practic stăpânul efectiv al Făgăraşului. Ştefan Mailat s-a ataşat atât de
mult de acest loc, l-a dorit atât de mult încât, de acum încolo, nu ezita, ori de câte
ori avea prilejul, să se intituleze cu mândrie „liber domn al Ţării Făgăraşului” (liber
dominus Terrae Fogaras) sau „domn veşnic al Ţării Făgăraşului (perpetuus dominus Terrae
Fogaras). Era vorba de un ţinut despre care Nicolaus Olahus scria cu admiraţie:
„Cetatea acesta este ca un mic ducat. Supuşii ei sunt boierii români, care îl ascultă
pe domnul cetăţii ca pe un principe”17.
În anul 1534, Ştefan Mailat obţine de la regele Ioan I demnitatea supremă în
Ardeal, aceea de voievod. Din acest moment, Mailat va face din Ţara Făgăraşului
un adevărat fief personal, cu o cancelarie personală şi un aparat administrativ
dezvoltat. Timp de câţiva ani, domnia sa se va bucura de o oarecare linişte. A fost
perioada în care şi-a consolidat relaţiile printre elita locală, maghiară şi secuiască
îndeosebi. Participând la luptele din Ungaria Superioară contra oştilor lui
Ferdinand I, Mailat şi-a sporit prestigiul şi puterea atât de mult încât a atras invidia
multora. Din această perioadă, cam de prin anul 1536, datează şi ruptura faţă de
Popa 1931a, p. 412.
Vezi Tătar 2002a, p. 182-190.
14 Constantinescu 1978, p. 29-35.
15 Vezi Ursu 1913-1916, p. 517-528; Nicolaescu 1939, p. 406-429.
16 Pop 1998, p. 242.
17 Apud Călători străini 1968, p. 493.
12
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episcopul de Oradea şi consilierul regelui Ioan I, Martinuzzi, care va deveni, cu
timpul, unul dintre adversarii săi cei mai puternici. Pacea de la Oradea (februarie
1538) dintre Ferdinand I de Habsburg şi Ioan Szapolyai18, al cărei artizan a fost, în
mare măsură, episcopul Oradiei, Martinuzzi, i-a sporit acestuia şi mai mult
influenţa asupra regelui Ioan I. Uneltind cu cele mai perfide mijloace, inclusiv falsul
de cea mai josnică speţă, Martinuzzi reuşeşte să-l determine pe regele Ungariei să
ordone măsuri de înlăturare a lui Ştefan Mailat din funcţia voievodală şi să-l
deposedeze de posesiunile sale nobiliare, acuzându-l de trădare19.
Anul 1539 a fost unul crucial pentru cariera politică a lui Ştefan Mailat.
Stupefiat de atitudinea ostilă a regelui Ioan I, intrigat şi de faptul că regele său se
dovedea tot mai conciliant în relaţiile cu sultanul şi că nu întreprinde mai nimic
pentru a asigura securitatea ţării, Ştefan Mailat pune la cale un proiect politic numit
de istorici „proiectul autonomiei Transilvaniei”. În fapt, această „ligă a patrioţilor”,
cum mai este numită gruparea politică din jurul lui Mailat, formată din voievodul
Emeric Balassa, Francisc Kendy şi alţi fruntaşi ardeleni, exprima nu atât o mişcare
autonomistă, cât, mai degrabă, o preocupare a elitei transilvănene faţă de problema
securităţii ţării, greu încercată după 1526, şi o opoziţie tot mai evidentă faţă de
regele Ioan I.
Aşezat în cetatea Făgăraşului, Ştefan Mailat a rezistat cu bine asediului din
partea oştilor regale în anul 1539. În primăvara anului următor, regele Ioan I
ordonă curmarea „răzvrătirii ardelene”, însărcinându-l pe Martinuzzi cu rezolvarea
acestei probleme. Eşecul asediului asupra Făgăraşului îl determină pe Ioan
Szapolyai să intervină în mod personal în Transilvania. Numai că, în timp ce se
îndrepta spre sudul Transilvaniei, regele se îmbolnăveşte şi moare curând, la Sebeş.
Evenimentele se complică foarte mult, căpătând, cum vom vedea, implicaţii
internaţionale. Implicarea lui Ştefan Mailat în aceste evenimente va fi totală, dar şi
fatală pentru cariera sa politică.
Moartea regelui Ungariei Ioan I la 21 iulie 1540, la Sebeş, crea condiţiile
punerii în aplicare a prevederilor păcii de la Oradea, din februarie 1538. Numai în
aparenţă lucrurile stăteau astfel deoarece, precum se ştie, în martie 1539 Szapolyai
s-a căsătorit cu Isabella, fiica regelui Poloniei, Sigismund I, iar în iulie 1540 s-a
născut fiul acestora, Ioan Sigismund. Ba mai mult, principalii membri ai guvernării
regale - căpitanul Bálint Török, István Werbőczy, Péter Petrovics şi episcopul de
Oradea, Martinuzzi - s-au hotărât să ducă la îndeplinire rugămintea lui Szapolyai de
pe patul de moarte, anume să-l impună pe tronul Ungariei pe Ioan Sigismund. Întradevăr, sub presiunea acestora, dieta Ungariei, convocată în grabă, în septembrie
1540, la Buda, l-a ales pe Ioan Sigismund rege al Ungariei. Cum noul rege era
minor, guvernarea ţării a fost încredinţată unei regenţe formate din regina-văduvă
Isabella, Martinuzzi, Petrovics şi Török. Din perspectiva subiectului în discuţie,
aspectul cel mai important rămâne însă recunoaşterea de către sultan a lui Ioan
Sigismund ca rege al Ungariei. Despre condiţiile în care aceasta s-a petrecut aflăm
dintr-o scrisoare pe care sultanul a expediat-o, în octombrie 1540, din Istanbul,

18
19

Vezi Tătar 1999, p. 159-163.
Popa 1931b, p. 22-25.
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regelui Poloniei. Sultanul arăta că a hotărât să-i dea fiului regelui Ioan I „crăia
vilaietului unguresc”20.
În acest timp, în Transilvania, situaţia era departe de a se fi liniştit după
eşecul lui Szapolyai din primăvara-vara anului 1540 contra răsculaţilor Ştefan Mailat
şi Imre Balassa. Balthazar Bornemissza, care guverna Transilvania în aşteptarea
numirii unui voievod, a fost obligat în august 1540 să ridice, din lipsă de trupe,
asediul cetăţii Făgăraşului, în care, de mai multă vreme, Mailat se încăpăţâna să
reziste. În aceste condiţii, Mailat, secondat de Balassa, care i s-a alăturat din nou, a
convocat adunarea Stărilor din Transilvania, la Sighişoara, pentru 29 august 1540,
ca şi cum ar fi fost voievodul legitim21. Adunarea Stărilor, la care au participat
nobili, saşi, secui şi reprezentanţii oraşelor, a hotărât, sub constrângere, alegerea lui
Mailat şi Balassa drept ,,căpitani ai ţării” şi trimiterea unei solii la regina Isabella şi
la Stările Ungariei, pentru a făgădui fidelitate. De asemenea, s-a hotărât un
ansamblu de măsuri vizând organizarea internă a Transilvaniei22.
Alegerea noului rege al Ungariei şi pericolul pentru Transilvania al
redeschiderii conflictului pentru coroana acestei ţări i-a determinat pe Mailat şi pe
apropiaţii săi să pună în aplicare mai vechiul lor plan al separării Transilvaniei de
regatul Ungariei. Iniţial, Poarta Otomană a sprijinit acţiunea lui Mailat, cel puţin aşa
reiese din atitudinea lui Sinan, trimisul sultanului în Transilvania, care, în adunarea
Stărilor de la Biertan (18-27 septembrie 1540), îl investeşte pe Mailat cu puteri de
voievod şi principe şi cere reprezentanţilor celor trei ,,naţiuni” să-l recunoască
drept domnul lor legitim23, dacă nu cumva gestul lui Sinan a fost o depăşire a
competenţelor cu care a fost împuternicit. Despre promisiunile importante făcute
de Mailat sultanului (castele şi bani), pentru a rămâne voievod al Transilvaniei,
aflăm dintr-o scrisoare a lui Jacób Wilamowski, solul polon la Poartă, expediată în
noiembrie sau decembrie, din Cameniţa, către Jan Tarnowski24.
Criza politică declanşată de moartea lui Ioan Szapolyai, evenimentele din
Transilvania din vara-toamna lui 1540, intervenţia militară a lui Ferdinand în
Ungaria, în octombrie 1540, precum şi tratativele dintre acesta şi Isabella pentru o
eventuală cedare a ţării, începute în aceeaşi luna, îl determină pe sultan să pună în
aplicare intenţia mai veche de a ocupa Ungaria. Cum planul iniţial de cucerire avea
în vedere Ungaria în hotarele sale de la 1526, inclusiv Transilvania şi Partium,
unitatea regatului trebuia menţinută prin existenţa unui suveran, fie el şi un copil în
scutece. Pe aceste considerente s-au întemeiat, aşadar, numirea lui Ioan Sigismund
ca rege, respingerea tendinţelor separatiste din Transilvania, din 154025, pe care, în
alte condiţii, Süleymân I le-ar fi încurajat.
În Transilvania, începutul anului 1541 este marcat de intensificarea disputei
dintre Ştefan Mailat şi Imre Bebek. Primul, Ştefan Mailat, de un deceniu şi jumătate
unul dintre cele mai cunoscute şi importante personaje politice transilvănene,
Vezi textul scrisorii în Documente turceşti 1976, doc. 21, p. 31-34.
Bichicean 1998, p. 350-351.
22 Monumenta 1875, doc. I, p. 40-42.
23 Ibidem, doc. III, p. 43.
24 Corfus 1979, doc. 26, p. 33-34.
25 Feneşan 1997, p. 35.
20
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trecut de ceva vreme de partea lui Ferdinand I de Habsburg, se considera
îndreptăţit, după izbânzile contra partidei lui Szapolyai din 1540, să fie exponentul
unei politici autonomiste a transilvănenilor, în măsură să protejeze provincia de o
eventuală mutare a disputei otomano-habsburgice pentru „moştenirea ungară” în
zona intracarpatică. Această tendinţă a fruntaşilor politici transilvăneni de a evita
consecinţe directe dezastruoase pentru provincia lor de pe urma războiului civil din
Ungaria şi a confruntării aproape neîntrerupte otomano-habsburgice se conturase,
ca fapt de conştiinţă şi demers politic, cu mai multă vreme înainte, în anii de după
dezastrul de la Mohács (1526). Cel de-al doilea, Imre Bebek, nobil din Ungaria
Superioară, revenit încă din 1537 în tabăra lui Szapolyai şi foarte activ în negocierile
de pace dintre Ferdinand şi Szapolyai din 1537-1538, era reprezentantul (trimisul)
reginei Isabella în Transilvania. Acestuia din urmă i se alăturase (dacă nu cumva
lucrurile au stat invers) Imre Balassa, voievodul Transilvaniei, trecut, în noiembrie
1540, în tabăra adversă, şi Balthazar Bornemisza, căpitanul suprem al reginei
Isabella26. Această situaţie a Transilvaniei, critică din punct de vedere politic şi al
siguranţei interne, este amplificată de ştirile privind o iminentă acţiune militară
otomană după campania din Ungaria a oştilor ferdinandiste din toamna anului
1540. La 2 decembrie 1540, Ştefan Mailat îi scrie cumnatului său, Toma Nádasdy,
despre solul lui Radu Paisie, domnul valah, care sosise în Ardeal „rugându-i” pe
ardeleni să fie credincioşi sultanului, căci altfel vor pierde ţara27. În acest context se
înscrie şi acţiunea lui Ferdinand I de Habsburg, care îl trimite în Ardeal pe
Wolfgang Farkas de Harina, în decembrie 1540, pentru a le cere celor de aici să nu
se supună otomanilor28, precum şi promisiunea sa, adresată la începutul anului
1541 Stărilor din Transilvania, că va apăra ţara de duşmanii interni şi externi şi va
respecta drepturile şi libertăţile celor trei „naţiuni” ardelene29.
Faţă de situaţia creată, Stările ardelene sunt convocate pentru adunarea
generală, la Turda. Iniţiativa se pare că a aparţinut nobilimii maghiare şi fruntaşilor
acesteia, întruniţi la Zombor. Dar, ca şi în plan militar, unde disputa dintre Mailat şi
Bebek nu a dus la victoria niciuneia dintre părţi, nici adunarea Stărilor, în plan
politic, nu a reuşit să rezolve fondul problemei, cu toate că a obţinut, în cele din
urmă, o pace între Mailat şi Bornemisza30.
Situaţia din Transilvania se agravează pe fondul ştirilor tot mai consistente
despre o iminentă întoarcere în Moldova a fostului domnitor, Petru Rareş,
considerat acum „omul turcilor”, cel care în anii precedenţi îşi manifestase atât de
mult „apetitul ardelean”, dornic acum de răzbunare şi de a-şi recăpăta posesiunile
din Transilvania. Probabil că aceste informaţii, la care se adaugă o anumită
prevedere a cursului evenimentelor, l-au determinat pe Ferdinand I de Habsburg
să-i dăruiască lui Ştefan Mailat, la 2 februarie 1541, cetatea Ciceului31, cu rezerva că
dacă domnul moldovean îi va deveni fidel, atunci Ferdinand va răscumpăra cetatea
Vezi Tătar 2002b, p. 85-109.
Veress 1929, doc. 20, p. 21.
28 Documente 1894, doc. 142, p. 260.
29 Ibidem, doc. 145, p. 275.
30 Monumenta 1875, doc. XIV, p. 61-62.
31 Veress 1929, doc. 22, p. 22.
26
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şi o va dărui moldoveanului. De fapt, pe toată durata lunilor februarie şi martie are
loc o intensificare a schimbului de informaţii privind situaţia din Moldova şi
mişcările otomanilor, ceea ce dovedeşte o evidentă nelinişte printre fruntaşii
Ardealului. Însuşi regele Ferdinand I de Habsburg îi cerea lui Ştefan Mailat, la 29
martie 1541, un raport despre acţiunile lui Petru Rareş32, fapt repetat printr-o
scrisoare din 30 martie33, probabil şi pe fondul ştirilor primite de la Istanbul de la
Hieronim Laski despre pregătirile de război ale otomanilor.
Starea lucrurilor din Transilvania cunoaşte o turnură aparte în primăvara
anului 1541, pe fondul declanşării războiului habsburgo-otoman. Reuşita campaniei
otomane în Ungaria era condiţionată de controlul asupra principatelor române şi a
Ardealului. În Moldova, Petru Rareş era, în acel moment, un supus al sultanului,
convins fiind că acesta îşi va respecta promisiunile cu privire la Moldova, enunţate
cu prilejul acordării domniei. Radu Paisie, domnul Ţării Româneşti, prins într-un
cleşte otoman, nu avea nicio libertate de acţiune34. Cât priveşte Transilvania,
sultanul îşi precizează punctul de vedere cu privire printr-o scrisoare adresată
fruntaşilor politici ardeleni. Sultanul le aminteşte, în termeni energici, că Ungaria
fusese cucerită de către el şi că a fost dăruită fiului regelui Ioan. Îi avertizează să nu
se alăture lui Ştefan Mailat, ameninţându-i cu pedepse drastice în situaţia în care nu
i-ar asculta poruncile35. Apreciem că intrigile la Poarta Otomană ale reginei Isabella,
care îl acuza pe Mailat de alianţă cu Ferdinand (ceea ce nu era lipsit de temei,
Ferdinand trimiţându-l în Transilvania pe Toma Nádasdy pentru a-l sprijini contra
opozanţilor), precum şi solicitările regelui Poloniei, l-au determinat pe sultan să-şi
schimbe atitudinea faţă de Mailat. Aceste porunci se pare că au fost întărite prin
cuvintele unui sol special trimis în Ardeal, care, la 25 mai, aducea la cunoştinţa
Stărilor de aici ordinul sultanului. Solul informa, în acelaşi timp, că trupele otomane
erau în drum spre Ungaria şi că voievozii Moldovei şi Valahiei aveau ordin să
pătrundă în Transilvania şi să execute poruncile sultanului.
În vara anului 1541, aşadar, nu mai era niciun dubiu că se va produce o
invadare militară a Transilvaniei de către oştile voievozilor români de dincolo de
Carpaţi. La 17 iunie, braşovenii îl înştiinţau pe Ştefan Mailat despre faptul că Radu
Paisie le-a transmis vestea că năvăleau turcii. La 18 iunie 1541, un sol muntean a
sosit la Ştefan Mailat, informându-l despre atacul otomanilor şi obligaţia celor doi
domni de peste Carpaţi de a-i urma. Despre toate acestea, Mailat îi informează
imediat pe sibieni36. Din documente reiese că Ştefan Mailat, singurul care se
pronunţă deschis pentru o rezistenţă armată, are strânse legături cu locuitorii
Sibiului în încercarea de a preveni, chiar contra unor sume de bani, un atac armat în
sudul Ardealului37. Se pare însă că saşii, ca de atâtea ori până atunci, şi-au urmărit
propriul interes de securitate.

Hurmuzaki 1891, doc. CLXXVI, p. 216.
Ibidem, doc. CLXXVII, p. 216.
34 Vezi Nicolaescu 1938.
35 Hurmuzaki 1891, doc. CLXXI, p. 219.
36 Documente 1911, doc. 760, p. 403, doc. 761, p. 404.
37 Ibidem, doc. 760, p. 403, doc. 761, p. 404.
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Pătrunderea oştilor moldovene şi valahe în Ardeal, în vara anului 1541, la
porunca sultanului, l-au găsit pe Mailat singur, în condiţiile în care secuii şi armata
comitatelor nu au ascultat porunca sa de mobilizare militară. Mailat a hotărât să
reziste în cetatea Făgăraşului, în eventualitatea unui ajutor din partea lui Ferdinand
I de Habsburg. Atras în cursă de mai vechiul colaborator Balthazar Bornemisza,
trimis împotriva sa cu gânduri rele de însuşi Martinuzzi, în 19 iulie 1541 Ştefan
Mailat cade în mâna lui Petru Rareş38. În scurt timp, fostul voievod al Ardealului a
fost predat oştilor otomane şi dus la Istanbul. Aici, Ştefan Mailat a fost întemniţat
la Yedikule.
Detenţia sa aici nu a fost una oarecare, Mailat beneficiind de un tratament
aparte, dar şi de atenţia cercurilor diplomatice străine de la Istanbul39.
În primul rând, Ştefan Mailat nu a fost un prizonier oarecare. El fusese un
înalt demnitar al regalităţii maghiare, un voievod al Transilvaniei care intrase în
conflict cu însuşi regele Ioan I. Fire nestatornică, iubitor de dreptate, dar şi de
putere, Mailat a intrat în conflict, rând pe rând, cu o parte a nobilimii transilvănene,
uneori cu saşii şi/sau secuii de aici, cu otomanii după uciderea lui Gritti la Mediaş
(1534), apoi cu ferdinandiştii, pentru ca în 1540-1541 să manifeste puternice
intenţii de desprindere a Transilvaniei de coroana Sfântului Ştefan. Or, un astfel de
personaj, puternic şi imprevizibil, cu multiple relaţii în Transilvania şi Ţara
Românească, nu putea să dispară imediat din conştiinţa contemporanilor. Cumnat
cu palatinul „Ungariei habsburgice”, Tamás Nádasdy, ştirile despre Mailat erau
cerute şi aşteptate cu interes la curtea lui Ferdinand I de Habsburg.
În al doilea rând, Ştefan Mailat beneficia, cum am spus, de un statut aparte la
Yedikule. El primea şi expedia scrisori, avea dreptul să întreţină discuţii cu soli ai
diverselor cancelarii sau persoane importante, îndeosebi din Transilvania şi Ţara
Românească. Pentru informaţiile pe care le deţinea şi experienţa sa era, adeseori,
solicitat de înalţii demnitari otomani pentru a mijloci discuţii diplomatice sau a
oferi sfaturi legate de realităţile politico-militare din teritoriile fostului regat
maghiar. În calculele Porţii Otomane, Ştefan Mailat putea fi folosit la momentul
potrivit ca element de schimb, presiune sau şantaj pentru diplomaţia habsburgică
sau ca „exemplu” pentru nobilimea transilvăneană. Or, în această situaţie, el nu
putea să fie ignorat de către diplomaţii lui Ferdinand la Istanbul, mai ales în
momentele cu puternică încărcătură politico-diplomatică din relaţiile otomanohabsburgice.
În al treilea rând, diplomaţia habsburgică era interesată, la rându-i, de
persoana lui Ştefan Mailat. Urmărind cu atenţie acţiunile la Poarta Otomană ale
reginei-văduve Isabella şi ale guvernatorului Transilvaniei, Martinuzzi, diplomaţii
austrieci nu puteau să nu observe şi să nu consemneze în rapoartele lor40 date
legate de Ştefan Mailat, avându-se în vedere, cum bine se ştie, că Martinuzzi a
întreprins presiuni şi uneltiri la Poarta Otomană pentru ca importantul captiv de la
Yedikule să nu fie eliberat. Acţiunile lui Martinuzzi la Poartă, relaţiile relativ
normale otomano-habsburgice şi „pacificarea” Transilvaniei l-au determinat pe
Vezi Popa 1932d, p. 483-487.
Vezi Tătar 2000, p. 177-183.
40 Cu privire la rapoartele diplomaţilor austrieci la Poarta otomană, vezi Austro-Turcica 1995.
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sultan să se opună continuu tuturor încercărilor de a-l elibera din închisoare pe
Mailat în perioada 1541-1550. Preocupat de războiul cu Persia, sultanul a apreciat,
pe parcursul întregului deceniu, că nu sosise momentul ca Mailat să fie „azvârlit” în
evenimentele din Ungaria şi/sau Transilvania ca exponent al interesului otoman.
Sau, dimpotrivă, tocmai deţinerea sa la Yedikule să fi fost soluţia cea mai bună
pentru a influenţa desfăşurarea evenimentelor de aici.
În anul 1550, Mailat era deja pe sfârşite, bolnav şi epuizat de lunga detenţie.
Primele relatări despre faptul că era bolnav datează din vara anului 1550. Într-o
scrisoare expediată din Istanbul către Ferdinand, Malvezzi relatează că Mailat are
podagră (gută), ştire reluată într-o altă scrisoare, din 21 iulie 155041. După
informaţiile oferite de Malvezzi la 1 noiembrie 1550, Mailat era deja foarte grav
bolnav; guta se acutizase şi, mai nou, suferea şi de artrită42, informaţie cuprinsă şi în
scrisoarea sa din 25 noiembrie 1550.
Despre moartea lui Mailat aflăm dintr-o scrisoare expediată din Adrianopol
(Edirne), la 17 decembrie 1550. Malvezzi se afla la acolo pentru a urmări mai
îndeaproape acţiunile sultanului, retras aici pentru a supraveghea acţiunile
ferdinandiştilor în Transilvania şi pentru a conduce pregătirile în vederea unei
campanii în Ungaria contra Habsburgilor. Malvezzi relatează că ieri (16 decembrie)
a venit la Adrianopol castelanul de la Yedikule, care a spus că Mailat a murit şi că a
fost îngropat acolo43.
Aşadar, pe la jumătatea lunii decembrie 1550, se stingea din viaţă, după nouă
ani de detenţie, departe de ai săi, soţia Ana şi cei doi copii (Gavrilă şi Margareta), la
nici cincizeci de ani, unul dintre cei mai de seamă oameni politici ai Ardealului din
prima jumătate a secolului al XVI-lea. El a fost cel care a încheiat un drum în
evoluţia istorică a Transilvaniei - etapa voievodatului sub suzeranitate maghiară - şi
l-a pregătit, conştient sau nu de noile vremuri, atât cât a putut, pe al doilea - al
principatului sub suzeranitate otomană44.
Moştenirea vechii istoriografii româneşti
Istoriografia maghiară din „secolul mileniului” l-a integrat pe Ştefan Mailat
patrimoniului personalităţilor politice medievale ungare, sub numele de István
Majlád/Majláth. „Responsabil” direct al acestui act istoriografic a fost Béla
Mayláth. Acesta a publicat, la diferenţă de câţiva ani, două lucrări fundamentale
pentru demersul amintit: Maylád István. 1502-1550 şi Oklevelek Maylád István
történetéhez [Diplome referitoare la istoria lui Ştefan Mailat]. De atunci încoace,
lexicoanele biografice maghiare păstrează această abordare de „acapararea
naţională” pornită în secolul al XIX-lea. Amintim, spre exemplificare, două lucrări
în domeniu: Új Maghiar Lexikon [Lexicon maghiar], IV, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1962, şi Magxar életrajzi lexikon [Lexicon de biografii maghiare], editor
Ibidem, doc. 187, p. 496.
Mailat è pur vino in le Sette Torre, ma è forte infirmo delle gotte et de una poplisia (ibidem, doc. 199, p. 529).
43 Sir, ieri è venuto qua in Adrianopoli il castellano dele Sette Torre de Constantinopoli et dice et afferma per cosa certa
che Mailath è morto e sepulo… Io hora ho inteso dél certo che Mailat è morto et è sepulto fora delli muri alle Sette
Torre de Constantinopoli, et - questo è certo - la infirmità è stata de poplisia (ibidem, doc. 201, p. 534-535).
44 Tătar 2000, p. 183.
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Ágnes Kenyers, vol. I-II, Budapest, 1967-1969. Aici nu este vorba doar despre
cazul lui Ştefan Mailat sau al altor personalităţi de origine română din Ungaria
medievală, ci despre o concepţie mai amplă, care a dăinuit în istoriografia maghiară
până astăzi, cunoscută sub genericul „popoarele Ungariei medievale”. Potrivit
acesteia, istoria „naţiunilor medievale” prezente în Ungaria medievală este, în
esenţă, una a colonizărilor, istoria „adunării popoarelor” (congregatio populorum)45. Ca
atare, elita Ungariei medievale, indiferent de originea ei etnică, este parte a
„Coroanei Sfântului Ştefan”, altfel spus este maghiară.
Acest act de „naţionalizare” odată săvârşit, nu a rămas decât ca istoriografia
străină să se raporteze la ceea ce se vehicula pe piaţă în domeniu, preluând
mecanic, cum se întâmplă adeseori, ceea ce s-a susţinut. Iată un exemplu edificator:
publicaţia Austro-Turcica, pe care am pomenit-o mai înainte, în indexul de nume de
persoane aferent, făcând referinţe lămuritoare la Ştefan Mailat46, porneşte de la
lexiconul maghiar editat de Ágnes Kenyers, pomenit anterior, şi exemplele ar putea
continua.
Istoriografia românească, începând din secolul al XIX-lea, a întreprins un
demers similar celei maghiare, proces oarecum invers: de „recuperare naţională” a
personalităţilor (politice, culturale, confesionale etc.) de origine română. Această
atitudine a istoricilor români, mai ales a acelora din Ardeal, avea o dublă motivaţie:
pe de-o parte, este vorba de opera de construcţie a conştiinţei naţionale a
românilor ardeleni, apoi, pe de altă parte, era vorba de un răspuns-reacţie la
istoriografia maghiară.
În primul caz, cum bine se ştie, orice operă de construcţie identitară de tip
modern presupune recursul la istorie. Ce putea fi mai util în acest sens decât
„asumarea naţională” a unor personalităţi coetnice ilustre, care au intrat în
conştiinţa epocii lor prin fapte de înaltă factură şi cu răsunet european? În acest
sens, istoricii ardeleni aveau câteva precedente ilustre, propice a fi valorificate atât
ca tematică, cât mai ales ca limbaj/discurs şi metodologie de abordare. Amintim
aici studiul lui George Bariţiu, intitulat Ioan Corvin de Hunedoara. Originea, genealogia,
faptele sale imortale, publicat în gazeta Transilvania, nr. 5-17, 19-20/1873 şi nr.
1/187447.
În al doilea rând, este vorba de o anumită relaţie a istoricilor ardeleni cu
istoriografia maghiară. Cei mai mulţi dintre istoricii ardeleni ai secolului al XIX-lea,
dar şi cei din prima jumătate a celui următor, s-au format, ca specialişti, sub
influenţa şi prin lectura producţiilor istoriografice maghiare, urmând şcolile
superioare ale Ungariei. Devenind istorici, românii ardeleni s-au alimentat tematic,
în mare măsură, din istoriografia maghiară, odată cu consumul intelectual al
acesteia. În acelaşi timp, aceştia au valorificat ştiinţific în studiile lor lucrările de
referinţă ale istoricilor maghiari - culegeri de documente, studii monografice,
sinteze istoriografice etc. În mod firesc, istoricii români au observat imediat
practica istoriografiei maghiare de acaparare naţională şi aşezare în propriul
patrimoniu a multor personalităţi de origine română: Ioan de Hunedoara, Nicolaus
Szűcs 1998, p. 19 passim.
Austro-Turcica 1995, p. 691.
47 Tătar 1995, p. 71-75.
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Olahus, Mihai Csáky, Gaspar Bekes, Ştefan Mailat ş.a. Reacţia nu a încetat să apară,
ea fiind dublu motivată: (re)stabilirea adevărului istoric, pe de-o parte, şi afirmarea
sentimentului unei anume mândrii naţionale, pe de altă parte. Cum vom evidenţia
mai încolo, această dublă reacţie a istoricilor români este clar şi direct spusă de
fiecare dată în preambulul articolelor sau lucrările lor monografice. Acest tip de
atitudine îl exprimase, încă de la 1845, George Bariţiu, atunci când publicase, în
Foaie pentru minte, inimă şi literatură, articolul Istoria. Iată ce scria/îndemna Bariţiu:
„Câte simţuri nobile şi scumpe deşteaptă istoria scrisă bine! Din toate acelea
însemnăm numai iubirea de patrie şi iubirea de libertate [...]”48. Mai departe, cu
referire la menirea istoricului:
„Pieptul său trebuie să bată pentru fericirea oamenilor şi a naţiunilor, el are să simtă
fierbinte pentru patrie şi libertate, să fie înflăcărat de tot ce e mare şi bun şi să cuteze
a spune în faţa lumii adevărurile de care e străbătut”49.

Printre primii istorici ardeleni preocupaţi de ideea „recuperării naţionale” a
trecutului românesc şi al românilor din vechiul regat maghiar s-a numărat şi
Nicolae Densuşianu (1846-1911). Cum se explică preocuparea lui pentru un tip
anume de trecut istoric, dar mai ales pentru modul de a se raporta la el, ne spun cei
care l-au cunoscut îndeaproape50.
„Trăia în acest bătrân, spunea Nicolae Iorga, coborâtor din nemeşii din jurul
ruinelor Ulpiei Traiane, cu mândria romană, cum i-ar fi plăcut lui, o neînvinsă
încăpăţânare dacă. Şi mai trăia ceva: conştiinţa tuturor suferinţelor îndurate de ai
noştri acolo, de la cel dintâi apărător al ţărănimii ardelene căzut înaintea călăreţilor
maghiari ai năvălirii până la moartea silnică a tatălui său, în zilele cumplite ale
revoluţiei de la 1848. Acest om părea, cu statura lui înaltă, cu aspra lui privire, cu
bătrâneţea lui dârză, cu vorba-i puţină şi sila de lume, icoana însăşi a nenorocului
nostru care nu se da, a înfrângerii noastre care în tăcere găteşte după cea din urmă
luptă pierdută clipa celei mai apropiate răsbunări”51.

Stabilit de tânăr în România, Nicolae Densuşianu porneşte lucrul la opera sa
fundamentală: Istoria revoluţiunii lui Horea. Cu sprijinul Academiei Române, Nicolae
Densuşianu începe în toamna anului 1878 o amplă călătorie de documentare în
Transilvania natală, Ungaria şi Austria, cercetând 12 biblioteci şi 16 arhive. Munca
sa de documentare a însemnat, în final, un număr impresionant de documente,
grupate în 38 de volume-manuscris52. Pe baza muncii sale, Academia Română, în
şedinţa ordinară din 15 aprilie 1880, hotărăşte să-l primească pe Nicolae
Densuşianu ca membru corespondent, iar documentele sale să intre în arhiva
instituţiei. În anul 1884, la o sută de ani de la răscoala moţilor lui Horea, Nicolae
Densuşianu publică, la Tipografia „Românul”, lucrarea Revoluţiunea lui Horea din
Transilvania şi Ungaria, 1784-1785, scrisă pe baza documentelor oficiale. Cartea stârneşte
un mare interes, fiind premiată de Academia Română, în anul 1885, cu premiul
„Ion Heliade Rădulescu”. Despre lucrare, B. P. Hasdeu scria următoarele:
Ibidem, p. 71.
Ibidem.
50 Vezi Istrati 1912, p. 599-698; Iorga 1911, p. 483-484; Lupaş 1941, p. 125-137.
51 Iorga 1911, p. 483-484.
52 Tătar 1996, p. 68.
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„Iată cea dintâi şi singura până acum lucrare pe deplin serioasă asupra istoriei
moderne a Românilor, adecă nepărtinitoare, scrisă cu un spirit rece, combinând
elementele sale într-un mod metodic; şi mai presus de toate, lucrare întemeiată pe o
cunoaştere directă a tuturor fântânelor”53.

Cu privire la subiectul lucrării de faţă, merită subliniat următorul aspect, cel
mai important de altfel. În anul 1885, Nicolae Densuşianu realizează o selecţie între
documentele adunate în anii precedenţi în călătoriile sale de documentare, realizând
un volum tematic intitulat Monumente pentru istoria Făgăraşului, pe care îl publică la
Bucureşti în acelaşi an54.
Contemporan în ale scrisului cu Nicolae Densuşianu, în fapt mai în vârstă cu
două decenii, preocupat şi el de istoria românilor ardeleni, a fost Ioan Puşcariu
(1824-1911). Puşcariu era din zona Branului, aşa încât predilecţia sa pentru Ştefan
Mailat pare a fi una cu conotaţii zonale. Familia lui Ioan Puşcariu se trăgea din
vechii voievozi ai Maramureşului; la Braşov s-a instalat pe la începutul secolului al
XVIII-lea. Familia Puşcariu era una de preoţi, din tată-n fiu. Ioan Puşcariu şi-a
făcut studiile gimnaziale la Şcoala Normală din Braşov (1834-1837) şi Gimnaziul
Romano-Catolic din aceeaşi localitate (1837-1841). A urmat apoi Gimnaziul
Superior Catolic din Sibiu (1841-1843). În anul 1846 s-a înscris la Academia de
Drept din Sibiu, fiind coleg, printre alţii, cu Simion Bărnuţiu. După absolvirea
academiei sibiene în primăvara anului 1848, Puşcariu a intrat în administraţia de
stat, îndeplinind mai multe funcţii: asesor şi inspector în districtul Făgăraş,
judecător adjunct la Judecătoria din Deva (1851), judecător al cercului Pui
(cuprinzând Ţara Haţegului şi zona Petroşani) până în anul 1854. La 31 de ani, în
1855, Ioan Puşcariu este promovat membru al Tribunalului Superior Urbarial din
Viena. Din acest moment, Puşcariu devine o personalitate foarte cunoscută a
Transilvaniei acelei vremi. În anii 1863 şi 1864, Puşcariu a fost deputat în Dieta
românească a Transilvaniei, pentru ca în anul următor să devină membru în Senatul
Imperial din Viena. Este anul în care Ioan Puşcariu a fost decorat de către împărat
şi ridicat în rangul de cavaler. Titlul acesta nobiliar i-a plăcut foarte mult, din acest
moment preferând să se semneze „Ioan cavaler de Puşcariu”. Cele mai multe
dintre lucrările sale datează din această „perioadă vieneză”.
Contribuţia sa cea mai de seamă pe linia subiectului în discuţie a reprezentato lucrarea Date istorice privitoare la familiile nobile române, publicată la Sibiu, volumul I
în anul 1892, iar volumul al II-lea în anul 189555. Despre importanţa acestei lucrări
nu mai e cazul să vorbim aici. În legătură cu familia făgărăşeană a Mailateştilor,
Ioan Puşcariu, foarte bine documentat de altfel, spune, într-un stil de maximă
conciziune, referindu-se la întemeietorul acesteia: „Matheiu Majlad era boieru
român [...]”56. Unul dintre fiii acestuia a fost Zehan, pe care ungurii l-au numit apoi,
după trecerea familiei la catolicism, Ştefan, căci nu au găsit un corespondent în
maghiară a numelui său de botez. Urmează apoi, în lucrarea lui Puşcariu, câteva
date esenţiale despre nobilitatea şi cariera politică a lui Ştefan Mailat - cel mai
Analele 1885, p. 185-186.
Vezi Densuşianu 1885.
55 Puşcariu 2006a, p. 21-25.
56 Ibidem, p. 21.
53
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important personaj al Mailateştilor făgărăşeni - şi despre familia sa. Aflăm, printre
altele, faptul că Ştefan Mailat a fost voievod al Transilvaniei şi „domn al
Făgăraşului”, că a avut doi copii din căsătoria cu Ana, anume pe Margareta şi
Gabriel, ambii aşezaţi în Ungaria Superioară şi căsătoriţi cu reprezentanţi ai unor
familii aristocratice maghiare. Aceleaşi date referitoare la Ştefan Mailat le găsim şi
în lucrarea intitulată Fragmente istorice. Despre boierii din Ţara Făgăraşului57.
Odată făcut pasul, lucrurile continuă cu mult mai multă îndrăzneală şi
energie la începutul secolului al XX-lea. Una dintre lucrările remarcabile cu privire
la opera de afirmare naţională a fost Enciclopedia Diaconovich58. Lucrarea a fost
realizată, cum scrie pe coperta tomului III, din „însărcinarea şi sub auspiciile”
Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA), de
către Constantin Diaconovich şi a fost publicată la Sibiu în anul 1904. Date
referitoare la Ştefan Mailat găsim în tomul al III-lea al lucrării, la pagina 508.
Înainte de a oferi date biografice despre personajul nostru, lucrarea amintită
ţine să precizeze, prin autorul său: „Mailat, numele mai multor familii din Ardeal şi
Ungaria, de origine românească. S-au mai numit Majláth sau Mailáth”59. Sunt aici
două aspecte importante în concepţia autorului, pe care acesta le exprimă succint,
dar tranşant, din start: Mailateştii sunt români prin originea lor, indiferent că este
vorba de cei din Ungaria sau de cei din Ardeal/Făgăraş, iar, ca români, numele lor
este în forma Mailat, şi nu altfel. De aici, „românizarea” lui Ştefan Mailat este ca şi
făcută. Odată devenit român, el este în măsură să fie înscris fără nicio reţinere şi cu
deplin temei într-o „Enciclopedie Română”. Aşa aflăm că Ştefan Mailat a fost
„voievod al Ardealului”, deci nu orice român, din familie de boieri („tatăl său a fost
boier posesor şi econom de vite în Comana Inferioară” a Făgăraşului, cu numele
Matei, se spune mai departe). Ştefan Mailat a făcut multe „parale” în timpul
serviciului prestat regelui Ludovic II al Ungariei, fapt pentru care a putut să
cumpere mai multe domenii în Ardeal. Demnitatea voievodală a primit-o de la
însuşi regele Ungariei, Ioan Szapolyai, ca şi domeniul Făgăraşului, de altfel. În 1541,
trecând de partea lui Ferdinand, se arată în enciclopedie, Ştefan Mailat a fost „prins
de turci şi de Petru Rareş, apoi dus la Stambul, unde muri în 1551”. Fiii săi, Gavril
şi Margareta, primul trecând în Ungaria Superioară de partea lui Ferdinand de
Habsburg după ce vânduse posesiunile părinteşti, „s-au stins fără descendenţi”,
conchide autorul în lucrarea în discuţie60.
La numai câţiva ani după Enciclopedia Diaconovich, un alt ardelean, şi el din
zona Făgăraşului, Augustin Bunea (1857-1909), este gata să ofere un discurs istoric
despre Ţara Făgăraşului şi stăpânii săi. Augustin Bunea era de loc din localitatea
Vad, comitatul Făgăraşului, ca fiu de preot greco-catolic61. Studiile medii le-a
început la Gimnaziul Român din Braşov, în anul 1870, continuându-le, din
primăvara anului 1877, la Gimnaziul din Blaj. În toamna anului 1877, Augustin
Bunea este trimis de către mitropolitul Ioan Vancea la Colegiul Urban Pontifical
Puşcariu 2006b, p. 11-12.
Enciclopedia 1904.
59 Ibidem, p. 508.
60 Ibidem.
61 Păcurariu 1996.
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„De Propaganda fide” din Roma, unde a studiat până în anul 1881. Tot aici, în anul
1882, a obţinut doctoratul în teologie şi filosofie. Întors la Blaj, a fost angajat în
serviciul Cancelariei Mitropolitane din Blaj între anii 1882 şi 1886. În anii următori,
rămâne la Blaj, fiind, pe rând, profesor la Academia Teologică (1886-1888),
secretar mitropolitan (1888-1895) şi canonic mitropolitan, din 1895. Aceasta a fost
perioada cea mai prolifică pentru opera sa istorică, redactându-şi cele mai
importante lucrări de istorie bisericească, dar nu numai. În anul 1901, Augustin
Bunea a fost ales membru corespondent al Academiei Române, pentru ca în anul
1909 să devină membru titular al înaltului for ştiinţific românesc. Pentru
ceremonialul de numire ca membru titular al Academiei Române, Augustin Bunea
şi-a pregătit un discurs inaugural, conform uzanţelor, cu titlul Stăpânii Ţării Oltului.
Din nefericire, Augustin Bunea nu a mai apucat să susţină acest discurs, decedând
la 30 noiembrie 1909. În memoria academicianului dispărut, Academia Română a
publicat, în anul următor, discursul teologului şi istoricului ardelean Augustin
Bunea62.
Stăpânii Ţării Oltului reprezintă o pledoarie pentru românitatea ţinutului
Făgăraşului, pentru statornicia românilor de aici şi pentru credinţa lor creştină.
Referindu-se la Ştefan Mailat, Augustin Bunea scria:
„Astfel se sfârşi cel mai de frunte dintre Mailateştii de la Făgăraş, cel născut dintr-un
boier român, care-şi schimbase boeria românească cu nobilitatea ungurească şi legea
grecească cu cea romană, pentru ca fiul său Zehan, sau Ştefan, să o schimbe şi pe
aceasta cu cea protestantă”63.

Ştefan Mailat, conchide Augustin Bunea, a fost al treisprezecelea stăpân al Ţării
Oltului.
Ştefan Mailat şi istoriografia românească interbelică: istorici, studii,
interpretări
Subiectul „Ştefan Mailat” nu a fost abandonat de către istoricii români în
anii de după Primul Război Mondial. Este adevărat însă faptul că a durat câţiva ani
până când tema să revină în actualitatea istoriografică. De la lucrarea lui Augustin
Bunea şi până la primele abordări interbelice au trecut cam două decenii.
Un prim semnal este dat de mediul istoric/universitar clujean, în anul 1930.
Atunci apărea la Cluj, sub coordonarea unui grup de autori, Enciclopedia Română.
Minerva64. În această lucrare, la pagina 640, sunt prezentate referinţe biografice cu
privire la personalitatea lui Ştefan Mailat. Parcurgerea rândurilor de aici ne arată
faptul că nuanţele „naţionale” ale biografiei lui Ştefan Mailat nu diferă de cele ale
enciclopediei sibiene de la 1904. Se afirmă şi acum faptul că Ştefan Mailat a fost
„fiul unui român din Comana de Jos” a Făgăraşului. Între anii 1535 şi 1541, Mailat
a deţinut demnitatea de „voievod al Transilvaniei”. A fost căsătorit cu Ana, fiica
palatinului Ungariei, Toma Nádasdy, cu care a avut doi copii. Mailat „a fost arestat
de turci şi Petru Rareş, în 1541, dus la Constantinopol şi moare în închisoare”65. În
Bunea 1910.
Ibidem, p. 38.
64 Enciclopedia Română 1930.
65 Ibidem, p. 640.
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rest, nimic special despre personajul în discuţie; nici măcar despre anul naşterii sau
al morţii nu se spune nimic.
Lucrurile se schimbă substanţial în anul următor, când Octavian Popa a
publicat prima parte a unui studiu monografic dedicat lui Ştefan Mailat. Despre
autor ştim doar că era preot paroh şi profesor la Gimnaziul „Radu Negru” din
Făgăraş. Studiul monografic dedicat lui Ştefan Mailat l-a intitulat Ştefan Mailat,
domnul Făgăraşului (1502-1550), fiind, în primul rând, un omagiu peste ani al celui pe
care l-a numit „urzitorul ideii marelui principat independent al Transilvaniei”66.
Octavian Popa publică studiul amintit în revista Ţara Bârsei. Era o publicaţie aflată
sub conducerea profesorului Alexandru Banciu, ce apărea o dată la două luni, la
Braşov, sub auspiciile ASTREI. Revista fusese înfiinţată în 1929, aşezându-şi sediul
redacţional în Braşov, bulevardul Regele Ferdinand, nr. 14.
Studiul lui Octavian Popa a fost bine receptat de istoriografia românească
de-a lungul anilor şi nu numai, dacă avem în vedere faptul că şi astăzi se fac referiri
la acesta, chiar de către istorici renumiţi. Din câte am putut observa, acest lucru se
datorează faptului că studiul monografic al lui Octavian Popa se înscrie foarte bine
într-o serie lungă a istoriografiei româneşti, anume cea a „acaparării naţionale”,
într-o manieră cu tentă naţionalistă, a trecutului şi a unor personalităţi istorice
româneşti. Acest aspect nu însemnă că lucrarea făgărăşeanului Octavian Popa nu
are importanţă ştiinţifică. Numai că valoarea studiului amintit, datorată, în mod
evident, şi calităţilor autorului - cunoscător de maghiară şi latină cel puţin, bun
mânuitor al cuvântului scris - se bazează pe o mai veche contribuţie a istoriografiei
maghiare, cea care îi furnizează istoricului român materialul documentar principal.
Încă din debutul studiului dedicat lui Ştefan Mailat se observă o primă teză,
pe care se construieşte întreaga logică a expunerii, anume teza originii româneşti şi
nobile a acestuia. El, susţine autorul, face parte dintre acei „comandanţi români” ai
Făgăraşului, „al căror renume a trecut graniţele Ardealului şi Ungariei”67, în seria
lor ocupând un loc de frunte. Ştefan Mailat, afirmă imediat autorul, este un „nobil
de viţă românească, descendent din vechi boieri români”, născut tocmai aici, în
Ţara Făgăraşului, în Comana de Jos68. Numele lui este românesc, Mailat, căci tatăl
său era boier român, Matei Mailat, autorul refuzând orice nuanţare/discuţie pe
seama variantei maghiare a numelui, în forma Majláth/Maylád.
În opinia sa, chiar dacă nu o afirmă în mod direct, nobilitatea lui Mailat
decurge dintr-un lung (presupus) arbore genealogic, cu posibile ramificaţii între
întemeietorii Ţării Româneşti, cnezii români bănăţeni şi/sau luptele pentru putere
din Ungaria primei jumătăţi a secolului al XII-lea, dar şi din întinsele posesiuni
făgărăşene ale familiei sale (Comana, Crihalma şi Ţânţari). Nobilitatea familiei
Mailat devine una „cu acte în regulă” din momentul în care, pe la anul 1511, a
trecut la catolicism, aspect pe care autorul ţine să-l precizeze şi să-l exprime dacă
nu laudativ, atunci cel puţin pe un ton de neutralitate binevoitoare69.

Popa 1932d, p. 488.
Popa 1931a, p. 403.
68 Ibidem, p. 403-404.
69 Ibidem, p. 404.
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Ştefan Mailat nu a fost un oarecare, ci un nobil român cu mare vază: regele
Ungariei, Ludovic II, i-a fost naş, personalităţi importante ale regatului, precum
Nicolae Olahus şi Toma Nádasdy, de exemplu, i-au fost prieteni, regii Ungariei de
după 1526, Ioan I şi Ferdinand I de Habsburg, i-au căutat prietenia şi sprijinul. La
curtea regilor Ungariei, Mailat avea mare trecere, însăşi regina-văduvă Maria fiind
preocupată de protecţia lui. Poziţia sa socială şi rangul de înalt demnitar al regatului
i-au adus drept nevastă o femeie de vază, din aristocraţia regatului, pe Ana de
Nádasdy, sora viitorului palatin al Ungariei70.
Ştefan Mailat a fost, în opinia autorului, o personalitate cu însuşiri deosebite.
Fără a face trimitere la niciun izvor credibil, iată caracterizarea făcută de istoric
personajului: „Mintea ageră, spiritul vioiu, talentul militar, curajul şi îndrăzneala l-au
ridicat între contimporanii săi, dându-i un loc de frunte în istoria Ardealului şi
Ungariei din acel timp”71. La bătălia de la Mohács, Mailat „s-a luptat vitejeşte
alăturea de regele său”, fiind printre puţinii care au scăpat, ne spune Augustin
Bunea72. Dibăcia politică, spiritul de organizare, energia şi autoritatea deosebite,
capacitatea de a suplini originea modestă (etnică şi de cultură) sunt alte calităţi
semnalate de istoricul făgărăşean.
Aceste caracteristici remarcabile i-au asigurat lui Ştefan Mailat un statut de
mare demnitar al regatului, încă din tinereţe. „De tânăr îl găsim la curtea regelui
ungar Ludovic II, unde în 1525 era primul magistru al mesei (primul stolnic), iar în
1526 era camerier al regelui”73. Ascensiunea sa politică a continuat şi după 1526.
Intrat în serviciul noilor monarhi ai Ungariei, Mailat a urcat treptat în ierarhia
funcţiilor regale. În noiembrie 1526, pentru serviciul adus lui Ferdinand de
Habsburg, Ştefan Mailat primeşte, împreună cu Ioan Zalay, funcţia de căpitan al
cetăţii Bratislavei, dar mai ales promisiunea/speranţa stăpânirii domeniului şi cetăţi
Făgăraşului. Peste câţiva ani, aflat în tabăra regelui Ioan I, Ştefan Mailat va deţine
demnitatea de voievod al Transilvaniei, devenind astfel unul dintre cele mai
puternice şi influente personaje ale Regatului Ungariei.
Ştefan Mailat a făcut mari servicii ţării, ţine să evidenţieze, în repetate
rânduri, Octavian Popa. La Mohács, cum am văzut, s-a luptat vitejeşte. La
Bratislava, în toamna lui 1526, capturează tezaurul regal şi cetatea, pe care le predă
noului rege, Ferdinand I de Habsburg. În anul următor, în fruntea unui corp de
oaste încredinţat de Ferdinand I, având în subordine comandanţi din marile familii
aristocratice maghiare (Valentin Török sau Ştefan Báthory, de exemplu), Mailat a
înfrânt oastea lui Ioan Szapolyai. „Ferdinand astfel, subliniază istoricul făgărăşean,
mulţumită lui Mailat, a putut lua în stăpânire Ungaria de vest şi o bună parte a celei
de miazănoapte”74. În 1534, Ştefan Mailat a fost unul dintre aceia care s-a opus cu
energie instalării, cu sprijinul sultanului otoman, a lui Aloisio Gritti ca guvernator al
Ardealului şi căpitan al Regatului Ungariei. Alături de câţiva fruntaşi unguri patrioţi,
Mailat a contribuit decisiv l-a prinderea şi uciderea lui Gritti, la Mediaş. Fapta sa i-a
Ibidem, p. 405.
Ibidem.
72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 Ibidem, p. 407.
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adus o mare faimă printre oamenii de vază din Ardeal, şi exemplele ar putea
continua.
Ca român făgărăşean, Ştefan Mailat şi-a dorit cu ardoare, încă din tinereţe,
domnia Făgăraşului. Aceasta constituie una din cele mai dragi teze ale istoricului
Octavian Popa cu privire la românitate făgărăşeană a lui Ştefan Mailat. Vorbind
despre eforturile lui Ştefan Mailat, din anii 1527-1528, de a dobândi ţinutul
Făgăraşului, autorul studiului de faţă scrie:
„De bună seamă, Făgăraşul a fost visul din copilărie şi tinereţe al lui Mailat. Fiind
născut şi crescut în apropiere, el cunoştea oraşul cel mare românesc […], cunoştea
puterea cetăţii şi frumuseţea domeniului, precum şi pe boierii cei mândri din Ţara
Oltului şi astfel e explicabilă dorinţa lui Mailat de a ajunge cât mai iute şi cu orice
preţ stăpân al celei mai puternice cetăţi a Ardealului de miazăzi”75.

Spune autorul mai departe:
„Mailat în copilăria şi tinereţea lui a trecut de multe ori pe lângă această falnică
cetate, stăpânită multă vreme de Domnii munteni şi apoi de cei mai distinşi
comandanţi. Boierii i-au vorbit de strălucirea şi mărirea din trecut a cetăţii, iar el în
mintea lui a ţesut mai departe pânza măririi şi a strălucirii cetăţii - cu el în frunte”76.

Teza potrivit căreia Ştefan Mailat se vroia principe al Ardealului, desprins de
Ungaria, apare frecvent în lucrarea lui Octavian Popa. Un astfel de proiect politic
ar fi adus suprema măreţie „românului”; un român, dar nu unul oarecare, ci unul
dintre cei mai de vază oameni politici ai regatului Ungariei, ar fi „întors istoria”
Ardealului, întemeind „ţară românească” pe pământul răpit lui Gelu românul de
ungurii lui Tuhutum. Gândul acesta măreţ încolţeşte în mintea lui Mailat prin anul
1529, pe fondul evenimentelor neplăcute ale războiului civil din regat, care au
cuprins şi Transilvania natală. Iată spusele autorului studiului de faţă:
„În acest timp, în care autoritate regească a scăzut mult şi când mulţi aventurieri au
ajuns la poziţii înalte, ba şi pe tronuri domneşti, Mailat, care a dat dovezi strălucite
de talentul său militar şi de spiritul său organizatoric - pentru mărirea altora - începe
să se gândească la sine însuşi, la propria mărire. El de aici încolo urmăreşte un gând
măreţ, gândul de a pune mâna pe Ardeal. Nu mai era mulţămit cu stăpânirea
Făgăraşului şi cu voivodatul Ardealului, ci voia să deslipească Ardealul de Ungaria şi
să ajungă el principe”77.

Iată, potrivit autorului, motivaţia acestei voinţe a lui Ştefan Mailat: „El
vedea, cum celelalte ţări româneşti, Muntenia şi Moldova, sunt principate cu
domnii lor români şi s-a gândit, că şi Ardealul, ţară românească şi el, ar putea
deveni principat sub domnul român al Făgăraşului […]”78. Un astfel de proiect nu
era deloc simplu. Împreună cu fruntaşii ardeleni care i s-au alăturat, Mailat a
înfiinţat o adevărată „ligă a patrioţilor”, cum o numeşte Octavian Popa79.
Ştefan Mailat a fost un bun român. Deşi s-a confruntat adeseori cu Petru Rareş,
fapt pe care Octavian Popa nu-l putea ocoli în expunerea sa, autorul ţine totuşi să
Ibidem, p. 411.
Ibidem.
77 Popa 1931b, p. 507-508.
78 Ibidem, p. 508.
79 Ibidem, p. 514.
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inducă un anumit sentiment de solidaritate etnică, care i-a „umanizat” pe cei doi în
momentele grele. Referindu-se la detronarea lui Petru Rareş în anul 1538 şi fuga
acestuia în Ardeal, prilej excelent pentru Mailat de a se răzbuna pentru înfrângerile
din 1529 pricinuite de moldovean, Octavian Popa ţine să nuanţeze ordinul lui
Mailat de a-l prinde pe domnitorul moldovean:
„Astfel, noi, în ordinul lui Mailat de a-l căuta şi a-l aduce viu pe Rareş înaintea sa, nu
putem vedea vreun gând rău, ci numai ca să-l scape cu viaţă pe Rareş, care putea fi
serios ameninţat de Săcuii şi Saşii, cari au suferit multe cu prilejul incursiunilor lui
Rareş în Ardeal”80.

În numele acestui românism - etnic şi politic deopotrivă - a dorit Ştefan
Mailat să facă din Ardeal o ţară românească, ţine să sublinieze Octavian Popa.
„De bunăseamă, ideia aceasta s-a născut în capul lui Mailat ca Român. El vedea,
cum ţările româneşti îşi aveau domnii lor din sângele lor; vedea dragostea, cu care
vorbeau Românii de domnul lor Petru Rareş şi cum boierii şi iobagii din Ţara
Oltului îşi aduceau cu drag aminte de stăpânirea românească asupra ţărişoarei lor. El
însuşi ca român era iubit de boierii şi iobagii români dintre Braşov şi Sibiu, cari
vedeau în stăpânul Făgăraşului un adevărat Principe […]. Contactul des şi intim, pe
care îl avea cu boierii români din Ţara Oltului, cari l-au însoţit în luptele cari l-au
înălţat în ochii contimporanilor, şi vitejia cu care s-a luptat poporul românesc de
aici, ştiindu-se sub steagul unui domn de un sânge cu ei, precum şi împrejurarea că
majoritatea locuitorilor din Ardeal sunt Români, l-au făcut să conceapă ideia unui
principat românesc al Ardealului”81.

Spune Octavian Popa mai departe: „Idealul acesta îi frământa creerii ziua şi
noaptea şi toată activitatea sa de aici înainte se desvoltă în această direcţie”82.
Ca orice bun român, care vrea să facă ceva măreţ, şi Ştefan Mailat este frânt
în planul său datorită uneltirii străinilor. I-a fost potrivnică, spune Octavian Popa,
„partida maghiară”, condusă cu mişelească lucrare de către episcopul Martinuzzi.
Imediat după Pacea de la Oradea din 1538, „Martinuzzi, văzând în Mailat un
contrar hotărât şi dârz, şi temându-se că va fi răsturnat de puternicul stăpân al
Făgăraşului, nu a cruţat nimic pentru a-l compromite pe Mailat în faţa lui
Zapolia”83. Cum singur nu avusese succes, nici măcar atunci când, în 1539 şi 1540,
l-a convins pe însuşi regele Ioan I să pornească războiul în Ardeal, Martinuzzi a
jucat cartea otomană contra lui Mailat. Prilejul nimerit s-a ivit în anul 1541, pe
fondul pregătirilor campaniei otomane din Ungaria. Iată ce scrie istoricul Octavian
Popa:
„Sultanul a fost continuu asmuţat de Martinuzzi contra lui Mailat. Călugărului nu i-a
fost greu să deştepte furia Sultanului. Luptele contra lui Zapolia şi alipirea la
Ferdinand, îndată după dezastrul de la Mohács, uciderea lui Gritti, ţinuta de mai
târziu contra lui Zapolia şi a fiului său Ioan Sigismund, toate acestea au fost

Popa 1932a, p. 21.
Popa 1932b, p. 152-153.
82 Popa 1932c, p. 350.
83 Popa 1932a, p. 23.
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exploatate înaintea sultanului contra lui Mailat, care era prezentat ca un duşman al
Turcilor şi luptător contra dispoziţiilor sultanului”84.

La căderea lui Mailat a contribuit şi Petru Rareş, îndeosebi în timpul celei dea doua domnii, când devenise mult mai supus turcilor.
„Petru Rareş, scrie Octavian Popa, care în 1529 şi 1530 adusese sub influenţa sa
toate ţările locuite de Români, care şi acum - în a doua domnie - se ocupa cu
gânduri de mărire, vedea în înălţarea lui Mailat o piedică în calea aspiraţiilor sale. Pe
lângă aceasta, cum am amintit, el promisese sultanului că-i va da în mână pe
Mailat”85.

Astfel sfârşi Ştefan Mailat. Întemniţat la Constantinopol, s-a stins din viaţă
ca un erou, în ajunul Crăciunului anului 1550, „urzitorul ideii marelui principat
independent al Transilvaniei”86. „A trebuit să treacă veacuri de suferinţe şi de
chinuri, până când frumosul Ardeal, la stăpânirea căruia a râvnit atât de mult
Domnul Făgăraşului Ştefan Mailat, să ajungă sub stăpânire românească”87, încheie
Octavian Popa studiul dedicat nobilului român făgărăşean.
La sfârşitul perioadei interbelice, subiectul Ştefan Mailat revine în atenţia
istoriografică. Mai întâi timid, dincolo de Carpaţi, odată cu apariţia Enciclopediei
Cugetarea, în anul 194088. Aici, nimic nou despre Ştefan Mailat, cele câteva rânduri
fiind, în mare măsură, identice cu textul despre Mailat din Enciclopedia Diaconovich,
de la 1904.
Ultima abordare istoriografică a perioadei interbelice pe linia „acaparării
naţionale” a lui Ştefan Mailat îi aparţine unui istoric de mare autoritate, Ioan Lupaş
(1880-1967), odată cu publicarea studiului Un voevod transilvan care şi-a încheiat cariera
în temniţa de la Iedikule din Constantinopol. Ştefan Mailat (1502-1550)89.
Totul îl recomanda pe Ioan Lupaş pentru un astfel de subiect. În primul
rând, originea sa - familia şi locul. Ioan Lupaş se născuse în 1880, într-o familie de
ţărani înstăriţi din Sălişte, în Mărginimea Sibiului, deci într-o vreme şi într-un mediu
ce clocotea de spirit naţional românesc. Studiile liceale le-a început la Sibiu, la liceul
de stat de aici. Le-a întrerupt la un moment dat, ca şi alţi colegi, în urma unui
conflict cu profesorul de istorie Árpád Tompa, care jignise, prin naţionalismul său
exacerbat, sentimentele tinerilor liceeni români. A continuat studiile la Braşov,
absolvind liceul pe primul loc. A urmat apoi Universitatea din Budapesta, la istorie
şi filosofie, fiind, în acelaşi timp, un membru foarte activ al mişcării naţionale din
„Societatea Petru Maior”90. La încheierea studiilor universitare, Ioan Lupaş a
devenit profesor la Seminarul Andreian din Sibiu, unde i se încredinţează predarea
istoriei Bisericii Române. În anul 1909, Ioan Lupaş este constrâns de autorităţi să-şi
încheie activitatea didactică, fiind numit protopop şi inspector şcolar în localitatea
natală. În aceşti ani, pe fondul măsurilor cu caracter naţionalist luate de autorităţile
Popa 1932d, p. 483.
Ibidem.
86 Ibidem, p. 488.
87 Ibidem, p. 489.
88 Enciclopedia Cugetarea 1940, p. 508.
89 Lupaş 1940, p. 121-127.
90 Vezi datele biografice în Lupaş 1988, p. V-XIII.
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maghiare, Ioan Lupaş se înregimentează mişcării naţionale române din Ardeal,
publicând şi activând politic în cadrul Partidului Naţional Român, dar şi în cadrul
ASTREI. În anul 1916 a fost ales membru titular al Academiei Române, iar
Nicolae Iorga, care îl cunoscuse pe tânărul student român la Budapesta, în 1901, a
salutat, în mod entuziast, această primire.
După Primul Război Mondial, Ioan Lupaş devine un personaj foarte activ al
scenei istoriografice româneşti, al vieţii politice şi culturale româneşti. A fost
deputat în Parlamentul României în mai multe rânduri, a fost ministru de două ori,
iar din 1920 a devenit profesor la nou-înfiinţata universitate românească din Cluj.
Opera lui Ioan Lupaş este impresionantă. Între 1901 şi 1962 a publicat aproximativ
850 de cărţi, studii şi articole, dintre care cele mai consistente sunt cele de istorie.
Între scrierile sale se numără şi studiul monografico-omagial dedicat lui Ştefan
Mailat. Să urmărim tezele principale ale acestuia din perspectiva temei dezbaterii de
faţă.
În primul rând, Ioan Lupaş ţine să precizeze de la bun început originea
românească/boierească făgărăşeană a lui Ştefan Mailat. Iată ce scrie: „Descendent
dintr-o familie de boieri făgărăşeni, Ştefan Mailat s-a născut pe la începutul veacului
XVI (aproximativ la 1502) ca fiu al boierului Mateiu din Comana”91. Din acest
punct de vedere, nimic nou faţă de scrierile anterioare. Surprinde modul lacunar, cu
notă de verdict, al spuselor lui Ioan Lupaş, ca şi când acest lucru era evident cu
privire la Ştefan Mailat, ne mai fiind nevoie de nicio argumentare ştiinţifică.
În al doilea rând, şi tot aşa de expeditiv, Ioan Lupaş exprimă rapida şi
spectaculoasa ascensiune politică a lui Ştefan Mailat, de la statutul de copil de casă
al regelui Ludovic II, la cel de participant la bătălia de la Mohács alături de regele
Ungariei, apoi de „comandant al Pojonului şi domn al Făgăraşului”, pentru ca, la
nici treizeci de ani, Ferdinand I de Habsburg - „celălalt rege al Ungariei” - să-l
investească cu demnitatea de voievod al Transilvaniei92.
Ascensiunea politică a lui Ştefan Mailat se datorează, cel puţin aşa ne lasă să
înţelegem Ioan Lupaş, unui simţ deosebit al oportunităţii politice al
transilvăneanului: şi-a schimbat confesiunea religioasă, trecând la credinţa catolică,
pentru ca mai târziu să cocheteze cu mişcarea reformaţilor; şi-a ales cu grijă
prietenii, inclusiv soţia, pentru a se putea sprijini pe aceştia; a schimbat tabăra
regală ori de câte ori i-a dictat interesul ascensiunii politice personale; a ştiut să
îndure, a îndrăznit mult în planurile sale, a negociat, dar şi a cedat când a fost cazul.
La un singur lucru nu a renunţat Mailat niciodată - la visul de a deveni
principe transilvan93, subliniază Ioan Lupaş. Pentru asta a făcut orice, inclusiv
greşeala de a se încrede în cuvântul şi onestitatea unora: Petru Rareş, sultanul
otoman, foştii săi aliaţi etc. Nici măcar atunci când se afla în temniţa de la Yedikule,
Ştefan Mailat nu şi-a pierdut speranţa revenirii în fruntea Transilvaniei, idee pe care
Ioan Lupaş ţine să o marcheze spre finalul articolului: „În săptămâna Crăciunului

Ibidem, p. 121.
Ibidem, p. 122.
93 Ibidem, p. 125.
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1550, lovit de apoplexie, s-a stins departe de ai săi, cu gândul la cuibul familiar din
cetatea Făgăraşului”94.
În rest, articolul lui Ioan Lupaş este mult sub valoarea celor de dinaintea sa,
a celui scris de Octavian Popa, în primul rând. Este un studiu sumar, ocazional, cu
doar două trimiteri de subsol, mai degrabă o compilaţie rezumativă decât rezultatul
unei cercetări ştiinţifice personale. Acest aspect are mai puţină importanţă pentru
demersul de faţă, căci aici interesează în primul rând aspectele de semantică istorică
şi nu cele de tip ştiinţific.
Din această perspectivă, se observă două lucruri interesante: în primul rând,
faptul că Ioan Lupaş face parte din aceeaşi serie a istoricilor români care s-au
străduit „să-l aşeze” pe Ştefan Mailat în patrimoniul neamului românesc, şi, în al
doilea rând, faptul că termenii în care el a fost „valorizat patriotic” sunt, în esenţa
lor, aceiaşi ca la istoricii de dinaintea sa.
În concluzie, după o jumătate de secol de scris istoric românesc pe această
temă, opera de „recuperare naţională” a lui Ştefan Mailat poate fi considerată
încheiată. „Recuperarea naţională” s-a făcut atât la nivelul ştiinţific, istoriografic, cât
şi la nivelul conştiinţei istorice a consumatorului român de istorie. În ambele
cazuri, avem de-a face cu un demers susţinut de reprezentanţii unei istoriografii
româneşti ardelene, conştientă, de la Bariţiu încoace, de această menire patriotică.
The “National Recovery” of Transylvanian Figure Ştefan Mailat
in Old Romanian Historiography
(Abstract)
Among the Romanian historians who dealt with the “national recovery” of Ştefan Mailat either
directly or indirectly, we mention Nicolae Densuşianu, with his Monumente pentru istoria Făgăraşului
(1885) [Monuments for the history of Făgăraş]; Ioan Puşcariu, with Date istorice privitoare la familiile
nobile române (1892 and 1895) [Historical data on the noble Romanian families]; Augustin Bunea, with
Stăpânii Ţării Oltului (1909/1910) [The overlords of Ţara Oltului]; Octavian Popa, with Ştefan Mailat,
domnul Făgăraşului (1502-1550) [Ştefan Mailat, the ruler of Făgăraş]; and Ioan Lupaş, with Un voevod
transilvan care şi-a încheiat cariera în temniţa de la Iedikule din Constantinopol. Ştefan Mailat (1502-1550) [A
Transylvanian voivode who ended his career in the dungeons of Iedikule in Constantinopole]. The
discourse on the “national recovery” of Ştefan Mailat in Romanian historiography is subsumed to
several theses making the case for his Romanian character.
The first thesis, the cornerstone of the entire discourse, is that that Ştefan Mailat was of
noble Romanian descent. He bears the Romanian name Mailat and was born in Ţara Făgăraşului as
the son of Romanian boyar Matei Mailat.
Secondly, Ştefan Mailat was a highly respectable Romanian nobleman god-fathered by the
King of Hungary, and was a friend to important figures of the kingdom. John I and Ferdinand I of
Habsburg, both kings of Hungary after 1526, sought his friendship and support.
Thirdly, Ştefan Mailat was a man of outstanding character. His sharp mind, lively spirit,
military skills, courage and boldness made him stand out, ensuring him a prominent place in the
history of Transylvania and Hungary. It was these remarkable traits that earned him the status of a
high dignitary at a young age.
Ştefan Mailat did great service for the country, starting with the Battle of Mohács, continuing
with the civil war in Hungary after 1526 and culminating with the country’s defence against the
Ottoman invasion in 1541. Having been born in Făgăraş, one of his ardent wishes ever since he was
94

Ibidem, p. 127.
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in his youth was to rule over that land. This is also one of the most widely-accepted tenets of
Transylvanian historiography concerning Ştefan Mailat.
The thesis that Ştefan Mailat wished to become Prince of a Transylvania separated from
Hungary is frequently encountered. Such a political project would have brought him supremacy and
would have marked an upturn Transylvanian history by creating a Romanian country on the land that
Tuhutum’s Hungarians stole from the legendary Gelu. Following this line of logic, Ştefan Mailat must
have been what we call a good Romanian. In the name of this Romanian spirit – ethnic and political
at the same time – Ştefan Mailat wanted to turn Transylvania into Romanian territory. However,
Ştefan Mailat’s plan was thwarted by foreign schemes. With this thesis, the Romanian
historiographical discourse comes to a logical and natural end in 1940.
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Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
- Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie.
Universitatea din Craiova.
- Australiada: A Russian Chronicle. New South Wales. Woy
Woy (Australia).
- Annales d’Université „Valahia” Târgovişte. Section
d’Archaéologie et d’Histoire. Universitatea Valahia din
Târgovişte.
- Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde.
Sibiu.
- Biblioteca de arheologie. Bucureşti.
- Banatica. Muzeul de Istorie al judeţului Caraş-Severin.
Reşiţa.
- Balcanica. Annuaire de l’Institut des Études Balkaniques.
Belgrad.
- Bulletin of the American Museum of Natural History.
American Museum of Natural History. New York.
- British Archaeological Reports (International Series).
Oxford.
- Bibliotheca Brukenthal. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice / Buletinul
Comisiei Monumentelor istorice. Bucureşti.
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BerRGK
BF
BGSG
BHAB
BI
BMA
BMAntiq
BMN
BMS
BOR
BospCht

Das Börsenblatt
Br J Ind Med
Brukenthal
BTh
Bucureşti
Bucureştii vechi
BUS
CA
Caietele ASER
Carpica
CCA
CCJ
Cele Trei Crişuri
Cetatea Bihariei
CIRIR
CL
Codrul Cosminului
ComŞtMediaş
ConspNum

- Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts. Frankfurt am Main.
- Bosporskij fenomen. Gosudarstvennyj Еrmitazh SanktPeterburg.
- Bulletin of the Geological Society of Greece. Geological
Society of Greece. Patras.
- Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica. Muzeul
Banatului Timişoara.
- Bosporskie issledovanija. Krymskoe Otdelenie Instituta
Vostokovedenija, Nacіonal’na akademіja nauk Ukraїni.
Simferopol, Kerch.
- Bibliotheca Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia.
- Bibliotheca Memoriae Antiquitatis. Piatra Neamţ.
- Bibliotheca Musei Napocensis. Muzeul de Istorie a
Transilvaniei. Cluj-Napoca.
- Bibliotheca Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal „Ioan
Raica”. Sebeş.
- Biserica Ortodoxă Română. Patriarhia Română. Bucureşti.
- Bosporskie chtenija. Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v
period antichnosti i srednevekov’ja. Militaria. Krymskoe
Otdelenie Instituta Vostokovedenija. Nacіonal’na akademіja
nauk Ukraїni. Simferopol, Kerch.
- Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel-Frankfurter
Ausgabe. Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Frankfurt pe Main.
- British Journal of Industrial Medicine. London.
- Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Bibliotheca Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
- Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie. Bucureşti.
- Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice.
Bucureşti.
- Birka Untersuchungen und Studien. Stockholm.
- Current Anthropology. University of Chicago.
- Caietele ASER. Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din
România. Bucureşti.
- Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
- Cronica cercetărilor arheologice. Bucureşti.
- Chemistry Central Journal. London.
- Cele Trei Crişuri. Oradea.
- Cetatea Bihariei. Institutul de Istorie şi Teorie Militară din
Bucureşti, Secţia Teritorială Oradea.
- Cercetări istorice. Revistă de istorie românească. Iaşi.
- Cercetări literare. Universitatea Bucureşti.
- Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Comunicări Ştiinţifice. Mediaş.
- Conspecte numismatice. Chişinău.
750

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

Lista abrevierilor

Convieţuirea-Együttélés
Corviniana
CPF
CretaceousRes
Crisia
CRP
Cultura creştină

Dacia
Dări de seamă
DB
De Antiquitate
DFS
DP
Drevnosti Altaja
EHQ
EphNap
EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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UNGURII ARDELENI ÎN ISTORIOGRAFIA DE LIMBĂ MAGHIARĂ
DIN TRANSILVANIA SECOLULUI AL XVI-LEA. IMAGINI ÎN
OGLINDĂ
Renilda VAIPAN
Octavian TĂTAR
Caracterul multietnic al Transilvaniei, care s-a menţinut pe tot parcursul
evoluţiei istorice a acestei provincii, s-a conturat încă din primele secole ale
mileniului al II-lea. Din punct de vedere al cadrului natural, Transilvania reprezenta
un spaţiu care putea oferi condiţii optime de trai, fapt sesizat de majoritatea
cronicarilor medievali, care nu neglijează sublinierea acestui aspect. Factorii
economici favorabili locuirii umane au determinat stabilirea în zonă a mai multor
etnii, conturându-se astfel trăsăturile etnice specifice şi cadrul pentru convieţuirea
acestora, ce şi-a pus amprenta asupra mentalului individual şi colectiv al locuitorilor
săi.
Din perspectiva structurii etnice, în secolul al XVI-lea, spaţiul transilvănean
oferă imaginea unui mozaic, aşa cum sesiza istoricul maghiar Zsolt Trocsányi1. În
ceea ce priveşte perceperea acestui specific etnic, în Transilvania întâlnim aceeaşi
concepţie ca în restul Europei, conform căreia diversitatea etnică era văzută drept
un lucru pozitiv2. Era o perioadă în care diferenţierile dintre membrii comunităţii
se făceau nu pe criterii etnice, ci, mai degrabă, religioase sau social-juridice.
Caracterul multietnic al zonei este prezent şi în scrierile celor mai importanţi
istorici din spaţiul maghiar. Astfel, Nicolaus Olahus precizează, în repetate rânduri,
că în Transilvania „trăiesc patru naţiuni diferite: maghiari, secui, saşi şi români”3.
Despre populaţia Transilvaniei, Anton Verancsics consemna, la rându-i: „este
locuită de trei naţiuni: secuii, maghiarii şi saşii, la care îi putem adăuga şi pe români,
care, deşi îi ajung uşor la număr, totuşi nu au nicio libertate […]”4. Iezuitul István
Szantó precizează şi el că „Transilvania este locuită de trei popoare: maghiari - care
sunt stăpânii ţinutului - saşi şi români”5, diferenţa faţă de alţi istorici fiind dată de
includerea secuilor în rândul etnicilor maghiari, probabil ţinând cont de limba
vorbită de aceştia.



Liceul „Marin Preda” Odorheiu Secuiesc; e-mail: renildakiss@yahoo.com.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail: octavian_tatar@yahoo.com.
1 Vezi Trócsányi 1999, p. 123.
2 Vezi Szűcs 1999, p. 50-51.
3 „Négy különböző fajú nemzet lakik itt: magyarok, székelyek, szászok, oláhok” (Erdély öröksége, vol. I,
p. 1).
4 „Háromféle nemzetség lakja: székelyek, magyarok, szászok, s hozzájuk lehet tenni az oláhokat is”
(ibidem, p. 10).
5 „Erdélyt három nép lakja: magyarok - ők a tartomány urai - szászok és oláhok” (ibidem, p. 149).


Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 357-377.
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Tocmai acest caracter multietnic, pomenit anterior, a fost una din trăsăturile
identitare cele mai puternice ale Transilvaniei, conferite de componenţa etnică, ce
s-au impus încă din Evul Mediu şi, sub impactul evoluţiei politice şi ideologice a
spaţiului transilvănean, au suferit unele modificări, dar unele dintre acestea s-au
menţinut de-a lungul secolelor6. De remarcat faptul că aceste etnii şi-au afirmat şi
şi-au promovat propriile valori identitare, pe care uneori le-au transformat chiar în
bazele unei ideologii politice.
Moştenirea „generaţiei Mohács”7
Se impune o scurtă abordare a acestei ideologii identitare „tradiţionale” din
cel puţin două motive: pe de-o parte, datorită faptului că ideologia identitară
transilvăneană a avut ca punct de pornire această concepţie cu scop propagandistic,
iar, pe de altă parte, datorită faptului că unele elemente ale sale - mai ales cele care
se refereau la trecutul glorios al poporului sau la poziţia privilegiată a nobilimii - se
vor menţine şi în istoriografia din a doua jumătate a secolului al XVI-lea.
În Ungaria medievală, ca peste tot în Europa, istoria a dezvoltat teme care
serveau propagandei naţionale şi legitimării puterii regale, construindu-se pe câteva
idei fundamentale: originea antică/nobilă a poporului sau a dinastiei, virtuţile
neamului originar, „dreptul istoric” de stăpânire asupra teritoriului deţinut/stăpânit
în acel moment, eventual numele poporului8. Ţinând cont de acest scop politic,
cazul istoriografiei maghiare este asemănător, în linii mari, cu cel al statelor
europene. Bineînţeles, a avut şi unele elemente specifice, determinate de evoluţia
politico-statală a regatului şi de situaţia internă şi internaţională. Ideologia identitară
maghiară, introdusă şi promovată de cronistica medievală, s-a înrădăcinat atât de
puternic în conştiinţa elitelor maghiare, încât unele idei ale sale au fost promovate
chiar şi atunci când situaţia politică iniţială era demult apusă. Din acest punct de
vedere, ideologia pare să-şi fi atins scopul, acela de a legitima construcţia statală şi
de a pune bazele unei conştiinţe colective, în interiorul acestui stat9.
Realităţile sociale şi politico-juridice din societatea maghiară de la cumpăna
celor două secole au determinat elaborarea unui nou construct ideologico-politic şi
identitar deopotrivă -, menit a legitima regimul nobiliar şi „naţiunea maghiară” (ca
„naţiune nobiliară”). O parte considerabilă a cărturarilor maghiari de la începutul
secolului al XVI-lea a fost antrenată, prin natura lucrurilor, operei de construire a
noii ideologii politice şi identitare maghiare. Ei, cărturarii, au fost cei care au dus
mai departe, chiar dacă unele dintre ideile lor sunt din ce în ce mai nuanţate,
tradiţia conceptuală a istoriografiei maghiare, producând, în continuare, scrieri pe
teme istorice. Apoi, foarte mulţi cărturari scriu de pe poziţiile funcţiilor lor
administrativ-statale sau ecleziastice înalte, fiind, ca atare, „angajaţi” ideologic întrun mod instituţional, ca funcţionari ai statului şi/sau ai bisericii. În formularea şi
Vezi Tătar 2011, p. 78-100.
Prin „generaţia Mohács” se înţelege elita politică şi, parţial, cea cărturărească maghiară din prima
jumătate a secolului al XVI-lea. Expresia aparţine istoricului maghiar Pál Engel, de la care am preluato (Engel 2006, p. 387).
8 Vezi Brezeanu 2002, p. 166-167.
9 Ibidem, p. 170.
6
7
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fixarea ei definitivă, un rol important i-a revenit elitei politice maghiare, în cazul de
faţă reprezentanţilor de seamă ai acesteia, Ştefan Werbőczy şi Nicolaus Olahus.
Ştefan Werbőczy (1458?-1541) a fost un nobil cu o carieră politică
remarcabilă. Din simplu notar de cancelarie va ajunge, în 1502, protonotar al
judelui regal, pentru ca în timpul regelui Ioan Szapolyai (1526-1540) să deţină
demnităţile de cancelar şi palatin. Din punct de vedere intelectual, Werbőczy era un
orator excelent şi un foarte bun cunoscător al dreptului cutumiar maghiar, al
dreptului roman şi al istoriei Ungariei. Numele său rămâne legat de lucrarea
fundamentală pe care a patronat-o - Tripartitum-ul (Tripartitum opus iuris
consuetudinarii inlycti Regni Hungariae partiumque adnexarum). Tripartitum-ul era o
culegere de drept cutumiar al Ungariei. Finalizată în 1514, excelenta lucrare nu a
fost niciodată, în mod formal, ridicată la puterea de lege. Lucrarea lui Werbőczy a
fost tipărită la Viena de către Singrenius, în 151710. Tripartitum-ul a rămas, până în
epoca modernă, Biblia nobilimii maghiare şi doctrina statului nobiliar maghiar.
În lucrarea sa, Werbőczy valorifica, pentru a-şi argumenta şi legitima ideile,
toată tradiţia istoriografică maghiară cu privire la „naţiunea maghiară”. Stilul de
redactare era de aşa natură încât ideile exprimate puteau fi ascultate cu plăcere,
înţelese şi acceptate de fiecare nobil, cult sau nu, bogat sau sărac.
Teza principală a noii ideologii politice maghiare se rezumă la dreptul
exclusiv al nobilimii de a guverna ţara. După opinia istoricului maghiar Pál Engel,
acest drept al nobilimii decurge din următorul raţionament11:
- nobilimea din vremea lui Werbőczy este continuatoarea legitimă a
poporului maghiar, în „variantele” istorice ale sale: „scitică”, „hunică” şi a
„descălecătorilor” maghiari - recuperatorii „patriei străbune panonice”;
- ea, nobilimea, doar ea, a moştenit moravurile şi virtuţile sciţilor străbuni,
cei care l-au învins pe Darius şi l-au alungat pe Alexandru Macedon;
- sângele nobilimii s-a vărsat pentru dobândirea patriei;
- ea, nobilimea, a devenit, după părăsirea păgânismului, prin vocaţia sa
războinică, „scutul şi bastionul” creştinismului;
- potrivit „legii scitice”, fiecare membru al naţiunii era liber şi egal în drepturi
cu ceilalţi membri. Acest statut a fost pierdut de cei laşi. Numai cei curajoşi şi-au
păstrat libertatea străbună. Urmaşii acestora sunt nobilii. Ceilalţi au fost
condamnaţi la „servitute perpetuă şi viaţă rustică”. Din aceştia se trag ţăranii.
Ţăranii, într-un sens mai larg, aparţin poporului (populus) maghiar, dar sunt privaţi
pentru totdeauna de privilegiile pe care le au nobilii - adevăraţii locuitori ai ţării şi
singurii reprezentanţi ai „naţiunii” (natio)/poporului (gens) maghiar.
În capitolul al IX-lea din prima parte a Tripartitum-ului (Primae Nonus) sunt
enunţate, pe linia tradiţiei juridice maghiare, privilegiile nobilimii:
- nimeni, nicăieri, nu-l poate aresta pe nobil fără o citaţie prealabilă sau fără
intentare de proces şi sentinţă legală;
- nobilimea dispune liber, pentru totdeauna, asupra drepturilor şi moşiilor, a
tuturor veniturilor din cadrul acestor hotare;

10
11

În anul 1565, Weres Balázs a tradus Tripartitum-ul în maghiară şi l-a publicat la Debrecen.
Engel 2006, p. 368-369.
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- nobilii au dreptul, fără a fi calificaţi infideli, să i se împotrivească
domnitorului, dacă acesta acţionează împotriva privilegiilor nobiliare.
În conformitate cu străbuna libertate „scitică”, ultimul depozitar al puterii
era „poporul”. El este sursa puterii domnitoare, cu care, prin libera-i voinţă şi prin
alegere, nu pe alte considerente, investeşte persoana potrivită. Nu numai Attila, ci
şi Sfântul Ştefan, a devenit în felul acesta regele maghiarilor. Adevăratul „popor”
maghiar este nobilimea. Obligaţia supremă a regelui este guvernarea în folosul
poporului şi de a-i răsplăti pe cei merituoşi (de a „înnobila”). Poporul şi regele său
se leagă prin „Sfânta Coroană”. Coroana o poartă regele. Coroana este simbolul
„comunităţii ţării”. Rezultă de aici că fiecare nobil este „membru al Sfintei
Coroane”. Alegerea regelui revine întotdeauna comunităţii, fiindcă ea este
adevărata proprietară a „Sfintei Coroane”. Într-un fel, ca atare, nobilul nu-i
datorează fidelitate regelui său, ca odinioară, ci coroanei, adică „ţării”, aşadar
stărilor privilegiate12.
Din perspectiva ideilor de mai sus, Nicolaus Olahus13 este un caz aparte.
Din ce motive? În primul rând, datorită personalităţii sale europene. Scrisul său
este expresia (şi a) spiritului umanist european şi nu numai al unui regionalism
cultural îngust, tradiţional şi nostalgic. Opera sa, apoi, a alimentat câmpul cultural
(istoriografic, literar, epistolar, teologic şi politic) european, făcând cunoscut în
lumea umanistă a vremii spiritul cultural al „intelectualităţii pannonice” a
secolului14. În al doilea rând, Olahus este ilustrativ, prin opera sa istorică în cazul de
faţă, pentru sfârşitul unei epoci istoriografice (istoriografie dominată de „stilul
cronistic”, prin ultimii săi mari exponenţi - Bonfini şi Thuróczi -, dar mai ales de
temele sale fundamentale), şi începutul alteia (caracterizată printr-o concepţie mai
În legătură cu acest aspect, vezi şi Lupaş 1941, p. 294-305; Drăgan 1944; Prodan 1967 (capitolul al
VIII-lea al lucrării lui David Prodan, intitulat Legiuirile din 1514, cuprinde, între paginile 170 şi 179, o
excelentă analiză a Tripartitum-ului).
13 Olahus s-a născut la Sibiu, în ianuarie 1493 (pe piatra de mormânt, pe care şi-a comandat-o în
timpul vieţii, apare înscris anul 1491). Mama sa era Varvara Huszár, iar tatăl său, Stoia (Ştefan)
Olahus, era jude regal de Orăştie. Studiile le-a urmat la şcoala capitulară din Oradea între 1505 şi
1512, dobândind o foarte bună pregătire intelectuală cu sprijinul profesorilor remarcabili pe care i-a
avut aici. Sprijinul său a fost episcopul Sigismund Thurzó. Susţinut de acesta, Olahus este numit
aprod al regelui Vladislav II, în anul 1516. La moartea monarhului, Olahus se retrage la Pécs, ca
secretar al episcopului György Szathmáry, urmând apoi o carieră ecleziastică, administrativă şi
duhovnicească la Komárom şi Esztergom. De aici, Olahus va fi cooptat în aparatul statal central, fiind
numit secretar şi consilier al regelui Ludovic II. În preajma bătăliei de la Mohács, Olahus a fost numit
secretarul reginei Maria (1507-1578). Dezastrul de la Mohács în faţa oştilor lui Süleymân I l-a marcat
profund pe Olahus. Din acest moment, viaţa lui va cunoaşte o turnură importantă. El va fi alături de
regina-văduvă Maria, însoţind-o la Bratislava (Pozsony), apoi în Cehia, Austria şi Germania. Din
1531, Olahus o va însoţi pe regina Maria, ca secretar al acesteia, în Ţările de Jos, unde fusese numită
guvernator. Revenit în Ungaria lui Ferdinand I de Habsburg, Olahus a funcţionat ca episcop de
Zagreb, episcop de Eger, arhiepiscop de Esztergom (din mai 1553) şi primat al Ungariei. Din 1562,
Olahus a deţinut funcţia de regent (palatin) al Ungariei. Pentru serviciile sale în slujba statului, Olahus
a fost înnobilat de regele Ludovic II şi de Ferdinand I. Olahus a avut un rol important în
reorganizarea învăţământului religios şi laic din Ungaria Superioară, la Tyrnavia (Trnava, în Slovacia),
ca un adept şi susţinător al contrareformei. Olahus a murit la Bratislava şi a fost înmormântat la
Trnava (vezi Umanistul Nicolaus Olahus 1968; Tonk 1994, p. 7-14).
14 Pentru raporturile lui Olahus cu umanismul european şi pentru locul său în istoriografia de tip
umanist, vezi Capoianu 2000, p. 58-63; Teodor 1995, p. 58-64; Lăzărescu 1986, p. 10-15.
12

360
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Ungurii ardeleni în istoriografia de limbă maghiară din Transilvania secolului al XVI-lea

realistă şi pragmatică asupra trecutului, printr-o tematică mai largă, printr-un stil
mai apropiat modelului antic, prin predilecţia pentru istoria politică şi
personalităţile politice etc.). În al treilea rând, Olahus este simptomatic pentru
spiritul (în formare) al „Ungariei habsburgice”. Olahus este mai puţin ataşat
spiritului „Ungariei de Răsărit” (transilvănene), de care s-a îndepărtat prin întreaga
sa activitate de după 1526. În al patrulea rând, Olahus este ilustrativ pentru
eterogenitatea (etnică) şi unitatea (axiologică) ce caracterizează elita culturală a
regatului maghiar în prima jumătate a secolului al XVI-lea.
Opera istorică a lui Olahus cuprinde două lucrări fundamentale, ambele din
1536, în fapt parte a aceleiaşi opere: prima, Hungaria (titlu prescurtat - n.n.), tipărită
la Bratislava de către Bela Mathias15, a doua, Athila (titlu prescurtat - n.n.), tipărită
de Sambucus16 la Basel, în 156817, împreună cu Rerum Ungaricarum decades a lui
Bonfini.
Ce îl apropie pe Olahus de tradiţia istoriografică maghiară şi, pe cale de
consecinţă, de ideologia politică şi identitară werbőczyană? În primul rând, tezele
fundamentale ale acestei istoriografii: originea „scitică” a maghiarilor18;
„continuitatea” scito-huno-maghiară19; legitimitatea maghiară asupra Panoniei;
virtuţile înaintaşilor20. Excelenta descriere a Ungariei, admiraţia profundă faţă de
ţara sa şi spectaculoasa descriere a faptelor hunilor lui Attila dovedesc, pe lângă
altele, că Olahus era convins de „ideologia scitică”, în varianta sa culturală, a
ideologiei (statale) maghiare.
Îl apropie, apoi, teoria sa despre „nobilitatea” originară a ungurilor şi
superioritatea nobilimii faţă de plebe. La început, susţine Olahus, „toţi erau nobili
în faţa legii”. Cei care, din vremea scitică şi până acum, au încălcat edictul regal de a
se înfăţişa la oaste, au decăzut, fiind „consideraţi robi”. Aşa s-a ajuns ca „nobilimea
să fie separată de plebe”. Spune Olahus în continuare: „[…] şi acum este la
Adparatus ad historiam Hungariae sive ollectio miscellanea monumentorum ineditorum partim, partim editorum,
sed fugientium. Conquisivit, in decades partibus est et praefationibus atque notis illustravit Matthias Bel.
Cum censura ampliss. Senatus Posoniensis. Sumtu philohistorum patriae. Posonii, typiss Joannis
Paulli Royer, a. MDCCXXXV, tomus I, p. 1-38.
16 Ioan Zsámboki (Sambucus) s-a născut la Trnava în 1531, fiind considerat cel mai de seamă umanist
maghiar. A editat operele lui Bonfini, Ransanus şi ale altor istorici din secolul al XVI-lea, precum şi
Tripartitum-ul lui Werbőczy. Între 1545 şi 1551 studiază la universităţile din Wittenberg, Ingolstadt şi
Strasbourg, apoi la Paris, unde şi obţine titlul de magistru în filosofie. Între 1552 şi 1555 studiază
medicina la Padova, fiind preceptorul rudei lui Nicolaus Olahus, Gheorghe Bona. După mai multe
călătorii, Zsámboki se stabileşte la Viena. A fost medicul şi istoricul de curte al împăraţilor Maximilian
II şi Rudolf II. A murit în iunie 1584.
17 Pentru ediţia în limba română a lucrării lui Olahus, vezi Olahus 2002. Textul folosit la această 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.
18 Despre maghiari, Olahus spune: „[…] este destul de limpede că ei provin din Sciţia” (Olahus 2002,
p. 17).
19 „[…] hunii se trag din această căsătorie [a legendarilor sciţi Hunor şi Magog - n.n.] şi că ei se
numesc unguri de la Hunor, iar de la Magog maghiari - cum sunt numiţi ungurii în limba maghiară”
(ibidem, p. 21).
20 Ibidem, p. 145.
15
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îndemâna regelui de a da aşa o pedeapsă răzvrătiţilor, fie cu de la sine putere, fie
prin hotărârea nobililor”21.
Ce îl deosebeşte pe Olahus de istoriografia maghiară din veacurile anterioare
şi de concepţia werbőczyană? În primul rând, Olahus este mult mai bine
documentat. Cunoscând şi alte teorii istorice despre trecutul maghiarilor, el este
deschis controversei istorice. Nu are reţineri în a afirma că, după unii autori, sciţii
îşi au originea din legendarul Hercule, al cărui fiu, Scytha, a dat numele poporului,
pe când alţii spun că sciţii se trag din fiul lui Noe, Iaphet22.
În al doilea rând, temele clasice (cu privire la numele ungurilor/Ungariei, la
originea „precisă” a sciţilor, la neamurile care locuiesc în Ungaria), fiind mai puţin
importante în vremea sa, cu atât mai puţin în „Ungaria habsburgică”, sunt tratate
de autor în mod succint23.
În al treilea rând, Nicolaus Olahus aparţine cu totul „partidei ferdinandiste”
şi „Ungariei habsburgice” încă din 1526, atât din punct de vedere politic, cât şi ca
orientare culturală, fără, însă, a se considera altceva decât maghiar. Ca atare, nici în
acţiunea politică (şi cu atât mai puţin în scrierile sale) şi nici în convingerile politice,
Olahus nu era un „naţionalist” - în sensul werbőczyan al doctrinei. Cel mai mult îl
deranjau măsurile sociale ale Tripartitum-ului lui Werbőczy24.
Dincolo de toate aspectele mai înainte prezentate, în lucrările sale istorice
din 1536, Olahus exprimă o adâncă dezamăgire faţă de faptul că nu se poate
constitui o alianţă creştină antiotomană. Cât priveşte ideile sale istorice şi politice,
nu ştim cum ar fi scris Olahus dacă lucrările sale ar fi fost întocmite după 1541 anul destrămării regatului Ungariei. Doar corespondenţa sa, atât cât s-a păstrat, ne
poate sugera câte ceva25.
Moştenirea „celorlalţi”. Străinii despre maghiarii ardeleni
În percepţia „celorlalţi” asupra felului de a fi al maghiarilor transilvăneni,
acele autoatribuiri identitare elitiste ale maghiarilor, despre care am vorbit mai
înainte, sunt prezente doar parţial. Să vedem câteva dintre opiniile oamenilor
vremii cu privire la maghiarii ardeleni. Demersul acesta este util căci, cum vom
vedea în continuare, scrisul istoric maghiar din Transilvania celei de-a doua
jumătăţi a secolului al XVI-lea s-a format, în bună măsură, sub impactul câmpului
cultural al vremii.
Ibidem, p. 29.
Ibidem, p. 19.
23 De exemplu, despre locuitorii regatului, Olahus se exprimă numai în finalul lucrării Ungaria, în doar
câteva rânduri: „Regatul maghiar, în întregul său, cuprinde acum, în zilele noastre, diferite neamuri
(nationes): maghiari, germani, cehi, slavi, croaţi, secui, valahi, sârbi, cumani, iazigi, ruteni şi, în fine, deja
şi turci; acestea toate vorbesc limbi diferite între ele, doar că unele cuvinte par să aibă o oarecare
asemănare şi sună apropiat, din cauza obişnuinţei îndelungate şi a legăturilor reciproce” (ibidem, p.
129).
24 În dieta din 1514, Tripartitum-ul lui Werbőczy a fost primit de membrii acesteia şi a fost semnat de
către regele Vladislav II. Doar investirea cu pecetea regală şi trimiterea în comitate a mai lipsit ca să
devină lege. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Lucrarea a fost tipărită în 1517, aplicându-se apoi
în mod tacit. Ferdinand I de Habsburg nu a recunoscut actul în „Ungaria habsburgică” (Prodan 1967,
p. 170).
25 Oláh Miklós 1875; Olahus 1974.
21
22
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a. Un prim aspect identitar evidenţiat, mai ales de către cei care sunt buni
cunoscători ai realităţilor transilvănene şi/sau ai istoriei scrise a maghiarilor, se
referă la faptul că maghiarii din Ardeal sunt ca ceilalţi unguri din Panonia. „Ei au aceleaşi
obiceiuri, acelaşi port şi aceleaşi legi şi limbă ca ceilalţi unguri din Panonia […]”,
scria Anton Verancsics26. Ca maghiari ce trăiesc în Ardeal, ei sunt numiţi adeseori
„daci”, pe când cei din regat sunt numiţi „panoni”; „au totuşi aceeaşi limbă”, se
precizează imediat, pentru a nu se face nicio confuzie. Ca şi maghiarii din Panonia,
toţi ungurii din Ardeal, spune Giovan Andrea Gromo27,
„se socotesc nobili şi cavaleri. Totuşi, înaintea tuturor stau baronii, ca unii care au
jurisdicţie proprie şi domenii proprii, în timp ce ceilalţi, care n-au domenii proprii,
trăiesc mult mai prejos decât ei, dar totuşi în casele lor ei trăiesc ca oameni liberi şi
stăpâni”28.

În virtutea acestui statut etnic special autoatribuit, ungurii ardeleni „deţin rangul
nobilimii celei mai de seamă din întreaga Transilvanie”, căci doar „se trag din
huni”, susţinea Verancsics29.
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 lui s-a datorat unchiului său, Ioan Statilius,
prepozit de Buda şi Veszprém, secretar al regelui Ioan I şi episcop al Transilvaniei. Numit secretar al
regelui Ioan I (1529) şi 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, Verancsics părăseşte curtea reginei Isabella din 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
habsburgo-otomane 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, ed. Colomnnus Eperjessy, MCMXLIV) (Călători străini 1968, p. 415). Vezi
Verancsics 1857.
27 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 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 15661567, 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. 140-214.
28 Călători străini 1969, p. 333.
29 Călători străini 1968, p. 415.
26
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b. Maghiarii din Ardeal se aseamănă cu secuii, fără a se identifica însă, căci
fiecare etnie îşi păstrează propria identitate. „Cu secuii se potrivesc destul de bine
atât la limbă, cât şi la port şi la arme”, susţine Reicherstorffer30. „Maghiarii şi secuii
vorbesc aceeaşi limbă, numai că secuii au unele cuvinte specifice neamului lor
[…]”, scria Olahus31. Totuşi, oricum ar sta lucrurile, maghiarii ardeleni sunt grupul
„ungurilor propriu-zişi”, spune Gromo32. Secuii i-au urmat pe unguri în Ardeal
„[…] după un timp destul de lung”, spune Verancsics33.
c. Maghiarii din Ardeal, deşi „[…] sunt răspândiţi pe tot cuprinsul ţării […]”,
cum spune Gromo34, „[…] au şi unele trăsături proprii, deosebire care nu se află
numai între regate şi între provincii, ci chiar între oraşe şi până chiar şi între familii”
(Anton Verancsics)35. Cu toate acestea, maghiarii ardeleni au un fel al lor specific
de a fi în raport cu celelalte neamuri din Ardeal.
Cei mai mulţi dintre ei locuiesc la ţară. Cu toate acestea, „trăiesc ca oameni
ciopliţi şi aspiră la moravuri mai alese”36. Aici, la ţară, maghiarii au case frumoase şi
cultivă foarte bine pământul.
„Cultivă foarte bine pământul, nu locuiesc în oraşe, ci la ţară, în castele şi în case; cei
care sunt mai bogaţi clădesc <case> de piatră chiar dacă nu sunt prea înalte,
încăpătoare şi destul de frumoase, alţii le ridică din lemn”,

spune Verancsics37. Cei mai mulţi dintre maghiarii înstăriţi „[…] îşi dau
pământurile lor românilor să le lucreze, în felul cum se obişnuieşte în Italia cu
coloni […]”, observa italianul Gromo pe la anul 156438.
Maghiarii ardeleni mănâncă bine şi se îmbracă frumos. Pentru Verancsics, ungurii
din Ardeal „au mese îmbelşugate şi le plac mirodeniile tot aşa ca şi locuitorilor
Panoniei, se îndeletnicesc cu vânătoarea şi îndeosebi cu cea de păsări”39.

30 Ibidem, p. 209. 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, 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.
31 Olahus 2002, p. 95.
32 Călători străini 1969, p. 333.
33 Călători străini 1968, p. 415.
34 Călători străini 1969, p. 333.
35 Călători străini 1968, p. 415.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Călători străini 1969, p. 333.
39 Călători străini 1968, p. 415.
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Ei „se îmbracă prea frumos şi cu cea mai mare grijă, dar rar în mătase; le plac totuşi
culorile variate, niciodată nu poartă negru, decât atunci când sunt în doliu. Nu se
îngrijesc mai deloc de cum le sunt picioarele încălţate şi capul acoperit”40.

Maghiarii nu-i văd bine pe străini în ţara lor. Vorbind despre atitudinea ostilă a
lui Emeric Czibak - episcopul de Oradea şi vicevoievodul Transilvaniei - faţă de
străinii cu care Aloisio Gritti se îndrepta spre Ungaria din ordinul sultanului în anul
1534, Francesco della Valle41 nota în relatarea sa către dogele Veneţiei:
„Nimeni dintre noi n-a putut înţelege gândul care l-a împins pe acest episcop să facă
o asemenea ispravă nenorocită, decât că a fost îndemnat poate de nefericita fire a
ungurilor (care nu văd cu ochi buni în ţara lor pe străinii de niciun fel, fie mari sau
mici) […]”42.

Un astfel de stil de viaţă i-a îndepărtat, pe cei mai mulţi dintre maghiarii
ardeleni, de preocupările culturale. Ungurii, scria Ferante Capeci43, „au puţină
înclinare către artă [s.n.], aşa încât dacă n-ar fi saşii şi alţi străini, s-ar trăi aici
secundumius gentium primitivum”44.
Calităţile militare reprezintă un reper identitar foarte prezent şi elogios
prezentat în scrierile vremii despre maghiarii ardeleni. Principala lor virtute militară
este vitejia în luptă.
„Poporul este foarte viteaz, în război nu cunoaşte frica, <este> cu râvnă în apărarea
ţării, ceva mai zăbavnic la pornirea unui război şi la intrarea în luptă şi e de mare
ajutor în retragere, decât dacă ar ataca din faţă şi până într-atât încât, adeseori, ca
unii ce sunt hărţuiţi, nu ştim să termine războiul pornit şi lupta începută decât după
măcelul cumplit al lor sau al duşmanilor”,

spune despre ei Verancsics45. Ungurii luptă călare,
„[...] armele lor <sunt> coiful de oţel, cămaşa de zale, iataganul turcesc <pe care îl>
numesc sabie, în stânga <poartă> scutul care <le> apără tot pieptul şi capul, în
dreapta mănuşa de fier şi lancea cu un steguleţ de mătase prins în vârf”46.

În Chorographia Transilvaniei, Georg Reicherstorffer scrie despre virtuţile militare ale
maghiarilor din Ardeal: „Iar în treburi războinice socotesc că trebuie preferaţi
tuturor celorlalte naţiuni, şi nu pentru un singur motiv”47.
Ibidem.
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.
42 Călători străini 1968, p. 329.
43 Ferante Capeci (1549-1587), iezuit, prezent la Cluj, ca rector al Colegiului 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 (1571-1613), II, Budapest, 1911, p. 33-39.
44 Călători străini 1971, p. 100.
45 Călători străini 1968, p. 415.
46 Ibidem.
47 Ibidem, p. 209-210.
40
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Ideologia identitară maghiară din a doua jumătate a secolului al XVIlea
A doua jumătate a secolului al XVI-lea aduce modificări în ceea ce priveşte
unele elemente promovate de ideologia „generaţiei Mohács”. Odată cu
desprinderea Transilvaniei din Regatul Ungariei se poate constata menţinerea unor
elemente ale acestei ideologii, dar se afirmă şi unele noi, dezvoltate de istoricii
transilvăneni. Elementele identitare noi se întrezăresc în istoriografie mai ales spre
cumpăna secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea.
După constituirea Principatului Transilvaniei, istoriografia încearcă să
contribuie la conturarea unei ideologii identitare prin care ţara să se individualizeze
faţă de spaţiile istorice din jur. Chiar dacă se poate vorbi de o specificitate (din
punct de vedere etnic) a Transilvaniei încă din secolele anterioare, când mai făcea
parte din Regatul Ungariei, conştientizarea şi promovarea identităţii proprii se face,
treptat, abia după crearea Principatului. Se pun bazele unei ideologii identitare
transilvănene, dar, ţinând cont de caracterul multietnic al spaţiului intracarpatic,
unde alături de maghiari trăiau şi secui, români şi saşi, s-au format şi identităţi
subregionale, specifice fiecăreia dintre ele, Transilvania fiind din acest punct de
vedere un extraordinar laborator de construcţie a identităţilor etnice.
Fără îndoială, între ideologiile identitare transilvănene, cel mai puternic se
afirma cea maghiară. Acest fapt se datorează, pe de o parte, activităţii cronicarilor
din secolele anterioare, care şi-au pus operele în slujba legitimării construcţiei
statale maghiare, iar, pe de altă parte, se datorează interacţiunilor sociale, legăturilor
pe care locuitorii le-au avut unii cu alţii, felului în care ei se percepeau unii pe alţii.
De asemenea, promovarea mai puternică a trăsăturilor identitare maghiare s-a
datorat şi menţinerii poziţiei privilegiate a nobilimii maghiare în sistemul politic
transilvănean şi intenţiei acestei categorii sociale de a-şi păstra acest statut. În
Transilvania, ca urmare a evoluţiei politice din secolele anterioare, naţiunea
maghiară (înţelegând aici pe cei care constituiau naţiunea în sens politic) era
dezvoltată şi avea elite formate, care şi-au putut aduce contribuţia la formarea
imaginii identitare. Într-un asemenea context nu este de mirare că, în lucrările
istoriografice, inclusiv în cele din secolul al XVI-lea, imaginea cea mai favorabilă
este cea a maghiarilor şi toate celelalte etnii sunt percepute în funcţie de natura
relaţiilor politice existente în acel moment între ei şi maghiari. Aşa se explică
„oscilarea” unor istorici atunci când îşi exprimă opinia despre celelalte etnii, având
tendinţa de a fi subiectivi şi de a transpune, uneori, conflictele de pe plan politic în
zona istoriografiei.
Înainte de abordarea principalelor elemente identitare care sunt impuse
conştiinţei colective prin scrisul istoric din a doua jumătate a secolului al XVI-lea,
este necesară o comparaţie cu ideologia identitară a „generaţiei Mohács”.
Astfel, unele idei fundamentale ale ideologiei identitare vehiculate anterior,
cum ar fi vechimea sau dreptul istoric asupra teritoriilor stăpânite, sunt aproape
total abandonate întrucât, în noua conjunctură politică, nu mai erau de actualitate.
Situaţia politică a ţării nu mai cerea justificarea, cu ajutorul instrumentelor istorice,
a stăpânirii noului teritoriu. Istoricii, influenţaţi de situaţia dezastruoasă a ţării, nu
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se mai axează pe dispute istorice care aveau drept fundament cele două idei
menţionate, ci încearcă să surprindă şi să impună în interiorul statului proaspăt
constituit elementele identitare specifice propriei etnii, mai ales pe acelea care
puteau oarecum să sublinieze „superioritatea naţiunii maghiare” faţă de celelalte
etnii transilvănene. Istoricii se orientează spre constituirea unei ideologii identitare
noi, transilvănene, dar şi aceasta este, în esenţa ei, una nobiliară.
Elementele identitare care se menţin de la „generaţia Mohács” sunt
concepţiile elitiste. Din această cauză, în epoca de care ne ocupăm, ele sunt
frecvente şi la istorici, datorită provenienţei lor din rândurile nobilimii. Astfel,
trăsăturile pe care le vom aminti reflectă în primul rând opinia elitelor. Felul în care
ei îşi percepeau propria etnie este un rezultat al „confruntării” (comparării) cu
celelalte etnii transilvănene şi, nu în ultimul rând, al convingerilor sociale şi
culturale specifice categoriei sociale din care făceau parte. Convingerile elitiste erau
atât de puternic înrădăcinate în mentalitatea acestei categorii încât ajungeau la
opinii discriminatoare, chiar şi atunci când vorbeau de propria etnie. Istoricii din
perioada de care vorbim fac, în cea mai mare parte, o distincţie clară între
„naţiunea maghiară” (referindu-se la nobilime, deţinătoarea vechilor privilegii
medievale) şi restul „poporului”.
De asemenea, chiar şi în situaţia politică a perioadei despre care discutăm, o
trăsătură identitară menţinută şi extrem de promovată se referă la vitejia naţiunii
maghiare, în primul rând a reprezentanţilor nobilimii, dar, în unele cazuri, şi a unor
persoane provenind din categoriile sociale mai modeste. Istoricii simt nevoia să
pună accent pe această trăsătură pentru a putea, într-o anumită măsură, atenua
impactul înfrângerilor militare de la începutul secolului şi incapacitatea evidentă a
factorilor de decizie din ţară de a găsi o soluţie viabilă pentru ieşirea din criza
politică a acelor vremuri.
Analizând elementele care au fost preluate din ideologia politică maghiară
medievală de către istoriografia din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, se poate
constata că este vorba, în primul rând, de trăsături identitare, precum vechimea şi
vitejia, care puteau fundamenta „supremaţia” naţiunii maghiare, în primul rând a
nobilimii, faţă de celelalte etnii. Cele două trăsături amintite par să fi rămas încă de
actualitate atât în istoriografie, cât şi în rândurile elitelor politice, întrucât le puteau
oferi acestora din urmă baza ideologică necesară menţinerii puterii şi a privilegiilor.
În ciuda modificărilor politico-teritoriale din prima jumătate a secolului al XVI-lea,
la nivelul organizării sociale nu se constată nicio modificare semnificativă şi, în
aceste condiţii, menţinerea unor elemente ale ideologiei „tradiţionale” era
inevitabilă.
Ce noutăţi aduce/impune istoriografia din a doua jumătate a secolului al
XVI-lea în privinţa ideologiei identitare maghiare? În primul rând, lipseşte funcţia
propagandistică a acestei ideologii, în favoarea unei structuri statale maghiare
dominante, aşa cum a fost, până în prima jumătate a secolului despre care vorbim,
Regatul Ungariei. După prăbuşirea acestei structuri statale, ideologia identitară avea
o şansă de a depăşi acea etapă în care se afla cu numai câteva decenii înainte şi, în
funcţie de concepţiile şi disponibilitatea elitelor care contribuiau la
dezvoltarea/promovarea noilor trăsături identitare, se puteau deschide noi
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orizonturi în conturarea unei alte ideologii identitare. Totuşi, acest pas nu s-a făcut
decât într-o oarecare măsură, aşa cum vom vedea în continuare.
Ideologia identitară, conturată de elitele politice şi de istoriografie, intră
totuşi într-o etapă de „diversificare” a principalelor sale elemente şi de orientare
spre specificul local. Istoricii transilvăneni din a doua jumătate a secolului al XVIlea par să facă un pas înainte, spre o viziune mai obiectivă şi mai cuprinzătoare. Se
deschid astfel noi orizonturi în ceea ce priveşte trasarea unor noi valori/trăsături
identitare, context în care specificul transilvănean pare, în multe cazuri, să primeze.
Ceea ce se poate constata este că, în ciuda unor eventuale note de subiectivism,
care pot apărea atunci când este vorba de autoidentificarea etnică, valorile
identitare cuprinse în istoriografia celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVI-lea
sunt mai realiste decât cele ale „generaţiei Mohács”. Ele nu izvorăsc doar din
necesităţi politice, propagandistice, ci şi din nevoia de a fundamenta, într-o
oarecare măsură, ideologia politică a noului stat apărut pe harta Europei şi de a-i
surprinde acestuia elementele esenţiale, chiar dacă sesizarea acestor elemente se
face prin filtrul etniei care deţinea poziţiile dominante în politica şi administraţia
statului. De asemenea, se constată o orientare, e drept moderată încă, spre
surprinderea unor trăsături identitare ale poporului maghiar în ansamblul său şi nu
doar pe cele ale nobilimii. Totuşi, trăsăturile identitare care se refereau la calităţile
nobililor primează încă în istoriografie.
a. Una din trăsăturile identitare care apare în lucrările istorice, atunci când
vine vorba de etniile din Transilvania, este aceea că maghiarii se aseamănă/se înrudesc
cu secuii, mai ales în ceea ce priveşte limba şi obiceiurile, fără a se exclude unele
diferenţe între cele două etnii înrudite. La Ştefan Szamosközy48, „secuii sunt tot
maghiari”49, pe când Baranyai Décsi50 remarcă înrudirea dintre maghiari şi secui:

Ştefan Szamosközy s-a născut în anul 1565, fiind originar din părţile someşene ale Transilvaniei.
Studiile le-a făcut la universităţile din Heidelberg şi Padova. În anul 1593 se reîntoarce în Transilvania,
spre sfârşitul secolului fiind arhivar la arhiva capitlului din Alba Iulia. La bătălia de la Şelimbăr este în
tabăra lui Andrei Báthory, iar după lupta de la Guruslău se refugiază la Sibiu. Principele Ştefan
Bocskay l-a numit istoric al curţii princiare, lăsându-i prin testament 2500 de florini pentru editarea
scrierii sale istorice. Szamosközy îşi păstrează funcţia de istoric al curţii şi în timpul lui Sigismund
Rákóczy. Moartea sa survine la 29 martie 1612. Opera lui cuprinde lucrările Rerum Ungaricarum libri
(relatează evenimentele din Transilvania şi Ungaria din perioada 1566-1586; s-au păstrat patru „cărţi”
din această lucrare, prima şi a treia integral, a doua şi a patra doar parţial), Rerum Transylvanarum
Pendates (se ocupă doar de istoria Transilvaniei; pentasul al cincilea şi începutul celui de al şaselea,
singurele care s-au păstrat, relatează istoria principatului de la 1588 până în 1599) şi Hebdomades (s-au
păstrat doar părţile a şasea şi a şaptea şi primele patru cărţi dintr-a opta; relatează evenimentele din
anul 1603). Vezi Szamosközy 1876-1880; Crăciun 1928.
49 „[…] ugyancsak magyar székelyek […]” (Szamosközy 1981, p. 25).
50 János Baranyai Decsi s-a născut pe la 1560, în comitatul Tolna. Pierzându-şi averea în urma
ocupaţiei otomane, familia sa s-a refugiat în Transilvania. Studiile universitare le-a făcut în Germania,
la Wittenberg (1587-1589). Reîntors în Transilvania, Baranyai Decsi se stabileşte la Cluj (1592), apoi la
Târgu Mureş (1593), ca profesor. A murit în anul 1601. Lucrarea sa istorică principală, Commentariorum
de rebus Ungaricis, publicată de Ferenc Toldy, s-a păstrat doar fragmentar (vezi Decsi 1866). Partea
păstrată (decada a zecea şi primele două cărţi din decada a XI-a) acoperă perioada 1592-1598 din
istoria Transilvaniei principelui Sigismund Báthory.
48
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„secuii se trag din huni, cei mai vechi strămoşi ai maghiarilor”51. De remarcat faptul
că se menţin încă teoriile clasice din istoriografia maghiară privind originea
maghiarilor şi a secuilor, înrudirea celor două etnii, precum şi concepţiile
referitoare la continuitatea huno-maghiară. Astfel, istoricul Ştefan Benczédi
Székely52 insistă, poate în cea mai mare măsură, asupra acestei teze. Referindu-se la
venirea maghiarilor în Panonia şi la motivele care i-au determinat pe aceştia să
părăsească „Sciţia”, el afirmă că, i-a îndemnat:
„În primul rând testamentul lui Chaba, fiul lui Atila, care a plecat de aici şi care,
atunci când a murit […] i-a îndemnat să se înmulţească şi să ocupe din nou
pământul Panoniei şi să se răzbune pe duşmanii lui Atila, tatăl său”53.

În privinţa înrudirii dintre maghiari şi secui, Székely precizează că: „[…] de
la moartea lui Atila, până când maghiarii au venit din nou în această ţară, au trecut
aproape patru sute şi douăzeci de ani, dar [în tot acest timp] ei nu i-au uitat pe
strămoşii lor”54. Cu toate acestea, atunci când doresc să evidenţieze virtuţile
maghiarilor, aceşti istorici nu ezită să sublinieze superioritatea lor, inclusiv faţă de
secui, în ciuda înrudirii şi a legăturilor istorice pe care ei înşişi le promovau.
Asemănarea maghiarilor cu secuii se face mai degrabă în ceea ce priveşte originea,
limba sau evoluţia istorică şi mai puţin atunci când vine vorba de virtuţi.
b. Maghiarii sunt cea mai nobilă naţiune55, consideră Szamosközy, chiar dacă el
se referă în principal la clasa nobiliară. Prin „popor” sau „poporul ţării”, el îi
desemnează pe cei care aveau putere decizională în Transilvania acelei vremi şi
nicidecum etnia maghiară, în ansamblul ei. Prin acest mod de a percepe poporul
maghiar, el se raliază concepţiei generale împărtăşite de „generaţia Mohács”,
potrivit căreia „poporul” maghiar este, în primul rând, reprezentat de cei care fac
parte din categoria nobililor, din aşa-numita „comunitate a ţării”. Székely, cel care
păstrează puternic aceste concepţii elitiste cu privire la nobilimea maghiară şi în
special la personajele marcante ale istoriei maghiare, precizează, referindu-se la
căpetenia maghiară Árpád, că „era mai bogat şi mai nobil decât ceilalţi, făcea parte
din neamul lui Atila”56. De asemenea, potrivit opiniei sale, Ioan de Hunedoara este
„în toate, de o morală potrivită unui voievod”57, în timp ce Matia Corvin a fost
„[…] a székelyek a hunoktól, a magyarok legrégibb őseitől származnak […]” (Erdély öröksége, vol. II,
p. 118).
52 Ştefan Székely (1510-1563) s-a născut la Benţed (Benczéd), în scaunul Odorhei. A făcut studii
universitare la Cracovia. A fost dascăl şi predicator reformat în diferite localităţi din Ungaria de Nord.
După anul 1550, Székely se află la Kassa şi Göncz, ca preot. Opera sa istorică principală este Krónika
ez világnak jeles dolgairól [Cronică despre evenimentele însemnate ale acestei lumi], apărută în anul 1559
la Cracovia. Lucrarea cuprinde istoria lumii de la „Facere” la anul 1558 (vezi Toldy 1854).
53 „Első, á Chabanac az Atila fiánac testamentoma, á ki innet oda ment vala, ki mikoron meghala
…kiszelitte ököt hog ha megsokasodnak esmét e Pannonianac földét elfoglalnác, es bosszut allananac
az ő attianac az Atilánac ellenségiről” (Gerézdi 1960, p. 149).
54 „[…] mert Atila halalatol fogua, míg esmét a Magiaroc másodszor ez országba ku iouenec, maid
neg száz és husz esztendő forgot le, de mind ez altal meeg sem feletközenec el az ő eleikről” (ibidem,
p. 150).
55 „[…] a legnemesebb nemzet […]” (Szamosközy 1981, p. 18).
56 „[...] ki a töbinél kazdagb vala és nemesb, ki az Atila nemzetiből valo vala […]” (Gerézdi 1960, p.
151).
57 „[…] és mindenbe oll erkölcsű, ki fejedelőnhőz illendő vala” (ibidem, p. 214).
51
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„[…] de la natură născut pentru a fi conducător, asemeni lui Alexandru cel Mare,
pentru că la el se găseau toate lucrurile bune care se potrivesc unui conducător”58.
c. Maghiarii sunt ajutaţi de Dumnezeu, încă din cele mai vechi timpuri. Ştefan
Székely nu renunţă încă, spre deosebire de ceilalţi istorici transilvăneni, la a sublinia
dreptul istoric al maghiarilor asupra teritoriilor deţinute şi originea divină a acestui
drept, ipoteză moştenită din cronistica medievală care supralicita această teorie. În
cronica sa, el menţionează că maghiarii s-au stabilit mai întâi în Transilvania, de
unde au trimis sol în Panonia şi, văzând bogăţia pământului, l-au rugat pe
Dumnezeu să le dea acest teritoriu „spre stăpânire veşnică”59. Tot el menţionează
că, printr-un sol, maghiarii i-au cerut căpeteniei care stăpânea anterior Panoniei „să
iasă de acolo, deoarece acest pământ le-ar fi fost dat de Aron”60. Chiar şi politica
expansionistă a maghiarilor din secolul al X-lea este asociată cu îndeplinirea voinţei
divine. Astfel, Székely, relatând o discuţie ipotetică între regele german Otto cel
Mare şi prizonierii maghiari, după înfrângerea acestora din urmă la Lechfeld, la
întrebarea regelui privind motivele pentru care ei atacă lumea creştină, aceştia au
răspuns: „noi suntem biciul răzbunător al lui Dumnezeu, de aceea ne veţi putea
prinde doar atunci când vom înceta noi să vă mai deranjăm”61.
d. De departe, cea mai des subliniată trăsătură identitară în istoriografia
maghiară din secolul al XVI-lea este vitejia/curajul în luptă, menţinându-se încă linia
tradiţională inaugurată de istoriografia medievală când, în opoziţie cu toate
naţiunile din jur, calităţile militare ale maghiarilor erau prezentate ca fiind
superioare oricărui alt popor. De fapt, această trăsătură identitară are şi un puternic
rol propagandistic, întotdeauna vitejia maghiarilor fiind subliniată în opoziţie cu cea
a duşmanilor sau vecinilor lor. În secolul amintit, atunci când rolul de mare putere
a Ungariei a dispărut, iar evenimentele politice şi militare nu erau deloc favorabile
maghiarilor, elogierea calităţilor militare persistă pe plan istoriografic. Totuşi, ţara
fiind lipsită de o personalitate marcantă, un conducător, care să fi putut rezolva
situaţia dificilă pe care o traversa, lucrările istoriografice elogiază mai rar vitejia
conducătorilor şi, mai degrabă, vitejia, curajul în luptă, virtuţile unor persoane
provenind din rândurile vechii aristocraţii maghiare62, fiind încă foarte puternică
opinia conform căreia acestora le revine rolul decisiv în făurirea istoriei.
Comunitatea nobililor apare în istoriografie ca fiind singura interesată de salvarea
ţării. Unii istorici glorifică faptele vitejeşti ale unor conducători din secolele
anterioare, situându-i în antiteză cu cei care conduceau ţara în perioada în care
trăiau ei şi care erau lipsiţi de virtuţile militare ale predecesorilor. Maghiarii erau
„cei mai viteji şi cei mai dornici de glorie”63, menţionează Francisc Forgách64 atunci
„[…] természet szerint fejedelőmsigre születec, mint eg nag Sandor, mert ebbe valanac mind a
ioszagoc á kic á fejedelőmbe kiuantatnak” (ibidem, p. 216).
59 „[…] örök birodalmul […]” (ibidem, p. 151).
60 „[… ] a földről ki menne, mert a földet nekic arron atta volna […]” (ibidem).
61 „Mondanac azok mi vagiunc istennec bosszu allo ostori, azert akkor fogatunk mi meg tű tölletök,
mikoron mi meg szűnűnk tikteköt háborgatn” (ibidem, p. 153).
62 Brezeanu 2002, p. 167-169.
63 „[…] a legvitézebbek, s leginkább dicsőségre vágyok voltak […]” (Erdély öröksége, vol. I, p. 92).
64 Francisc Forgách (1535-1577) era originar din Ungaria Apuseană, născut dintr-o familie nobiliară
cu orientări vădit protestante. La sfaturile lui Nicolaus Olahus, Forgách studiază medicina la Padova,
58
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când vorbeşte despre atacul turcilor asupra Timişoarei. Cele mai dese referiri în
acest sens le găsim atunci când istoricii vorbesc despre reprezentanţii nobilimii,
aceştia fiind frecvent catalogaţi ca fiind „curajoşi”, „distinşi”, „viteji în luptă” şi
care, din dragoste şi devotament faţă de ţară, sublinia Eustaţiu Gyulaffi65, „înfruntă
cu curaj moartea”66. La fel ca şi nobilii, însuşi principele Sigismund Báthory este
„curajos şi cu suflet măreţ”67, după cum îl caracterizează Décsi. Eventualele
înfrângeri sunt puse pe seama unor factori independenţi de voinţa conducătorilor,
aşa cum aflăm din cronica lui Székely, care, referindu-se la înfrângerea lui Ludovic
de Anjou în Ţara Românească, precizează că „[…] a fost înfrânt pentru că nu s-a
aflat acolo el în persoană”68. Înfrângerile sunt în aşa fel prezentate încât să nu
afecteze imaginea creată despre maghiari şi vitejia lor: „Cu toate că în armata
turcească paguba a fost mai mare decât în cea a regelui, victoria a aparţinut
turcilor”69, afirmă Székely în legătură cu bătălia de la Varna (1444). De asemenea,
înfrângerea de la Mohács o pune pe seama faptului că regele Ungariei s-a aflat în
inferioritate numerică faţă de armata turcească: „Pentru că s-a apărat cu doar
douăzeci şi cinci de mii de oameni în faţa a aproape cincizeci de mii”70. Istoricul
Szamosközy insistă mult mai amănunţit pe virtuţile militare specifice poporului
maghiar: maghiarii „nu se sperie de pericolul care îi pândea şi s-au lăsat conduşi
mai ales de inteligenţa asociată cu curajul şi măreţia sufletească”71, luptătorii
maghiari şi germani „întrecându-se unii cu alţii în vitejie”72, atunci când au trebuit
să lupte cu turcii la Oradea. De asemenea, trupele maghiare au „conducători şi
intrând apoi în serviciul Habsburgilor. În anul 1556, Ferdinand I de Habsburg asigură numirea sa ca
episcop al Oradiei. Nemulţumit de atitudinea defensivă în faţa otomanilor a lui Maximilian II,
Forgách părăseşte curtea imperială la sfârşitul anului 1569, optând pentru curtea princiară de la Alba
Iulia a lui Ioan Sigismund. Noul principe al Transilvaniei, Ştefan Báthory, îi solicită în mod oficial să
elaboreze o istorie a evenimentelor din Ungaria şi Transilvania, cunoscându-i preocupările mai vechi
pe această linie. În anul 1575, Francisc Forgách pleacă definitiv în Italia pentru tratament medical,
continuând să lucreze până la sfârşitul vieţii (1577) la opera sa istorică. Lucrarea lui, De statu Reipublicae
Hungaricae commentarii, quibus accessere nonnulla etiam aliorum principium gesta (sub titlul Magyar históriája
1540-1572 [Istoria maghiară 1540-1572], a fost publicată de Francisc Forgách şi Miklós Istvánffy în
Monumenta Hungaria Historica. Scriptores, vol. XVI, Pest, 1866). Compusă din douăzeci şi două de cărţi
(capitole), lucrarea relatează, în proporţii aproximativ egale, evenimentele din Ungaria habsburgică şi
din Transilvania princiară.
65 Eustaţiu Gyulaffi, născut în anul 1557, era originar din Ungaria de Vest. Studiile le-a început la
Viena, în 1573. S-a stabilit în Transilvania în anul 1579, împreună cu familia. A fost secretar al lui
Sigismund Báthory din 1581 şi până la plecarea principelui din Transilvania. A murit în anul 1605 sau
1606. „Însemnările” sale, deşi nu s-au păstrat în întregime, sunt, alături de cele ale lui Szamosközy,
cele mai importante cu privire la realităţile politice şi etnice ale Transilvaniei şi ţărilor române de la
cumpăna celor două secole (vezi Gyulaffi Lestár 1881, p. 12-47; Gyulaffi Lestár 1894, p. 18-80).
66 „És nagy bátran megy az halálra […]”, preciza Gyulaffi, referindu-se la moartea lui Ioan Gálfi
(Gyulaffi Lestár 1881, p. 29).
67 „[…] bátor és magasztos lélekkel […]” (Erdély öröksége, vol. II, p. 121).
68 „[…] de ot meg veretec, mert szemül’ szerint ot nem vala” (Gerézdi 1960, p. 192).
69 „Holot iol lehet a Törökbe nagiob kar lön, hog nem mint a kiral nepebe, de mind ez által a
giozedelőm a Töröknec alla” (ibidem, p. 206).
70 „Mert csak huszan őt ezer emberrel mene szembe a harmad fel száz ezer emberrel” (ibidem, p. 229).
71 „[…] mégsem ijedtek meg a fenyegető veszélytől, és inkább az okossággal párosult, bátor és kiváló
lelki nagyságot választották vezetőjükül” (Szamosközy 1981, p. 112).
72„[ …] vitézségben egymással vetélkedvén […]” (ibidem, p. 134).
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soldaţi cu mare experienţă în războaie, excelent pregătiţi şi antrenaţi pentru luptă”73
şi sunt „curajoase şi excelent înarmate”74 în lupta cu armata Ţării Româneşti,
condusă de Mihai Viteazul. Tabăra maghiară „nu a dus lipsă de hotărâri înţelepte,
nu a lipsit îndrăzneala în război, nici curajul, atunci când au trebuit să lupte”75.
e. Oamenii de rând nu sunt făcuţi pentru luptă. Oamenii de rând, în încercarea de
a se refugia din calea turcilor care au atacat Oradea „şi-au târât după ei […]
familiile, care nu erau apte pentru război”, întrucât ei „nu se pricepeau la război”76,
precizează Szamosközy. Menţiunile privind categoriile sociale modeste din
societatea transilvăneană sunt mai puţine în istoriografia secolului al XVI-lea.
Activităţile practicate de aceştia, în primul rând agricultura şi meşteşugurile, i-au
îndepărtat de cariera militară, rezervată în special reprezentanţilor nobilimii. Astfel,
în lipsa unor activităţi militare asemănătoare nobilimii, implicarea lor în evenimente
militare este redusă, uneori chiar neînsemnată. Lipsiţi de virtuţi militare şi de o
contribuţie consistentă la apărarea ţării, ei nu sunt atât de utili ţării precum nobilii,
susţin istoricii maghiari ai vremii.
f. Totuşi, contribuţia economică a populaţiei de rând din satele şi oraşele
transilvănene este apreciată de istorici, în principal de Szamosközy, în opera căruia
sunt mai multe referiri în acest sens. Astfel, maghiarii sunt cinstiţi, inteligenţi, gospodari,
mai ales atunci când istoricul îi compară cu alte popoare din sud-estul Europei.
Sunt „omenoşi, înţelepţi, ageri, femeile sunt extrem de frumoase, reprezentanţii
fiecărui gen şi vârstă au gândirea nobilă, sunt comercianţi iscusiţi (…)”77, spune el
despre locuitorii din Oradea.
g. „Maghiarii ardeleni locuiesc în locurile cele mai de seamă şi în cetăţi”78, afirmă
preotul iezuit Szantó, subliniindu-se astfel superioritatea acestora faţă de oricare
dintre etniile care populau Transilvania. Istoricul Szamosközy se arată a fi mult mai
obiectiv atunci când se referă la situaţia economico-socială a maghiarilor, mai ales a
celor din mediul rural. El face o distincţie între locuitorii din mediul urban şi cei
din mediul rural şi se dovedeşte, uneori, a fi destul de critic, atunci când vorbeşte
despre decăderea aşezărilor rurale şi înapoierea faţă de oraşe: „[…] întâlnim doar
barbarie, mizerie, nepăsare, prostie, neglijenţă, înapoiere: acelaşi tip de oameni pe
care odinioară grecii şi latinii îi numeau barbari, iar secolele următoare păgâni”79,
aspecte care nu puteau trece neobservate de un istoric format în mediul urban din
Italia. De asemenea, locuitorii din sate, în general cei de condiţie modestă, sunt
73 „[…] nagy haditapasztalattal rendelkező, kitűnően képzett és harcedzett vezetők és katonák […]”
(ibidem, p. 210).
74 „[…] kitűnően felszerelt, bátor csapat […]” (ibidem, p. 245).
75 „[…] nem volt hiány bölcs elhatározásban, nem hiányzott az elszántság a hadviselésben, sem a
bátorság amikor harcolni kellett” (ibidem, p. 216).
76 „[…] magukkal hurcolták harcra nem termett családjukat […]”; „azok nem értettek a
háborúskodáshoz” (ibidem, p. 118-119).
77 „[…] emberségesek, értelmesek és mozgékonyak, asszonyai győnyörű szépek, mindegyik nem és
kor képviselői nemes gondolkodásúak, tehetős kereskedők” (ibidem, p. 116).
78 „[…] a főbb helyeken és várakban laknak az erdélyi magyarok” (Erdély öröksége, vol. I, p. 149).
79 „[…] a falusi fészkekben csak merő barbárságot, piszkot, tunyaságot, ostobaságot, elhanyagolt
külsőt, paraszti elmaradottságot találunk: tisztára olyan embereket akiket valamikor a görögök és
latinusok barbároknak, a késöbbi századok pedig pogányusoknak mondottak” (Szamosközy 1981, p.
423).
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superstiţioşi şi cred în miracole, aspecte criticate de istoric. De remarcat totuşi
faptul că el oferă imagini contradictorii despre viaţa rurală şi poporul de rând din
Transilvania, în funcţie de conjunctura politică în care face menţiunile respective.
Atunci când vorbeşte despre înapoierea culturală a omului de rând faţă de
nobilime, critică lipsa de educaţie a primilor, dar foloseşte cuvinte de laudă atunci
când prezintă pericolele la care erau expuşi locuitorii, în momentul diferitelor
invazii străine.
h. Acest mod de viaţă şi specificul dezvoltării economice a spaţiului în care
trăiau i-au determinat pe maghiari să se preocupe mai puţin de ştiinţă şi cultură.
Astfel, ei nu sunt foarte culţi, reiese din spusele lui Szamosközy. Vorbind de
dobândirea unei înalte demnităţi de către nobilul maghiar István Josika, istoricul
arată că, în ceea ce priveşte cunoaşterea „ştiinţelor respectabile”, „oamenii de
frunte maghiari rareori sunt înzestraţi” cu această calitate80.
i. Maghiarii sunt ospitalieri cu străinii. În cazul acestei trăsături identitare
trebuie remarcat faptul că ea se referă la cei cu care maghiarii au intrat în contact în
urma unor relaţii diplomatice şi nu la cei cu care convieţuiau, respectiv români sau
saşi, şi despre care nu există menţiuni în lucrările istoriografice că ar fi „străini”. În
opinia istoricilor, cursul istoriei i-a determinat pe maghiari să intre în contact cu
diferite etnii străine, ei ajungând astfel să îi accepte pe cei din urmă (chiar dacă în
unele cazuri acceptarea acestor străini s-a dovedit a fi nefastă). Vorbind critic
despre poziţiile importante în care au ajuns diferiţi italieni la curtea lui Sigismund
Báthory, Szamosközy afirmă că maghiarii „s-au obişnuit să fie binevoitori şi amabili
cu străinii”81, dar acest fapt a ajuns să fie în detrimentul lor, deoarece italienii au
fost cei care l-au convins pe principe să acţioneze cu nesăbuinţă şi să renunţe la
conducerea ţării. Această informaţie vine să contrazică imaginea unei societăţi
maghiare închise, în care străinii nu erau văzuţi cu ochi buni, percepţie pe care şi-au
format-o unii călători străini care au cunoscut realităţile din Transilvania82.
j. Maghiarii sunt un popor liber, care trăieşte pe baza unor legi străvechi, în ciuda
vicisitudinilor istoriei, care au adus schimbări în statutul lor. Ei sunt un „popor cu
o libertate de neştirbit”83, afirmă Szamosközy, evident cu referire la nobilimea
maghiară. Oamenii de rând, mai ales ţăranii, nu se bucură de aceste libertăţi, nefiind
beneficiarii unor legi străvechi, asemeni vechii aristocraţii maghiare. Astfel, el
deplânge soarta nobililor devotaţi lui Sigismund Báthory, care urmau să suporte
furia lui Rudolf II, după plecarea principelui din ţară: „toată lumea era amărâtă, că
oameni liberi, care pe baza unor legi şi obiceiuri străvechi erau invulnerabili”84
urmau să plătească pentru greşeala principelui. În conjunctura politică nefavorabilă
prin care trecea Transilvania, nu lipsesc din operele istoricilor remarci privind

80„[…] nagyban hozzájárult a tisztes tudományok nem közönséges ismerete, ami pedig ritkán ékesíti a
magyarországi főembereket” (ibidem, p. 11).
81 „[…] megszokták, hogy az idegenekkel szívélyesen és nyájasan éljenek együtt” (ibidem, p. 19).
82 Vezi Tătar 2011, p. 129.
83 „csorbíthatatlan szabadságú nép” (Szamosközy 1981, p. 144).
84„[…] mindenki azon kesergett, hogy szabad embereket, akik ősi törvény alapján, bevett jog szerint
sérthetetlenek […]” (ibidem, p. 35-36).
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soarta „bietei naţiuni maghiare”85, care, deşi ocrotită de Dumnezeu86, este atacată şi
jefuită de armatele marilor puteri vecine87. Totuşi, sintagma „biata naţiune
maghiară” desemnează, şi de această dată, reprezentanţii nobilimii, nicidecum
societatea maghiară în ansamblul ei.
j. În opoziţie cu toate celelalte popoare cu care au intrat în contact,
maghiarii, în primul rând nobilii, sunt consideraţi de istoricii secolului al XVI-lea ca
fiind „cei mai devotaţi”88, „distinşi”89, „conştiincioşi”90. De exemplu, unul dintre
nobilii pe care principele Báthory l-a trimis ca sol la Mihai Viteazul era o persoană
cu „caracter ireproşabil şi cu sufletul curat”91, în timp ce nobilul Gáspár Kornis
este amintit de Szamosközy ca „impunătorul, bogatul şi inteligentul nobil”92.
Caracterizări precum cele menţionate anterior vin să sublinieze virtuţile nobililor, în
încercarea de a compensa lipsa unor conducători marcanţi şi de a atenua efectele
fondului politic instabil. Nobilimea maghiară, care controlează destinele statului,
este prezentată ca fiind unica interesată de binele ţării, singura care posedă virtuţile
vechii nobilimi maghiare şi ea este cea care încearcă să scape ţara de pericolele care
o pândesc din partea celor două mari puteri din jur, Imperiul Habsburgic şi cel
Otoman. Istoricul Szamosközy dă dovadă totuşi de obiectivitate şi adoptă o
atitudine critică la adresa nobilimii, dar numai atunci când ia partea principelui
Andrei Báthory. El condamnă dezinteresul nobililor strânşi în tabăra de la Sebeş,
care nu conştientizau pericolul la care era expusă ţara şi criticau mobilizarea
decretată de principe. Aceşti nobili, „care aveau gura mai mare decât curajul”93,
născoceau defecte principelui şi, „obosiţi de atâta trândăvie şi pierzându-şi judecata,
nu aveau respect nici faţă de demnitatea principelui, nici faţă de autoritatea
consilierilor săi”94.
Istoricii din secolul al XVI-lea la care facem referire, nevoiţi să prezinte
situaţia dezastruoasă în care se afla ţara, nu s-au putut rupe total de concepţiile
cronisticii medievale. În acest context, se perpetuează ideea conform căreia

85 Teza aceasta este prezentă, printre altele, la istoricul maghiar Ioan Gálfi. (Familia sa de mici nobili,
originară din Ungaria, s-a stabilit în scaunul Arieş. Aici, la Lunca Mureşului, s-a născut Ioan Gálfi. Nu
se cunosc date despre studiile sale. Iniţial, s-a aflat în slujba cancelarului transilvănean Mihály Csáki,
pentru ca apoi să intre în slujba lui Cristofor Báthory. A fost înnobilat în anul 1577. În timpul lui
Cristofor Báthory, a fost jude regal în scaunul Arieş. Ioan Gálfi s-a ocupat de educaţia lui Sigismund
Báthory, fiind consilier şi mareşal al curţii princiare. A fost executat în anul 1593, acuzat de implicare
în complot contra principelui). „Autobiografia” sa, Gálfi Jánosnak rabságában készitett önéletirata
[Autobiografia lui Ioan Gálfi scrisă în timpul întemniţării lui], a rămas neterminată.
86 Gálfi János 1837, p. 79.
87 Gyulaffi Lestár 1881, p. 32.
88 „[…] igen hűségesek voltak” (Erdély öröksége, vol. I, p. 87). Teza acesta aparţine istoricului Francisc
Forgách (1535-1577).
89 „[…] a fejedelem […] kiváló pompával, s előkelő emberekből álló ragyogó lovassággal azonnal
elébe vonult”, susţine Décsi (Erdély öröksége, vol. II, p. 108).
90 „[…] öntudatos nép” (Szamosközy 1981, p. 145).
91 „[…] folttalan jellemű és tiszta lelkű ember” (ibidem, p. 198).
92 „[…] a tekintélyes, dúsgazdag és bölcs főrend […]” (ibidem, p. 202).
93 „[…] akiknek nagyobb volt a szájuk mint a bátorságuk […]” (ibidem, p. 191).
94 „[…] a semmittevésbe belefáradva és jozan eszüket elveszítve nem tisztelték sem a fejedelem
méltoságát, sem tanácsosainak tekintélyét” (ibidem).
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suferinţele prin care trece ţara se datorează străinilor95, în faţa acestora nobilimea
(„naţiunea”) dovedindu-se neputincioasă. Din acest motiv, istoricii, care nu erau în
totalitate independenţi de sfera politică, nu contenesc să elogieze calităţile, virtuţile
nobilimii maghiare, în antiteză cu cele ale vecinilor sau a oricărui popor care îi
ataca.
Trăsăturile identitare pe care le-am amintit mai sus şi pe care istoricii le
atribuie etniei maghiare au menirea de a sublinia superioritatea acesteia faţă de
popoarele din jur. Elementele identitare care se referă la vitejia, caracterul nobil,
precum şi la existenţa unor legi străvechi după care se guvernează societatea
maghiară s-au menţinut din vechea ideologie a „generaţiei Mohács”, contribuind la
crearea constructului statal transilvănean, care, în secolul al XVI-lea, încă este
dominat de un puternic spirit nobiliar96. Ele nu puteau fi abandonate cu uşurinţă,
deoarece, pentru societatea nobiliară maghiară şi apoi transilvăneană, s-au dovedit a
fi deosebit de utile. Elementele identitare noi apăreau greu, în primul rând datorită
faptului că istoriografia a rămas încă apropiată de sfera politicului, atât din punct de
vedere al celor care o creau, respectiv reprezentanţii elitei nobiliare transilvănene,
cât şi din punctul de vedere al principalelor sale idei.
În acest context, ideologia identitară a „generaţiei Mohács” a reprezentat
punctul de pornire pentru crearea ideologiei identitare transilvănene, aceasta din
urmă preluând câteva elemente naţionaliste, iluzorii şi retrograde, la care nu părea
să renunţe nici după modificările politice survenite în ţară. Elementele identitare
care sunt noi în istoriografia secolului al XVI-lea sunt mult mai puţin sistematizate
şi apar oarecum confuz în operele istoricilor.
Transylvanian Hungarians in the 16th Century Hungarian Language
Historiography from Transylvania: Mirror Images
(Abstract)
In the second half of the 16th century in Transylvania, through the contribution of certain Hungarian
scholars, most of them state officials, a Hungarian language historiography took shape. This new
historical work functioned in parallel with a Hungarian historiography of older Latin traditions,
scholarly, exclusive and elitist par excellence. This Transylvanian historiography of the Hungarian
language fitted in with the efforts of the Hungarian cultural elite in Transylvania to build an ideology
of identity in line with Hungary’s political aspirations. The historiography moved some of the
classical ideological tenets of Hungarian identity into the background and continued to highlight
others. In both cases, the approach served to promote the thesis of superiority and political
legitimacy in relation to other ethnic groups politically engaged in the construction of a new
Transylvanian state order. Some of the key assertions made by the Hungarian authors were that the
Transylvanian Hungarians were the most noble nation in Transylvania; that the Hungarians were
similar/ related to the Szeklers by language and origin, but superior to them in virtue; that in all their
significant historic achievements, the Hungarians had been under divine protection; that the
Hungarians were a free people, living according to ancient laws; that Hungarians were honest,
intelligent, hardworking and valiant in battle; that Hungarians lived in the most important places,
such as inside citadels; and they although they were not very educated they were hospitable to
strangers.
95
96

Tătar 2011, p. 131.
Ibidem.
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nauk Ukraїni. Simferopol, Kerch.
- Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel-Frankfurter
Ausgabe. Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Frankfurt pe Main.
- British Journal of Industrial Medicine. London.
- Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Bibliotheca Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
- Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie. Bucureşti.
- Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice.
Bucureşti.
- Birka Untersuchungen und Studien. Stockholm.
- Current Anthropology. University of Chicago.
- Caietele ASER. Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din
România. Bucureşti.
- Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
- Cronica cercetărilor arheologice. Bucureşti.
- Chemistry Central Journal. London.
- Cele Trei Crişuri. Oradea.
- Cetatea Bihariei. Institutul de Istorie şi Teorie Militară din
Bucureşti, Secţia Teritorială Oradea.
- Cercetări istorice. Revistă de istorie românească. Iaşi.
- Cercetări literare. Universitatea Bucureşti.
- Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Comunicări Ştiinţifice. Mediaş.
- Conspecte numismatice. Chişinău.
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Convieţuirea-Együttélés
Corviniana
CPF
CretaceousRes
Crisia
CRP
Cultura creştină

Dacia
Dări de seamă
DB
De Antiquitate
DFS
DP
Drevnosti Altaja
EHQ
EphNap
EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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THE LIFE OF PRINCE GANTIMUROV IN THE FRAMEWORK OF
CHINESE-RUSSIAN RELATIONS IN THE 17TH-20TH CENTURIES
(HISTORICAL AND LITERARY PROSPECTS)
Julia Gennadievna KHAZANKOVICH
Introduction
One could hardly assume that literary research in the field of the Evenki verbal
folklore would extend to the matter of the historical fate of the Evenki people in
China, the “Chinese” Evenks in Russia and the problems of national and cultural
self-definition.1
When an undeservedly forgotten name was accidentally found, it allowed us
to restore a nearly lost page in the history of Evenki literature at the turn of the
19th-20th centuries, namely, the history and literature of the “Chinese” Evenks in
Russia.
My research started with the name of Gamaliell (according to other sources,
Gamaleya) Stepanovitch Gantimurov (b. 23 December 1850, Urulga village,
Irkutsk region; d. 23 November 1921, Irkutsk), which sometimes comes up in
reference sources presenting the literature of the northern indigenous peoples.
The available information is rather laconic. It is known that he was a member of
the Gantimurov princely family and the Evenki descendant and the author of
novels and plays in the Russian language. Our archival research has confirmed that
G. Gantimurov was the first Evenki novelist and playwright and a man of tragic
fate. In 1921 he disappeared without leaving a trace, but miraculously his few
writings - for instance, Ganya Khmurov (1904), the journey notes Lyudi I Nravy
Dal’nego Vostoka: Ot Vladivostoka do Khabarovska (1901), the novel Dvoye v Odnoy
Shkure (1909), the diary of a wanderer Po Russkomu Dal’nemu Vostoku (1910, 1911),
and the five-scene play Iz Ognya da v Polymya (1896) - have stood the test of time.
Furthermore, Gantimurov’s novels Trinadtsatyi, Tyoplaia Compania, and Ne iz Tuchi
Grom, a iz Navoznoy Kuchi, some tales and handwritten memoirs are also believed to
survive to the present day.2 Strenuous efforts to find Gamaliel Stepanovitch
Gantimurov’s works have been crowned with success. The original versions of
Lyudi I Nravy Dal’nego Vostoka and the novel Ganya Khmurov signed by G. Murov
were found in the Book Museum of the Russian State Library. This discovery has
increased scientific interest in Gamaliel Gantimurov, who turned out to be the
founder of Evenki literature in Russia, and towards the Gantimurovs’ history,



North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov, Yakutsk, Russian Federation; email: lula1974@mail.ru.
1 Donahoe et al. 2008, p. 993-1020.
2 Perdue 2010, p. 16-17.
Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 381-387.
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whose fate was closely connected with the history of Sino-Russian relations during
the 17th-20th centuries.
Methodology
The combination of historiographic, descriptive and narrative methods in the
framework of Sino-Russian relations has allowed us to unveil barely known pages
in the history of the Gantimurov princely family, a representative of whom was
the founder and the first Russian-language novelist of Evenki literature in the 20th
century.
Findings
The Gantimurov family, descended from the Evenki people, was first recognised in
Russia in the latter half of the 17th century. Prince Gantimur was in the service of
the Chinese Emperor until 1667 and took an active hand in the Manchu assault on
Kumarski burg, built by the Russian explorers on the Amur River.3 It should be
noted that the exact year when the Gantimurovs settled in Russia is still unknown.
According to the notes of the Russian Ambassador to China Isbrant Ides, the
Tungusic prince and his relatives came to Russia much earlier - in 1675.4 In Irkutsk
in 1675 Ides’ predecessor N. Spathari “met the prince Gantimur who absolutely
refused to return to China.” The prince insisted that he would rather die in Russia
than meet his death in the Heavenly Empire. Nikolai Gavrilovich Spathari
convinced the prince that he would never be extradited to the Qing. Isbrant Ides
managed to meet only the son of the Tungusic prince. This meeting was described
in his journey notes. During the period 1692-1695 Ides was making unique
remarks about the places he had visited on his way to China. He met the
Gantimurovs (precisely, Pavel Gantimurov) in Transbaikal which became a longterm home for princely descendants. If we are to believe Isbrant Ides, the Tungus
prince left China, moved his horde to Dauriya and became a subject of the Russian
Tsar since he had fallen into disgrace with the Chinese Emperor Kamhi.5
According to other sources, Gantimur was “a relative of the Chinese Emperor.”
Once he was sent with his army to Siberia to take hold of Argunsk burg, but after
seeing “how well Russian people lived he wanted the same and decided to settle
down in Russia with his wives, children and relatives.”6
The origin of the Gantimurov princely family is another mystery. There is
information that they were the descendants of such great conquerors as Genghis
Khan, Tamerlan and Babur.7 It is known that family roots of the Evenki
Gantimurovs “go back to the country of the Nuzhen or the Manchu.” As the
Russian Ambassador Isbrant Ides points out in his journey notes. It should be
noted that Isbrant Ides confused the Manchu people with the Nuzhen (Nuzhen
[Chinese] - the Jurchens; Manchu [Chinese] - the Mantsu). After leaving China, the
Artemiev 2002, p. 45.
Isbrant, Brand 1967, p. 44-52.
5 Ibid., p. 355-402.
6 Moskovskie tserkovnye vedomosti: Ezhenedel’naya gazeta, 1885, no. 38, p. 3.
7 Serebrennikov 1934, p. 3.
3
4

382
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

The Life of Prince Gantimurov in the Framework of Chinese-Russian Relations

Tungus prince Gantimur and his son Katanai were baptised. According to some
sources, it happened in 1682 and the witness at the baptismal service was voivode
(warlord) Ivan Vlasov. According to other sources, Gantimur and his son went
through the baptismal ceremony on the Feast of Saints Peter and Paul in 1684 and
were given the orthodox names Peter and Paul. On 16 May 1685 the son of the
Tungus prince Paul was announced a prince and was enlisted in the book of the
Russian nobility of the Moscow Governorate. Nerchinsk, situated in Transbaikal,
became the new homeland of the Gantimurovs. In the 1690s “the Tungus deer and horse-breeders” lived in Dauriya (Transbaikal). Pavel Petrovich Gantimurov,
whose real name was Gatana Gentimar, was the leader of the Tungus horsebreeders.8 The archive of the Academy of Science in Saint Petersburg keeps the
materials under the title Spiski Selenginskoy i Nerchenskoy arkhivy [Lists of Seleginsky
and Nerchinsk archives], which comprise documents about the taxation of the
Transbaikal territory in the 17th and 18th centuries.9 It presents interesting
information about the attitude of the Imperial government towards the “native
top,” particularly towards the Tungus people and their relatives: “the tribute of fur
must be collected from yasak-payers with kindness not with violence … in order to
preserve the monarchy’s income and not to offend them.”10 In many respects
thanks to the personal example of the Gantimurov princes, nearly 80% of the
Tungus people of Transbaikal had been baptised by the end of the 19th century. It
is obvious that the baptism of the Gantimurov family laid the foundation for the
Evenki Orthodox church. In the middle of the 18th century the Tungus horsebreeders bore the frontier guard duty in Transbaikal under the Gantimurov princes.
Later, for the protection of East Transbaikal, a regiment was created consisting of
five hundred of the Evenki people.
The protection of the Russian border in Transbaikal was their great merit for the
Russian Tsar. In recognition of their service the commander of the regiment Paul
Petrovich and his relative Alexey Lazarevich Gantimurov were granted the deeds to
the eternal land possession of the Uralga and Talacha river valleys. The
Gantimurovs gave to the Russian government many eminent people for military
and civil service.11

Nikolay Petrovich Gantimurov (1868-1943) was the last member of the
family who was the head of the Nerchinsk Tungus people and the leader of the
Uralginsk Steppe Duma concerning foreigners’ problems. Back then the Tungus
people numbered about thirty thousand. At the end of the 19th century the direct
descendants of the old prince Peter Gantimurov were only thirty-seven people.
History has preserved some of their names.
Among these was Gamaliel Gantimurov, the first Evenki novelist and
playwright. In the history of Evenki literature his works set up the tradition of
“great prose” and autobiographical narrations, which are still developing in
modern Evenki verbal folklore. It is of great importance that the biographical
Melihov 1991, p. 5.
Shirokogoroff 1929, p. 22.
10 ARASStPB, fonds 21, inventory 4, case file 29, list 15.
11 Bolonev 2002, p. 32.
8
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images of his relatives, especially the image of Nikolay Petrovich, were included by
G. Gantimurov in the novel Ganya Khmurov, which was published in the steam
printing house in Tomsk (1904). This novel has a wonderful history. First of all, it
was the first novel and great epic work of Evenki literature, as has been known by
a small circle of experts for a long time. Secondly, this novel can be considered to
be a delayed piece of art in Evenki literature. It is mostly explained by his
descendance from the princely family. This discovery has solidified my scientific
interest and evoked my curiosity towards the creative works of the first novelist
and representative of the legendary Gantimurov family.
This first novel in two parts was published in the Russian language. Thanks
to their secular education and orthodox religion, all representatives of the
Gantimurov family knew Russian perfectly well and spoke it as their native tongue.
Paradoxically, it is commonly believed that the “big epic form” had not been
formed in Evenki literature.12 The range of problems touched upon in the first
part of the Evenki novel is determined by such themes of the orthodox sermon as
Goodness, Forgiveness and Compassion. The main character of the novel is a
disabled child, whose tragic life has a lot in common with the author’s real life. One
of the first researchers of G. Gantimurov’s literary heritage, B. Lebedev, noted that
Gantimurov’s novels are full of social problems. The main character lives with
people from different social groups. Going through the challenges he faces leads
the main character to a conclusion that people have to fight against outrageous
social and economic inequality.13

G. Gantimurov’s prosaic creative works gained further development within
the cultural and literary processes taking place in Transbaikal literature at the turn
of the 20th century. Transbaikal literature before the Great October Socialist
Revolution was characterised by scenes of everyday life, and was mainly presented
in prose. It was caused by the growing interest of different writers in the history of
this region and its ethnography. The bulk of these works were stories about family
and everyday life, tales and novels. Their appearance is connected with the
influence of the “naturalist writers,” whose works dwelled upon the social aspects
of life, such as societal morals, submissiveness, women and children’s readiness to
make sacrifices, the ethnic minorities’ position, deportation and imprisonment with
hard labour. The first part of G. Gantimurov’s novel became without any doubt a
real event in Transbaikal literature. It had huge success, which led to further
cooperation with publishing houses of bigger cities. However, events following the
Great October Social Revolution changed the life of this talented writer, whose
considerable creative heritage gave us valuable insights into the origin of Evenki
literature and the development of the ethnic minorities’ literature in prerevolutionary Russia.
Further research of the Gantimurovs’ history has revealed the names of
some more of its representatives. In particular, the notes of Lieutenant Nikolay
Innokentyevich Gantimurov (1880-1924) have stood the test of time and are
12
13

Voskoboynikov 1975, p. 527-528.
Lebedev 1967, p. 17.
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currently kept in the Russian State Library. His brother Innokentiy and he proved
themselves in the battle at Port Arthur during the Russian-Japanese war in 1904. In
the Book Museum of the Russian State Library we managed to discover works
which belong to another descendant of the Gantimurov princely family - “the first
troop lieutenant of the second East-Siberian linear battalion Mikhail Gantimurov.”
This is the exact name which is designated in the enclosed List of Officers. This
rare edition has been perfectly preserved in the library of the Winter Palace. It is a
small book in a crimson cloth cover with an ex-libris from Aleksandra Feodorovna’s
library. Its full title is Pamyatka strelka 21 Vostochno-Sibiskago Yeya Velichestva
Gosudaryni Imperatritsy Aleksandry Fedorovny Polka [The handbook of a shooter from
the 21st East-Siberian Her Majesty Empress of Russia Alexandra Feodorovna’s
Regiment] and it was published in Blagoveshchensk in 1907. The book includes
more than ten images of those historical persons who are mentioned by Mukhail
Gantimurov in connection with the events described in it. The “handbook” starts
like this:
There are such moments in the life of each person, which will never be erased from
the memory. The days of hardship and joy, crucial moments and lessons leave an
eternal imprint on our memories.14

Mikhail Gantimurov describes his regiment’s heroic past which was directly
connected with the history of the Amur River region’s development: Yerofey
Khabarov’s pioneer conquests (1603-1671), the conclusion of the Treaty of
Nerchinsk with China (1689), the chronicles of Aigun military conflicts when
Mikhail Gantimurov’s battalion took “the most active participation in the capture
of Aigun,” certain moments of the Russian-Japanese war, and the order of the
regiment commander Lasskiy to “send regiments as fast as possible to the place
where Christians bled.”15 According to the following remark in the “handbook,”
we can suppose that the Tungus soldiers were also a part of this regiment: “horse
hunting guards and dismounted warriors had been called from their squadrons to
take part in the combat.”16 In this manner, the Tungus people who left China
centuries ago came to be on the other side of the barricade and bravely protected
the Russian lands.
Conclusions
For a long time there was no information about the representatives of the wellknown princely Gantimurov family of Tungus descent. The last representatives of
the family had to leave Transbaikal territories and spread around the country in the
1920s. Their traces were lost. Some of them returned to China, the country which
their ancestors were once forced to leave. According to materials of the Arseniev
State Museum of the Primorsky region, which treats the Gantimurovs’ heritage
respectfully, the last descendant of the 11th generation died in Australia in 1998.
His name was Vladimir Innokentyevich Gantimurov (24 June 1906 - 23 January
1998). N. I. Dmitrovskiy published an article in the emigrant Russian magazine
Gantimurov 1907, p. 17.
Ibid., p. 1.
16 Hisamutdinov 2000, p. 56.
14
15
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Australiada (a magazine first published in 1994) devoted to the memory of the
Tungus prince and presented information about Vladimir Innokentyevich’s life.
Due to his father’s transfer to another military service in the Boundary Guards of
the Zaamur district, his parents moved to Harbin in 1909. After the Bolsheviks
came to power, Vladimir Gantimurov, who served in the first cavalry squadron of
the third Molchanov’s regiment, was also forced to move to Harbin in 1922. Later,
in 1925-1926, he served in the Chinese army, where he met his distant relative
Colonel Nikolay Petrovich Gantimurov, the Tungus prince and representative of
the senior branch. He told young Vladimir a lot about their family. Vladimir
Innokentyevich emigrated to Brisbane, Australia, in 1952. He spent his last years
sorting all his documents and materials about the Gantimurov family tree and
exploring the Chinese sources.17 This is the history of the Gantimurovs’ princely
family, which is very typical of the whole historical development of Russia and its
faithful sons. This is how the Gantimurovs left Russia. The return and recognition
of the first Russian-language novelist and playwright Gamaliel Gantimurov in the
framework of Evenki literature was the continuation of that narrow path that
connected the Evenki people from Russia and China, a path begun by prince
Gantimur and his descendants.
The Life of Prince Gantimurov in the Framework of Chinese-Russian Relations in the 17th20th Centuries (Historical and Literary Prospects)
(Abstract)
The article presents integrated and little explored data about the Gantimurovs who were descended
from the Evenki people, and were subjects of the Chinese Emperor Kamhi and the Russian Tsar.
Relying on available sources (including archives), we have managed to specify the particular time
when prince Gantimurov first came to Russia and the history of his family’s baptism. The application
of historiographic, descriptive and narrative methods has enabled us to reveal barely known facts
about the Gantimurov princely family, to summarise historical evidences about the Tungusic family
tree and to trace its history within the framework of Sino-Russian relations during the 17th-20th
centuries. The article also provides the results of archival research on creative works of prince
Gantimurov’s descendant Gamaliel Gantimurov, who was the first Evenki novelist and playwright.
The article presents an analysis of the novel Ganya Khmurov (1904), which became the first Russianlanguage book in the history of Evenki literature. This creative work set up the tradition of “great
prose” and autobiographical narrations which are still developing in Evenki verbal folklore. While
conducting the research, the author of the article has introduced into scientific circulation and
thoroughly studied Pamyatka strelka 21 Vostochno-Sibiskago Yeya Velichestva Gosudaryni Imperatritsy
Aleksandry Fedorovny Polka written by Mikhail Gantimurov. The book describes the conclusion of the
Treaty of Nerchinsk (1689) with China, and restores the chronicles of military conflicts in the Far
East at the beginning of the 20th century in which the regiment under the command of prince
Gantimurov’s descendant took “the most active part and always fought where Christians bled.”

17

Dmitrovskiy 1998, p. 17.
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HJ
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IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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PZ
QG
QSA
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RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
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- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
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Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
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- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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JOSEPHE II CENSUS OF 1784-1787 IN ZARAND COUNTY
Ionuţ-Cosmin CODREA
The land of Zarand is a well-delimited geographic and ethnographic area, with a
well-defined historical identity, lying between the western, mountainous parts of
the old Zarand County and the eastern plains. The western part of the Apuseni
Mountains rises as a row of mountainous massifs, isolated by broad alluvial
depressions, which look like bays on a map and are actually intermountain plains.
Through these tectonic depressions is made the link between the valleys of the
Black Criş and the Mureş, the so-called Deva - Beiuş depression corridor.1
This region stretches along the White Criş, marked in the north by the
Codru Moma Mountains and by the mountains of Bihor and Zarand, while to the
south by the Metaliferi Mountains. Geographers recognise, generally, the unitary
character of this Zarand “County,” although between Gurahonţ and Leasa the
continuity is recognised only in the White Criş Valley. In the east, the
intermountain valley (also called the Brad Basin) continues until Săcărâmb, in a
region that generically belongs to the Metaliferi Mountains, while downstream it
continues until Gurahonţ.2
In the 18th century, administratively speaking, the Land of Zarand had
reached the end of a long journey and had turned from a part of the old County of
Zarand (constituted around the eponymous fortress in the 12th and 13th centuries)
into a county in its own right, through the “Karolin Resolution” of 31 December
1732, issued by Emperor Charles VI.3
The decision to carry out the Joseph II Census of 1784-1787 is part of a set
of administrative measures implemented by the monarch “Aufklärer” Joseph II,
which he wanted to be a more vigorous continuation of the reforms started by
Maria Theresa.
The first step in this regard was made in 1783, when, by imperial decree,
Transylvania was divided into 10 counties. The following year, their number
increased to 11. The new administrative-territorial entities no longer took into
account the former territories of the privileged nations (Hungarians, Szeklers and


This paper has been prepared with the financial support of the project “Quality European
Doctorate-EURODOC,” contract no. POSDRU/187/1.5/S/155450, project co-financed by the
European Social Fund through the Sectoral Operational Programme “Human Resources
Development” 2007-2013.

PhD Student at the “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania; e-mail:
ionut.codrea@yahoo.com.
1 Tudoran 1983, p. 14-15.
2 Ibid.
3 Edroiu, Cernovodeanu 2002, p. 43-44.
Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 389-395.
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Saxons), which had functioned based on now anachronistic feudal law. Therefore,
the purpose of the emperor was to modernise and standardise the administration
of Transylvania, making it the same as in the other parts of the Habsburg Empire.
In this new administrative equation, the imperial Rescript (edict) of 3 July
1784 provided the organisation of a county that was to bear the name “Hunedoara,
united with Zarand” (Latin: Comitatus Hunyad cum Zarand unitus). The same
legislation stated that this new administrative structure would be divided into three
Circles (Latin: Cerculi), headed by a Viscount substitute. Due to the large size of the
new county, the Gubernium in Sibiu approved its division into four Districts:
Haţeg, Zarand, “This Side of Mureş” (Latin: Cis Marusianus) and “Beyond Mureş”
(Latin: Trans Marusianus).4
The next stage was that of a new census, which was intended to accurately
estimate the relationships between the landowners and their subjects, with the
results to be used as the basis for future land regulations. The manner of carrying
out the census was regulated by the imperial Rescript of 1 October 1784.
Such censuses had been carried out in Transylvania before, for establishing
the population number, determining taxes or the number of Romanians, according
to their faith. The new Joseph II Census had, however, a more comprehensive
nature, introducing the basic rules of modern population assessments: simultaneity
of information capture and uniformity of rules, criteria leading to a greater
accuracy of information. One of the main characteristics and revolutionary
novelties of this population census was exhaustiveness.5
Census data gathered in the county Hunedoara, united with Zarand, in
1784-1787, have been researched and published by Traian Bălan;6 then by Liviu
Botezan and Roland Schilling, in a paper divided into three parts, focused in
particular on the area south of the River Mureş;7 then by Mihai Cerghedean, with
special focus on the Land of Haţeg;8 by Ion Frăţilă and Iosif Jivan, for the Deva
area;9 and, more recently, by the late historian Vasile Ionaş.10
Nevertheless, these studies have not dealt with the population census that
took place approximately at the same time. These census results have been
published in a paper by Danyl Dezső and Zoltán David, who cover the whole
territory of Hungary. Data about the number of houses, of families and of
residents can be found in the tables of the census. The population is divided by
gender, marital and social status, including statistics about the number of children,
grouped by age. One criterion that is notably missing is religion, proof that the
imperial government was interested in the secular aspect of the expected reforms.11

Ionaş 2012a, p. 217-218.
Ionaş 2010, p. 184; Ionaş 2012b, p. 172.
6 Bălan 1968, p. 577-584.
7 Botezan, Schilling 1970, p. 121-131; Botezan, Schilling 1971, p. 89-105; Botezan, Schilling 1973, p.
213-230.
8 Cerghedean 1971, p. 107-114.
9 Frăţilă, Jivan 1969, p. 73-79.
10 Ionaş 2012a, p. 172-182.
11 Dezső, Dávid 1960. Hunedoara County settlements are between pages 376 and 387.
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Some census related documents are kept in the National Archives of
Romania, Hunedoara County Department, in three cases, and are likely to bring
new data, at least regarding the census carried out in the Land of Zarand. From an
archival perspective, we identified these sources in the records of Hunedoara
Prefecture, under the following numbers: no. 70/1785 and no. 33/1786 - the
census conducted by settlements - and no. 3/1787 - the census conducted by
boroughs (the lowest-level administrative unit - Latin: Processus).12
We will speak, in the beginning, about the census stages and about any
further information concerning the landowners.
Note that religious confession appears among the data gathered in 1787, a
particular situation, since it had not been mentioned in the previous years, nor in
the general census.13
During the 11 March 1785 meeting, the Tabula continua of the county
Hunedoara, united with Zarand, analysed Decree No. 1185, issued by the
Transylvanian Gubernium on 18 February 1785, regarding the progress of the
census, and decided that the census commissioners would be starting their activity
after 9 April 1785.14 In the Land of Zarand, the census was carried out in two
stages: a first phase in late 1785 and early 1786 and a second phase during the
months of May to November 1787. The second stage of the census was due to the
order of Transylvanian Gubernium, no. 6321/5 April 1787, which stated that the
census should be revised.15
The census commissioners used standard tables, printed on watermarked
paper, and the ends of the table were written in four languages: Hungarian,
German, Latin and Romanian (the Romanian text written in Cyrillic). In the first
stage of the census, the printed tables were only in Latin and Romanian, although
with Cyrillic script. In the second stage they used all the presented languages.
German was used only in the case of Baia de Criş borough.
Significantly, in these questionnaires appears translated into Romanian the
type of data that were to be recorded; the detail indirectly suggests the number of
Zarand’s ethnic Romanian administrative staff. For example, in the census sheets
of 1785 and 1786 all tabular data are translated into Romanian: “numele domnilor”
(name of the lords/landowners), “numărul casălor” (number of houses), “numărul
familiilor creştinilor” (number of Christian families), “numărul jidovilor” (number
of Jews), “creştini, parte bărbătească” (male Christians), “popi” (priests), “nemeşi”
(nobles), “dregători şi cei mai de cinste” (bureaucrats and most honoured people),
“orăşani în oraşe şi meşteri prin sate” (city dwellers in the city and craftsmen in
villages), “proşti” (peasants), “cei ce urmează meşteşugul” (those who follow a
craft), “grădinari, lucrători pe zi şi cei ce cu munca mâinilor îşi câştigă hrana”
(gardeners, day labourers and those that earn their meals by manual labour), “din
răghiment” (of regiment), “aicea să cuprinde partea fămeiască” (here are to be
mentioned the females).
HCDNAR, fund Prefecture of Hunedoara County, file no. 70/1785; file no. 33/1786; file no. 3/1787.
Ibid., file no. 3/1787.
14 Ionaş 2012a, p. 173.
15 HCDNAR, fund Prefecture of Hunedoara County, file no. 3/1787, p. 1.
12
13
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The ends of the table were divided into five columns, each divided into a
specific number of sections. In the following, we shall present the table rubrics:
The first column contains the name of the property and of its landlord
(Latin: Nomina dominiorum).
In the second column, there were specified the number of houses and of
families, the latter divided into “Christian” and “Jew” (in the late 18th century the
Jews were not yet politically emancipated in Transylvania).
The third column noted the social status of the Christian men - ex.:
“priests,” “proprietors,” “bureaucrats,” “craftsmen,” “peasants,” “day labourers”,
“the number of those who cannot work.” The number of children (divided into
two age groups: 1-12 year olds and 13-17 year olds) and the marital status of Jewish
males (married, unmarried, widowed) were also covered here. The female
population was recorded in the same column, but under a separate heading (“here
are to be mentioned the females”).
The fourth column is subdivided into two parts: the first contained the
marital status of the Christian men (married, unmarried, widowed) and the number
of those who had left the village (be they still in the country or abroad). The
second part recorded the number of foreigners living in the village (men and
women from other parts of the empire or from across the borders).
In the period 1785-1786, the census was made by settlements and was
carried out by a single census commissioner, named Michael Makaj. This
bureaucrat failed to cover the entire region of Zarand Circle, in 1785 gathering data
only in a small number of settlements, more specifically in only 14 villages: Baia de
Criş, Dupăpiatră, Grohot, Groşi, Hălmăgel, Dumbrava de Jos, Ociu, Ribicioara,
Sârbi, Tomnatec, Ţebea, Uibăreşti and Vaţa de Jos. In January 1786, he assessed
another 10 villages: Aciuţa, Aciua, Bulzeştii de Jos, Dumbrava, Gura Văii, Poiana,
Pleşcuţa, Rostoci, Tălagiu and Vidra.16
The unsatisfactory results led to the Gubernium in Sibiu demanding the
revision of the census. From May to November 1787, the census was resumed.
This time, the assessment was not made by settlements but by boroughs. The
headings of the table remained the same, with one change. Over the column
registering the domain owner’s name on the initial table was stuck a piece of paper,
on which were recorded: the number of residents, the settlement’s name (Latin:
nomina pagorum), the proprietor (Latin: nomina possessorum), and the number of faiths
followed in the settlement.
Another change is that there was not just one man to carry out the census
anymore, but it was carried out by local notaries or borough commissioners:
Processus Körös-Bánya: Baia de Criş, Rişca, Ţebea, Caraci, Lunca, Cărăstău,
Birtin, Tărăţel, Prihodişte, Vaţa de Sus, Vaţa de Jos, Căzăneşti, Ciungani, Prăvăleni
and Basarabasa. Their census was done by local official Georg Olajos;17
Processus Bleseny: Blăjeni, Buceş, Dupăpiatră, Mihăileni, Potingani, Stănija,
Zdrapţi and Valea Brad. Their census was done by local official Ferentz Balog,
then by the commissioner of Blăjeni borough, Francisc Zohanies;18
16
17

Ibid., file no. 33/1786, p. 7-10, 16-49.
Ibid., file no. 3/1787, p. 9, 21.
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Processus Brad: Brad, Curechi, Bucureşci, Crişcior, Tărăţel, Ruda Brad,
Luncoiu de Jos, Podele, Luncoiu de Sus, Scroafa (Stejărel), Mesteacăn. Their
census was done by Stephanus Kristsori and later by the local notary, Andreas
Laszloffi;19
Processus Nagy-Halmagy: Hălmagiu Mare, Tisa, Ţărmure, Ioneşti, Ocişor,
Ociu, Poienari, Ţoheşti, Hălmăgel, Sârbi, Luncşoara, Vozdoci, Brusturi, Cristeşti,
Băneşti. Census performed by Joseph Ambrassi as well as by Stephanus
Pönfinus;20
Processus Csuts: Ciuci (today Vârfurile), Aciua, Aciuţa, Poiana, Pleşcuţa, Gura
Văii, Rostoci, Dumbrava (Dsunk), Tălagiu, Vidra, Măgulicea, Mermeşti, Lazuri,
Groşi, Leasa, Bodeşti şi Tomeşti. Their census was done by commissioner Lucas
Both and by the commissioner of the Ciuci borough, Franciscus Szente;21
Processus Riskulitza: Rişculiţa, Baldovin, Brotuna, Dobroţ, Leauţ, Obârşa,
Şteia, Tiuleşti, Târnava şi Târnăviţa. Census performed by Michael Kovacs and
then by the commissioner of Rişculiţa borough, Michael Osztrovi;22
Processus Szelistie: Sălişte, Hărţăgani, Ormindea, Călimăneşti-Băiţa, Peştera,
Crăciuneşti, Trestia, Căinelul de Sus, Băiţa. Census performed by Mojses Balog and
by Josephus Horváth;23
Processus Ribitze: Ribiţa, Uibăreşti, Grohot, Bulzeşti, Ribicioara, Tomnatic,
Dumbrava, Vaca. Their census was done by the commissioner of the Ribiţa
borough, Daniel Ranossoni.24
Various particular cases can be noticed at this stage too. All boroughs,
except Ribiţa, have two tables, made by different census commissioners. The
census period is also different. Some of them can be grouped in the period May to
July 1787 and the other in October to November of the same year. A particular
case is Baia de Criş borough, where both tables are less accurately dated, only the
year being mentioned.
Documentation of the decision to resume work in the autumn of 1787 has
not survived, but it can be noticed based on the data differences between entries.
The most important information, which is not shown in the tables made in late
1787, is that of the residents’ religion.
A common point of the two 1787 assessments is the indication of the
landlords (possessorum) from the Land of Zarand. We encounter names of important
noble families of the Hinterland: Hollaki, Kozma, Brádi, Ribiczei, Kristyori, Türi,
Csiszár, Nemes and Szebeni. However, there are also small armorial noble families,
most of them in the village Baldovin.25 We also meet some noble families from
parts of Hunedoara, such as Josika, Nalaczi and General Francisc Gyulay. There
are also some long established family clans of the old Transylvanian elite: Bethlen,
Ibid., p. 10, 17.
Ibid., p. 11, 18.
20 Ibid., p. 12, 22.
21 Ibid., p. 13, 23.
22 Ibid., p. 14, 20.
23 Ibid., p. 15-16.
24 Ibid., p. 19.
25 Ibid., file no. 70/1785, p. 10.
18
19

393
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Ionuţ-Cosmin Codrea

Teleki and Bornemisza. Beside these private properties, there were also stateowned areas: the domain of Hălmagiu and that of the royal fortress of Deva.
Due to its tabular nature, the census of 1784-1787 is a valuable source of
historical demography for the parts of Zarand. Firstly, it reveals concrete data on
the administrative-territorial organization of the territory toward the end of the 18th
century. At the same time, it encompasses the local demographic potential,
differentiated by gender - male and female - which represents a new direction
compared to the medieval censuses, which recorded only the male residents. The
recorded details reveal the employment profile of the locals, exposing the existence
of a small core of “city dwellers” in the Land of Zarand, and, as such, the rise of a
lesser bourgeois society. The statistical data related to employment (as well as those
regarding the land-working peasants) expose the economical landscape of the area.
The clerics are shown as well, which is important when analysing the statechurch relationship. The data about the local noble elite and its domains have their
own importance too. In addition, the census involved a great number of local
bureaucrats, notaries, borough commissioners and revisers, which shows that in
this area the bureaucratic organisation was already viable at the end of the 18th
century, obviously as the successful result of implementing the Austrian methods
of modern administration. That the headings of the census tables have been
translated into Romanian shows the attitude of the Imperial administration
towards the Romanian ethnic majority, but also the emergence of the Romanian
population on the political stage. Of course, the 1784-1787 period marks a rather
long detente, but the late date of the census could be due to the 1784 revolt, since
it is well-known that the Land of Zarand was at the epicentre of this violent social
movement.
Josephe II Census of 1784-1787 in Zarand County
(Abstract)
The Hunedoara County Department of the National Archives of Romania keeps, in three files, a
great number of documents related to the Josephe II census conducted between 1784 and 1787.
These documents provide new information regarding the census carried out in Zarand County. The
census of Zarand County was conducted in two phases: the first phase was from late 1785 until early
1786, and the second phase took place during the months of May to November 1787. Due to its
tabular nature, the census of 1784-1787 is a valuable source of historical demography for the parts of
Zarand County. Firstly, it reveals concrete data on the administrative-territorial organisation of the
territory toward the end of the 18th century. At the same time, it encompasses the local demographic
potential, differentiated by gender - male and female - which represents a new direction compared to
the medieval censuses, which recorded only the male residents. The statistical data related to
employment (as well as those regarding the land-working peasants) expose the economical landscape
of the area. The census hired a variety of local administrators from notaries and borough
commissioners to reviewers, which demonstrates that the Austrian administrative system had been
successfully implemented by the end of the 18th century. The fact that the tabular entries are
translated into Romanian reveals the attitude of the imperial administration in relation to the
Romanian majority population. Of course, the 1784-1787 period marks a rather long detente, but the
late date of the census could be due to the 1784 revolt, since it is well-known that the Land of Zarand
was at the epicentre of this violent social movement.
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- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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PLANUL CASEI LUI GHEORGHE ŞINCAI DIN BLAJ (1789): DOUĂ
DOCUMENTE DE LA MOL BUDAPESTA
Iacob MÂRZA

După părăsirea ordinului călugăresc, în vara anului 1784, Gheorghe Şincai se
dedică activităţii didactice în fruntea Şcolii Normale (schola normalis, fosta Şcoala de
obşte) de la Blaj, unde era director şi învăţător, purtând un dialog permanent cu
autorităţile locale, bisericeşti şi guberniale, pentru bunul mers al învăţământului
românesc din Marele Principat al Transilvaniei1. La capătul mai multor tergiversări,
la 30 septembrie 1784, Guberniul îi răspunde unui mai vechi memoriu. I se aproba,
pentru întreţinere, până la 1 noiembrie 1784, suma de 30 de florini din fondul
şcolilor naţionale. Acest document, echivalent cu numirea în postul de director al
şcolilor române unite din Principatul Transilvaniei, după cum însuşi Gheorghe
Şincai mărturiseşte - „Confirmatus fui director”2 -, marchează debutul activităţii
didactice şi manageriale - la scara principatului - pusă în slujba şcolii naţionale.
După cum se ştie, din calitatea de funcţionar aulic, s-a preocupat de problemele
manageriale ale şcolilor, dar şi de conţinutul învăţământului, urmărind creşterea
numerică a şcolilor, lărgirea orizontului cultural şi profesional al dascălilor, prin
cursuri pregătitoare organizate la Blaj, redactarea şi tipărirea mai multor manuale
ori cărţi de popularizare a ştiinţei, precum şi procurarea de material didactic3.
„Georgius Sinkai de Eadem Primus Scholae Principalis Balasfalv[ensis] et reliquarum
Graeco- Cathol[icarum] per M[agnum] Tran[silva]niae Principatum Director”, căci aşa era
titulatura funcţionarului aulic, a îndeplinit un rol deosebit în dezvoltarea reţelei
şcolare naţionale a principatului. După propria-i afirmaţie, aşa cum reiese din
Elegia, Oradea, 1803, numărul şcolilor înfiinţate s-ar fi ridicat la 300. Cifra este,
fireşte, discutabilă. Oricum, activitatea sa a întrunit aprecierile superiorilor, dacă
avem în vedere şi caracterizarea lui Iosif von Lerchenfeld, inspectorul-şef al şcolilor
naţionale din Transilvania4.


Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail: iacob_marza@yahoo.com.
Istoria învăţământului 1983, p. 279-280, 379-380; Albu 1994, p. 248-280; Protopopescu 1966, p. 177186; Bozac, Teodor 1966, p. 142-150. Vezi şi Mârza 1987, p. 38, 58; Mârza 2005, p. 34, 35, 59;
Mălinaş 1994, passim; Albulescu 2006, p. 118-120.
2 Tomuş 1965, p. 64. Vezi, mai nou: Roman-Negoi 2009, p. 58-71.
3 Cf., selectiv: Albu 1966, p. 73-80; Hossu 1982, p. 48-50; Mârza 1982, p. 402-406; Mârza 2003, p.
285-306.
4 „Duodecim annorum spatio, quibus regundis per Magnum Transilvaniae Principatum Scholis Trivialibus Valachicis
praefui, nunquam ab iis visitandis, emendandis, augendis, firmandisque destiti. Nec intermissae curae meae, et conatus
sua caruere successue. Etenim me urgente, et agente ad trecentas usque excrevere. Salarium meum ordinarium erant
universim Rhefloreni 300. [...] Exhibitorem praesentium Dominum Georgius Sinkai, Scholarum Nationalium
Graeci Ritus unitarum Directorem, a tempore, quo hocce Scholarum Institutum viget, omnibus Officii sui partibus non
minori studio, quam dexteritate satisfecisse omnibusque viribus adlaborasse, ut inter suae Nationis Iuventutem Ingenii,
1

Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 397-409.
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Una dintre problemele serioase, cu care s-a confruntat Gheorghe Şincai, încă
de la începutul activităţii de inspector, a fost lipsa locuinţei pentru cei trei dascăli de
la schola normalis din Blaj. De fapt, nici directorul şcolii nu dispunea de o locuinţă
personală. Această realitate este prezentată şi în adresa către Guberniu, din 11 mai
1788. El chiar sperase să primească un spaţiu în localul seminarului (din curtea
episcopiei), în urma promisiunii episcopului Ioan Bob, directorul şcolilor. Pe lângă
terenul şi materialele de construcţii, aflate pe domeniul Blajului, pe care urma să le
primească gratuit, Gheorghe Şincai mai solicita restul de materiale din fondul
şcolilor naţionale. Trebuia să se construiască locuinţe din piatră, eventual din lemn,
pentru ca învăţătorii să nu mai fie nevoiţi sa locuiască în satele învecinate, din cauza
crizei de locuinţe de la Blaj5.
Un grupaj de documente, recent cercetate, referitoare la demersurile privind
ridicarea locuinţelor pentru dascălii Şcolii Normale de la Blaj6, aruncă o nouă
lumină asupra dimensiunii activităţilor manageriale ale lui Gheorghe Şincai. După
cum s-a constatat, lucrurile s-au tergiversat, motiv pentru care el s-a adresat încă o
dată Guberniului, în aceeaşi problemă, la 2 ianuarie 1789. Sesizarea acestei instituţii
ajunge la episcop, căruia i se sugera să partajeze terenul, condiţionându-l să asigure
lemnul pentru construcţie, respectiv transportul. Totodată, i se solicita lui
Gheorghe Şincai alcătuirea şi înaintarea planului pentru cele patru case. Se
înregistrează, în acest sens, intervenţia lui Ioan Bob la Guberniu, menţionând unele
modificări, dar şi solicitând bani pentru construcţii. La aceeaşi dată este trimis, de
către Gheorghe Şincai, devizul construcţiei, în valoare de 949 florini şi 12 creiţari,
alcătuit de el şi de 5 meşteri, solicitând şi aprobarea documentaţiei.
Funcţionarii de la Guberniu insistă pe lângă Gheorghe Şincai, încă din 20
martie 1789, să solicite sfaturile de specialitate ale inginerului de la Oficiul
Comitatului Alba Inferioară. Conform documentului emis de Guberniu, vizat de
G. Mikes (vezi anexa), asupra devizului înaintat de directorul şcolar în 8 martie
1789, cu privire la preconizatele locuinţe pentru profesori, în absenţa unui plan
(schiţe), documentaţia nu se poate folosi. I se restituie cu obligaţia ca, în înţelegere
cu inginerul Oficiolatului Comitatens Alba (cu sediul în Aiud), care a fost instruit în
acest sens, să se întocmească un plan. Acesta va trebui retrimis Guberniului
împreună cu devizul modificat după nevoile actuale. Aşadar, se impunea o
colaborare între directorul de la schola normalis şi inginerul de la Oficiolatul
Comitatens din Aiud7. De fapt, instituţiei în cauză i se solicita ca inginerul să fie
trimis la Blaj, în vederea alcătuirii unui plan obişnuit pentru locuinţele dascălilor.
Aceştia nu se pricep să-l alcătuiască, motiv pentru care însuşi directorul şcolii, adică
Gheorghe Şincai, a fost informat8.

Morumque Cultura, sanioresque de Officiis civicis Notiones propagentur, requisitus adtestor [...]” (Chindriş 2001, p.
207-208).
5 Prezentarea succintă a problemei, la Tomuş 1965, p. 61-65.
6 MOL, 2042. L. 74/1789, 56777. L 201/1789. Vezi informaţii şi la Protopopescu 1966, p. 184, nota
2; Mârza 2003, p. 300-303.
7 MOL, 2042. L. 74/1789, f. 4r -7r. Mulţumiri doamnei Liliana Popa, Sibiu, pentru ajutorul acordat în
consultarea documentului.
8 Ibidem.
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Planul casei lui Gheorghe Şincai din Blaj (1789): două documente de la MOL Budapesta

Din corespondenţa purtată între Gheorghe Şincai şi autorităţile guberniale în
vara anului 1789 se detaşează un plan cu evaluarea costurilor locuinţei directorului
şi a celor trei dascăli. Expediat la 23 iunie 1789, Überschlag Was die Aufbauung deren
vier Wohnungen für das Personale der Blasendorfer Hauptnormalschule dem hohen Ararium
Kosten darstelle9 reprezintă - practic - un grupaj de informaţii interesante, chiar dacă
foarte tehniciste, şi utile pentru o istorie economică a şcolilor din Blaj. Documentul
a fost văzut de inspectorul suprem al şcolilor naţionale din Transilvania, Iosif von
Lerchenfeld, şi dovedeşte, înainte de toate, efortul managerial al directorului şcolii,
care a colaborat cu inginerul specialist de la Oficiolatul Comitatens de la Aiud. În
esenţă, documentaţia prezintă autorităţilor guberniale devizul general al
construcţiei, autentificat de inginerul Johann Ehrensberg din Aiud, în valoare de
2315 florini şi 43 1/8 creiţari10.
Devizul indică mai multe obiective ale construcţiei. Între acestea, se numără
locuinţa directorului, adică a lui Gheorghe Şincai („Wohnung des Herrn Directeurs
in Plan sub Litt[era] A”). Pentru aceasta s-au prevăzut, între altele: săparea fundaţiei
(„Die Erdaushebung auf denen Fundamentern [...]”); munca zidarilor la fundaţie şi
deasupra ei („Maurer Arbeith in Fundament -Auser dem Fundament”); munca
dulgherului, tâmplarului, lăcătuşului, sticlarului şi sobarului („Zimmermanns,
Tischler, Schloser, Glaser, Hafner Arbeith”). Suma totală estimată era de 655
florini şi 48 1/8 creiţari11. Informaţii interesante sunt şi în ceea ce priveşte locuinţa
unui învăţător („Die Wohnung eines Lehrers in Plan sub Litt[era] B”). De fapt,
sunt trei învăţători, iar devizul vizează aceleaşi lucrări ca în cazul locuinţei
directorului Gheorghe Şincai. Suma totală estimată pentru fiecare dintre cele trei
locuinţe: 553 florini şi 18 1/3 creiţari12. Costul general al lucrărilor de construcţie la
locuinţa directorului şi a celor trei învăţători a fost, după cum autentifica inginerul
Johann Ehrenberg de la Oficiolatul Comitatens Alba, la 10 iulie 1789, în Aiud, de
2315 florini şi 43 1/8 creiţari. Se preciza, la aceeaşi dată, că îngrădirea şi terenul
pentru curte şi grădină sunt oferite de episcopul unit, adică de Ioan Bob („Die
Einzaunung sowohl um dem Hof als auch um den Garten wird H[e]r[r] Unirte
Bischof ohnentgeltlich verfertigen lassen”)13.
Sunt importante şi alte informaţii oferite de acest document. Ele mărturisesc
complexitatea efortului managerial al lui Gheorghe Şincai, remarcabil prin spirit
modern şi pragmatism. Ne gândim, de pildă, la planul locuinţelor pentru personalul
Şcolii Normale din Blaj („Grundriss deren Wohnungen für das Personale der
Blasendorfer Hauptnormalschule”). Există referinţe directe la locuinţa directorului
(„A. die Wohnung des Directeurs”), care era împărţită în antreu şi bucătărie, două
camere de locuit, cameră de serviciu, cămară, toaletă, curte, gradină („a. Vorhaus
und die Küche; b, c. zwei Zimmer vor demselben; d. Dienstboten Zimmer; e.

MOL, 5677. L. 201/1789, f. 1r-11r. Transcrierea documentului o datorez amabilităţii dr. Bogdan
Crăciun de la Biblioteca Academiei, Filiala Cluj-Napoca, căruia îi mulţumesc şi pe această cale.
10 Protopopescu 1966, p. 194, nota 2; Tomuş 1965, p. 63; Mârza 2003, p. 302-303.
11 MOL, 5677. L. 201/1789, f. 4r-6r.
12 Ibidem, f. 7r-9r.
13 Ibidem, f. 9r.
9
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Kamer; f. Privatten; g. Hof; h. Garten”)14, iar locuinţa unui învăţător („B. die
Wohnung eines Lehrers”) avea aceeaşi structură15.
Raportat la informaţiile de mai sus cu privire la efortul managerial al lui
Gheorghe Şincai, se impune precizarea că modificarea planului construcţiei
locuinţei directorului şcolii normale, respectiv a celor trei dascăli, pentru care s-a
întocmit un deviz de 2315 florini şi 14 creiţari, a inflamat şi mai mult relaţiile cu
episcopul Ioan Bob. Este un motiv în plus ca Gheorghe Şincai să intervină din nou
la Guberniu, pentru plata surplusului de 1366 florini şi 31 creiţari, faţă de ultima
propunere16.
Nu se ştie, în stadiul actual al cercetării, dacă Guberniul a aprobat ultimul
deviz pentru locuinţele directorului şi învăţătorilor. Probabil, s-a dat o sentinţă
negativă17. Directorul şcolii va afirma, mai târziu, că din cauza lipsei pietrei, nu s-ar
fi construit locuinţele. Forţat de împrejurări, Gheorghe Şincai îşi ridică o casă prin
mijloace proprii18, pe pământul primit de la episcop, ceea ce acesta nu recunoaşte19.
Mai mult, se afirmă că locuinţa a fost ridicată în anul 1791, pe când el se găsea la
lucrările Dietei20. Este interesantă, din perspectiva continuării cercetării asupra
casei lui Gheorghe Şincai, descrierea imobilului, aşa cum reiese din evaluarea lui de
către juzii comitatului, la 11 decembrie 1795. Casa era amplasată în vecinătatea
grădinii episcopului, cu faţada spre stradă. De forma unui magazin, acoperită cu
trestie, casa avea un antreu, două camere cu un cuptor comun, la care se adăugau
alte două încăperi în spate; nu lipsea o „tindă”, cu un cuptor pentru pâine, uşă de
fier, dulap din cărămidă. Exista şi o afumătoare din cărămidă. Casa avea un pod din
scândură, uşi şi ferestre cu tocuri. Curtea deţinea dependinţe, bucătărie, cuptor cu
horn de cărămidă, şopron, pivniţă, două cămări, fântână din piatră, cu o cumpănă
din stejar. Locuinţa era înconjurată de o vegetaţie bogată formată din sălcii, ulmi,
arţari, pomi roditori, meri, peri, vişini, cireşi, piersici, frăgari, la care se adăugau
viţa-de-vie, strugureii, agrişii şi socii21.
Se impun câteva concluzii, în finalul cercetării. Studiul abordează un aspect
mai puţin cunoscut din activitatea managerială a polihistorului Gheorghe Şincai, pe
când a îndeplinit funcţia de inspector al şcolilor greco-catolice din Marele Principat
al Ardealului, între anii 1782 şi 1794. Baza documentară a cercetării o constituie un
set de izvoare, care se păstrează la Magyar Országos Levéltár, Gubernium
Transsilvanicum in Politicis, Budapesta, F 46 2042. L. 74/1789, 5677. L. 201/1789.
Sursele istorice dovedesc preocuparea lui Gheorghe Şincai în vederea construirii
unor locuinţe atât pentru cei trei dascăli de la schola normalis, cât şi pentru directorul
acesteia.
Ibidem, f. 11r.
Ibidem.
16 Tomuş 1965, p. 63.
17 Ibidem; Protopopescu 1966, p. 184.
18 Informaţii preluate de la Tomuş 1965, p. 64 (care valorifică un document unguresc consultat la
Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca).
19 Este una din faţetele conflictului uman dintre episcopul Ioan Bob şi Gheorghe Şincai (vezi, mai
nou, Dumitran 2005, passim).
20 Tomuş 1965, p. 63.
21 Ibidem, p. 64.
14
15
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Din schimbul de adrese purtat de Gheorghe Şincai cu autorităţile guberniale
în vara anului 1789 se impune un plan cu evaluarea costurilor locuinţei directorului
şi a celor trei dascăli de la şcoala normală din Blaj. Expediat la 23 iunie 1789,
Überschlag Was die Aufbauung deren vier Wohnungen für das Personale der Blasendorfer
Hauptnormalschule dem hohen Ararium Kosten darstelle reprezintă - practic - un grupaj de
informaţii utile pentru o istorie economică a şcolilor din Blaj. Planul locuinţelor
pentru învăţători şi director se publică în Anexa studiului. Demersul managerial al
lui Gheorghe Şincai era cunoscut şi de episcopul Ioan Bob, directorul şcolilor din
Blaj. Actul mărturiseşte, înainte de toate, efortul administrativ al Gheorghe Şincai,
care a colaborat cu Johann Ehrensberg, inginerul specialist de la Oficiul
Comitatens din Aiud.
În stadiul actual al documentării, nu se ştie, dacă Guberniul a aprobat planul
locuinţelor. Problema a rămas „în suspensie”. Însă, din anumite surse istorice
rezultă că, în anul 1791, Gheorghe Şincai deţinea o locuinţă personală, construită
însă cu mijloace proprii pe un teren din vecinătatea curţii episcopale.
Plan of the Home of Gheorghe Şincai from Blaj (1789):
Two Documents from MOL Budapest
(Abstract)
This article approaches a lesser-known aspect of the managing activity of polymath Gheorghe Şincai
(1754-1816) from the time when he occupied the position of inspector of Greek-Catholic schools in
the Great Principality of Transylvania, between 1782 and 1794. The documents that underpin this
research are a core of sources kept in Magyar Országos Levéltár (MOL), Gubernium Transsilvanicum in
Politicis, Budapest, F 46 2042. L. 74/1789, 5677. L. 201/1789. Historical sources indicate Gheorghe
Şincai’s involvement with a project to build homes for three teachers from schola normalis, as well as
for its principal.
From the exchange of correspondence between Gheorghe Şincai and the governing
authorities in the summer of 1789, we can see that a plan was laid out assessing the cost of the four
homes. Dispatched on 23 June 1789, Überschlag Was die Aufbauung deren vier Wohnungen für das Personale
der Blasendorfer Hauptnormalschule dem hohen Ararium Kosten darstelle represents authentic technical
information useful for studying the economic history of schools in Blaj. The plan is published in the
annex of this paper. The document was seen by chief inspector of national schools in Transylvania,
Iosif von Lerchenfeld. Similarly, the managerial approach of Gheorghe Şincai was known by Bishop
Ioan Bob, Principal of the schools of Blaj. The act evidences, above all, the administrative endeavour
of the school’s principal, who collaborated with Johann Ehrensberg, a specialist engineer from the
district office in Aiud. The document presents to the governing authorities an estimate of the
construction costs, authenticated by the engineer from Aiud, of 2,315 florins, 43 1/8 kreuzers.
It is not known, based on available sources, whether the government approved the plan to
build homes for the teachers and principal. However, certain historical sources reveal that in 1791
Gheorghe Şincai owned a personal home, but built through his own efforts on terrain near the
Episcopal court.
Explanation of Figures
Fig. 1. Page from the bill of quantities dated 23 June 1789.
Fig. 2. Floorplan of the house belonging to the principal of the Normal School in Blaj (1789).
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ANEXA
p. 1
5677 201.1789
v. Lerchenfeld
Georg Sinkai Director der Balasfalvaer Schulen unterlegt den Plan, und Kostenüberschlag der in
Balasfalva für ihn und andere 3 Lehrer zu erbauenden Quartiere zur Begnehmigung.
p. 2
Georg Sinkai, Director der Blasendorfer Hauptschule unterlegt den von dem Ingenieur des Albenser
Komitats entworfenen Plan und Kostenüberschlag der in Blasendorf für ihn und andere 3 Lehrer zu
erbauenden Quartiere.
Gutachten
Plan und Ueberschlag sind der hiesigen Baudirektion zur Prüfung zu übergeben.
p. 3
[…]
p. 4
Überschlag

Wohnung des Herrn Directeurs in Plan sub Litt. A
Die Erdaushebung auf denen Fundamentern, welche meßen
an länge 34 0 0
breite 0 2 0
536
tiefe 0 3 0
die Heraushebung und Verführung einer C[ubic] Klast[er] Erde a 1
f. 30 x.
Zusammen
Maurer Arbeith in Fundament
Sämmtliche Hauptmauern meßen an län[ge] 34 0 0
br[eite] 0 2 0 5 3 6
hö[he] 0 3 0
Auf eine Cubic Klaster 2200 brenziegeln gerechnet lauth obiger
Summa kommen Ziegeln
11700
auf 3 Öfen absäz und ein Herd
600
summa 12300
das tausend Ziegeln a 4 f. 30 lauth obiger Summa macht
24 Viertel Kalch auf eine Cubic Kl[oster] Lauth obiger
Summa 138
auf die Öfen Absäz 12
summa 150
der Sandt wird von dem Markt Balasfalva ohnentgeltlich herbei
geführt
das viertel Kalch 17
Maurer, und Handlanger Arbeith a Cubic Klaster 5 f.
die Öfen Absäz und dem Herd aufzumauern überhaupt

Geld Betrag
Einzeln
Zusammen

8.22 2/4

8.22 2/4

55.7 ½

42.30
28.45
2.45

129.7 1/2

Auser dem Fundament
Die Hauptmauern, und Seitenwände werden von Holz aufgebaut,
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wozu Balken die auf die Mauer zu liegen kommen, wie in Plan sub.
Lit[tera] A, xy zu sehen ist, die an länge meßen 39 4 dick 1 von
harten Holz, die Klaster a 1 f. 10 x samt Fuhrlohn
Latus
Trans Latum:
p. 5
22 Pfeiler von harten Holz 1,5 lang, 1 dick, die Klaster samt
Fuhrlohn a 1 f. 10 x.
zur Verflechtung deren Wände wird der Herr Unirte Bischof, das
Materiale herbeischafen.
die Herbeiführung und Verschmirung deren Wände wird der Markt
und das Dorf Balasfalva ohnentgeltlich verichten.
zur Ausweissung des Gebaudes sowohl inwendich als auch
auswendich werden 30 Viertel Kelch angetragen, das Viertel samt
Fuhrlohn a 17 macht
Zusammen
Maurer Arbeith
Zimmermanns Arbeith

46.11 2/3
46.112/3
46.58 1/3

137.30

8.30
4
12
117.40

Zimmermanns Arbeith
von weichen Holz 10 Stuck Mauerbänck 4 l[ang] 8 dick, das St[uck]
a 28
16 St[uck] Balken 4 3 l[ang], 6 dick, a 25
50 St[uck] Sparren, das Stuck a 12
16 St[uck] Hannbalken 2 lang, 4 dick, a 8
25 St[uck] liegende Dachstuhlsäulen, 4 l[ang], 4 dick, a 20
50 St[uck] Aufschöbling, das St[uck] a 2
168 St[uck] Latten, das St[uck] a 4
2016 Lattennägel, das m/l a 2 f.
50 St. Aufschöblingsnägel, 1 St[uck] a 1
8350 St[uck] Schindel, das m/l a 2 f. 15
18700 Schindelnägel, das m/l a 30
Zimmermanns Arbeith 35 f.
Summa
p. 6
Latus
Tischler Arbeith
5 Verschalte Türen samt Futter, Verkleidung, und Tür Stöck, 1
St[uck] a 5 f.
10 Fenster Stöck mit 2 Flügel, 1 St[uck] a 1 f. 25
46 Stück Sturzboden draum (?) 4 l[ang], 6 dick, a 25
13 Stück Sturzboden draum (?) 2 l[ang], 6 dick, a 12
zur Behaung und Einsetzung eines Stams a 4
490 St[uck] Bretter zur dopelter Verdillung des Sturzboden, 1
St[uck] a 7
Auf 1 Brett 12 Lattennägel 5880 St[uck], das m/l a 2 f.
zwei Sitz auf denen Privatten a
Tischler Arbeith vor Abhoblung und Annägelung eines Brettes 5
Die Anfühlung des Fußbodens mit Erden, und dem Estrich auf
dem Sturzboden wird der Markt und Dorf Balasfalva ohnentgeltlich
herbeischafen.
Zusammen
Schloser Arbeith
10 Fenster mit zwei Flügeln zu beschlagen, auf ein Fenster 4

4.40
6.40
10
2.8
8.20
1.40
11.12
2.1 1/2
0.50
18.46 5/8
9.21
35
112.39 1/8
367. 49 1/8
25
14.10
19.10
2.36
3.46
57.10
11.45
3
40.50

177.27
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Winkelhacken, 4 Scheinhacken, 4 Steigenkögel, 2 Voreiber, 2
Fensterknöpfe und 4 Fenster Stangeln, zusammen 1 f. 45
5 Türen zu beschlagen mit ganzen Schlößer a 3 f.
24 Stück Klampfen zur Verbindung des Dachs, 1 St. a 12 x
Zusammen

17.30
15
4.48
37.18

Glaser Arbeith
10 Fenster zu verglasen, in ein Fenster 60 Scheibe, die Scheibe samt
Einsetzung a 3 ½ x
88 Haften, das St[uck] a ½ x
Zusammen

35
0.44
35.44

Hafner Arbeith
3 neue Öfen aufzusetzen, das St[uck] a 6 fl. 30
6 Schieneißen, das St[uck] a 1 fl.
Auf Bau Requisiten
Zusammen
Summa totalis
p. 7
Die Wohnung eines Lehrers in Plan sub Litt[era] B

19.30
6

Die Erdaushebung auf denen Fundamentern, welche meßen an
länge 32 0 0
breite 0 2 0
510
tiefe 0 3 0
die Heraushebung und Verführung einer Cubic Klaster Erde a 1 f.
30 x.
Maurer Arbeith in Fundament

7.45

25.30
12
655.48 1/8

7.45

Sämmtliche Hauptmauern meßen an län. 32 0 0
br. 0 2 0 5 1 0
hö. 0 3 0
Auf eine Cubic Klaster 2200 Brenziegeln gerechnet macht 11200
auf 2 Öfen absäz und ein Herd
400
summa 11600
das tausend Ziegeln a 4 f. 30 x.
24 Viertel Kalch auf 1 Cubic Klaster gerechnet
auf die Öfen Absäz
9

52
124

summa 133
das viertel Kalch a 17 x. macht
Maurer, u. Handlanger Arbeith a Cub[ic] Kl[aster] 5 f.
die Öfen Absäz und dem Herd aufzumauern überhaupt
der Sandt wird ohnentgeltlich herbei geführt
Zusammen
Auser dem Fundament
Balken 34 4 lang, 1 dick von harten Holz, die Klaster a 1 f. 10 samt
Fuhrlohn macht
17 Pfeiler von harten Holz 1 5 lang, 1 dick, die Klaster samt
Fuhrlohn a 1 f. 10 x.
zur Verflechtung deren Wände wird das Materiale der Herr Unirte
Bischof herbeischafen.
die Herbeiführung und Verschmirung deren Wände, wird der

37.31
25.50
2
117 21

117.21
40.26 2/7
36.21 2/7
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Marckt und das Dorf Balasfalva ohnentgeltlich verichten.
Latus
p. 8
zur Ausweissung des Gebaudes sowohl inwendich als auch
auswendich werden angetragen 26 Viertel Kalch, das Vier. a 0.17x
Maurer Arbeith
Zimmermanns Arbeith
Zusammen
Zimmermanns Arbeith
von weichen Holz 9 Stuck zu Mauerbänck 4 l[ang] 8 dick, das
St[uck] 28 x.
16 Stuck Balken 4 l., dick 6, das Stuck a 25 x.
50 Stuck Sparren, das Stuck a 12 x.
16 = Hannbalken a 8 x.
25 = liegende Dachstuhlsäulen 20 x.
50 = Aufschöbling a 2 x.
168 = Latten, das Stuck a 4 x.
2016 Lattennägel, das m/l a 2 f.
50 St. Aufschöblingsnägel, a 1 x.
8200 Schindel, das m/l a 2 f. 15 x.
18300 Schindelnägel, das m/l a 30 x.
Zimmermanns Arbeith
Zusammen
Tischler Arbeith
4 Verschalte Türen samt Futter, Verkleidung, und Tür Stöck, a 5 f.
7 Fenster Stöck, u Rahmen mit 2 Flügel, 1 St[uck] a 1 f. 25 x.
38 Stück zu Sturzboden braun (?) 4 l [ang], 6 dick, a 25 x.
13 Stück = 2 l[ang], 6 dick, a 12 x.
zur Behaung und Einsetzung eines Stams a 4 x.
321 St[uck] Bretter zur Verbretterung des Sturzboden, das St. a 7 x.
3854 Lattennägel, auf ein Brett 12 Nägel gerechnet,das 8 m/l a 2 f.

Translatus
p. 9
zwei Sitz auf denen Privatten a
Tischler Arbeith vor Abhoblung und Annägelung eines Brettes 5
Die Anfühlung des Fußbodens mit Erden, und dem Estrich auf
dem Sturzboden, wird der Markt und das Dorf Balasfalva
ohnentgeltlich praestiren.
Zusammen
Schloser Arbeith
7 Fenster mit 2 Flügeln zu beschlagen, mit aller Zugehör a 1 f. 45
4 Türen zu beschlagen mit ganzen Schlößer a 3 f.
24 Stück Klampfen zur Verbindung des Dachs, 1 St. a 12 x
Zusammen
Glaser Arbeith
7 Fenster zu verglasen, auf 1 Fenster 60 Scheibe, die Scheibe a 3 ½
x.
56 Haften, das Stuck a ½ x.
Hafner Arbeith
2 Öfen neu aufzusetzen, 1 St. a 6 fl. 30 x.

76 48 1/3
7.22
3.20
10.30

124 6

98.10 1/3

4.12
6.40
10
2.8
8.20
1.40
11.12
4.1 1/2
0.50
18.25 1/2
9.9
35
111.38
20
9.55
15.50
2.36
2.58
37.27
7.42

3
26. 45
96. 28
126.13
12.15
12
4.48

29.13

24.30
0.28

24.58

13
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4 Schieneißen, 1 St. a 1 fl.

4
Zusammen

27
12
553.18 1/3
655.48 1/8
553.18 1/3
553.18 1/3
553.18 1/3
Summa
2315.43 1/8
Was die Aufbauung deren vier Wohnungen für das Personale der Blasendorfer Hauptnormalschule
dem hohen Ararium Kosten darstelle
Die Einzaunung sowohl um dem Hof als auch um den Garten wird H[e]r[r] Unirte Bischof
ohnentgeltlich verfertigen lassen.
Sig[natur] N[agy] Enyed 10 Juni 1789 Jo[hann] Ehrenberg m. p. Ingenieur
Auf Bau Requisiten
Summa Totalis
Das Gebau vor dem Herrn Directeur
vor dem 1er Lehrer
vor dem 2er Lehrer
vor dem 3er Lehrer

p. 10
dem 17 Julius 1789
Der Baudirektion b. m. um Bericht und Gutachten. Vom Königl[ichen] S[ieben]burgen Gubern[ium]
H[ermann]stadt 17 Juli 1789.
p. 11
Grundriss deren Wohnungen für das Personale der Balsendorfer Hauptnormalschule
A. die Wohnung des Directeurs
a. Vorhaus und die Küche
b, c. zwei Zimmer vor demselben
d. Dienstboten Zimmer
e. Kamer
f. Privatten
g. Hof
h. Garten
B. die Wohnung eines Lehrers
a. Vorhaus und die Küche
b. ein Zimmer vor demselben
c. Dienstboten Zimmer
d. Kamer
e. Privatten
f. Hof
g. Garten
die Länge des Gebäuden sub Lit[tera] A ist 8 lan[g] 4 3 breit
die Länge des Terains ist 19 lä[ng] u[nd] 35 breit
die Länge des Gebäud[en] sub B 8 l[ang]. 4 breit
die Länge des Terains 13 u[nd] 35 breit.
Es kommen noch zwei solche Gebäude aufzuführen als das sub Lit[tera]. B hier auf dem Plan
erscheint.
O und P sind zwei Gassen, welche sich überqwerts durchschneiden.
i k, die ausere Fachade.
l m, der Durchschnitt.
Jo[hann] Ehrenberg m. p.
Ingenieur
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Fig. 1. Filă din devizul întocmit la 23 iunie 1789
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Fig. 2. Planul casei directorului Şcolii Normale din Blaj (1789)
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- Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico
Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.
AnthAnzeiger
- Anthropologischen Anzeiger. Journal of Biological and
Clinical Anthropology.
Antiquity
- Antiquity. A Quartely Review of World Archaeology.
York.
AnUB-LLS
- Analele Universităţii din Bucureşti - Limba şi literatura
străină. Universitatea din Bucureşti.
AO
- Arhivele Olteniei. Craiova; serie nouă (Institutul de
Cercetări Socio-Umane. Craiova).
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AP
APR
Apulum
Archaeologia Bulgarica
Archaeometry
ArchMűhely
Arheologia
ArkhSb
AS
ASS
ASUAIC-L
AT
ATS
AUASH
AUASP
AUCSI
Australiada
AUVT
AVSL
BA
Banatica
Balcanica
BAMNH
BAR
BB
BCMI

- Annales de Paléontologie. L’Association paléontologique
française.
- Acta Palaeontologica Romaniae. Romanian Society of
Paleontologists. Bucharest.
- Apulum. Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia.
- Archaeologia Bulgarica. Sofia.
- Archaeometry. Research Laboratory for Archaeology &
the History of Art. Oxford.
- Archeometriai Műhely. Budapest.
- Archeologia. Organ na Archeologičeskija Institut i Muzei
pri Bulgarskata Akademija na Naukite. Sofia.
- Arkheologicheskiy sbornik. Muzey Ermitazh. Moskva.
- American Studies. Mid-America American Studies
Association. Cambridge (USA).
- Asian Social Science. Canadian Center of Science and
Education. Toronto.
- Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi (serie nouă). Secţiunea IIIe. Lingvistică.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
- Ars Transsilvaniae. Institutul de Istorie şi Arheologie ClujNapoca. Cluj-Napoca
- Acta Terrae Septemcastrensis. Sibiu.
- Annales Universitatis Apulensis. Series Historica.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
- Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
- Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie.
Universitatea din Craiova.
- Australiada: A Russian Chronicle. New South Wales. Woy
Woy (Australia).
- Annales d’Université „Valahia” Târgovişte. Section
d’Archaéologie et d’Histoire. Universitatea Valahia din
Târgovişte.
- Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde.
Sibiu.
- Biblioteca de arheologie. Bucureşti.
- Banatica. Muzeul de Istorie al judeţului Caraş-Severin.
Reşiţa.
- Balcanica. Annuaire de l’Institut des Études Balkaniques.
Belgrad.
- Bulletin of the American Museum of Natural History.
American Museum of Natural History. New York.
- British Archaeological Reports (International Series).
Oxford.
- Bibliotheca Brukenthal. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice / Buletinul
Comisiei Monumentelor istorice. Bucureşti.
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BerRGK
BF
BGSG
BHAB
BI
BMA
BMAntiq
BMN
BMS
BOR
BospCht

Das Börsenblatt
Br J Ind Med
Brukenthal
BTh
Bucureşti
Bucureştii vechi
BUS
CA
Caietele ASER
Carpica
CCA
CCJ
Cele Trei Crişuri
Cetatea Bihariei
CIRIR
CL
Codrul Cosminului
ComŞtMediaş
ConspNum

- Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts. Frankfurt am Main.
- Bosporskij fenomen. Gosudarstvennyj Еrmitazh SanktPeterburg.
- Bulletin of the Geological Society of Greece. Geological
Society of Greece. Patras.
- Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica. Muzeul
Banatului Timişoara.
- Bosporskie issledovanija. Krymskoe Otdelenie Instituta
Vostokovedenija, Nacіonal’na akademіja nauk Ukraїni.
Simferopol, Kerch.
- Bibliotheca Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia.
- Bibliotheca Memoriae Antiquitatis. Piatra Neamţ.
- Bibliotheca Musei Napocensis. Muzeul de Istorie a
Transilvaniei. Cluj-Napoca.
- Bibliotheca Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal „Ioan
Raica”. Sebeş.
- Biserica Ortodoxă Română. Patriarhia Română. Bucureşti.
- Bosporskie chtenija. Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v
period antichnosti i srednevekov’ja. Militaria. Krymskoe
Otdelenie Instituta Vostokovedenija. Nacіonal’na akademіja
nauk Ukraїni. Simferopol, Kerch.
- Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel-Frankfurter
Ausgabe. Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Frankfurt pe Main.
- British Journal of Industrial Medicine. London.
- Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Bibliotheca Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
- Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie. Bucureşti.
- Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice.
Bucureşti.
- Birka Untersuchungen und Studien. Stockholm.
- Current Anthropology. University of Chicago.
- Caietele ASER. Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din
România. Bucureşti.
- Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
- Cronica cercetărilor arheologice. Bucureşti.
- Chemistry Central Journal. London.
- Cele Trei Crişuri. Oradea.
- Cetatea Bihariei. Institutul de Istorie şi Teorie Militară din
Bucureşti, Secţia Teritorială Oradea.
- Cercetări istorice. Revistă de istorie românească. Iaşi.
- Cercetări literare. Universitatea Bucureşti.
- Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Comunicări Ştiinţifice. Mediaş.
- Conspecte numismatice. Chişinău.
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Convieţuirea-Együttélés
Corviniana
CPF
CretaceousRes
Crisia
CRP
Cultura creştină

Dacia
Dări de seamă
DB
De Antiquitate
DFS
DP
Drevnosti Altaja
EHQ
EphNap
EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
751

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

Lista abrevierilor

HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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INSTRUCŢIA ŞI EDUCAŢIA ÎN PRINCIPATELE ROMÂNE
PREPAŞOPTISTE. OBSERVATORI ŞI APORTURI FRANCEZE DIN
ULTIMELE DECENII ALE SECOLULUI
AL XVIII-LEA PÂNĂ LA 1821 (I)
Violeta-Anca EPURE
De la sfârşitul secolului al XVIII-lea, rolul Principatelor Dunărene a sporit
în cadrul „chestiunii orientale”, iar numărul de relatări, proiecte, informări cu
caracter diplomatic în mediile franceze a crescut. Poziţia Franţei, aliată cu Austria,
s-a remarcat prin politica de salvgardare a integrităţii Imperiului Otoman, aflat în
perioada sa de recul. Franţa urmărea să stabilească un echilibru la nivel european,
care putea fi realizat prin „concertarea” pretenţiilor ruse în Balcani. Politica
franceză sub Charles Gravier de Vergennes, ministru de Externe al Franţei în
perioada 1774 şi până în anul morţii sale, în 1787, nu a depăşit cadrele colaborării
cu Rusia, patentată prin pacea de la Teschen (1779) şi tratatul comercial franco-rus
(1787). Pe acest fond convulsionat politic, ultima parte a secolului al XVIII-lea şi
primele decenii ale celui de-al XIX-lea s-au caracterizat printr-o efervescenţă
spirituală şi intelectuală neobişnuită în cele două Principate Dunărene. Contactele
cu Europa au sporit. Pe măsura creşterii prestigiului Franţei în Europa, influenţa ei
s-a resimţit atât asupra conduitei politice a Imperiului Otoman, cât şi asupra
Principatelor. Greaca şi latina dominante anterior în cancelarii şi-au pierdut rolul
primordial deţinut secole de-a rândul, în favoarea limbii franceze, devenită nu doar
limba diplomaţiei, ci şi a oamenilor instruiţi. Vreme de mai mult de două veacuri,
de-a lungul secolului „Luminilor”, urmat de cel al „Naţionalităţilor” şi chiar până în
prima jumătate a secolului al XX-lea, limba franceză a îndeplinit misiunea cvasigeneralizată de a facilita contactul dintre culturi şi civilizaţii pe întregul continent
european1.
Căile prin care s-au stabilit contacte cu cultura europeană au fost dintre cele
mai numeroase şi mai variate: preceptorii francezi prezenţi în Principate după 1774,
la palatele domnitorilor, dar şi în casele marilor boieri, secretarii principilor
fanarioţi, consulii străini, călătorii, francezii care au întemeiat pensioane la
Bucureşti, Iaşi, Galaţi etc. În anturajul domnitorilor fanarioţi, limba franceză era
vorbită de nativi, fie ei secretari, preceptori, doctori, bucătari sau guvernante, de
unii călători străini sau de greci de la Curte, aflaţi sau nu în misiuni diverse2.



Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava; e-mail: violetaanca@atlas.usv.ro.
Mai cu seamă după tratatul de la Kuciuk-Kainargi din 1774, în urma căruia Rusia învingătoare a
obţinut de la Poarta otomană dreptul de a stabili consuli şi viceconsuli în Principate, la Bucureşti şi
Iaşi (Boicu 1986, p. 207-248; Mărieş 1985, p. 7; Leancă 2005a, p. 99).
2 Matei 1967, p. 97; Ciobanu 1980, p. 20-21; Păuş 2010, p. 134.
1

Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 411-430.
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Primele contacte şi cei dintâi observatori
Manifestând o vădită exigenţă şi, cel mai probabil, raportându-se la realităţile
din Europa Apuseană, Jean-Louis Carra menţiona că la Iaşi şi la Bucureşti, şcolile
erau puţine, vestitele academii domneşti nu erau altceva „decât nişte gimnazii, în
care doi sau trei călugări ignoranţi dădeau lecţii de latină, de greacă şi de teologie”.
Carra critica „starea neroadă de ignoranţă în care zac cele două naţiuni”3, dar
remarca şi circulaţia operelor lui Voltaire în Principatele Române4. Totodată,
observatorul francez reuşise să descopere câţiva bărbaţi privilegiaţi şi formaţi
printr-o educaţie străină, care ar fi putut sta alături de savanţii francezi cei mai
iluştri. Exemplificând, îi menţiona pe moldoveanul Manolache Bogdan, pe medicul
Theodorakis, cel mai erudit doctor de pe tot cuprinsul Imperiului Otoman, savant
poliglot, profesor de matematici la Academia Domnească din Iaşi, pe învăţatul
Gheorghe Saul, paharnicul şi omul de încredere al lui Alexandru Ipsilanti şi pe
Dimitrie Caragea, despre care călătorul francez scria că era un mare învăţat, un
mare om politic şi un bărbat de o cinste exemplară.
„S-ar părea - concluziona călătorul francez - că soarta a voit să despăgubească întrun fel această biată ţară, azvârlindu-i câţiva oameni extraordinari printre gloata
barbară şi neghioabă alcătuită din călugări, din oameni din popor şi din boieri”5.

Carra remarca blândeţea de caracter a moldovencelor şi muntencelor, de
care soţii, iubiţii sau părinţii lor se foloseau pentru a le „menţine într-o situaţie de
robie şi să le facă să nu cunoască altă voinţă decât voinţa bărbaţilor”. Acea stare de
lucruri le-a făcut leneşe şi ignorante. Un argument în favoarea „ignoranţei adânci”
care le caracteriza era şi faptul că niciuna dintre ele, nici măcar doamna ţării, nu ştia
să scrie sau să citească6.
Se ştie că una din căile prin care s-au stabilit contacte cu cultura şi civilizaţia
franceză a fost reprezentată de dascălii şi preceptorii francezi prezenţi în Principate
după 1774, la palatele domnitorilor fanarioţi, „ochii şi urechile sultanului către
Europa”7, dar şi în casele marilor boieri. Domnitorii fanarioţi luminaţi, dintre care
remarcăm figura lui Constantin Ipsilanti (1799-1801), mare admirator al culturii
franceze, ca şi omologul său moldovean, Grigore al III-lea Ghica, au introdus
obiceiul perfecţionării copiilor prin educaţia primită de la profesori francezi8. Era
epoca în care franceza luase locul limbii italiene ca limbă a elitei europene. Primii
francezi ajunşi în Principate, care au ocupat funcţia de secretari particulari ai
principilor fanarioţi, având misiunea de a redacta corespondenţa acestora destinată

Xenopol 1897-1898, p. 150; Minea 1927, p. 102; Lăzărescu 1985, vol. I, p. 118, 139; Lemny 1985, p.
8.
4 Isar 2005, p. 237.
5 Iorga 1924a, p. 108; Cernovodeanu 1973, p. 250; Lăzărescu 1985, vol. I, p. 118, 140-141; Ştefănescu
1999, p. 140.
6 Trenard 1983, p. 186; Lăzărescu 1985, vol. I, p. 119, 142.
7 Erbiceanu 1901, p. 85-86; Iorga 1930, p. 136; Duţu 1966, p. 913; Liu 1993, p. 999; Cernovodeanu
1995, p. 929; Berindei 1996, p. 3-4; Ioniţă 2007, p. 39.
8 Xenopol 1897-1898, p. 150; Iorga 1924a, p. 251; Lăzărescu 1985, vol. I, p. 19; Dumas, Dumas 2003,
p. 117.
3
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reprezentanţilor lor pe lângă cancelariile străine şi guvernelor acestora9, şi cel mai
adesea, şi de preceptori ai copiilor lor sau în casele boierilor mai importanţi10, nu
erau întotdeauna oameni de o mare valoare intelectuală şi nici de o cinste
ireproşabilă.
Din galeria secretarilor personali ai domnitorilor fanarioţi amintim pe: Jean
Mille sau Millo, ataşat pe lângă Grigore al II-lea Ghica (1747), François Linchou,
comerciant abil şi omul de încredere al domnitorului Constantin Racoviţă (în
perioada 1741-1760), Simian, fost consul în Dardanele, în serviciul lui Grigore
Callimachi (1769), Jean-Louis Carra, aflat la Iaşi în serviciul lui Grigore al III-lea
Ghica pentru scurtă vreme (1776-1777), Pierre Chabert şi abatele Marchand pe
lângă Constantin Moruzi (1777), Pierre La Roche şi Tissandier, pe lângă Nicolae
Caragea (1782-1783) şi Mihai Suţu (1783-1786), contele d’Hauterive (1785) şi JeanBaptiste Le Chevalier (1787), ataşaţi lui Alexandru Mavrocordat Firaris şi
Alexandru Ipsilanti, Ruffray, aflat în serviciul domnului Valahiei, Alexandru
Moruzi şi fost viceconsul la Adrianopol, Géliotencourt, în serviciul lui Constantin
Ipsilanti (1802), Retaux de Vilette, plastograful în „afacerea colierului”, recomandat
de ducele de Choiseul-Gouffier, ambasadorul lui Ludovic al XVI-lea la Poartă,
unuia din domnii fanarioţi. Lor le-a revenit meritul de a fi popularizat cultura şi
civilizaţia franceză în Principatele Române şi de a le fi făcut cunoscute pe acestea
din urmă prin scrierile lor, francezilor11.
Cum boierii, doritori de favoruri şi de protecţie, manifestau un mare interes
pentru cultura şi civilizaţia franceză, au început din spirit de imitaţie să caute pentru
odraslele lor dascăli şi pedagogi din apusul Europei sau greci cunoscători ai culturii
occidentale12. Francezii refugiaţi în Principate în urma evenimentelor revoluţionare
proveneau în special din rândurile nobilimii şi s-au adaptat repede mediului care îi
adoptase. Efectul imediat şi poate cel mai important al întregii lor activităţi, în
calitate de preceptori în casele domnilor fanarioţi şi ale marilor boieri, a fost acela
că i-a impulsionat atât pe boieri, cât şi pe familiile acestora să citească, deschizând
astfel gustul pentru literatura franceză şi pentru tot ce era francez13.
Din galeria dascălilor francezi care au şcolit beizadele sau fii de boieri îi
menţionăm pe M. Carra, institutorul francez al copiilor domnului Alexandru
Moruzi (1793-1801)14, Jean-Baptiste Linchou, secretar personal şi preceptorul fiilor
lui Alexandru Ipsilanti15, Fleury, care a fost dascălul lui Costache Conachi16,
marchizul Beaupoil de Sainte-Aulaire, devenit ulterior prim-ministru al lui
Hurmuzaki 1885, p. 14, 20, 49-50, 53, 101; Nouzille 1999, p. 3, 11, 12-13; vezi şi Rădulescu 1997, p.
207; Lebel 1955, passim; Liu 2008, p. 139; Gane f.a., vol. II, p. 9.
10 Iorga 1971, p. 55; Ploscaru 1996-1997, p. 60.
11 Lebel 1955, p. 192-198; Platon 1981, p. 203.
12 Cornea 1974, p. 11; Liu 1985, p. 290; Pippidi 1999-2000, p. 114.
13 Xenopol 1929, p. 86; Cornea 1972, p. 48; Platon 1981, p. 203; Oncescu 2007, p. 21; Liu 2008, p.
141.
14 Istoria românilor 2002, p. 1023.
15 Strămoşul boierului muntean Filip Lenş, deţinător al unei averi considerabile obţinută prin intrigi şi
câteva speculaţii fericite, căminar şi mare postelnic la 1821 (Iorga 1971, p. 54; Cornea 1972, p. 49;
Rădulescu 1997, p. 208-209; Călători străini 2000, p. 340; Neagoe 2009, p. 211).
16 Fleury se refugiase din Franţa şi îl şcolea la moşia de la Ţigăneşti-Galaţi pe la 1778 pe Costache
Conachi, fiul vornicului Manolachi (Buşe 1967, p. 221; Istoria românilor 2002, p. 754; Liu 2008, p. 144).
9
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Constantin Ipsilanti în timpul domniei în Valahia din perioada 1802-180617,
Ledoulx, Montesquieu, Amoureux, Rubalet, abatele Geiger, abatele Hommel, fraţii
Trécourt, Caddo de Lille, Clémaron sau Lenoir Dubignon, un alt Fleury,
supranumit „Filozoful”, care a fost dascălul lui Nicolae Rosetti-Roznovanu şi cu
care fostul său elev coresponda pe la 181918. De exemplu, Grigore Al. Ghica îl
angajase ca profesor al copiilor lui pe un fost ofiţer francez, Ledoulx de SaintCroix, care dădea lecţii şi în casele unor boieri. Jean-Louis Carra a fost folosit în
acelaşi scop, fiind preceptorul copiilor lui Grigore al III-lea Ghica. Începând cu
ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea, numărul preceptorilor francezi a crescut.
În 1794, doi emigranţi francezi care fuseseră expulzaţi din Ucraina de autorităţile
ruse s-au stabilit la Iaşi, unde au fost angajaţi ca profesori în casele boiereşti. JeanBaptiste Trécourt a intrat ca profesor în casa domnitorului Alexandru Callimachi.
Fratele său, François Trécourt, era tot un emigrant regalist, care activa de şase ani,
de pe la 1796, în casa lui Săndulache Sturdza. Tot Sturdzeştii vor chema de la
Constantinopol un profesor de desen pentru copiii lor19. Alexandru Callimachi l-a
angajat în 1789 pe Martinot pentru a-l şcoli pe fiul său; dascălul francez dădea lecţii
şi la Bucureşti, în casa marelui logofăt Manu20.
Jacques Ledoulx, probabil o rudă a consulului francez de mai târziu de la
Bucureşti, arăta într-o scrisoare din 27 iunie 1794 adresată lui Marie Descorches,
motivele care l-au făcut să se aşeze la Iaşi:
„[…] vă este cunoscut, concetăţene, că francezii au fost siliţi în Rusia a jura în
contra patriei lor. Am preferat mizeria înaintea bunei mele stări şi am părăsit
pământul acelei despoţii, pentru a mă retrage la Iaşi, capitala Moldovei, unde mă
îndeletnicesc cu darea de lecţiuni şi unde sunt foarte iubit”21.

Jacques Ledoulx va ocupa mai târziu funcţia de cancelar al viceconsulatului
francez din Iaşi22. Montesquieu era un personaj din anturajul lui Constantin
Ipsilanti, care pretindea că a activat în armata prinţului Condé. A fost angajat
împreună cu soţia sa ca profesori pentru copiii acelui principe. Cum cei doi au
rămas la Iaşi şi după mazilirea domnului, au fost angajaţi de consulul rus Vasile F.
Malinovski, pe care l-au şi însoţit la Moscova, după ce respectivul a fost înlocuit cu

Ajuns în Ţara Românească la sfârşitul secolului al XVIII-lea, marchizul de Sainte-Aulaire întreţinea
legături secrete cu consulul Rusiei de la Bucureşti, Luca de Kiriko, pe care îl informa în secret că
generalul Sébastiani uneltea la Constantinopol mazilirea lui Constantin Ipsilanti. El se bucura de
sprijinul câtorva boieri pământeni „intriganţi”. A fost profesorul copiilor lui Constantin Ipsilanti,
domnul Moldovei (Xenopol 1897-1898, p. 151; Iorga 1924a, p. 109; Iorga 1930, p. 138-139;
Hurmuzaki 1974, p. 253; Ploscaru 1996-1997, p. 38; Dumas, Dumas 2003, p. 117). Despre angajarea
lui în calitatea de preceptor al copiilor principelui Ipsilanti pomenea şi consulul Sainte-Luce într-o
scrisoare adresată generalului Brune din Bucureşti, la 1 martie 1804. Consulul francez de la Bucureşti
îl descria pe Beaupoil de Sainte Aulaire, pe atunci în vârstă de 60 de ani, drept un duşman al Franţei şi
al francezilor (Hurmuzaki 1885, p. 296; Iorga 1971, p. 65).
18 Isar 2005, p. 90.
19 Hurmuzaki 1885, p. 218-219; Xenopol 1897-1898, p. 153-154; Iorga 1924a, p. 109; Iorga 1971, p.
65; Hurmuzaki 1974, p. 615; Ploscaru 1996-1997, p. 40; Gane f.a., vol. II, p. 157, 165.
20 Hurmuzaki 1885, p. 177; Ciobanu 1980, p. 20; Iorga 1971, p. 65.
21 Xenopol 1897-1898, p. 153.
22 Ibidem; Iorga 1971, p. 55; Cornea 1972, p. 53.
17
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A. A. Gervais la consulatul rusesc din Moldova23. Amoureux se afla la 1802 în suita
domnului Moldovei, Alexandru Moruzi; mai înainte fusese „ofiţer în serviciul
Rusiei”, iar pe lângă domnul Moldovei a ocupat şi funcţia de secretar personal24.
Rubalet era originar din Trevizo şi activa la Iaşi ca „profesor de limbă al lui
Constantin Balş” Ciuntu. Înainte de 1805, Rubalet a intrat în serviciul lui Ioan Balş,
pe care l-a însoţit la Paris. Acolo, tânărul comis, fiu al logofătului Iordache Balş, şia desăvârşit educaţia. Ioan (sau Iancu) Balş (1784-1839) şi-a început educaţia
franceză împreună cu fiii lui Iordache Rosetti-Roznovanu, Nicolae şi Alexandru,
sub îndrumarea emigrantului monarhist Fleury, venit în Moldova de la Odessa pe
la anul 180025. Abatele Geiger era un cleric emigrat din Franţa, regalist şi preot
refractar, instalat la Iaşi pe la 1805-1806 şi angajat ca secretar al „postelnicului
Nicolaki”, adică al lui Nicolae Stratulat. Ulterior, a fost angajat în casa lui
Constantin Ghica26. Abatele Hommel sau L’Hommé intrase în serviciul lui
Grigoraşcu Sturdza la 1801 şi apărea menţionat într-o notă din martie 1806 a
informatorului secret al consulatului rus de la Iaşi ca profesor de limbă franceză în
casa acelui boier. Se pare că a ajuns acolo cu un alt abate, nenumit, angajat de
postelnicul Arghiropol. A fost profesorul lui Mihail Sturdza, viitorul domn al
Moldovei, iar mai târziu, va fi profesorul odraslelor acestuia; se va ocupa pentru o
vreme şi de educaţia lui Mihail Kogălniceanu27. Cado de Lille sosea la Iaşi la 1802,
gonit de la Moscova, unde a refuzat să-i jure credinţă ţarinei. El scria că la Iaşi a
găsit
„[…] pe mai mulţi boieri cu totul rostiţi pentru revoluţiunea noastră; mulţi alţii care
îi erau în destul de plecaţi, dar cari nu îndrăzneau încă să-şi arate cugetele. A trebuit
să dau lecţiuni de limba latină şi franceză, de retorică şi de logică, de istorie şi de
geografie. Cei dintâi boieri se grăbiră a lua lecţiuni de la mine şi mă aflam găzduit,
hrănit şi câştigând aproape 400 de piaştri pe lună”28.

Tot în 1802 sosea la Iaşi şi francezul Clémaron, institutorul cerut de
Alexandru Moruzi29. Lenoir Dubignon era un personaj „original, plin de talent şi
foarte şiret” care „vorbea foarte rău despre familia Bonaparte”. Era prieten cu
generalul Pichegru, care fusese implicat într-un complot regalist împotriva lui
Napoleon. A fost angajat ca profesor de franceză în „casele boierilor celor mari”
din Bucureşti. După intrarea armatelor ruseşti în Valahia la 1807, s-a înţeles cu
generalul Rodofinikin să scoată un jurnal în limbile franceză şi română care să
conţină veşti de pe front, pentru a menţine ridicat moralul locuitorilor. În acest
scop, trebuia să sosească o tiparniţă de la Viena, care, se pare, nu a mai ajuns la
Hurmuzaki 1974, p. 540; Ploscaru 1996-1997, p. 39.
Hurmuzaki 1974, p. 462; Ploscaru 1996-1997, p. 39.
25 Isar 1969, p. 1132, 1136; Hurmuzaki 1974, p. 169, 598; Ploscaru 1996-1997, p. 39; Sturdza 2004, p.
280.
26 Hurmuzaki 1974, p. 615; Ploscaru 1996-1997, p. 40; Istoria românilor 2002, p. 437.
27 Hurmuzaki 1894, p. 95; Cornea 1972, p. 54; Hurmuzaki 1974, p. 615; Ploscaru 1996-1997, p. 40;
Istoria românilor 2002, p. 437; Dumas, Dumas 2003, p. 117; Liu 2008, p. 144.
28 Hurmuzaki 1889, p. 436; Xenopol 1897-1898, p. 154; Iorga 1933, p. 358.
29 Hurmuzaki 1889, p. 436; Xenopol 1897-1898, p. 154; Iorga 1971, p. 65; Cornea 1972, p. 49. Sosirea
sa la Iaşi făcea obiectul corespondenţei dintre Ruffin şi Talleyrand din noiembrie 1802 (Hurmuzaki
1885, p. 250; Gane f.a., vol. II, p. 101).
23
24
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Bucureşti30. Pentru odraslele sale, Costache Sturdza a angajat un dascăl francez şi
unul saxon, în timp ce boierul ieşean Iordache Catargi angajase pe la 1810 tot un
francez, Sonnini de Manoncourt. Vistiernicul Iordache Rosetti-Roznovanu
angajase la 1816 doi profesori, unul francez şi unul grec, în timp ce spătarul Ioan
Cănănău îl angajase în octombrie 1818 pe căpitanul francez Bacheville, care era
plătit cu 1200 piaştri anual şi i se asigurau, ca şi în alte cazuri similare, traiul zilnic şi
locuinţa31.
Ei au fost propagatori ai ideilor de libertate, egalitate socială, proclamate de
Revoluţia franceză32, lăsând „o dâră de lumină în întunericul în care zăcea mintea
moldovenească”33. Învăţarea limbilor a cunoscut un vizibil progres, mai cu seamă
datorită preceptorilor francezi, prezenţi aproape în toate casele boiereşti, dar mai
ales, la curţile domneşti34.
Cum boierii erau dornici să cunoască limba franceză, pe care la început o
vorbeau fără a deţine prea multe cunoştinţe de gramatică sau ortografie, predarea
acestei limbi a fost admisă oficial la şcolile greceşti din cele două Principate.
Această situaţie a fost reglementată prin reformele lui Alexandru Ipsilanti (1776),
care au inaugurat şi învăţământul pentru pături sociale mai largi. De la finele
veacului al XVIII-lea, a început şi alcătuirea de gramatici şi dicţionare menite a
facilita învăţarea limbii franceze35.
După declanşarea campaniei lui Napoleon în Egipt, marii boieri care aveau
profesori francezi în casele lor, au fost avertizaţi să fie „cu băgare de seamă”, cu o
menţiune specială pentru hatmanul Răducanu Roset, care-l angajase pe francezul
Bouchet. Acesta devenise suspect pentru cârmuire deoarece se împăcase cu Parant
şi chiar se transformase în unul din oamenii lui de încredere36. Secretarul
Departamentului Pricinilor Străine, Şerban Cănănău, a fost trimis de domn în
judeţele Botoşani, Dorohoi, Hârlău şi Suceava pentru a-i cerceta pe „toţi cei care
arătau vreo înclinaţie către ideea de libertate sau către revoluţie” şi să-i pună „sub
paza ispravnicilor”37.
Cum moldovenii şi valahii nu au avut voie să călătorească în Occident decât
cu aprobarea sultanului sau a domnitorului şi în condiţii excepţionale faţă de
perioada regulamentară, spre exemplu, neavând acces la şcolile străine, ai au fost
nevoiţi să înveţe acasă, nu întotdeauna cu dascăli de meserie. Unii dintre francezii
ajunşi în Principate erau dascăli improvizaţi şi nu reprezentau mai întotdeauna în
mod onorabil spiritualitatea franceză, gradul lor de cultură fiind diferit. Franceza
vorbită de ei nu era limba literară, ci limba regiunii din care ei proveneau, ei

30 Hurmuzaki 1938, p. 398; Ploscaru 1996-1997, p. 40; Istoria românilor 2002, p. 437, 754; Calistru
2003, p. 42.
31 Isar 1969, p. 1136; Istoria românilor 2002, p. 754.
32 Berindei 1945, p. 174; Berindei 1979, p. 406; Mărieş 1985, p. 154-155; Calistru 2003, p. 36; Păuş
2010, p. 135-136, 138.
33 Xenopol 1897-1898, p. 154-155.
34 Hurmuzaki 1885, p. 177; Iorga 1971, p. 65; Ciobanu 1980, p. 20.
35 Istoria românilor 2002, p. 436-437.
36 Hurmuzaki 1974, p. 192; Duţu 1985, p. 254; Ploscaru 1996-1997, p. 42.
37 Hurmuzaki 1974, p. 199-200; Ploscaru 1996-1997, p. 43.
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folosind metoda conversaţiei de salon şi a memorării38. Preceptorilor francezi le-a
revenit meritul de a introduce în Principate modelul cultural francez, care îl
înlocuia pe cel grecesc deja perimat. Deşi pentru acele vremuri, o educaţie prea
modernă putea avea urmări nefaste: era cazul beizadelelor lui Alexandru Ipsilanti,
care „lepădaseră învelişul oriental” şi care fugiseră la Viena, şi al căror gest a
condus la mazilirea tatălui. N. Iorga motiva fuga lor din „dorinţa de a vedea noi
orizonturi şi de a-şi simţi umerii mai liberi şi duhul mai deschis”; dar, se pare că şi
influenţa cărţilor franceze sosite prin consulatul austriac şi ideile preceptorului
Raicevich contribuiseră din plin la decizia lor. Era totodată şi prima călătorie „pe
care au întreprins-o nişte greci fanarioţi în Occident cu alt scop decât acela de a se
pregăti pentru dragomanat sau acela de a face comerţ”39.
În plus, mitropolitul Iacov Stamati îi raporta lui Alexandru Moruzi pe la
1792 că „cel mai dintăi şi cel mai trebuincios lucru” era „învăţarea limbii”, pentru
care se recomanda angajarea unui profesor de naţionalitatea respectivă. Un progres
important al legislaţiei şcolare era reprezentat de recomandarea încadrării unui
dascăl de limba franceză, în special pentru formarea inginerilor hotarnici. Unii
istorici apreciază momentul drept începutul predării limbii franceze în şcolile
româneşti. Hrisovul lui Alexandru Moruzi din 1803 nu preciza nimic în acest sens.
După două decenii, anaforaua mitropolitului Veniamin Costachi, contrasemnată de
Gh. Asachi şi Mihail Sturdza, recomanda domnului Ioniţă Sandu Sturdza (1828) să
hotărască învăţarea limbilor moderne în şcoala de stat40.
Boierul grec cu vederi conservatoare, Alexandru Calfoglu, se arăta iritat de
tinerii fii de boieri din vremea Revoluţiei franceze, „care se credeau elevii
filozofilor” şi care „citeau cu pasiune romanele franţuzeşti”. El le reproşa tinerilor
că „învăţau de la francezi dogmele ateismului” şi că aveau idei franceze41.
Strângerea legăturilor şi primele progrese
Răspândirea unei frumoase şi elegante limbi franceze în rândurile
protipendadei autohtone a fost atestată de mărturiile călătorilor francezi prin
spaţiul românesc de la finele celui de-al XVIII-lea veac, dar mai ales după războiul
ruso-turc din 1806-1812. Învăţarea limbii franceze a devenit încetul cu încetul nu
numai o modă, dar şi o necesitate politică şi culturală, rezultat al învăţământului la
nivel familial, al lecturii şi exersării îndelungate42.
După 1806, a sporit numărul emigranţilor francezi în Principatele Române;
ei au ocupat acolo funcţia de preceptori ai fiilor de domni sau ai celor ai marilor
boieri43, ca profesori de limbă franceză, muzică şi dans. Era cazul abatelui
„Sintaxa şi morfologia unei limbi, aflată în continuă modelare, puneau atunci probleme la fel de
serioase ca şi acum, pe care un profesor improvizat nu putea decât să le ocolească folosind metoda
memorării şi a conversaţiei de salon” (Ioniţă 2007, p. 48-49).
39 Xenopol 1929, p. 86; Iorga 1985, p. 329-330; Potra 1990, vol. I, p. 430; Nicoară 2002, p. 274;
Calistru 2003, p. 36; Ioniţă 2007, p. 49; Neagoe 2009, p. 214.
40 Ioniţă 2007, p. 50-51.
41 Iorga 1916-1919, p. 16-22; Iorga 1924b, p. 60; Camariano 1940, p. 65-66; Zub 1994, p. 53; Berindei
1997a, p. 100; Boicu 2001, p. 43.
42 Ioniţă 2007, p. 46.
43 Istoria românilor 2002, p. 437.
38
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L’Hommé, profesorul viitorului domn Mihail Sturdza, Dopagne, Laurençon,
Recordon, Mondonville44, Lejeune sau revoluţionari precum Lincourt ori Fleury.
Prin prezenţa acelor profesori, elevii şi-au însuşit limbile europene de mai largă
circulaţie, fapt care le-a facilitat nemijlocit contactul direct cu scrierile şi ideile
Apusului45.
La 15 martie 1806, informatorul consulului rus de la Iaşi consemna că
dorinţa de a învăţa limba franceză era atât de mare şi de generală încât ameninţa
„să degenereze în epidemie; ea se întinde chiar şi până la femeile înaintate bine în
vârstă; nemaifiind destui profesori, Parant, comisar francez, s-a însărcinat să mai
aducă ... de la Constantinopol”. Aceeaşi sursă menţiona că în afară de profesorii
Lesboix, Dubignon, abatele Geiger, abatele Hommel, Trécourt,
„[…] alţi profesori de franceză al căror număr se ridică de la 12 la 15, sunt fie
germani, fie poloni sau greci. Îţi poţi forma o idee a entuziasmului pentru această
limbă prin părăsirea totală a şcolii latine, prin lipsă de elevi, care s-au împrăştiat în
căutarea învăţăturii franceze”46.

Era un indiciu, alături de larga răspândire a broşurilor, cărţilor şi ziarelor
franţuzeşti, al conectării spiritului public românesc în formare la „frământările
ideologice şi politice ale Europei”47.
A fost şi epoca în care românii au venit în contact cu publicaţiile şi cărţile
franceze. Cartea din secolele XVII-XVIII din acel spaţiu era una laică, deosebită ca
formă şi conţinut de cea românească, dar în acelaşi timp şi o modalitate de
informare asupra realităţilor la scară continentală.
În Principatele Române, dominate de religiozitate, răspândirea spiritului laic
reprezenta un nou fel de a gândi, faţă de care Patriarhia de la Constantinopol şi
Mitropolia se vor opune zadarnic48. Cartea franceză şi „cugetul nesupunerii
franţuzeşti”, care câştigaseră adepţi în Principate, nu au stârnit numai mânia şi
afurisenia Patriarhului de la Constantinopol, ci şi a feţelor bisericeşti şi a unor
reprezentanţi ai unor pături sociale mai puţin receptive la ideea de schimbare decât
marea boierime sau înaltul cler: era şi cazul lui Ioan Dobrescu, din breasla
cojocarilor, care îşi scria nemulţumirile la 1814 în cronica sa. El nota cu invidie
nedisimulată:

44 Pe la 1836, Mondonville îşi deschisese un pension de fete, despre care amintea chimistul Béchamp:
„Ştiu că într-o zi, vizitându-l pe D. Mondonville am văzut în salonul său notele unui vals adus de la
Paris în tot atâtea exemplare câte domnişoare valahe erau în şcoală. Şi trebuie să fi fost multe
domnişoare, căci exemplarele erau numeroase”. Mondonville era un portretist foarte căutat; la 1831, a
realizat portretul generalului Kiseleff, care, copiat prin arta litografiei, s-a bucurat de o mare
răspândire în casele valahilor. A fost prieten şi cu arhitectul Xavier de Villacrosse şi cu doctorul
Tavernier. În 1836 se mai afla încă la Bucureşti, unde călătorul Stanislas Bellanger i-a înmânat o
scrisoare de acasă (Niculescu 1954, p. 262-263).
45 Mărieş 1985, p. 154-155; Hitchins 1998, p. 154; Liu 1993, p. 1000; Boicu 2001, p. 39; Irimia 2009,
p. 102.
46 Hurmuzaki 1974, p. 615; Ploscaru 1996-1997, p. 38; Boicu 2001, p. 158.
47 Boicu 2001, p. 158.
48 Liu 1993, p. 1000; Calistru 2003, p. 34-35, 50; Ioniţă 2007, p. 39.
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„Apoi ne amestecam cu ei şi cei mai procopsiţi le învăţau cărţile lor, unii
sfranţozeşte, alţii nemţeşte, alţii italieneşte. Şi intra învăţătura lui Volter, acela urâtul
lui Dumnezeu, pre carele îl avea păgânii, ca pre un Dumnezeu”49.

Într-un raport consular adresat de Martin lui Champagny, la 27 septembrie
1810, consulul francez de la Iaşi îi scria superiorului său că era peste putinţă să-i
numere pe supuşii francezi care se aflau în Moldova. Despre cei care se aflau la
Iaşi, Martin nota totuşi că erau, în marea lor majoritate, institutori, deşi nu toţi
aveau chemare către această meserie. El mai semnala şi existenţa unor slujitori şi
bucătari francezi în Iaşii anului 1810. Martin consemna şi cazul unui oarecare
domn Henry, profesor de dans, care se căsătorise cu o ortodoxă. Or, potrivit
codului lui Napoleon, un asemenea mariaj era nul; cum Martin a fost nevoit să
anuleze căsătoria, acest lucru a stârnit furia profesorului de dans, care a şi proferat
ameninţări la adresa sa în repetate rânduri50.
După 1813, numeroşi ofiţeri ai marii Armate a lui Napoleon, în retragere din
Rusia, venind dinspre Basarabia sau dinspre Constantinopol, au trecut Prutul şi au
ajuns la Iaşi. Istoria le-a reţinut numele lui Germont51, Joseph Bagard, Vincent
Perez, Philippe Pellier, Charles Baliff, care a şi murit la Iaşi în 1847, André
Chefneux, Mouton, Devivier, Quinez, Raymond, Jordan. După căderea
împăratului, numeroşi ofiţeri şi-au părăsit regimentele şi s-au instalat în capitala
moldavă. Se estimează că până în 1817, vreo cinzeci de francezi se stabiliseră deja
la Iaşi. La scurtă vreme de la instalarea lor, boierii din familiile cele mai bogate din
oraş s-au grăbit să profite de cultura şi de educaţia acelor oameni, angajându-i ca
preceptori, profesori particulari pentru copiii lor. Alţii s-au angajat ca profesori de
franceză în şcolile greceşti existente, înainte de a-şi crea propriile lor pensioane,
precum Victor Lincourt, Joseph Bagard şi André Chefneux; respectivii au activat
pentru o vreme la cele greceşti ale lui Govdala, Cuculi şi Chiriac52. Cu ajutorul
acelor francezi, un mare număr de copii de boieri au făcut progrese rapide în
învăţarea limbii şi culturii franceze53. Un alt profesor francez din Principatele acelor
vremuri a fost Joseph Maximin Maurice Raoul de Pontbriand (1811-1891), stabilit
la Bucureşti, unde se va căsători cu Teonia Grădişteanu (1831-1888), fiica marelui
clucer Şerban Grădişteanu54.
Debutul teatrului de expresie franceză în Principate a fost legat de
spectacolele unor diletanţi organizate de preceptori angajaţi în familiile
protipendadei sau de profesorii francezi de la şcolile greceşti şi pensioanele vremii.
Un moment important este cel din 1814, când au dat o reprezentaţie foşti ofiţeri ai
lui Napoleon refugiaţi peste Prut după eşecul campaniei din Rusia, angajaţi în
asemenea posturi sub îndrumarea unui actor parizian. Constituirea unei trupe

Corfus 1966, p. 341; Bădărău 1982, p. 214; Liu 1985, p. 290-291; Ioniţă 2007, p. 47.
Hurmuzaki 1912, p. 874-875.
51 Ibidem, p. 1021; Ungureanu 2004, p. 220.
52 Pe la 1830, cei trei şi-au creat propriul institut de băieţi la Miroslava, în apropiere de Iaşi (Vitcu
2002, p. 29; Dumas, Dumas 2003, p. 118; Ungureanu 2004, p. 206).
53 Dumas, Dumas 2003, p. 118.
54 Rădulescu 1997, p. 210.
49
50
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franceze permanente a avut loc mai târziu la Iaşi, sub conducerea fraţilor
Fourreaux55.
François Recordon nota în scrisorile adresate prietenului său, Jules Griffith,
cu privire la starea Valahiei în perioada 1815-1821, când a şi locuit în Bucureşti, că
educaţia românilor nu atinsese încă „un înalt grad de desăvârşire”. Până la domnii
fanarioţi, aprecia Recordon, ţara ar fi fost cufundată în „întunericul neştiinţei”.
Principilor fanarioţi le revenea meritul de a fi introdus limba greacă printre boieri;
unii dintre ei au fost adevăraţi „ocrotitori ai ştiinţei şi literelor, încurajând pe aceia
care se îndeletniceau cu ele şi înfiinţând şcoli publice”. Acelor instituţii le-au fost
acordate fonduri însemnate pentru a atrage profesori „destoinici aduşi din ţări
străine”56.
Educaţia fizică era cu totul neglijată şi lăsată complet în seama doicilor, care
se ocupau de creşterea şi educaţia copiilor în primii lor ani de viaţă. Părinţii erau
foarte respectuoşi faţă de doicile pe care le plăteau; cu timpul, ele ajungeau să facă
parte din familie. Foarte ataşaţi de ele, copiii, ajunşi chiar la vârsta maturităţii le
tratau „cu grijă şi atenţii tandre”, fapt ce era privit ca „o datorie sfântă”.
Copiii români se formau, după părerea lui Recordon, mai mult după
exemplele pe care le vedeau şi nu după „dojanele care li se fac”. El sublinia că
„[…] de fapt dojanele lipsesc aproape cu totul ori n-au adesea alt scop decât de a-i
intimida fără să-i înveţe ce trebuie să facă ca să se îndrepte sau ca să merite
aprobarea părinţilor lor, care de altfel sunt destul de puţin pretenţioşi”57.

Copiii erau foarte supuşi părinţilor, pe care-i priveau „cu o dragoste ce
seamănă cu adoraţia”. Căminele româneşti înfăţişau „o imagine dintre cele mai
înduioşătoare”. Copiii obişnuiau să stea în picioare în faţa părinţilor şi se aşezau
doar dacă ei le spuneau să o facă. „Le îmbrăţişează genunchii, le sărută respectuos
mâna şi le cer binecuvântarea părintească, pe care n-o mai întâlneşti decât în cărţile
sfinte şi în acele ţări unde nu a pătruns încă viciul”58. Din păcate, dragostea lor
pentru părinţi, nu dădea roade din cauză că nu li se dădea „o educaţie îngrijită”. La
vârsta adultă, „maximele perverse şi, mai ales, proastele exemple” le insuflau
„principii condamnabile” precum egoismul, dispreţul faţă de dreptate şi „drepturile
cele mai sfinte ale societăţii”.
Studiile lor propriu-zise se mărgineau la învăţarea de la vârsta de opt ani
până la 20 de ani a limbii greceşti moderne; mai deprindeau şi câteva cunoştinţe de
greacă veche, franceză, geografie şi aritmetică. Limba maternă, româna n-o învăţau
decât din practică; mulţi nu ştiau să o scrie şi s-o citească59. În general, tinerii
manifestau slabe aptitudini şi puţină silinţă pentru învăţătură. Recordon punea pe
seama „vieţii molatice” cu care erau deprinşi încă din copilărie, dar şi a hainelor
orientale, care nu le permiteau „să se dedea unor jocuri care la alte neamuri par
apanajul copilăriei”, precum alergatul, săritul. Existau însă şi părinţi care făceau tot
ce le stătea în putinţă pentru a le oferi copiilor lor „nu numai o educaţie îngrijită”,
Liu 2008, p. 155.
Călători străini 2004, p. 685-686; Isar 2005, p. 215.
57 Călători străini 2004, p. 686.
58 Ibidem; Iorga 1981, p. 484.
59 Călători străini 2004, p. 686.
55
56
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dar şi cunoştinţe care să-i facă mai târziu folositori ţării lor. Astfel, unii boieri se
despărţeau de fiii lor pentru mai mulţi ani şi îi trimiteau împreună cu preceptorii lor
să studieze la cele mai bune universităţi din Franţa, Italia sau Germania60.
Băieţii erau crescuţi aproape toţi „în dispreţul celuilalt sex”; unii dintre ei,
ajunşi bărbaţi, erau fie misogini, fie le tratau ca pe nişte sclave pe soţiile lor, care le
erau întru totul supuse şi ale căror opinii ei le nesocoteau în totalitate. Educaţia
fetelor era şi mai neglijată decât cea a băieţilor. Părinţii se mulţumeau ca ele să ştie
„să vorbească puţin, să citească şi să scrie greaca modernă”. Acelea dintre ele care
ştiau să cânte la pian sau aveau câteva cunoştinţe de franceză, şi uneori chiar de
istorie sau de geografie, treceau drept „mai bine educate”. Recordon motiva această
situaţie prin indulgenţa şi „orbirea părinţilor”, dar şi prin lenea şi uneori
incapacitatea preceptorilor lor. Mulţi îşi imaginau că era de ajuns pentru fericirea
fiicelor lor să le găsească o partidă bună înainte de a fi împlinit 17 sau 18 ani61.
Preceptorii care se ocupau de educaţia fetelor erau greci tineri, săraci, care
plecaseră din ţara lor mânaţi de ambiţia de a se realiza altundeva. Înainte de a intra
în slujba vreunui boier, ei învăţau doi sau trei ani la şcoala publică din capitala
valahă. Acea instituţie era ocrotită de domn; acolo învăţau vreo trei sute de elevi,
dintre care mulţi străini (majoritatea greci). Acolo se preda „puţin limba română”,
greaca modernă, greaca veche, latina, franceza, cursuri de belle arte şi filozofie. Din
păcate, nu exista continuitate şi stabilitate în acea instituţie, de vreme ce, scria
Recordon, dascălii erau schimbaţi des din cauza rivalităţilor şi intrigilor „făcute de
pretendenţii la asemenea locuri”. Din cauza acelor „pseudorevoluţii”, cursurile se
întrerupeau adesea pentru lungi perioade de timp, care întârziau şi chiar frânau
„emulaţia şi progresele discipolilor”. În plus, elevii nu erau prea ascultători.
Recordon chiar menţiona cazul unui tânăr care fusese pălmuit şi jignit de directorul
şcolii. Vrând să se răzbune, l-a pândit pe o stradă, „nedându-se în lături să-l
croiască cu ciomagul în cap şi chiar dacă nu l-a stâlcit cu totul, l-a împiedicat totuşi
multă vreme să-şi îndeplinească slujba”. Întâmplarea respectivă a fost cauza unei
„revoluţii”. De altfel, Recordon afirma că el însuşi asistase la patru răzmeriţe pe
durata şederii sale în Ţara Românească62.
Copiii oamenilor de rând de la oraşe şi de la sate se duceau „la un fel de
şcoli”, care „se ţin cel mai adesea la uşa bisericilor”. Învăţătura preoţilor era „pe
măsura auditoriului necioplit”; de obicei, ea se limita la a-i învăţa pe copii să scrie şi
să citească „foarte incorect”; la finalul acelor „studii”, de multe ori, mintea lor era
plină de „principii superstiţioase” care ţineau loc preceptelor religioase. Cei care
primeau acea educaţie rudimentară erau reduşi numeric. Recordon chiar îşi
exprima, la finalul unei scrisori adresată prietenului său, temerea că românii vor
rămâne încă multă vreme „cufundaţi în neştiinţă”63.

Ibidem, p. 687.
Ibidem; Ghiţulescu 1999, p. 7.
62 Călători străini 2004, p. 688.
63 El mai menţiona că o serie de „oameni luminaţi şi puternici”, „îndemnaţi de un nobil ţel au înfiinţat
la Bucureşti o şcoală de învăţământ mutual”, propunându-şi să introducă acea metodă şi în alte oraşe
din Ţara Românească (ibidem).
60
61
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Barthélémy Bacheville scria în jurnalul său de călătorie că, după vreo patru
luni petrecute în oraşul Iaşi în aşteptarea scrisorii sultanului, şi-a găsit împreună cu
fratele său Antoine, „o îndeletnicire”: cum Antoine beneficiase de o educaţie mai
aleasă, el dădea lecţii de matematici, în timp ce el, „lecţii de mânuitul armelor”.
După o vreme, Barthélémy Bacheville a întâlnit un boier, cu care a încheiat o
convenţie64:
„Între domnul Iancu Cănănău, spătar al Moldovei şi căpitanul Bacheville. Domnul
Bacheville va intra la domnul Cănănău pentru a preda limba franceză fiului său; va fi
tratat cu toată cinstea datorată unui prieten adevărat. Domnul Cănănău va asigura
domnului Bacheville locuinţă, mâncare, spălatul rufelor, un servitor care va fi numai
în slujba lui şi 1200 de piaştri pe an, care se vor plăti dinainte, trimestrial. Părţile se
vor înştiinţa cu trei luni înainte. Făcut în dublu exemplar. Iaşi, 26 octombrie
1817”65.

Piastrul turcesc valora la vremea aceea 1 franc şi 42 de centime. Bacheville
va fi fost profesorul unuia dintre cei doi fii ai spătarului, Şerban sau Iorgu. Într-un
moment de sinceritate, călătorul francez aprecia că dintr-un elev slab din Saône, a
ajuns profesor pe malurile Dunării66.
Conacul boierului Cănănău se afla la 15 leghe depărtare de Iaşi. Primirea a
fost „binevoitoare”, iar stăpâna casei, care ştia franţuzeşte, l-a asigurat „că nu vor fi
lucruri neplăcute”. În ciuda primirii bune ce i s-a făcut, Bacheville amintea de o
serie de neplăceri încă din primele zile, care aproape că l-au făcut să plece. O ceartă
cu arnăuţii era să-l coste viaţa. „Aceşti barbari stăteau să se arunce asupra mea, o
duzină cu sabia în mână, când doamna Cănănău a venit să le potolească furia,
luându-mă sub ocrotirea ei specială”67. O altă nemulţumire a dascălului francez
izvora din faptul că boierii moldoveni se credeau superiori:
„Întocmai ca şi nobilimea franceză, cel mai păcătos boier moldovean crede că are
întâietate asupra tuturor nobililor din lume şi, pe bună dreptate, în ceea ce mă
priveşte, căci le fusesem prezentat doar ca un profesor de franceză”68.

Chiar a istorisit cum decurgea o masă la curtea boierească: sufragiul, după
moda poloneză, prezenta fiecărui mesean felurile de mâncare; nemulţumit că
sufragiul l-a ignorat, servindu-l de-abia după ce le dăduse de mâncare tuturor
celorlalţi comeseni, preceptorul francez s-a plâns boierului Cănănău, care i-a dat
mână liberă să-l înveţe să se poarte. În consecinţă, în timpul unei alte mese, la care
participau „o duzină de boieri cu bărbi lungi, cu capul acoperit de căciuli negre de
astrahan şi trupul înfăşurat în caftane de mătase, legate cu brâie de caşmir”, ignorat
fiind de sufragiu, l-a apucat de barbă şi i-a poruncit să îl servească; în caz contrar, la ameninţat cu bătaia. Cum Bacheville bea vin roşu, un servitor a încercat să-i ia
paharul, iar un altul sticla. „Aşezat în poziţie de apărare”, i-a pocnit pe cei doi cu un
Era vorba de boierul Iancu Cănănău, mare spătar al Moldovei la vremea aceea (ibidem, p. 724; Iorga
1981, p. 463-464).
65 Iorga 1981, p. 463.
66 Bacheville chiar îşi imagina că se va căsători cu o moldoveancă şi va pleca mai apoi în Grecia „să
participe la războiul de independenţă” (Iorga 1981, p. 463; Călători străini 2004, p. 725).
67 Iorga 1981, p. 463; Călători străini 2004, p. 725.
68 Călători străini 2004, p. 725.
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cuţit cu mânerul lung peste degete. Mai târziu, nu a mai avut a se „mai plânge de
asemenea obrăznicii”. Oarecum credul, Bacheville consemna că în timpul
scandalului, l-ar fi auzit pe boier vorbind despre el. Nu a înţeles tot ce a zis, dar a
reţinut cuvântul „cascato”, despre care el credea că însemna profesor de limbi
străine69.
A început slujba chiar de a doua zi după semnarea contractului. Oaspetele
francez a observat însă că elevul său a arătat la început bunăvoinţă, dar mai apoi „sa lăsat pe tânjală, s-a plictisit” şi şi-a trimis dascălul „la plimbare”. Deşi i s-a plâns
tatălui, după reluarea lecţiilor, „micul boier” nu a făcut progrese foarte însemnate70.
Bacheville aprecia că până în primăvara anului următor şi-a „jucat rolul de
institutor, de bine de rău”, fericit să trăiască la ţară. Cum situaţia financiară a
patronului său era dificilă şi a fost nevoit să-şi vândă moşia, Bacheville a fost
eliberat din slujbă. Cum protectorul fratelui său, Spiridon Mavrogheni (1777-1817)
murise cu puţină vreme în urmă, fraţii Bacheville au decis să plece spre
Constantinopol, de unde să se îmbarce pe un vas care să-i ducă în America sau să
ia o caravană spre Persia. La 18 aprilie, au plecat din Iaşi, dar au fost nevoiţi să se
întoarcă pentru că li s-a rupt o roată de la trăsură. Barthélémy Bacheville scria că a
ajuns bolnav la Bucureşti, la patru zile de la plecarea din Iaşi. Un ofiţer al
domnitorului Ion Gheorghe Caragea, pentru care avea o scrisoare de recomandare,
a venit să-l vadă şi i-a trimis un medic, care l-a vindecat luându-i sânge. Deşi
beizadeaua Gheorghe Caragea ar fi încercat să-l convingă să rămână în Bucureşti,
văzându-l hotărât, el i-a dăruit „mai multe lucruri preţuite la peste 25 de ludovici”71.
La 1812, sosea la Iaşi francezul Victor Cuénim-Four, care, fire
întreprinzătoare a deschis în 1826 primul pension particular francez destinat
educării fiilor protipendadei ieşene. Printre elevii săi s-au numărat poetul Vasile
Alecsandri şi omul politic şi istoricul Mihail Kogălniceanu72. În 1813, francezul
Germont şi soţia sa fondau primul pension de „tinere fete nobile”73. Fetele de
boieri preferau pensioanele conduse de vorbitorii nativi de franceză, pe când
elevele de origine modestă se orientau către internatul domnesc, mai ieftin, dar şi
mai puţin serios din punctul de vedere al calităţii informaţiei74.
Profesori străini s-au instalat şi în oraşele de provincie. În 1816, Jean Dubert
preda la Botoşani, în 1824 Louis Vandamme, născut la Pas de Calais în 1789 şi
mort în Moldova la 1868, a fondat un pension la Huşi; a fost în serviciul boierului

Ibidem, p. 725-726.
Ibidem, p. 725; Muntean 2005, p. 125.
71 Iorga 1981, p. 464; Călători străini 2004, p. 726.
72 Duţu 1972, p. 155; Berindei 1979, p. 406; Mărieş 1985, p. 154-155; Ionescu 1996, p. 70; Ungureanu
2004, p. 206; Leancă 2005b, p. 158.
73 Dumas, Dumas 2003, p. 118. T. G. Bulat situa momentul înfiinţării pensionului de domnişoare la
Iaşi de către doamna L. Germont la 1811. Ea i-a înaintat preşedintelui Divanurilor celor două
Principate, Milaşevici, de aprobarea căruia avea nevoie pentru a deschide pensionul de fete, un proiect
de organizare a instituţiei. Acolo se arăta, printre altele, că elevele vor purta uniformă; se mai fixa şi
trusoul pe care-l va aduce fiecare elevă. În programul de studii erau cuprinse franceza, greaca, italiana,
germana, geografia, istoria şi aritmetica (Bulat 1940, p. 414).
74 Ungureanu 2004, p. 221.
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Dimitrie Mavrocordat vreme de trei ani. În 1830, marseillezul Jacques Caillol
(1793-1862) a devenit profesor la Bârlad75.
Începând cu finalul secolului al XVIII-lea şi mai ales cu primii ani ai celui
de-al XIX-lea, unii tineri români s-au bucurat de posibilitatea de a călători şi studia
în Europa. Numărul lor a rămas, însă, redus din cauza interdicţiilor ridicate de
autoritatea politică care se temea de o posibilă „contaminare” cu ideile avansate ale
timpului. Autorităţile se temeau că odată întorşi, acei tineri europenizaţi vor
răspândi în societatea lor virusul „nesupunerii şi al necredinţei”76. Până pe la 1800,
Parisul a fost mai puţin frecventat de tinerii care mergeau la studii în străinătate,
poate şi din cauza evenimentelor revoluţionare. Primul român care a ajuns în
capitala Franţei a fost transilvăneanul Paul Iorgovici, care s-a instalat acolo în 1793.
L-a secondat în 1803 Gheorghe Bogdan, student în drept, exilat din ţară din motive
politice. Au urmat în 1805, Ion Balş şi Nicolae Rosetti-Roznovanu. În preajma
anului 1821, numărul românilor care au călătorit în Franţa a sporit substanţial:
Gheorghe Bibescu, Barbu Ştirbei, fraţii Filipescu, un oarecare Vlădoiani, Petru
Manega77. „Situaţia acestor provincii la graniţele celor trei imperii, relaţiile lor cu
totul particulare, atât cu Poarta, cât şi cu puterile limitrofe, dau loc unei mari
mişcări de spirite”78, nota Richelieu, primul-ministru al Franţei, într-o depeşă
adresată ambasadorului său de la Constantinopol din 22 august 1818.
După revoluţia din 1821, relaţiile româno-franceze în plan cultural s-au
accentuat faţă de perioada anterioară79. În toamna anului 1821, Gh. Bibescu,
viitorul domn al Ţării Româneşti, îşi lua bacalaureatul în litere la Sorbona. Mai
înainte, el fusese elevul liceului Henric IV din Paris. După alţi doi ani, ajungeau în
capitala Franţei patru tineri români. Erau primii care nu proveneau din rândurile
boierimii: Eufrosin Poteca, Ioan Pandeli, Constantin Moroiu şi Simion Marcovici80.
Primele legături franco-române, în adevăratul sens al cuvântului, datează de
la jumătatea secolului al XVIII-lea şi se datorează principilor fanarioţi. Prin
intermediul lor, au pătruns în Principatele Române primele elemente de cultură şi
civilizaţie franceză. Principii fanarioţi au contribuit la micşorarea distanţei simbolice
care separa Principatele Române de Europa Luminilor. Ei au difuzat un spirit
modern, care contravenea într-o oarecare măsură calităţii lor de împuterniciţi ai
Porţii, au introdus în lumea mai restrânsă, a boierilor, un climat favorabil
importului de noutăţi. Educaţia multora dintre ei a avut de câştigat de pe urma
prezenţei în spaţiul românesc a străinilor proveniţi din mediile occidentale,
indiferent de pregătirea, profilul sau credinţa lor, reprezentând, laolaltă, alteritatea.
Francezii sosiţi în Principate, fie ei secretari ai domnitorilor, fie preceptori la
familiile lor ori în cele boiereşti, emisari politici sau „diplomaţi” itineranţi sau

Dumas, Dumas 2003, p. 119.
Platon 1981, p. 206-207.
77 Ibidem, p. 206-207, 209; Berindei 1996-1997, p. 249; Petrescu 2009, p. 126.
78 Duţu 1978, p. 240.
79 Primul-ministru al Franţei, Richelieu, îi recomanda la 22 august 1818 ambasadorului său la
Constantinopol să fie atent la Principatele Române (Duţu 1978, p. 240; Vitcu 2002, p. 28; vezi şi
Denize 1997, p. 10-11).
80 Berindei 1979, p. 406; Liu 1985, p. 290-291; Istoria românilor 2003, p. 332.
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acreditaţi la oficiile consulare de la Bucureşti sau Iaşi, au manifestat cu toţii
diferenţe de mentalitate şi de opţiuni politice faţă de localnici.
Francezii care au ajuns de-a lungul anilor în Principate şi-au găsit o
multitudine de ocupaţii: bucătari, medici, secretari personali ai domnitorilor,
preceptori (cei mai numeroşi) şi desigur, consuli. Toate asemenea ipostaze au
favorizat introducerea în societatea românească a unui număr ridicat de informaţii
despre Franţa. Trebuie ţinut cont de faptul că grupul de emigranţi francezi stabiliţi
în Principate, precum şi cel al consulilor francezi trimişi în această regiune, nu a
fost deloc omogen. Ei proveneau din clase sociale dintre cele mai diverse. Fiecare
dispunea de posibilităţi diferite de a comunica, care ţineau în egală măsură de
categoria lor socială, de propria mentalitate, de aptitudinile intelectuale şi evident,
de gradul lor de cultură. De aceea şi informaţiile transmise de ei sunt adesea
disparate, fragmentare, colaterale de cele mai multe ori, evenimentelor importante
şi foarte greu de colaţionat într-o imagine globală şi coerentă.
Provenind din medii diferite, situându-se pe poziţii distincte, secretarii
francezi au contribuit, neîndoielnic, la difuzarea în societatea românească a
germenilor noii ideologii sau mentalităţi ce va cunoaşte o mai consistentă
dezvoltare în deceniile premergătoare revoluţiei paşoptiste. Într-o lume îndeobşte
orientalizată, ei se îmbrăcau ca la Paris, se comportau ca intelectualii francezi şi au
contribuit, fie şi involuntar, la propagarea mutaţiilor în spaţiul românesc. Oricum,
lor le revine meritul de a fi fost propagatorii ideilor de libertate şi egalitate socială,
proclamate de Revoluţia franceză. În 1789, la izbucnirea evenimentelor
revoluţionare, Principatele Române nu se aflau în afara circuitului ideilor franceze.
Marele comis Alexandru Calfoglu critica cu vehemenţă franţuzirea tinerilor feciori
de boieri. Deşi, iniţial, ideile revoluţiei nu au afectat decât pe unii membri ai clasei
boiereşti, ele s-au răspândit în rândul mai multor pături sociale. „Ideile franceze” au
avut rolul de deschizătoare de drum şi au facilitat receptarea ideologiei
revoluţionare franceze de la 1789, precum şi adaptarea lor la nevoile societăţii
româneşti81.
Prezenţa dascălilor francezi nu a contribuit numai la instruirea fiilor de
boieri sau de domni, dar a avut implicaţii şi în sfera culturii şi a mentalului vremii.
Dascălii francezi au intermediat contactul cu civilizaţia şi cultura franceză. De altfel,
răspândirea limbii franceze şi dorinţa cvasigeneralizată a contemporanilor de a o
învăţa au stârnit vii reacţii atât din partea feţelor bisericeşti, cât şi a unor laici
conservatori, precum boierul Alexandru Calfoglu sau a meşteşugarului Ioan
Dobrescu. Remarcăm, totuşi, că au existat şi printre clerici susţinători ai necesităţii
învăţării unei limbi străine precum mitropoliţii Iacov Stamati sau Veniamin
Costachi.
În schimb, instrucţia fiicelor domnitorilor sau boierilor era neglijată, educaţia
lor limitându-se cu precădere la chestiuni domestice, după cum semnalau Carra sau
Recordon. Observatorii francezi au remarcat, totodată, diferenţa dintre educaţia
primită de elevii de la oraş şi cei de la ţară, şcoliţi de obicei de preotul din parohie.
Deşi în mediul urban se înregistraseră oarecari progrese, de multe ori oaspeţii
81

Berindei 1997b, p. 92.
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francezi au observat lipsa de interes a tinerilor pentru studiu sau a continuităţii în
organizarea procesului de învăţământ în şcolile publice. Obişnuiţi cu realităţile din
Europa Apuseană, unii călători şi consuli francezi erau destul de pesimişti,
exprimându-şi temerea că atât moldovenii, cât şi valahii vor rămâne ignoranţi
pentru multă vreme.
Interesante şi extrem de savuroase sunt relatările unor observatori străini
precum Barthélemy Bacheville sau François Recordon, care au surprins, pe lângă
aspectele legate strict de domeniul educaţiei, şi unele moravuri sau metehne ale
societăţii româneşti. Ilustrativ pentru tema abordată şi pentru situaţia profesorului
străin angajat în casele protipendadei este şi textul contractului încheiat între
Bacheville şi boierul Cănănău.
Menţionăm şi apariţia pensioanelor de băieţi şi fete ţinute de francezi,
precum şi plecarea tinerilor români la studii în străinătate, dovadă a deschiderii
Principatelor Române spre nou, spre lumea occidentală. Dezvoltarea
învăţământului pe căi particulare stă mărturie formării unora dintre tineri,
provenind, în special, din rândurile boierimii, a instruirii în limbi străine de
circulaţie europeană, a unei veritabile deschideri a societăţii româneşti spre
modernitate. Dascălii şi pensioanele, alături de cartea şi teatrul francez, au
constituit incontestabil un factor de progres, contribuind din plin la dezvoltarea
cultural-artistică, ştiinţifică, edilitară şi sanitară a Moldovei şi Valahiei, la
europenizarea societăţii moldoveneşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Instruction and Education in Pre-1848 Romanian Principalities:
French Observers and Contributions from the Last Decades of the 18th Century to 1821 (I)
(Abstract)
The last part of the 18th century and the first decades of the 19th century were characterized by an
unusual spiritual and intellectual effervescence in the Romanian Principalities. Contacts with Europe
increased greatly during this period. The ways in which contacts with European culture were
established were numerous and varied: for example, through the presence of French preceptors
(teachers and instructors) who appeared, mainly after 1774, in the palaces of princes and boyars;
through the presence of secretaries of the Phanariote princes and foreign consuls; and through
French travellers, such as Jassy and Galatz, who founded boarding schools in Bucharest. In the
entourage of Phanariote rulers, French was spoken by secretaries, preceptors, doctors, cooks and
governesses, as well as by many Greek and other foreign travellers.
The first Franco-Romanian ties (in the true sense of the word) date back to the middle of
the 18th century and were due to the Phanariote princes. Through them, the first elements of French
culture and civilization entered the Romanian Principalities. The Phanariote princes contributed to
decreasing the symbolic distance separating the Romanian Principalities and Enlightenment Europe.
They aired a modern spirit that, to some extent contrary to their position as proxies of the Ottoman
Empire, introduced into the small world of the Romanian boyars a favourable climate for importing
news. The presence of French teachers helped with the training of the sons of boyars or princes, with
implications not only in the cultural sphere, but also in the mental. However, the instruction of the
daughters of princes and boyars was neglected.
This article also discusses the emergence of a boarding school for boys and girls
established by the French, as well as the young Romanians who left to study abroad, showing the
Romanian Principalities’ new openness towards the Western world. The development of private
education to train youths in a foreign language, especially within the ranks of the nobility, testifies to a
genuine opening up of Romanian society to modernity.
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Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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Rareş Sebastian ŞERBAN
Among the teachers of Blaj Lyceum, who taught various subjects in the Romanian
language in the first half of the 19th century, and included Simion Bărnuţiu, Nicolae
Marcu and Ioan Cristocian, was Ioan Rusu,1 an exceptional figure of our modern
culture.
Born in Habib, Petelea community, Mureş County, close to Reghin, on 25
March 1811, to a family of hard-working peasants, the young teacher Ioan Rusu2
taught classes in chronology, geography and universal history at Blaj High School.3
For researchers into Romanian didactic literature, the name of Ioan Rusu is
connected to the appearance, in Blaj, 1842-1843, of the first treatise on world
geography written in Romanian, called Icoana pământului [Icon of the Earth] or Carte
de geografie [Book of geography], which was published in three volumes. This
handbook, thanks to its being written in Romanian and its wide-ranging and
rigorous documentation, initiated the study of geography by Romanians from
Transylvania in the Romanian language. Rusu wrote the work after a journey
through Bukovina, Moldova and Wallachia; this type of pilgrimage offered him
direct experience of the realities, geographic characteristics, historical traces, and
the economic and social situations of the people of those regions.4
Besides, it is worth mentioning that, apart from translations from Schiller
and some historical and scientific articles, Ioan Rusu published poems inspired by


This paper has been prepared with the financial support of the project “Quality European
Doctorate-EURODOC,” contract no. POSDRU/187/1.5/S/155450, project co-financed by the
European Social Fund through the Sectoral Operational Programme “Human Resources
Development” 2007-2013.

PhD Student at the “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania; e-mail:
caraiman2442@yahoo.com.
1 Horhoi, Nuţiu 2010, p. 110; Manciulea 1937a, p. 105.
2 Rusu undertook his secondary education in Alba Iulia, and from 1824-1825 studied philosophy at
St. Iosif Seminar in Cluj, as stipendiary magistrate. As he was an eminent student, he was sent to the
Faculty of Theology from Vienna, where he studied for four years, from 1827 until 1831. During his
period of studies, he was financially supported by his uncle, Simion Crainic, provost capitulary and
vicar of Bishop Iоan Lеmеni (Manciulea 1937a, p. 104; Comşa, Seiceanu 1994, p. 72; Horhoi, Nuţiu
2010, p. 110).
3 Mârza 1980b, p. 326; Comşa, Seiceanu 1994, p. 72.
4 The Icon of the Earth is divided by the author in the three volumes: volume I contains general notions
of the geography, mathematics, physics and politics of Europe, and description Portugal, Spain,
Andorra, France, Switzerland, Italy and Germany. Volume II includes the other European countries:
Austrian, Prussia, Belgium, the Netherlands, Great Britain, Denmark, Sweden, Norway, European
Russia, Poland, the republic of Krakow, European Turkey with the main tribute-paying countries,
and Greece and the Ionic islands. Volume III includes the description of Asia, Africa, America and
Oceania (Popeangă 1982, p. 429; Horhoi, Nuţiu 2010, p. 111; Rusu 2010, p. 5).
Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 431-438.
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folklore, romantic elegies with sentimental lyrics, and rhymes containing echoes of
gospel teachings, in the magazine Foaie pentru minte, inimă şi literatură [Paper for
mind, heart and literature].5
Since he died at the age of 32, after a long struggle with illness, the
geographer from Blaj did not have the opportunity to reach his full potential and
publish all of his accumulated knowledge. However, thanks to his writings, which
were published over the period of only a few years, he came to be considered as
one of the most respected intellectual figures in Transylvania at that time, and one
of the most prestigious figures of the Mureş Region.6
At the same time, Ioan Rusu’s knowledge covered many scholarly domains
and a wide range of cultural fields. As a teacher, he transmitted to his students a
broad education covering cultural values and aspirations, preparing them for the
fight for national emancipation;7 from his academic position, he cultivated in them
a nationalist “Romanian” spirit and feeling.8 His efforts added to those of his other
colleagues - fellow-teachers of this liberal, romantic generation in Blaj (Simion
Bărnuţiu, Timotei Cipariu, George Bariţiu), which were marked by the philosophy
of Immanuel Kant and Wilhelm T. Krug, and which prepared the ground, in
theory and in practice, for the Transylvanian Revolution of 1848-1849.9 The ideas
and feelings seeded in the souls of the young students by their teachers are
revealed by Ioan Rusu himself in Icoana Pământului [Icon of the Earth], in 1842:
The moods around us have started to change, and Romanians can no longer remain
in the same mood as before. The world began to wear another garment, the horizon
becomes even from all sides, the light begins to pierce through the clouds and
towards Eastern Europe, and it promises that hate and ignorance will no longer be
able to serve as a separating wall between peoples […]. Let us learn Romanian, if
you wish us well! [...] The populace, the people, have a duty to defend their language
as they defends their life.10

The present study deals with aspects of the life and work of Ioan Rusu,
based on historiographical research and analysis. In this context, our objective is to
analyse the current state of research on the teacher and writer from Blaj.
Among the most useful contributions on the topic is a work that appeared
in 1907, Ioan Rusu, notiţă biografică [Ioan Rusu, biographic note],11 by the Lyceum
teacher Ioan Raţiu, a leading figure in Blaj at the beginning of the 20th century. The
work describes stages and moments in Ioan Rusu’s activities, including cultural and
political ones, and, at the same time, approaches the overall topic of the first
geography handbook, Icoana pământului. At the end of the work, the author
specifies why he wrote this biography:

Buzaşi 2010, p. 80.
Horhoi, Nuţiu 2010, p. 6.
7 Popeangă 1982, p. 425.
8 Raţiu 1908, p. 358.
9 Mârza 2010, p. 169.
10 Rusu 1842, p. 2.
11 Raţiu 1907.
5
6

432
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Ioan Rusu (1811-1843) - Historiographical Landmarks

[…] his writing is worth offering this small token of gratitude that had no other aim
than to bring forth a long-forgotten name, which is, however, dignified to be
honoured in posterity.12

A major study on Ioan Rusu was published by Ştefan Manciulea over two
issues of the Blaj magazine Cultura creştină [Christian culture] in 1937, under the
title: Un geografist uitat: Ioan Rusu13 [A forgotten geographer: Ioan Rusu]. In the first
installment of the study, the author presents Rusu’s life, paying attention to his
philosophical and theological studies and to his teaching activities in Blaj. He also
presents points-of-view related to Rusu’s nationalist thinking and his contribution
to the wider process of developing intellectuality in Transylvania during the
national renaissance. The study then analyze the structure of Rusu’s monumental
work, Icoana pământului [Icon of the Earth], which includes the “description of
Earth and of mankind,”14 and which Manciulea describes as “a work of great value
both for the time when it was written, and for the knowledge concerning the
coverings of the terrestrial globe, joined with data concerning the physical and
political geography of continents and countries.”15
In the second installment, Manciulea continues to discuss Icoana pământului,
highlighting, once again, the importance this geographical work:
[…] his book has constituted for decades the basis of geographic education in
Transylvania, remaining a scientific guide not only for students, but also for older
readers of various Romanian social classes.16

A particular direction is represented by the volume George Bariţ şi
contemporanii săi [George Bariţ and his contemporaries], edited by Ştefan Pascu and
Iosif Pervain.17 The volume includes a rich collection of letters received by Bariţ
from cultural figures in Blaj, including Ioan Rusu. In the hope of persuading Bariţ
to help publicise the book by encouraging people to subscribe to it, Rusu points
out that: “in the writing of this book, Sir, I was partly urged by your Gazette,
thinking that, alongside Romanian journalism, it would be appropriate to write a
Romanian geography as well.”18
The letters in the volume are of particular value, as they were previously
unknown and their publication provides valuable information about Ioan Rusu,
what Romanian schools in Transylvania were like, and the political and cultural
activity of the representatives of his generation.
In terms of knowledge of Ioan Rusu’s geography handbook, a special place
is held by Vasile Popeangă’s study, Un act premergător revoluţiei de la 1848: apariţia
compendiului de geografie „Icoana pamântului” de Ioan Rusu [An act preceding the 1848
revolution: the publication of the compendium of geography “Icon of the Earth”

Ibid., p. 47.
Manciulea 1937a, p. 104-128; Manciulea 1937b, p. 429-444.
14 Horhoi, Nuţiu 2010, p. 111.
15 Manciulea 1937a, p. 107.
16 Manciulea 1937b, p. 444.
17 Pascu, Pervain 1976.
18 Ibid., p. 384.
12
13
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by Ioan Rusu], of Vasile Popeangă.19 Issued in 1982, the study analyses the
structure of the geographical treatise. Popeangă believes that it represents a
creative act through its national and cultural goals, illustrating, at the same time, the
high level of geographical studies achieved by Blaj teachers.20
A constant concern - perhaps the most relevant one - related to this topic
was raised by Professor Iacob Mârza of “1 Decembrie 1918” University of Alba
Iulia, who wrote a series of studies on Ioan Rusu, such as: Un plan tematic pentru
examenul de istorie al profesorului Ioan Rusu (1842) [A thematic plan for the history
exam of the teacher Ioan Rus 1842];21 Politică şi cultură în Transilvania în „Vormärz”:
cazul profesorului Ioan Rusu [Politics and culture in Transylvania, in “Vormärz”: the
case of the teacher Ioan Rusu];22 Interesul profesorului blăjean Ioan Rusu (1811-1843)
pentru cultura şi istoria Franţei [The concern of the Blaj teacher Ioan Rusu (18111843) for the culture and history of France];23 Imaginea Franţei în scrierile profesorului
blăjean Ioan Rusu (1811-1843) [The Image of France in the writings of the Blaj
teacher Ioan Rusu (1811-1843)].24 The information provided by these studies is
rich on multiple levels, referring to biographic information, Rusu’s ideas and
works, and his interests in the culture and history of France.
For instance, the study Un plan tematic pentru examenul de istorie al profesorului
Ioan Rusu (1842), includes a brief biography of the Blaj teacher, as well analysing
Positiones ex Auxiliaribus Historiae Scientiis et Historia Universali ad an: Ch 800. This was
an act by which, in 1842, Ioan Rusu proposed 52 topics to divide up the subjects
of an exam on chronology, geography and universal history.
In Interesul profesorului blăjean Ioan Rusu (1811-1843) pentru cultura şi istoria
Franţei, Mârza reports on the various circumstances of francophony in
Transylvania in the Vormärz period, with Ioan Rusu, a representative of the liberal
(romantic) generation of intellectuals. Rusu’s passion for history and his political
experience of France in that era is analysed by Mârza, in collaboration with Coralia
Telea, in Imaginea Franţei în scrierile profesorului blăjean Ioan Rusu (1811-1843).
Although they do not provide deep analysis of this topic, Nicolae Comşa
and Todor Seiceanu, in their work, Dascălii Blajului 1754-1948 [Teachers of Blaj:
1754-1948],25 offer several important points. The authors present, at the start of
the book, the biographic and bibliographic activity of the teachers who worked in
Blaj in the period 1754 to 1918, and continue with an analysis of the ideas and
activities of Blaj teachers, including Ioan Rusu.
Ioan Rusu was known in specialist circles among people of letters, as shown
in Scriitori români mureşeni. Dicţionar biobibliografic [Romanian writers from the Mureş
Region: bio-bibliographic dictionary].26 Written by Ana Cosma according to
modern bibliographic criteria, the dictionary does not make value judgements, but
Popeangă 1982, p. 425-435.
Ibid., p. 434.
21 Mârza 1980a, p. 497-507.
22 Mârza 2005, p. 251-266.
23 Mârza 2010, p. 169-178.
24 Mârza, Telea 2011, p. 287-300.
25 Comşa, Seiceanu 1994.
26 Cosma 2000.
19
20
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does present a huge amount of biographical and bibliographic information about
prominent figures with connections to Mureş County, either by place of birth, or
because that was where they carried out their activities. As such, the work includes
a biography and references to the works of Ioan Rusu.
In terms of 19th century Romanian geographic terminology, Icoana pământului
has been recently analyzed by Alice Toma.27 The author approaches several basic
questions related to the sub-fields of geography, which was developed in the 19th
century to the level of a science, and also to the definition of the term-concept
relation in the geography of that century. It is generally agreed that the
development of printing in the 18th century was very important to the development
of the scientific, cultural, technical, economic and social fields of the time.28
An undeniable contribution to the historiography of the issue, researched by
us, is also brought by the work which appeared not so long ago, in 2010, called
Ioan Rusu. Scrieri [Ioan Rusu, writings], out of the care of Ioan Chindriş and
Niculina Iacob.29 The structure of the work includes, among other things, nine
poems, 11 articles and translations, as well as Ioan Rusu’s correspondence with
George Bariţiu, more than 20 letters being technically re-edited. This
correspondence also includes the analysis sent by Ioan Rusu to George Bariţiu of
the book Icoana pământului to be published in the magazine Foaie pentru minte, inimă
şi literatură, the contents of the handbook, with special regard on the geography and
history of the Romanian Principalities or the models used by Rusu in editing the
volume. In this issue, the part dedicated to the lyrics is also illustrative. The poems
are written in a very fresh language, they show expressivity, naturalness, but also
certain clumsiness or simple rhymed prose. Therefore, the text of this issue, well
systematized, brings back into discussion the ideas and literary conceptions of Ioan
Rusu, bringing a new light and additional, deeper understanding of the work of the
“writer with broken wings.” Therefore, Ioan Chindriş and Niculina Iacob’s efforts
to gather, in one single volume, the most interesting and important information
about Ioan Rusu are commendable.
Doina-Elena Horhoi and Florica Elisabeta Nuţiu, in a study written in the
same year, have captured other aspects of the pioneering work of the Romanian
didactics, Icoana pământului, concluding, at the end of the scientific endeavour, that
“it was one of the most important geographic works of the time when it was
written … not only for the knowledge that it provided to the Romanian language,
but most particularly for the clean language similar to that of chroniclers and for
the special love for his people.”30 However, it is not the only endeavour of this
kind. The two authors also took care, together with pr. Adrian Podar, of the
printing of the fundamental work Icoana pământului sau Carte de Geografie scrisă de Ioan
Rus [Icon of the Earth or geography book written by Ioan Rus].31

Toma 2010, p. 129-137.
Ibid., p. 129.
29 Chindriş, Iacob 2010.
30 Horhoi, Nuţiu 2010, p. 117.
31 Nuţiu et al. 2011.
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Investigating various topics related to Blaj, its important figures, and the
prominent people who passed through the town, the writer Ion Buzaşi also
showed particular interest in Ioan Rusu. In his works on Rusu - Un scriitor blăjean
necunoscut: Ioan Rusu [An unknown writer from Blaj: Ioan Rusu],32 Ioan Rus, Icoana
pământului [Ioan Rusu, icon of the Earth]33 and Din tezaurul spiritualităţii blăjene:
“Icona pământului” de Ioan Rus - reeditare [Out of the thesaurus of Blaj spirituality:
“Icon of the Earth” by Ioan Rusu - re-issuance],34 Buzaşi presents him in a triple
role: of poet, author and man of culture. Ion Buzaşi describes Ioan Rusu as a
predecessor of Mihai Eminescu in terms of his translations of Schiller.35
We conclude this historiographical journey by mentioning several other
studies that are indirectly useful for our research on the schools and teachers of
Blaj, which present the ideas regarding education in the vision of several
representatives of the Transylvanian School [Şcoala Ardeleană]. These include Blajul.
Scurte notiţe informative [Blaj: Short informative notes],36 Corpul profesoral de la liceul din
Blaj în anii 1843-1845 [The teaching staff of Blaj Lyceum in the years 1843-1845],37
and Studenţii Academiei de Teologie din Blaj între anii 1806 şi 1911 [Students of the Blaj
Academy of Theology between 1806 and 1911]38, among others.
Without pretending to have approached all the works or all the studies ever
published on Ioan Rusu, we note that despite the existing gaps, there has, at least
in the past few years, been an attempt to deepen the existing research into various
aspects of the life and activities of Ioan Rusu, showing that there is still a high
degree of interest in this influential figure. It remains, however, a research track
which remains open to future contributions, additions and completions. Because,
as pointed out by Pompiliu Teodor, “great art is to continue and not ignore what
has been done, or to start again every time.”39
Ioan Rusu (1811-1843) - Historiographical Landmarks
(Abstract)
The study aims to summarise, in general terms, the existing research on Ioan Rusu, a figure of
didactic importance who, despite living only to the age of 32, left behind a valuable work: the first
Romanian-language treatise of world geography, called Icoana pământului [Icon of the Earth], which
appeared in three volumes, as well as numerous pieces of poetry, translations and correspondence.
The historiographical works covered in this article offer a range of information on Ioan
Rusu. Since 1900, studies have been published by Ioan Raţiu, Ştefan Manciulea, Vasile Popeangă,
Iacob Mârza, Ion Buzaşi, Doina-Elena Horhoi and Florica Elisabeta Nuţiu. The information
provided by these researchers includes biographic and bibliographic information, as well as
explorations of Rusu’s ideas, artistic creations, translations and correspondences, as well as his work
on the culture and history of France.
Buzaşi 2010, p. 17-23.
Buzaşi 2012a, p. 265-270.
34 Buzaşi 2012b, p. 541-546.
35 Buzaşi 2010, p. 23.
36 Raţiu 1911.
37 Mârza 1980b.
38 Sigmirean 2003, p. 325-334.
39 Teodor 2000, p. 7.
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However, we believe that a fresh study dedicated to the personality and accomplishments of
Ioan Rusu, is more than necessary in the historiographical landscape, and that such a study would be
a useful contribution to the history of learning, to Romanian literature studies, and to the history of
culture, in general.
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- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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PZ
QG
QSA
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RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
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- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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REFLECŢII LA O ANIVERSARE:
ĽUDOVÍT ŠTÚR (1815-1856)
Eva MÂRZA
Radu MÂRZA
Sfârşitul secolului al XVIII-lea se remarca
pentru teritoriul Slovaciei de astăzi prin
intensificarea mişcărilor de afirmare naţională,
inclusiv a celei slovace. Principalii actori ai mişcării
slovace erau reprezentanţii celor două biserici:
romano-catolică
şi
respectiv
protestantă
(evanghelică). În cele două grupuri culturale, foarte
distincte din punct de vedere confesional,
principalul element identitar aflat în dezbatere era
limba naţională. Reformele şcolare începute de
Maria Tereza şi continuate de Iosif al II-lea au oferit
un important spaţiu pentru tipărirea şi răspândirea
manualelor şcolare, iar redactarea acestora a pus,
pentru autorii lor ca şi pentru elevii slovaci, problema limbii în care acestea să fie
redactate. A devenit, astfel, necesară codificarea limbii slovace, în paralel cu
procesele culturale similare desfăşurate în acelaşi timp şi la alte popoare centraleuropene. Astfel, un grup de studenţi din jurul lui Anton Bernolák, care făcea parte
din cercul intelectualilor catolici, a făcut preparative necesare pentru realizarea
primelor lucrări de fundamentare a limbii naţionale slovace. Prin Dissertatio Filologico
Critica ad Litteris Slavorum, apărută la Bratislava, în anul 1787, Bernolák a codificat
pentru prima dată limba slovacă, pe baza dialectului folosit în Slovacia de Vest1, în
contextul în care erudiţii slovaci erau partizani ai politicii reformatoare a Vienei2.
Abordarea confesională în mişcarea naţională a slovacilor a prins un nou
avânt în primele decenii ale secolului al XIX-lea, sub influenţa tinerei generaţii de
studenţi care au studiat în marile universităţi protestante din Germania3. Întorşi
acasă, aceştia s-au organizat în societăţi care promovau folosirea limbii naţionale,
după modelul european. Intelectualii slovaci protestanţi, adepţii în trecut ai folosirii
de către slovaci a limbii cehe (bibličtina) în comunicare şi în scris, şi-au intensificat
preocupările pentru codificarea definitivă a limbii literare slovace sub influenţe
venite din Europa Occidentală. Pe de o parte, erau preocupaţi să scoată cultura
slovacă de sub influenţa limbii cehe ca limbă literară, care ar fi putut fi un obstacol
de netrecut în lupta pentru identitatea şi emanciparea naţională a slovacilor. Limba


Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail: evamarza@yahoo.com.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; e-mail: rmarza@yahoo.com.
1 Mannová 2011, p. 248-249.
2 Ibidem, p. 253.
3 Bodea 2011, p. 171-173.
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slovacă era considerată de ei ca fiind o limbă independentă, la fel ca poporul
slovac, care îşi avea o istorie, cultură şi mod de viaţă proprii4. Pe de altă parte,
mişcarea pentru evidenţierea identităţii culturale, lingvistice şi istorice a slovacilor
nu poate fi separată de ideea apartenenţei slovacilor la marele grup de popoare
slave, de ideile reciprocităţii slave şi de curentul panslavist.
Până spre jumătatea secolului al XIX-lea, cele două grupuri culturale slovace,
romano-catolic, respectiv, evanghelic, au activat separat şi cu obiective diferite, însă
„[…] abia generaţia lui Ľudovít Štúr, care a formulat un program de dezvoltare
naţională deasupra confesiunilor şi care accentua pe aspecte sociale, a reuşit să
depăşească separatismul lingvistic dintre cele două facţiuni ale mişcării naţionale”5.

Ľudovít Štúr (1815-1856) este considerat în istoriografia slovacă cel mai
reprezentativ exponent al renaşterii naţionale slovace. Din fragedă tinereţe s-a
implicat în mişcarea naţională, primind de acasă o educaţie în spirit naţional insuflat
lui şi fraţilor săi de tatăl lor, Samuel Štúr, învăţător cu concepţii progresiste. Locul
său de naştere este Zay Uhrovec, astăzi Uhrovec, regiunea Trenčín, Slovacia de
Vest.
Cu ocazia aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Ľudovít Štúr, Ministerul
Culturii al Republicii Slovace a declarat anul 2015 drept „an Ľudovít Štúr”,
considerându-l pe acesta cea mai meritorie personalitate slovacă a secolului al XIXlea: a fost membru al Dietei, om politic, filosof, codificator al limbii slovace
literare, lingvist, pedagog, scriitor şi jurnalist. Personalitatea sa de om politic poate
fi privită în paralel cu figura lui Lajos Kossuth, cu care s-a aflat, în anii de dinaintea
revoluţiei de la 1848-1849, de aceeaşi parte a baricadei, luptând împotriva
Habsburgilor. Štúr îl susţinea pe Kossuth în propulsarea reformelor economice,
dar evoluţia evenimentelor i-a poziţionat pe cei doi gânditori în tabere diametral
opuse6. Kossuth susţinea oficializarea limbii maghiare în administraţie şi Biserică şi
acceptarea din partea Vienei a acestor pretenţii şi pentru popoarele nemaghiare,
cerinţă considerată de intelectualitatea slovacă drept inacceptabilă7.
Educaţia primită de Ľudovít Štúr în familie şi în localitatea natală a fost
completată la gimnaziul evanghelic din Győr, de unde s-a întors acasă şi a studiat la
liceul evanghelic de la Bratislava (1829-1836). Adept al ideii de origine comună a
popoarelor slave, mai cu seamă a slovacilor şi cehilor, era preocupat de scrierile mai
vechilor autori slovaci Ján Hollý, Ján Kollár şi Pavol Jozef Šafárik. A fost activ în
societăţile literare studenţeşti, precum Societatea „Ceho-Slovacă” (din anul 1830).
Panslavismul şi ideile reciprocităţii slave, susţinute de politicienii mai vechi şi de
unii dintre cei mai tineri, precum şi apropierea de Rusia nu aveau cum să fie pe
gustul Ungariei, astfel că încă din anii treizeci ai secolului al XIX-lea societăţile
studenţeşti ale slovacilor au fost urmărite de oficialităţile ungare8. După interzicerea
Slovenský biografický slovník, p. 533.
Mannová 2011, p. 249.
6 Lendvai 2001, p. 219. Autorul îl citează pe Golo Mann, Deutsche Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert,
Frankfurt/Main, 1958, p. 214: „[…] El [Kossuth n.n.] a pus popoarele nemaghiare să aleagă ori
supunerea totală fără existenţă politică, ori exterminarea”.
7 Slovenský biografický slovník, p. 532-535.
8 Encyklopédia Slovenska, p. 773-775.
4
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funcţionării societăţii (1837), activitatea lui Štúr şi a tinerilor intelectuali slovaci s-a
mutat la Institutul Slav [Slovanský ústav], unde au înfiinţat o bibliotecă, care creştea
mai ales din donaţii. Dintr-o instituţie pur culturală, institutul a devenit o asociaţie
politico-patriotică, în cadrul căreia Štúr şi colaboratorii săi au ţinut prelegeri pentru
tineret despre istoria slavilor, despre limbile slave, cultura slavilor, dezvoltând astfel
un centru în care tânăra generaţie îşi putea dezvolta sentimente patriotice.
Activitatea era, în general, centrată pe educaţie.
În contribuţia de faţă nu ne-am propus să ne ocupăm de anii revoluţionari
1848-1849, însă câteva incursiuni în realităţile contemporane din Imperiul
Habsburgic sunt necesare, pentru că Ľudovít Štúr a fost o personalitate cu un rol
central în evenimentele politice, cu legături directe la Viena, Budapesta şi
Bratislava, atât în anii prerevoluţionari, cât mai ales în anul 1848. În istoriografia
slovacă mai veche şi în cea contemporană, de personalitatea lui Ľudovít Štúr se
leagă grupul său de apropiaţi, denumit „Štúrovci” [grupul lui Štúr]. Din acesta
făceau parte poeţii şi cărturarii Janko Kráľ, Michal Hodža, Jozef Miloslav Hurban
şi alţii, împreună cu care, dincolo de barierele confesionale, s-a realizat unificarea şi
codificarea definitivă a limbii slovace9. La origine, grupul îşi desfăşura activitatea în
liceul evanghelic de la Bratislava, unde Štúr funcţiona în calitate de profesor. Prin
intermediul unor diferite asociaţii studenţeşti, precum cea de la Modra sau din mai
îndepărtatele oraşe Levoča sau Kežmarok, prin coruri, cercuri literare, prin
organizarea unor excursii la monumente istorice şi în alte locuri memorabile10,
grupul şi-a extins influenţa în lumea slovacă. Ľudovít Štúr era atent şi la
evenimentele şi la tendinţele culturale din Europa Centrală şi de Sud-Est. Cunoştea
bine opera enciclopediştilor francezi sau a romanticilor germani. Preocupat de
istorie şi de lingvistica modernă, a studiat între anii 1838 şi 1840 la Halle, unde a
luat contact cu filosofia hegeliană, care se afla în centrul concepţiei sale despre rolul
slavilor în cultură şi societate. Întors acasă, a predat o vreme la liceul evanghelic din
Bratislava. Prelegerile sale din domeniul filosofiei şi al istoriei slavilor au fost
întotdeauna dătătoare de noi imbolduri pentru sentimentele patriotice ale tinerei
generaţii. Încă în timpul activităţii Societăţii „Ceho-Slovace”, a intermediat relaţii de
colaborare cu alte societăţi din oraşele Slovaciei cu preocupări similare. Totodată,
cunoscând frământările studenţilor cehi, croaţi şi polonezi, mai radicali şi mai bine
pregătiţi (unii dintre ei fiind studenţi la Viena, Brno, Lvov, Zagreb, Praga), a
considerat importantă o relaţie a lor cu tinerii slovaci. El însuşi a vizitat în tinereţe
unele ţări cu populaţie slavă. Colaborând cu Matica srpska, a pus bazele la Bratislava
ale unei săli de lectură sârbească11. Urmărea periodice politice şi literatura politică,
Mannová 2011, p. 249, 255.
Este binecunoscut episodul excursiei patriotice şi documentare a grupului lui Štúr la cetatea Devín,
din data de 24 aprilie 1836. Devín-ul reprezenta pentru tinerii slovaci un loc de referinţă din punct de
vedere istoric, cetatea din vremea Moraviei Mari păstrându-se până în zilele noastre la confluenţa
râului Morava cu Dunărea, nu departe de Bratislava şi fiind în continuare un punct important pe harta
istorică a Slovaciei. Tinerii adunaţi acolo au recitat poezii naţionale, creaţii proprii, au cântat cântece
patriotice, Štúr rostind cuvântarea principală cu acel prilej. Întreaga activitate a fost organizată în
secret, fără ştirea oficialităţilor, existând pericolul ca excursia să fie interzisă (vezi Ľudovít Štúr Hlas k
rodákom, p. 308-309).
11 Slovenský biografický slovník, p. 532.
9

10
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care ajungea cu mare greutate la Bratislava. Este şi autorul unor articole pe care le-a
publicat în periodice din Cehia şi în alte ţări, în cea mai mare parte sub diferite
pseudonime12.
Este firesc că o personalitate precum Ľudovít Štúr s-a manifestat pe plan
ştiinţific-literar, dar în acelaşi timp, aflat în centrul tinerei generaţii, preocupate de
afirmarea propriei identităţi naţionale şi lingvistice şi de pericolul maghiarizării, a
fost activ şi în viaţa politică din Ungaria din anii anteriori revoluţiei paşoptiste. În
anul 1842, Štúr şi grupul său au conceput o petiţie adresată direct împăratului şi
care atenţiona asupra pericolelor maghiarizării (Slovenský prestolný prosbopis). În acest
context, au fost formulate revendicările politice ale poporului slovac, care depăşesc
nivelul luptei politice şi naţionale anterioare, fiind cerute desfiinţarea iobăgiei,
acordarea unor drepturi economice, juridice etc.13. Însuşi Štúr este autorul unor
manifeste politice, dintre care merită subliniat cel care a putut să apară doar în
Germania, la Leipzig, în limba germană, Die Beschwerden und Klagen der Slaven in
Ungarn über die gesetzwidrigen Uebergriffe der Magyaren (1843) sau Das neunzehnte
Jahrhundert und der Magyarismus (Viena, 1845). Activitatea de susţinere a naţiunii
slovace i-a adus lui Štúr pierderea calităţii de profesor la liceul evanghelic de la
Bratislava, fiind considerat duşman al ţării. Ca protest împotriva acestei nedreptăţi,
o parte din studenţi au părăsit şi ei această instituţie şi au plecat să studieze la liceul
slovac din oraşul Levoča. Este un moment interesant pentru devenirea slovacilor,
deoarece în acest context de protest s-a născut imnul de stat din trecut şi de astăzi
al Slovaciei Nad Tatrou sa blýska [Fulgeră deasupra Munţilor Tatra]14.
În anul 1845, după mai multe încercări, Štúr a primit aprobare pentru
editarea primului ziar politic slovac Slovenskje národňie novini [Ziarul naţional
slovac]15, având drept supliment Orol tatránski [Vulturul din Munţii Tatra]16. Chiar
dacă ziarul a apărut doar între anii 1845 şi 1848, prin conţinutul său a reuşit să
atragă atenţia mai ales locuitorilor zonei rurale, micilor preoţi, învăţătorilor, dar şi
populaţiei simple asupra problemelor majore ale societăţii slovace. Prin intermediul
publicaţiei, a reuşit să informeze cititorii despre conaţionalii care trăiau în diferite
colţuri ale ţării, iar informaţiile utile, de natură politică şi economică, dar şi cele
legate de cultura şi limba slovacă au putut fi mai larg răspândite17. În calitatea sa de
redactor responsabil, Štúr şi-a exprimat deschis ideile sale politice în paginile
ziarului.
În paralel, Lajos Kossuth îşi susţinea în Pesti Hírlap ideea naţiunii ungare,
care lăsa minorităţile naţionale fără drepturi politice, independenţă economică şi
Câteva pseudonime: B. Dunajský, Bedlivý Ludorob, Boleslav Záhorský, Brat Sloven, Ein Slave, Ein
ungarischer Slave, Karl Wildburn, Pravolub Rokošan, Slovák, Starí, Velislav, Zpěvomil; cf.
http://sk.wikipedia.org/wiki/ĽudovítŠtúr, accesat la 27.04.2015.
13 Mannová 2011, p. 255.
14 Autorul textului este poetul şi prozatorul Janko Matuška.
15 http://www.stur.sk/dokument/2snn.jpg: primul număr al ziarului din 1.08.1845.
16 http://www.stur.sk/dokument/orol.jpg: primul număr al suplimentului din 8.08.1845.
17 O descriere literară, romanţată, dar bazată pe izvoare documentare despre activitatea, dar şi viaţa
privată al lui Ľudovít Štúr, în care problema răspândirii ziarului este una din temele discutate, se poate
consulta în romanul lui Zúbek 1957, 191 p. (vezi şi http://www.stur.sk/osoby/adela.htm, accesat la
3.05.2015).
12
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alte idei inacceptabile atât pentru Curtea de la Viena, cât şi pentru popoarele în
cauză. Ulterior, Kossuth şi Štúr au participat împreună la Dieta ungară de la
Bratislava în momentul declanşării revoluţiei din Ungaria dar, având o susţinere
politică puternică şi fiind un politician mai hotărât, Kossuth a avut câştig de cauză
şi a impus în faţa Dietei documentul adresat Vienei în 14 martie 1848. Susţinut de
grupul tinerilor în frunte cu Sándor Petöfi, programul politic maghiar a fost
promulgat la Pesta la 15 martie 184818.
Activitatea politică a lui Ľudovít Štúr a culminat în anul premergător
Revoluţiei de la 1848-1849, atunci când oraşul Zvolen, situat în centrul Slovaciei de
astăzi, într-o regiune preponderent locuită de slovaci, l-a nominalizat pentru a
reprezenta oraşul în Dietă. Din 30 octombrie 1847 a preluat mandatul de deputat,
rostind în faţa acestei adunări legislative câteva discursuri împotriva maghiarizării.
Intervenţiile sale au întâlnit o opoziţie puternică din partea parlamentarilor
maghiari, iar în 13 martie 1848 Štúr s-a retras din această activitate. Acest pas nu a
însemnat abandonarea luptei politice şi naţionale. A fost prezent la toate nivelele de
discuţii care vizau drepturile slovacilor, anul 1848 fiind unul în care s-au desfăşurat
numeroase evenimente politice, precum adunarea naţională de la Liptovský
Mikuláš, Congresul Slav de la Praga, unde Štúr a criticat poziţia liberalilor cehi, care
considerau Imperiul drept un mare protector al slavilor19. În acelaşi an, Štúr s-a
aflat împreună cu Jozef Miloslav Hurban şi Michal Miloslav Hodža în fruntea
Slovenská národná rada [Consiliul Naţional Slovac], primul organ politico-naţional
slovac, format la 16 septembrie 1848 la Viena. Acesta a fost orientat în vederea
colaborării cu Curtea de la Viena şi împotriva guvernului revoluţionar de la Pesta,
Štúr declarând chiar independenţa statului slovac. În 17 octombrie 1848, Lajos
Kossuth a emis mandate de arestare pe numele celor trei conducători slovaci Štúr,
Hurban şi Hodža şi o recompensă de 50 de florini de aur pe capul lor20. Štúr s-a
refugiat la Praga, unde a luptat activ pe baricade, însă după nereuşita acţiunii
revoluţionare a fost nevoit să se refugieze la Zagreb, unde a încercat să-l convingă
pe banul Jelačič să susţină cauza slovacă. Nu s-a oprit din scris nici aici şi, mai mult,
prin contribuţia principelui sârb Miloš Obrenović, ca şi a prietenilor săi croaţi, a
primit un suport financiar pentru iniţierea unei răscoale deschise împotriva politicii
guvernului de la Pesta. În acest context, în august 1848 Štúr a organizat la Viena un
corp de voluntari. Răscoala nu a avut însă rezultatul scontat, iar guvernul
revoluţionar maghiar de la Pesta şi-a continuat politica21.
În martie 1849, Ľudovít Štúr s-a aflat în delegaţia care i-a prezentat la
Olomouc (Moravia) împăratului Francisc Iosif I şi guvernului imperial un
memorandum, în care se cerea ruperea Slovaciei de Ungaria şi subordonarea
directă faţă de Curtea de la Viena. Au urmat alte doleanţe cu un conţinut similar,
mişcarea petiţionară cuprinzând aproape toată Slovacia, rezultatele fiind însă
minore. După încheierea revoluţiei, în anul 1849, atât Štúr cât şi alţi lideri politici
slovaci implicaţi în mişcările revoluţionare au fost puşi sub supraveghere
Lendvai 2001, p. 226-230.
Bodea 2011, p. 220.
20 Mannová 2011, p. 270.
21 Slovenský biografický slovník, p. 534.
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poliţienească astfel că, în aceste condiţii, Štúr s-a ocupat în perioada următoare de
activităţi ştiinţifice. A publicat culegeri de poezii, lirică inspirată de natură şi viaţa la
ţară, de motivul pierderii membrilor dragi din familie, printre care mama sa şi
iubirea vieţii sale, Adela Ostrolúcka. Şi-a întors atenţia spre Rusia, aşteptând
protecţia acesteia asupra slovacilor şi a marii familii slave în general, sperând în
modernizarea ţării şi a societăţii slovace sub aripa protectoare a Imperiului Ţarist.
În acest context, a scris la Modra lucrarea Slovanstvo a svet v budúcnosti [Slavii şi lumea
viitorului], în care prezicea căderea Imperiului Habsburgic şi organizarea
popoarelor slave în jurul Rusiei22.
Perioada de sfârşit a vieţii şi-a petrecut-o la Modra, îngrijindu-i pe cei şapte
copii ai fratelui său Karol, decedat prematur. Viaţa lui Ľudovít Štúr a fost curmată
de un accident nefericit petrecut la Modra, acesta împuşcându-se la vânătoare în
picior, de Crăciun, şi murind ca urmare a rănii suferite în data de 12 ianuarie 1856.
Opera sa ştiinţifică a apărut atât în timpul vieţii, cât şi postum. În anii ’50 ai
secolului XX, la Bratislava a fost publicată o ediţie de opere alese în cinci volume,
sub titlurile Politické state a prejavy [Articole politice şi discursuri], Slovania, Bratia!
[Slavilor, fraţilor!], Slovanská ľudová slovesnosť [Folclorul slav], Básne [Poezii] şi
Slovenčina naša [Limba noastră slovacă]23, iar recent o parte din aceste volume au
fost digitizate şi publicate online, contribuind la accesibilizarea operei lui Štúr.
În conştiinţa poporului slovac, Ľudovít Štúr a rămas o personalitate căreia i
s-a acordat constant multă atenţie. A fost valorizat şi în epoca comunistă, dar nu a
fost neglijat nici în ultimele decenii. Prin opera sa ştiinţifică, în centrul căreia se află
codificarea limbii literare slovace, educarea tinerei generaţii în spirit naţional,
conducerea mişcării politice prerevoluţionare şi mai ales în timpul revoluţiei de la
1848-1849, a rămas de-a lungul timpului, precum şi în momentele aniversare, în
atenţia opiniei publice şi a statului slovac. Nu este greşit să spunem că Ľudovít Štúr
este unul dintre părinţii fondatori ai Slovaciei moderne. În întreagă ţară au fost
dezvelite busturi şi statui care îl evocă, iar numeroase străzi, pieţe, şcoli şi alte
instituţii îi poartă numele. În multe locuri ale Slovaciei prin care a trecut au fost
amplasate plăci memoriale sau alte monumente. Chiar şi la Halle, unde a studiat, în
parcul universitar a fost dezvelită în anul 2004 o statuie care îl reprezintă. În
localitatea Uhrovec se păstrează casa sa natală. De-a lungul timpului au fost emise
timbre şi bancnote cu chipul său, iar în anul 2015, cu ocazia aniversării celor 200 de
ani de la naştere, a apărut o monedă de doi euro cu efigia sa. Începând cu anul
1993, preşedintele Republicii Slovacia acordă Ordinul Ľudovít Štúr, clasele I, II,
III24.
Lucrarea a apărut postum, în anul 1867, la Moscova în limba rusă şi apoi în limba slovacă la
Bratislava, în anul 1993. Vezi în format digital Ľudovít Štúr, Slovanstvo a svet budúcnosti. Zlatý fond
denníka SME 2008: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/359/Stur_Slovanstvo-a-svet-buducnosti, accesat
la 8.05.2015.
23 Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954-1957. Recent, vol. I-II au fost digitizate:
Ľudovít
Štúr,
Politické
state
a
prejavy,
Zlatý
fond
denníka
SME,
2012
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1691/Stur_Politicke-state-a-prejavy; Idem, Slovanstvo. Zlatý fond
denníka SME, 2010 http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1279/Stur_Slovanstvo, accesat la 8.05.2015.
24 http://de.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudov%C3%ADt_%C5%A0t%C3%BAr#cite_note-5, accesat
la 2.05.2015.
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Reflections on an Anniversary: Ľudovít Štúr (1815-1856)
(Abstract)
This contribution evokes a highly illustrious personality of 19th century Slovakia - Ľudovít Štúr, on
the 200th anniversary of his birth. The Ministry of Culture of the Slovak Republic declared 2015
Ľudovít Štúr year. Ľudovít Štúr (1815-1856) is considered the most renowned representative of the
Slovakian nationalist rebirth. Older Slovakian historiographies and those contemporaneous to his life
are connected to the common name of the group formed around him “Štúrovci” (Štúr’s group). He
was a member of the Diet, codifier of literary Slovak language, political man, philosopher, linguist,
pedagogue, writer and founder of the first Slovak political newspaper. He fought for the
independence of Slovakians, supporting the use of the national language in the Church and schools as
one of the essential conditions of the national movement in response to the dangers of
Magyarisation.
Concerned with the study of history and modern linguistics, he studied in Halle between
1838 and 1840, where he came in contact with the Hegelian philosophy which was to become the
core of his conception of the role of Slavs in culture and society. Returning home, he taught for a
while at the Evangelic Secondary School in Bratislava. His lectures on philosophy and the history of
Slavs were always formative, triggering new impulses of patriotic feelings for the young generation.
He initiated collaborative relations with cultural societies from the Slav world, including with Czech,
Croat and Polish students, considering them to be more radical and better trained, some of them
being students in Vienna, Brno, Lviv, Zagreb and Prague. As a young man he travelled alone to
several countries where Slav populations were to be found. Collaborating with Matica srbska, he set
up a Serbian reading hall. He wrote poetry, linguistic papers and political articles, many of his works
appearing posthumously. He signed his works with many pseudonyms, being considered an enemy of
the Hungarian government. He died very young, at the age of 40, following a hunting accident.
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Convieţuirea-Együttélés
Corviniana
CPF
CretaceousRes
Crisia
CRP
Cultura creştină

Dacia
Dări de seamă
DB
De Antiquitate
DFS
DP
Drevnosti Altaja
EHQ
EphNap
EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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THE TRANSILVANIA MAGAZINE (1881-1900), AN
IMPORTANT DOCUMENTARY SOURCE FOR A BETTER
UNDERSTANDING OF THE 1848-1849 REVOLUTION
IN TRANSYLVANIA*
Nicolae DUMBRĂVESCU
The Transilvania magazine has received plenty of attention from historians,1
especially from those interested in the study of Asociaţiunii transilvane pentru literatura
şi cultura poporului român [Transylvanian Associations for the Literature and Culture
of the Romanian People]. Although the “Asociaţiunii” magazine has been a
significant documentary source for plenty of historians, we are yet to have a
complete image of the manner in which this cultural magazine for the Romanian
people in Transylvania has contributed to a better understanding of the
revolutionary events of 1848-1849 in the region.2
As such, what I set out to do in the present paper is to analyse the narrative
sources that add valuable new data about the Revolution of 1848-1849 in
Transylvania. I have focused mostly on the 1881-1900 time period as it includes a
more compact editorial direction during which the magazine published mostly
historical pieces, being coordinated primarily by its first editor-in-chief, George
Bariţ. After a couple of years during which the activity of the Transilvania magazine
had been suspended (1868-1871), and Bariţ had been put on political trial3 accused
by the Hungarian authorities of, through the documents published in the
Asociaţiunii magazine, effectively encouraging feelings of racism and hatred against
the dominant group, the magazine reappeared in Sibiu, having as its editor-in-chief
that same wise central figure of the 19th century Romanian press, George Bariţ.
Once moved to Sibiu, the Asociaţiunii pentru cultura şi literatura poporului român
magazine goes on to publish a series of historical pieces, and by the end of its third
year there it also includes its first narrative source on the 1848-1849 Revolution in
Transylvania.4
The short memoirs titled Împresurarea cetăţii Alba-Iulia în 1849 [The siege of
the Alba Iulia fortress in 1849], written by the chaplain of the garrison, Dionisiu
* This paper has been prepared with the financial support of the project “Quality European
Doctorate-EURODOC,” contract no. POSDRU/187/1.5/S/155450, project co-financed by the
European Social Fund through the Sectoral Operational Programme “Human Resources
Development” 2007-2013.

PhD Student at the “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania; e-mail:
ndumbravescu@yahoo.com.
1 Nicolaescu 2013, p. 133-139; Nicolaescu 2014, p. 89-101; Nicolaescu 2015, p. 128-138.
2 Dumbrăvescu 2015, p. 53-68.
3 For further details on the political press trial of George Bariţ, see Neamţu 1987-1988, p. 711-725.
4 Thalson 1884, p. 5-9.

Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 447-451.
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Thalson, is presented in diary form, as the author begins by offering valuable
information about the number of military personnel stationed at the Alba Iulia
fortress. Afterwards, he goes over the most important events that took place in the
fortress and its surroundings starting from the date of 20 March 1849, when into
the fortress of Alba Iulia 500 Romanian soldiers were brought from Banat, until 12
August 1849 when the Russian general Lüders was welcomed within the premises
of the fortress. Thalson’s memoirs provide us with new insights into the siege of
Alba Iulia, at times with a surprising number of details.
The next narrative source pertaining to the Transylvanian Revolution of
1848-1849 was published in the Asociaţiunii Astra magazine in the year of 1886.5
The narrative source is titled Nicolae Vlăduţiu, preot, fost prefect în 1848-49, suferinţele
lui [Nicolae Vlăduţiu, priest, former prefect during 1848-1849, his passions],
written by George Bariţ, and it provides important information about Vlăduţiu’s
family tree, as well as about the pains and tribulations of the priest during the
1848-1849 Revolution. These memories about the prefect of the Transylvanian
Plains were most probably written down to also have an impact upon those who
took part in the Revolution whether it was as active participants with weapons in
hand, or as mere spectators to register the facts and maybe even publish their own
memories in the Transilvania magazine, as well as in other Romanian press centres
found in Transylvania so that future generations might have as detailed an account
as possible of this crucial event in the lives of the Romanians living in
Transylvania.
The last narrative sources on the Revolution of 1848-1849 in Transylvania
and its leaders to be found in the Transilvania magazine at the end of the 19th
century are all written by Iosif Sterca Şuluţiu. Indeed, at the beginning of the year
1887, Iosif Sterca Şuluţiu writes in the Asociaţiunii Astra magazine several pages of
short memoirs on the meeting between Avram Iancu and P. Vasvári that took
place during the summer of 1848 after finishing the Diet (Legislative Assembly) of
Cluj (also known as Siebenbürgische Landtag or Erdélyi Dieta). The author gives a
detailed account of the conversations between the two, which were more often
than not heated debates, as they each fought for the cause of the nation they
represented. The last part of this memoir is dedicated by Iosif Sterca Şuluţiu to the
tragic death of P. Vasvári as it took place during the fight of 6 June 1849 at
Fântânele, as well as Iancu’s reaction to the news, who is said to have cried out: “aş
fi dat 10 ani din viaţa mea, să-l fi putut mântui. Pagubă de el că tânăr talentat a
fost” (I would have given 10 years of my own life to save him. Pity, as he was so
young and so talented!).6 Therefore, the author suggests that, despite their
contrasting points of view, Avram Iancu, “the king of the mountains,” greatly
admired Vasvári for his extraordinary wit.
By the end of the year 1897, Iosif Sterca Şuluţiu publishes in several issues
running of the Transilvania magazine the biography of the leader of the 1848-1849
Revolution, Avram Iancu. Avram Iancu was the main character of the whole of
Iosif Sterca Şuluţiu’s memoirs. The biography we are to discuss takes a closer look
5
6

Bariţiu 1886a, p. 5-10; Bariţiu 1886b, p. 1-7.
Şuluţiu 1897, p. 43.
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at the deeds of the hero. As such, this biography of Avram Iancu is a historical
work with numerous asides to the polemic literature, but it has obvious memoirlike intentions. The manner in which Şuluţiu makes use of his sources, including
documents and snippets from the press of the time, never alter the value of his
own memories, but, on the contrary, the leitmotif of the biography arises out of
the many impressions gathered in bygone days during certain events or known
through rumours discussed in the comfort of his own family setting.7 Especially
valuable are the pages dedicated to Iancu’s youth, as well as those dealing with his
pre-revolutionary time and the education received in the schools located in the
Apuseni Mountains. Naturally, this very biography of Avram Iancu written by Iosif
Sterca Şuluţiu is a polemic work in itself, yet in all the circumstances mentioned by
the author, the flow of memories is never artificially interrupted. As such, starting
from his memories while making use of documents and the memories of several
other contemporaries, Iosif Sterca Şuluţiu writes the biography of the leader of the
1848-1849 Revolution. His work, along with that written by George Bariţ, are
widely thought to be the most important biographies of the 19th century for our
nation.
A year later, wishing to reply to malicious Hungarian memoirs, Iosif Sterca
Şuluţiu publishes the biography of Ioan Dragoş,8 one of the most infamous
Teodor 1972, p. 283.
Ioan Dragoş was born on 5/17 March 1810 in Oradea into a family of Romanian nobles from
Topliţa. He finished his secondary education studies at the Roman-Catholic High School in Oradea,
and he later graduated the Law Academy in Pesta. Aided by his noble origin, Ioan Dragoş gained
rapid access to public functions, managing to reach the position of solgăbirău (a clerk in the former
Austro-Hungarian administration). At the same time, he got involved in Romanian religious and
scholarly life in the region. Once he had become a notary and a legal consultant at the Orthodox
Consistory in Oradea, Ioan Dragoş became an activist against nepotism and in favour of “freeing the
Romanian Orthodox Church in Hungary from the rule of the Carloviţ Metropolis”). The events of
1848 caught him in this conjuncture, yet the outbreak of the Revolution gave him hope. He would
later sign on 9 May 1848 the protest paper of the Romanian Orthodox people in Bihor against the
gathering at Novi-Sad that was organised by the metropolitan Bishop Raiacici who had hopes quite
against the interests of Romanians. Already preoccupied with the necessity of bringing together the
two sides of the Revolution (the Romanian side and the Hungarian one), Ioan Dragoş launched a call
to action around the gatherings at Blaj, through which he tried to persuade Romanian Transylvanians
to join the Hungarian revolutionaries as only together would they be able to escape the Austrian
absolutist regime. As such, we may notice that from the very beginning of the 1848-1849 Revolution,
Dragoş was already a fervent supporter of the Hungarian Revolution, being reported to have often
said that Romanians should listen to Kossuth and join Transylvania with Hungary, as this would be
the only way in which they might receive certain rights. The Hungarian troops failed to enter the
region of the Apuseni Mountains and this determined the Romanian deputies elected in the Pesta
Parliament to write to Kossuth, proposing a peaceful reconciliation between the revolutionary army
and the Romanian Transylvanian rebels. Very much aware that military operations against the rebels
also meant at the time significant military numbers, Kossuth, wishing to eliminate this burden,
accepted this proposal, and, I may venture to add, he also accepted it out of a wish to create a
digression and numb the leaders of the Romanian Revolution to ease the entry of the Hungarian
armies in the region of the Apuseni Mountains. Consequently, Ioan Dragoş, who enjoyed the best of
trust in the eyes of Kossuth, was allowed to negotiate with the Romanian rebels as early as 14 April
1849. Ioan Dragoş, although aware that the mission is a difficult one, accepted it as he wished for
political advancement or, as is suggested by an anonymous memorialist in the Apuseni Mountains, in
exchange for a large sum of money. After a series of treaties with the leaders of the Romanian
7
8
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characters associated with the Revolution of 1848-1849 in Transylvania. This work
dedicated to the deputy Ioan Dragoş, too, shows the marks of Iosif Sterca Şuluţiu’s
style, namely that he uses, alongside his personal memories, a series of documents
and testimonials from witnesses that were party to the treaties between Iancu and
Dragoş, among which we mention Vasile Moldovan. Consequently, the author
attempts to paint a vivid picture of several stages in the life of the deputy Ioan
Dragoş, using his own memories as a starting point while also drawing on several
documents and memories belonging to other individuals, all this while laying heavy
emphasis on the very last few days of his life in the Apuseni Mountains.
Additionally, the work of Iosif Sterca Şuluţiu is a highly important narrative source
for a better understanding of the atmosphere of those days and the light in which
this character was seen during post-revolutionary days.
Two years after publishing the biography of Avram Iancu, Iosif Sterca
Şuluţiu returns to the Transilvania magazine with new pages of memoirs about the
“king of the Apuseni mountains,” namely about his very end. In these pages, as
well, Iosif Sterca Şuluţiu discusses at great length the subsequent journey through
inheritances of Iancu’s whistle after his tragic death. All these details and memories
were gathered by Iosif Sterca Şuluţiu from the lawyer Gherasim Cândea.
To conclude, from the first two decades (1881-1900) when the Transilvania
magazine was published in Sibiu, I have identified no less than six narrative
sources (memoirs) belonging to Dionisie Thalson, George Bariţ and Iosif Sterca
Şuluţiu (four sources). After a comparative analysis with the first period during
which the magazine was serialised in Braşov, one might notice that, during the first
two decades in Sibiu, the number of narrative sources (memoirs) related to the
Revolution of 1848-1849 in Transylvania is significantly lower than during its first
decade of publication: during its time in Sibiu, there are only six narrative sources
while during the eleven years in Braşov there are no less than 8 narrative sources.
As concerns the geographic distribution of the six narrative sources analysed in the
present paper, one gives an account of the events taking place in the fortress of
Alba Iulia and its surroundings, while the others cover the revolutionary events in
the Apuseni Mountains, having at their centre the figure of Avram Iancu.
Given all that has already been stated above, it is only fair to assess that the
Transilvania magazine, during its first two decades in Sibiu, paid particular attention
to this major event in the history of Transylvania, as alongside these narrative
sources (memoirs), one may find in it also a series of documents from the archive
of Andrei Şaguna. Indeed, it is beyond a shadow of doubt that the Transilvania
magazine (1881-1900) was and still is an important documentary source for a more
in depth understanding of the revolutionary events that took place in the years of
1848 and 1849.

Revolution in 1848, Ioan Dragoş was taken as a prisoner and killed in Abrud by enraged moţi (natives
of the Apuseni Mountains region) who believed that he was to blame for the Hatvany’s access to
Abrud (for further details on the life and activity of the deputy Ioan Dragoş, see: Spira 1993, p. 100112; Glück 1998-1999, p. 11-17; Faur 2005, p. 3-8).
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The Transilvania Magazine (1881-1900), an Important Documentary Source for a Better
Understanding of the 1848-1849 Revolution in Transylvania
(Abstract)
The Transylvania magazine devoted a significant amount of attention to the publishing of narrative
sources regarding the 1848-1849 revolution in Transylvania.
These tendencies lived on in the 1881-1900 period when the magazine of the Astra
Association included no less than six narrative sources on the issue of the revolution and its leaders,
Avram Iancu and Ioan Axente Sever, as well as a number of texts from the collection of the
metropolitan bishop Andrei, baron of Şaguna.
Consequently, the Transilvania magazine during the 1881-1900 time frame is a highly
important documentary source that may offer us a deeper understanding of the revolutionary events
of the years 1848-1849.
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nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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EDIFICII, AVERI ŞI FUNDAŢII ŞCOLARE ÎN DIOCEZA GRECOCATOLICĂ DE GHERLA LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA
(1856-1868)
Ciprian RIGMAN

Prezentul studiu îşi propune să ilustreze, prin interogarea documentului de
arhivă, condiţia materială a învăţământului elementar românesc din perimetrul
Episcopiei Greco-Catolice de Gherla, în primele două decenii ale existenţei sale.
După o primă secvenţă dedicată profilului general al învăţământului elementar
confesional, cu accent pe reglementările de ordin legislativ, discursul istoric se va
concentra pe aspectele de natură materială, absolut vitale în funcţionarea şcolilor
confesionale româneşti: starea edificiului şcolar, inventarul său intern şi, mai cu
seamă, sursele de finanţare ale procesului de instrucţie.
Starea generală a învăţământului confesional greco-catolic din
Transilvania între revoluţia paşoptistă şi instaurarea dualismului austroungar
Perioada cuprinsă între revoluţia paşoptistă şi impunerea dualismului austroungar a fost una de mari mutaţii socio-economice şi politice în cadrul societăţii
româneşti ardelene, marcate de evenimente cu impact major: eliberarea socială şi
împroprietărirea ţăranilor, abolirea discriminării politice a naţiunii române prin
recunoaşterea statutului său de egalitate cu fostele naţiuni privilegiate (maghiarii,
saşii şi secuii), obţinerea autonomiei confesionale prin apariţia celor două
mitropolii româneşti, cea greco-catolică în 1853 şi cea ortodoxă în 1864, creşterea
ponderii numerice şi consolidarea instituţiilor şi societăţilor de cultură, apariţia
unor fundaţii şi fonduri băneşti româneşti şi creşterea numerică a intelectualităţii
româneşti1. În absenţa unei nobilimi şi a unei burghezii puternice, paliere sociale
prezente în mediile ungureşti şi săseşti din Transilvania, purtătorii de cuvânt ai
neamului românesc vor fi intelectualii, ce se ridică deasupra masei ţărăneşti, care
trăiesc în mijlocul acesteia sau în strânsă legătură cu ea. Dispariţia şerbiei va
deschide calea unei emancipări naţionale profunde, identificabilă atât în
îmbunătăţirea condiţiei economice a satelor româneşti, cât şi în progresul şcolii
naţionale. Comunităţile rurale româneşti, eliberate acum de apăsătoarele obligaţii
iobăgeşti, întreţin prin propriile puteri, fără niciun ajutor din partea statului, nu
numai administraţia sătească, constituită din jude, juraţi, consilieri, notarul comunal
şi colectorul de taxe, nu numai biserica şi slujitorii săi, preotul, cantorul, feţii, ci şi
şcoala elementară confesională, fie ea ortodoxă sau greco-catolică. Începuturile

1

Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda; e-mail: ciprianrigman@gmail.com.
Retegan 1994, p. 5.

Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 453-478.
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şcolii confesionale au ridicat probleme deloc facile pentru comunităţile rurale
româneşti, depăşite prin ridicarea unui edificiu şcolar, înzestrarea lui cu mijloace de
învăţământ, angajarea unui învăţător şi salarizarea acestuia2.
Putem vorbi, fără teama de a greşi, de un progres vizibil faţă de perioada
prepaşoptistă, atunci când satele româneşti, apăsate de greutăţile sarcinilor iobăgeşti
faţă de domnii de pământ, au mult prea puţine resurse economice şi mult prea
puţină energie pentru a se preocupa de progresul şcolii elementare. De multe ori,
nici episcopii români, fie ei greco-catolici sau ortodocşi, nu au întreprins, în
perioada anterioară Revoluţiei de la 1848-1849, acţiuni decisive pentru
îmbunătăţirea stării învăţământului sătesc, în afara publicării unor ordinaţiuni şi
reglementări venite dinspre forurile superioare civile. Principalul deziderat al
episcopilor a fost să obţină de la aristocraţi cât mai multă porţie canonică pentru
preoţii români, idealul lor major fiind să nu aibă preoţi săraci sau parohii vacante
pentru o lungă perioadă de timp. Decretele imperiale din anii 1816, 1823, 1824,
1840 şi 1841 au încercat să reglementeze problema învăţământului elementar şi
implicit recompensele materiale ale învăţătorilor:
„[…] în toate comunele să se dea gratis loc de şcoală românească şi material pentru
construirea localului, iar pentru întreţinerea dascălului să se taie din proprietatea
Domnului de care ţine satul pământ arabil de zece câble şi loc de fânaţ de şapte care
şi jumătate de fân sau să li se stabilească un salar fix”3.

În pofida acestor dispoziţii imperiale, ierarhii români, în sarcina cărora a
căzut punerea în practică a acestor reglementări legale, fie n-au putut, fie au neglijat
problema şcolii elementare confesionale. În privinţa stării şcolii româneşti
inferioare din perioada anterevoluţionară este sugestiv exemplul oferit de Blaj,
reşedinţa episcopilor uniţi din Transilvania, care, în anul 1843, nu avea o şcoală
elementară pe măsura cerinţelor timpului, ci doar una în care cantorul catedralei
episcopale, Gheorghe Gruiţa, preda băieţilor şi fetelor puţin scris, citit şi noţiuni
rudimentare de aritmetică4. Nu este mai puţin adevărat că în prima jumătate a
secolului al XIX-lea atenţia Blajului s-a îndreptat spre progresul şcolii normale, a
liceului românesc şi a seminarului confesional, neglijând într-o anumită măsură
şcoala elementară.
Sub aspectul legislaţiei şcolare, organizarea învăţământului în Imperiul
Austriac s-a bazat, până la Legea Thun, din octombrie 1849, pe Nova Ratio
Educationis Publicae, din anul 1806, prin care s-au fixat diferitele tipuri de şcoli:
şcoala primară (şcoala vernaculară sau naţională), şcoala gramaticală cu trei clase,
gimnaziul cu cinci clase, liceul cu şapte clase, academia de doi ani şi universitatea de
cinci ani5. Funcţiona, de asemenea, şi o şcoală intermediară între cea primară şi
gimnaziul inferior (sintaxa), aşa-numita „şcoala normală” sau „norma”. Şcoala
normală era o instituţie permanentă, o şcoală elementară superioară, şi derula un
proces de învăţământ mai amplu, predându-se limba maternă, limba latină, limba

Retegan 2004, p. 17.
Albu 1971, p. 11.
4 Ibidem, p. 10.
5 Ibidem, p. 16.
2
3
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germană, geografia, istoria, geometria, economia şi agronomia6. Trecerea prin
şcoala normală nu conferea niciun titlu şi nu oferea dreptul la nicio funcţie, avea
trei clase (mai târziu, patru) şi prin absolvirea ei se intra mai uşor în gimnaziu.
Elevii şcolilor normale erau recrutaţi din rândul absolvenţilor şcolilor elementare
săteşti. După 1849 s-au înfiinţat şi alte tipuri de şcoli aproape egale în grad şi
pregătire cu cele normale, şcoala trivială (capitală sau centrală), care până în 1855
avea trei clase, iar după această dată patru7. Alături de şcolile menţionate, mai
existau aşa-numitele „şcoli de vecernie” sau „de duminică”, în care tineretul de 1315 ani recapitula noţiunile însuşite în cadrul şcolii elementare şi învăţa rugăciunile,
problemă foarte importantă, pentru că cei care nu ştiau rugăciunile uzuale nu se
puteau cununa.
După anul 1850 se constată o adevărată avalanşă asupra şcolilor româneşti
de toate gradele, devenite dintr-o dată neîncăpătoare pentru mulţimea tinerilor
români care doresc să-şi amelioreze condiţia socială prin intermediul instrucţiei.
Tinerii români se îndreaptă atât spre şcolile româneşti mai înalte din Blaj, Braşov,
Năsăud, cât şi spre liceele romano-catolice susţinute de către stat, cu limba de
predare maghiară, din Cluj, Târgu Mureş, Alba Iulia şi, nu în ultimul rând, spre
şcolile evanghelice săseşti, greu accesibile înainte de 1848, care ofereau marele
avantaj al învăţării limbii germane8. Mijlocul secolului al XIX-lea aduce cu sine o
creştere semnificativă a păturii educate româneşti. În lumea rurală întâlnim preoţi,
învăţători, notari, iar în mediul urban creşte numărul funcţionarilor, profesorilor,
clerului superior şi liber profesioniştilor, în special categoria dinamică a juriştilor
români. Lipsa finanţării din partea statului pentru şcolile româneşti, fie ele
elementare sau superioare, este suplinită de constituirea a nenumărate fonduri şi
fundaţii băneşti particulare organizate în jurul episcopilor români, umilelor biserici
săteşti şi, ulterior, în jurul Astrei sibiene9. Aceste fundaţii asigură întreţinerea
şcolilor, acordă burse de studiu şi sprijină iniţiativele culturale româneşti. Tot mai
multe comunităţi rurale îşi constituie mici fundaţii materiale proprii, devin membre
ale Astrei, acordă burse, participă la conscripţii naţionale, întreţin şcoli elementare
confesionale unite sau ortodoxe. Îmbunătăţirea situaţiei materiale a satului
românesc a oferit un impuls puternic progresului şcolar la nivel inferior, mai ales
după 1850, când fostele sate iobăgeşti româneşti înfiinţează singure sau câte douătrei laolaltă o modestă, dar dinamică, reţea şcolară10. Progresul şcolar în
Transilvania istorică este evidenţiat şi de numărul şcolilor româneşti elementare
care creşte de la 691 în 1840-1844 la 1483 în 1865. Cantitativ, evoluţia este una
semnificativă, dar sub raport calitativ sunt uşor sesizabile greutăţile inevitabile ale
începutului, evidenţiate de faptul că marea majoritate a unităţilor şcolare înfiinţate
după tumultul revoluţionar din 1848-1849 sunt înjghebări modeste, cu excepţia
vechilor şcoli din satele fostelor regimente de graniţă, a celor de pe Pământul

Ibidem.
Ibidem.
8 Retegan 2004, p. 17-18.
9 Retegan 1994, p. 6.
10 Ibidem, p. 6-7.
6
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Crăiesc şi a celor din perimetrul aşezărilor urbane sau din marile sate româneşti11.
De asemenea, nu exista un suport material bine conturat, drept garanţie de
stabilitate sau dezvoltare sustenabilă. Multe şcoli nu aveau învăţători calificaţi,
remuneraţia dăscălească era mică şi aveau o şcolarizare limitată la lunile de iarnă,
coroborată cu o frecvenţă scăzută a elevilor. Satele româneşti nu dispuneau de
bunuri comunale care să fie donate şcolii şi întreţineau singure şcoala şi dascălul,
biserica şi slujitorii săi, dar şi oficialii administraţiei comunale. În ceea ce priveşte
învăţătorul, preferinţele comunităţii rurale se îndreaptă, de cele mai multe ori, spre
oameni din sat, în special cantorii bisericilor, care cer mai puţină plată, dar sunt mai
slab pregătiţi.
În primele decenii de după revoluţie, parohiile ortodoxe şi greco-catolice
solicită autorităţilor statale pământuri arabile şi fânaţe pentru porţiile canonice,
sprijinirea învăţătorilor români cu bani din casele alodiale şi acordarea unor clădiri
erariale nefolosite pentru şcoli. În unele locuri, precum în Dej, asemenea cerinţe şiau găsit rezultatul aşteptat12. Se constată, după cum am mai precizat, o creştere
semnificativă a numărului de şcoli româneşti, atât a celor ortodoxe, păstorite de
mâna de fier a episcopului Andrei Şaguna, de la 282 în 1844, la 367 în 1851 şi la
691 în 1858, cât şi a celor greco-catolice, de la 409 în 1840 la 767 în 186513. Apar
acum şcoli unite în sate majoritar ortodoxe, precum în zona Sibiului, Făgăraşului şi
Hunedoarei, sau şcoli ortodoxe în satele majoritar greco-catolice, precum în zona
Munţilor Apuseni. De asemenea, se înfiinţează şcoli româneşti elementare în satele
mixte româno-maghiare sau româno-germane.
În privinţa jurisdicţiei şcolare, monopolul de sorginte medievală exercitat de
Biserică asupra învăţământului în perioada anterioară revoluţiei va fi înlocuit de un
condominiu Biserică-stat asupra educaţiei. În această perioadă jurisdicţia şcolară
supremă o are statul prin organismele sale, pentru ca în perioada regimului liberal
de după 1860 rolul să se inverseze în favoarea Bisericii, mai cu seamă după
desfiinţarea Ministerului Cultelor şi Învăţământului. Din păcate, nici Biserica şi nici
statul, care îşi disputau controlul asupra învăţământului după 1849, nu preiau
asupra lor greutatea întreţinerii materiale a învăţământului primar. Paupera biserică
românească nu poate susţine financiar şcoala primară şi mai săracă, cu care se
identifică în plan spiritual. Întreţinerea şcolii şi a învăţătorului va cădea pe seama
comunităţilor săteşti, care se preocupă, în măsura posibilităţilor, de ridicarea şcolii,
de renovarea edificiului şcolar, de asigurarea mijloacelor de învăţământ şi de plata
învăţătorului.
În perioada neoabsolutistă (1849-1860), dubla jurisdicţie a Bisericii şi a
statului în domeniul şcolar se transpune în practică prin prerogativele instituţiilor
ecleziastice în ceea ce priveşte problemele interne ale şcolilor (procesul de
instrucţie, educaţie, disciplină) şi prin prerogativele autorităţilor civile (juzi
comunali, comisari cercuali, Guberniul, Ministerul Cultelor şi Învăţământului din
Viena) în privinţa organizării externe a şcolilor şi asigurarea necesităţilor lor
materiale. Ministerul Instrucţiunii coordona şi controla procesul de învăţământ atât
Ibidem, p. 7.
Retegan 2004, p. 19.
13 Ibidem, p. 21.
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în şcolile publice finanţate de către stat (cele romano-catolice), cât şi în şcolile
private înfiinţate de persoane sau instituţii particulare, între care şi Biserica.
Controlul ierarhiei ecleziastice asupra şcolii elementare se exercita prin statutul de
deplină autoritate spirituală a episcopului, prin poziţia de inspector şcolar a
protopopului districtual şi prin funcţia de director al şcolii exercitată de parohul
local.
Guvernarea neoabsolutistă va impune o anumită ordine în învăţământ prin
introducerea unor reglementări severe ce aveau ca element central înfiinţarea de
şcoli elementare în fiecare sat. Prin diferite dispoziţii statale, adoptate în cursul
anilor 1857-1858, se instituie principiul obligativităţii frecventării şcolii pentru
copiii între 6 şi 12 ani şi se stabilesc pedepse pecuniare de până la 2 florini în cazul
părinţilor care, după toate stăruinţele dascălilor, preoţilor şi juzilor săteşti,
continuau să manifeste reticenţă în trimiterea pruncilor la şcoală14. Prin
ordinaţiunea gubernială din 13 octombrie 1857 se delimitau foarte clar
competenţele Bisericii şi statului în privinţa sistemului de învăţământ primar, în
sensul în care derularea procesului didactic şi disciplina şcolară reprezentau
apanajul Bisericii, în timp ce aspectele legate de necesităţile materiale ale şcolilor
populare cădeau, mai cu seamă, în sfera de activitate a autorităţilor politicoadministrative. De asemenea, prin textul respectivei ordinaţiuni, se solicita
preturilor depunerea tuturor eforturilor pentru ridicarea de edificii şcolare în
comunităţile bisericeşti unde acestea lipseau, se reglementa durata anului şcolar şi a
vacanţelor semestriale, nefiind permisă întreruperea cursurilor didactice pentru un
timp îndelungat şi nici restrângerea actului de instrucţie la lunile de iarnă, se
impunea o conscriere anuală a tinerimii de vârstă şcolară, se solicita utilizarea
manualelor „cu toată scumpătatea”, se cerea preoţilor o atentă supraveghere asupra
şcolilor şi desfăşurarea regulată a orelor de cateheză şi se solicita autorităţilor
politice locale şi preoţilor identificarea acelor metode prin care să se pună capăt
indolenţei părinţilor în a-şi trimite pruncii la şcoală15.
În 8 mai 1858, printr-o nouă ordinaţiune a Guberniului transilvan, se va
introduce instituţia inspectorilor şcolari mireni (reprezentanţi ai părinţilor) în şcolile
poporale. Aceşti inspectori şcolari civili, aleşi din rândul credincioşilor gospodari şi
cu mai multă ştiinţă de carte, reprezentau, alături de preotul-paroh şi judele
comunal, personalul abilitat să se îngrijească de starea şcolii şi de bunul mers al
procesului de învăţământ16. Normativele statale în privinţa învăţământului
elementar continuă cu dispoziţia gubernială din 25 octombrie 1858, al cărei text se
referă la imperativul ridicării clădirilor şcolare şi la dotarea lor cu mijloace de
învăţământ, dar şi la aspectele economice ale desfăşurării procesului de instrucţie
(susţinerea materială a şcolii şi remuneraţia dascălilor). Respectiva directivă
gubernială pleca de la considerentul că principala condiţie pentru un proces de
Retegan 1994, p. 17; Lazăr 2002, p. 34; Dan 2012, p. 29.
Amicul Şcoalei, 1860, p. 75-77 - din pricina faptului că periodicul menţionat, aflat în colecţia
Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, este legat într-un corpus fără identificarea exactă a
numerelor tipărite pe parcursul anului 1860, nu suntem în măsură să oferim cititorilor numărul
periodicului din care s-a extras informaţia, ci doar paginile la care poate fi regăsită aceasta.
16 Amicul Şcoalei, 1860, p. 77-78; Retegan 1994, p. 17; Bojor 2002, p. 82.
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instrucţie de calitate era ridicarea unui local şcolar în cadrul fiecărei comunităţi şi
dotarea acestuia cu mijloace de învăţământ şi cu o bază materială suficientă şi
stabilă. Directiva gubernială afirma caracterul confesional al învăţământului
elementar, principiu în virtutea căruia şcolile trebuiau înfiinţate şi sprijinite material
de către comunele bisericeşti, autorităţile politico-administrative (preturile) fiind
obligate să colaboreze îndeaproape cu organele bisericeşti şi şcolare locale (vicarul,
protopopul, preotul, dascălul, inspectorul şcolar civil) în privinţa ridicării edificiului
şcolar şi susţinerii materiale a procesului de instrucţie. Ordinaţiunea identifica şi o
serie de surse de venit pentru asigurarea suportului material al şcolilor elementare
confesionale: cedarea unor terenuri comunale în favoarea lor, acordarea unor
ajutoare băneşti din casele alodiale şi din lăzile bisericilor, înfiinţarea unor fonduri
şi fundaţii şcolare şi impunerea unei taxe şcolare anuale sau săptămânale (4-5
creiţari de prunc şcolar) asupra sătenilor, dar această din urmă măsură doar în
condiţiile în care nu existau alte surse de venit şcolar sau cele existente nu erau
suficiente. Dispoziţia gubernială atingea şi problema remuneraţiei dăscăleşti, al
cărei cuantum continua să depindă de gradul de prosperitate al satelor şi de puterea
tradiţiei locale. Totuşi, în vederea ameliorării situaţiei materiale a învăţătorilor,
Guberniul sugera comunelor bisericeşti delimitarea, în folosul dascălilor, a unor
loturi arabile, livezi, grădini de legume şi suprafeţe forestiere. De asemenea, se
încerca impunerea principiului conform căruia dascălul trebuia să primească, prin
contractul de salarizare semnat cu satul, o leafă suficientă „pentru acoperirea
lipselor celor mai neapărate”, această remuneraţie, odată fixată, neputându-se
reduce, ci doar spori17.
Cu scopul de a impune o anumită stabilitate la nivelul corpului didactic
inferior, în 5 ianuarie 1859 este emisă ordinaţiunea gubernială cu privire la scutirea
de obligaţiile militare a învăţătorilor numiţi definitiv în posturile lor. Conform
textului acestei ordinaţiuni erau scutiţi de miliţie toţi învăţătorii primari şi
secundari, precum şi cei adjuncţi, în condiţii legale clar stabilite: trebuiau să poată
proba, pe baza decretului emis de Ordinariatul sau Consistoriul diecezan, faptul că
erau numiţi definitiv într-un post didactic la o şcoală sistemizată şi puteau să-şi
confirme calitatea de învăţător prin diplome legale, care să certifice absolvirea a
patru clase într-o şcoală normală sau capitală. Prevederile acestei ordinaţiuni urmau
să-şi producă efectul până la finele anului 1861, moment în care autorităţile
apreciau că vor funcţiona suficiente institute pedagogice (preparandii) pentru
pregătirea dascălilor. Din acel moment singurii dascăli scutiţi de obligaţiile de
natură militară urmau să fie cei cu studii complete preparandiale18.
De altfel, lipsa acută de dascăli calificaţi pentru şcolile elementare
confesionale determină frecvent intervenţia autorităţilor ecleziastice centrale şi
locale pe lângă dregătoriile civile în speranţa scutirii de serviciul militar a
învăţătorilor români. Îndeobşte, erau scutiţi de militărie doar absolvenţii de
preparandii publice care dispuneau de diplomele (testimoniile) de absolvire a
cursurilor de formare didactică. Spre exemplu, la 2 februarie 1857, viceprotopopul
tractului Beclean, Gavril Pop, scrie episcopului gherlean Ioan Alexi că în unele
17
18

Amicul Şcoalei, 1860, p. 78-79.
Ibidem, p. 82.
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comune mai sărace ale districtului său protopopesc - Bretea, Malin, Floreşti,
Nimigea de Jos, Nimigea de Sus, nu a putut numi dascăli absolvenţi de preparandie
de stat şi, cu învoirea credincioşilor, a numit dascăli din rândul celor care au
deprins pedagogia în particular, unii la Năsăud, iar alţii pe lângă oficiul protopopial.
Viceprotopopul îi va solicita episcopului Alexi intervenţia pe lângă Ministerul
Instrucţiunii, în vederea scutirii de serviciul militar a dascălilor care nu aveau
diplome eliberate de institutele publice pedagogice, căci, în caz contrar „vor
rămâne şcolile pustii”. În răspunsul său către numitul viceprotopop, episcopul
Alexi îşi va afirma speranţa că Prefectura de Bistriţa va recunoaşte contractele
încheiate de dascăli cu comunităţile săteşti, chiar dacă aceştia nu absolviseră
preparandia publică, căci nu exista institut pedagogic public în toată Transilvania19.
Nevoia stringentă de învăţători calificaţi, una dintre principalele tare ale
sistemului de instrucţie românesc de la mijlocul secolului al XIX-lea, determină
ierarhia greco-catolică să caute soluţii grabnice în această direcţie, care se vor
finaliza cu deschiderea preparandiilor din Haţeg (1854), Năsăud (1859), Sighet
(1861) şi Blaj (1865). Înfiinţarea institutului pedagogic la Năsăud (relocat în 1869 la
Gherla) a însemnat un prim pas înainte în privinţa creşterii gradului de pregătire a
învăţătorilor români din şcolile confesionale greco-catolice, dar numărul locurilor
era redus, condiţionat fiind de micile alocaţii bugetare şi de resursele materiale
insuficiente ale Bisericii şi comunităţilor unite. Ca atare, marea majoritate a
parohiilor greco-catolice ardelene vor continua să aibă dascăli necalificaţi, tineri cu
o instrucţie sumară, cantorul bisericii sau chiar preotul local.
Dincolo de acceptul autorităţilor statale în privinţa înfiinţării institutului
pedagogic năsăudean, măsură cu impact major în creşterea calităţii corpului
didactic, la 14 aprilie 1857, Oficiul Locotenenţial de la Oradea comunica
Ordinariatului gherlean deschiderea la Satu-Mare a unui institut public preparandial
pentru fete, care era abilitat să elibereze diplome (testimonii) de dascăl20.
Prin urmare, în perioada neoabsolutistă, rolul principal în ceea ce priveşte
progresul şcolar îl are statul prin autorităţile sale locale, chiar dacă şcoala rămâne o
preocupare constantă a Bisericii, lucru vădit de circularele episcopale, de concluziile
vizitelor canonice ale episcopilor, vicarilor şi protopopilor, de rezultatele
examenelor şcolare anuale şi de protocoalele dezbaterilor sinodale.
Instaurarea regimului liberal în Imperiul Austriac (1860-1867), coincide cu
maxima afirmare politică a naţiunii române, lucru care se face simţit şi în domeniul
învăţământului. În această perioadă, satele româneşti braşovene fac donaţii de
pământuri comunale pe seama şcolilor elementare şi a bisericilor lor. După 1860 se
reinstaurează controlul absolut al Bisericii asupra instrucţiei şcolare în detrimentul
statului, mai ales după reafirmarea principiului autonomiei bisericeşti21. Şcoala
sătească redevine un monopol al clerului, un apanaj cvasiexclusiv al Bisericii.
Paradoxal, trecerea în plan secund a statului s-a transpus în practică printr-un recul
al şcolii elementare româneşti, sesizabil atât în scăderea numărului de şcoli, a
calităţii instrucţiei, a bazei materiale şi a calificării învăţătorilor, cât şi în restrângerea
ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 334/1857, f. 1.
Ibidem, act 746/1857, f. 1.
21 Retegan 1994, p. 20.
19
20
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duratei anului şcolar, care începea teoretic înainte de Crăciun şi se încheia la
începutul primăverii, precum şi în masivul absenteism şcolar. Declinul sistemului
de învăţământ românesc în perioada liberală, comparativ cu evoluţia sa în etapa
politică neoabsolutistă, este surprins cu acurateţe şi de presa vremii:
„[...] şcolile noastre vin într-o decadenţă vaierabilă, dărâmându-se mai cu totul şi din
puţinul acela cât se edificase în timpul scurt al progresului lor. Iscatele încălmăceli
politice ademeniră, ori poate şi siliră, pe mai mulţi bărbaţi ai şcolii să se amestece, cu
părăsirea câmpului acţiunii lor, în învolbura ce învârtii şi ameţii lumea politică”22.

În rândurile articolului Consilierii scolastici români, apărut în numărul din 2
martie 1863 al periodicului didactic Amicul Şcoalei, regăsim o analiză a sistemului de
învăţământ din perioada politică liberală. Gazetarul epocii opinează că după
căderea regimului politic neoabsolutist, şcolile poporale se confruntau cu „plângeri,
văietări, dezordine, haos”. De asemenea, continuă autorul articolului, „şcolile
ridicate, bune-rele, sub absolutism, căzură, se părăsiseră sub aşa-numitul
constituţionalism”23. De altfel, recluziunea sistemului de învăţământ românesc în
perioada liberală este evidenţiată şi în cuprinsul circularului emis, în 31 ianuarie
1866, de guvernatorul Folliot de Crenneville, care are la bază raportul consilierului
gubernial pentru şcolile greco-catolice din Transilvania, Ioan Maier, şi care va fi
trimis spre analiză ordinariatelor unite din Blaj, Gherla şi Lugoj. În textul acestui
document oficial se menţionează „starea desolată” în care a ajuns învăţământul
românesc, identificându-se şi cauzele principale ale acestui regres educaţional: lipsa
edificiilor şcolare din cadrul unor comunităţi bisericeşti, salarizarea insuficientă şi
neregulată a dascălilor sau masivul absenteism şcolar, datorat, mai cu seamă,
indiferenţei manifestate de părinţi în privinţa necesităţii instrucţiei copiilor lor. Prin
intermediul acestui circular, autorităţile centrale guberniale solicitau instituţiilor
comitatense, scăunale şi districtuale subordonate adoptarea unor măsuri urgente
pentru ameliorarea situaţiei şcolare în rândul românilor uniţi: o mai strânsă
colaborare între juzii cercuali şi protopopii greco-catolici, în calitatea lor de
inspectori şcolari districtuali, ca împreună să stăruiască pe lângă acele comunităţi
greco-catolice lipsite de imobil şcolar pentru delimitarea unui „loc acomodat
pentru edificiul scolastic şi pentru grădina de pomărit”; sistematizarea
remuneraţiilor dăscăleşti prin încheierea unor protocoale (instrumente) financiare
între comunităţi şi dascăli, care să fie trimise apoi spre aprobare Guberniului;
trimiterea unui raport anual către Guberniu care să cuprindă numărul edificiilor
şcolare şi al instrumentelor de salarizare dăscălească din respectiva unitate
administrativ-teritorială; afilierea comunelor bisericeşti paupere în vederea edificării
şi întreţinerii unei şcoli comune sau constrângerea financiară a părinţilor care se
dovedeau reticenţi în trimiterea regulată a copiilor la şcoală24.
O altă consecinţă a supremaţiei Bisericii în cadrul procesului de învăţământ a
fost stoparea curentului pentru fondarea unor şcoli laice aconfesionale, comune
atât pentru ortodocşi cât şi pentru uniţi. De asemenea, toate încercările de reformă
educaţională venite din partea consilierilor şcolari guberniali români au fost
Amicul Şcoalei, nr. 1/1862, p. 5.
Ibidem, nr. 9/1863, p. 47.
24 Sionul Românesc, nr. 16/1866, p. 188-189.
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23

460
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Edificii, averi şi fundaţii şcolare în Dioceza Greco-Catolică de Gherla

respinse de către Biserici pe baza criteriului autonomiei bisericeşti. Totuşi, în
intervalul 1866-1867 se alcătuiesc aşa-numitele instrumente şcolare, angajamente
colective ale comunităţilor, care fixează plata învăţătorului în bani, cereale, zile de
lucru sau în folosinţa unor bunuri, cu scopul constituirii unui suport material al
şcolii elementare. În acest sens, multe sate donează obligaţiunile împrumutului de
stat din 1854, arenda cârciumăritului pe cele trei luni de toamnă, sume modice de
bani sau mici parcele de pământ sau de pădure, în vederea constituirii fundaţiilor
şcolare 25.
Instaurarea regimului politic dualist după anul 1867 va deschide chestiunea
învăţământului românesc de toate gradele datorită intervenţiei statului ungar în
afacerile şcolare confesionale. Imixtiunea statului ungar în procesul de instrucţie al
naţionalităţilor se va realiza pe trei căi: legislaţie organizatorică, dispoziţii şi
instrucţiuni ministeriale pentru dezvoltarea şi explicitarea legii învăţământului şi
dispoziţii ale administraţiilor politice locale (comitat, cerc, comună) pentru punerea
în aplicare a legilor şi ordinaţiunilor venite dinspre palierele instituţionale
superioare26. Legea învăţământului elementar, iniţiată de ministrul cultelor şi
instrucţiunii publice, baronul Iosef Eötvös, şi intrată efectiv în vigoare la 7
decembrie 1868, concretizează în plan şcolar principiile dualiste afirmate anterior
prin legea naţionalităţilor. Legea instrucţiunii reprezenta un compromis între
dorinţa confesiunilor de a-şi menţine autonomia în plan religios şi cultural şi
dezideratele şi exigenţele statului modern27. Textul legii avea prevederi liberalmoderate28, dar finalitatea sa era subsumată ideii de stat naţional maghiar ce
urmărea încorporarea naţionalităţilor în cadrul naţiunii maghiare29. Cu toate
prevederile sale liberale, legea XXXVIII, aşa cum va fi cunoscută legea
instrucţiunii, a reluat principiile directoare din perioada neoabsolutismului
postpaşoptist, cu privire la introducerea învăţământului elementar general şi
obligatoriu pentru copiii între 6 şi 15 ani şi la condominiul stat-biserică asupra
instrucţiei populaţiei, fără însă ca prin aceasta să fie afectat caracterul preponderent
confesional al învăţământului elementar. Legea învăţământului cuprindea 148 de
articole, grupate în nouă capitole: Obligativitatea şi libertatea învăţământului, Despre
modul de înfiinţare a şcolilor populare, Despre şcolile confesionale, Despre şcolile populare
înfiinţate de persoane private sau de asociaţii, Despre şcolile comunale (populare, superioare,
cetăţeneşti), Despre şcolile populare de stat, Despre seminariile pedagogice (Preparandiile), Despre
autorităţile şcolare şi Despre învăţători30.
Şcoala etalon era, în viziunea legii, cea comunală şi preparandia de stat, iar
celelalte tipuri erau considerate forme de instrucţie particulare (şcolile şi
preparandiile confesionale private) sau forme în curs de consolidare (şcolile de
stat). Legea stabilea foarte clar obligativitatea învăţământului pentru copiii între 6 şi
15 ani, iar senatul şcolar comunal avea competenţa de a scuti o perioadă de timp
Retegan 1994, p. 27.
Sularea 2008, p. 68-69.
27 Brusanowski 2010, vol. I, p. 214.
28 Bocşan, Leu 2002, p. 31.
29 Andrei 2004, p. 304.
30 Brusanowski 2010, vol. I, p. 214-215.
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copiii cu deficienţe fizice sau psihice, pe baza unei adeverinţe medicale. Copiii cu
vârsta de peste 10 ani din spaţiul rural puteau fi scutiţi de frecventarea cursurilor
timp de două luni pentru efectuarea muncilor câmpului, cu condiţia participării la
cursurile şcolii repetiţionale. Textul legii admitea şi forma de învăţământ privat la
domiciliu, situaţie în care elevii erau obligaţi să treacă un examen anual în şcolile
publice. Prevederile legale statuau şi principiul libertăţii învăţământului, în sensul în
care părinţii puteau opta liber pentru tipul de şcoală la care să-şi trimită pruncii31.
Întreaga răspundere în privinţa frecvenţei şcolare a elevilor aparţinea părinţilor,
care puteau fi penalizaţi pecuniar, cu amenzi cuprinse între 50 de creiţari şi 4
florini, în cazul absenteismului şcolar32.
Prin articolul X al legii se garanta dreptul de înfiinţare şi susţinere a şcolilor
elementare pentru confesiuni religioase, comune administrativ-politice, stat,
societăţi şi asociaţii private şi chiar persoane particulare33. Conform prevederilor
legale, reţeaua învăţământului elementar cuprindea 3 categorii de şcoli: şcoli
populare, şcoli cetăţeneşti şi preparandii (seminarii pedagogice)34. Aceste instituţii
de învăţământ puteau fi publice sau private, iar comunele şi oraşele cu peste 5000
de locuitori erau îndemnate să înfiinţeze şcoli populare superioare cu durata
studiilor de 3 ani pentru băieţi şi 2 ani pentru fete. Oraşele mai mari înfiinţau şcoli
civile cu durata de 6 ani pentru băieţi şi 4 ani pentru fete, în cadrul cărora limba de
predare era maghiara, întrucât ele erau asimilate şcolilor de stat.
Şcolile populare urmau, la rândul lor, o triplă tipologie: şcoli populare
elementare, şcoli populare superioare şi şcoli civile. Din punctul de vedere al
finanţării şi jurisdicţiei, şcolile populare elementare erau şi ele de trei categorii:
comunale, de stat şi confesionale35.
Şcolile elementare comunale se înfiinţau acolo unde nu funcţiona o şcoală
confesională, trebuiau să aibă un caracter eminamente laic, erau subordonate
autorităţilor administrative locale şi erau finanţate de către comunitatea rurală, care
era obligată să asigure salariul învăţătorului şi cheltuielile de întreţinere a edificiului
şcolar. Sumele necesare erau acoperite din contribuţia părinţilor (câte 10-20 de
florini anual pentru fiecare elev) şi dintr-un impozit şcolar special, al cărui cuantum
nu trebuia să depăşească 5% din impozitul direct către stat al fiecărei familii. În
unele comune, şcolile beneficiau de unele terenuri agricole ale căror venituri se
impuneau folosite exclusiv în beneficiul şcolii36.
Şcolile elementare de stat erau organizate identic cu cele comunale, existând
diferenţe doar în planul subordonării jurisdicţionale şi al finanţării. Şcolile de stat
erau subordonate direct inspectorului şcolar comitatens şi erau susţinute material
din fonduri publice, care putea face apel, în această privinţă, la impozitul şcolar de
5%37.
Ghibu 1915, p. 106; Sima 1915, p. 18.
Brusanowski 2010, vol. I, p. 215; Sularea 2008, p. 70.
33 Sima 1915, p. 18; Andrei 2004, p. 304.
34 Brusanowski 2010, vol. I, p. 215.
35 Sularea 2008, p. 70.
36 Ibidem, p. 73.
37 Ibidem, p. 75.
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Conform articolului IX din textul legii, Bisericile puteau fonda în mod liber
şcoli elementare confesionale, dar, în acest caz, suportau integral toate cheltuielile
aferente bunei funcţionări a acestora. Jurisdicţia asupra şcolilor confesionale era
apanajul Bisericii, iar din punct de vedere financiar ele puteau fi susţinute din
fondurile proprii ale confesiunilor sau puteau fi sprijinite de către masa
credincioşilor, fără însă ca prin aceasta să le fie afectat caracterul confesional. Legea
ascundea şi o prevedere capcană, în sensul în care, dacă şcolile confesionale nu mai
puteau fi susţinute financiar de biserică sau de comunitatea de credincioşi şi se
făcea apel la ajutorul material din partea statului, acestea îşi pierdeau caracterul
confesional, devenind şcoli comunale neconfesionale sau şcoli de stat, aflate sub
controlul direct al statului maghiar38. La fel ca în perioada anterioară dualismului,
preotul-paroh era directorul şcolii confesionale, avându-l în subordine directă pe
dascăl, în timp ce protopopul era inspectorul şcolar tractual. Comunele bisericeşti
erau abilitate să stabilească limba de predare, să fixeze planul de învăţământ în
limitele legii, să-i aleagă şi să-i numească pe dascălii şcolilor confesionale, să le
fixeze remuneraţia, să hotărască asupra manualelor utilizate, să stabilească modul
de desfăşurare a procesului de învăţământ şi să-şi exercite controlul asupra şcolii şi
dascălilor39. Statul îşi rezerva dreptul de suprainspecţie, controlând şcoala
confesională în privinţa respectării prevederilor legale, în aspecte vizând
manipularea banilor din fondul şcolar şi în centralizarea datelor statistice. Şcolile
confesionale care nu respectau textul legii puteau fi închise după trei avertismente
succesive primite în decurs de şase luni, iar ministerul de resort putea înfiinţa în
locul lor o şcoală comunală sau de stat40.
Legea învăţământului din 1868 fixa şi cele două cursuri ale şcolii elementare:
şcoala cotidiană (zilnică), ce cuprindea copiii între 6 şi 12 ani şi un singur învăţător,
în cele mai multe dintre cazuri41, şi şcoala repetiţională, ce cuprindea copiii între 12
şi 15 ani şi beneficia de 5 ore săptămânal pe timp de iarnă (noiembrie-martie) şi 2
ore săptămânal în timpul verii (aprilie-octombrie), desfăşurate miercurea şi sâmbăta
după-amiază, duminica, după liturghie, şi în zilele de sărbătoare legale. Scopul şcolii
repetiţionale, axată cu precădere pe economia rurală, era recapitularea informaţiei
acumulate în cei şase ani de şcoală cotidiană, pentru o mai bună fixare a
cunoştinţelor42. Astfel, instrucţia obligatorie era fixată prin lege la şase clase, după
care urmau cele trei clase repetiţionale. Textul legii stabilea şi perioadele repaosului
şcolar (aşa-numitele „zile de ferii”): duminicile şi sărbătorile legale de peste an,
vacanţele de 10-11 zile de Paşti şi de Crăciun şi cele 3 zile libere de Rusalii43.
Sub aspectul duratei anului şcolar, el trebuia să cuprindă minim 8 luni pe an
în zona rurală şi 9 luni la oraş44. Ministerul elabora planul de învăţământ pentru
şcolile elementare comunale cuprinzând, în esenţă, următoarele discipline: Religie,
Vulea 2004, p. 316.
Andrei 2004, p. 304; Vulea 2004, p. 316.
40 Brusanowski 2010, vol. I, p. 215-216.
41 Legea stabilea numărul maxim de elevi instruiţi de un învăţător la 80.
42 Brusanowski 2010, vol. I, p. 217; Andrei 2004, p. 305; Zamfir 2009, p. 57.
43 Andrei 2004, p. 305-306.
44 Brusanowski 2010, vol. I, p. 215.
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Scris şi Citit, Gramatică, Exerciţii de vorbire (oratorie), Aritmetică şi cunoaşterea
unităţilor de măsură, Geografia şi Istoria Ungariei, Geografia şi Istoria universală,
Constituţia Ungariei, Fizică şi Istorie naturală, Cânt, Desen, Gimnastică şi
Economie rurală45. Cursurile didactice durau 20-25 de ore pe săptămână, plus cinci
ore de agricultură-grădinărit şi se desfăşurau inclusiv sâmbăta. Dotarea cu mijloace
didactice a şcolii elementare trebuia să cuprindă hartă, glob pământesc, table de
perete şi tabel cu desene din istoria naturală. Manualele şi rechizitele şcolare erau
achiziţionate de către comună şi înmânate învăţătorului la debutul anului şcolar. În
cazul şcolilor confesionale, planul de învăţământ era elaborat de Ordinariatul
diecezan, iar manualele erau alese liber, fără a fi nevoie de aprobarea ministerului
de resort. Disciplinele de studiu în cadrul şcolilor elementare confesionale erau
fixate prin lege la 10, identice cu cele pentru şcoala comunală, dar fără Exerciţii de
vorbire şi Geografie şi Istorie Universală, în timp ce Constituţia Ungariei se studia
pe scurt, Geografia şi Istoria Ungariei se comasau, iar Economia rurală se axa pe
grădinărit46. Inventarul didactic minimal al şcolilor confesionale trebuia să includă
tabla de scris, urmând ca, în măsura posibilităţilor materiale ulterioare, să fie
procurate şi alte mijloace de învăţământ necesare. Şcolile confesionale erau obligate
să respecte criteriile impuse de lege şcolilor comunale, în ceea ce priveşte igiena47,
educaţia separată pe sexe, norma didactică, durata anului şcolar, calificarea
învăţătorilor şi demnităţile compatibile cu calitatea de învăţător48.
Nevoia de învăţători calificaţi l-a determinat pe legiuitor să includă în legea
învăţământului prevederea înfiinţării a 20 de preparandii în limba maghiară cu
durata de studii de 3 ani. În aceste preparandii aveau acces tinerii de peste 15 ani,
absolvenţi de gimnazii sau şcoli reale. Totodată, se prevedea şi înfiinţarea de
preparandii pentru fete cu durata studiilor de 3 ani, destinate pregătirii cadrelor
didactice pentru şcolile de fete49.
Legea şcolară din 1868 era, în esenţă, una progresistă, în acord cu
imperativele lumii moderne, ea acorda Bisericilor dreptul de a înfiinţa şcoli
confesionale, cu obligaţia susţinerii lor materiale, a elaborării planului de
învăţământ, a numirii învăţătorilor şi a realizării inspecţiei şcolare. Bisericile
româneşti, ortodoxă sau greco-catolică, în calitatea ei de patron al şcolii, avea
prerogativa de a fixa limba de predare în şcolile confesionale, care trebuia să fie
limba vorbită de elevi şi părinţii acestora. Statul maghiar păstra dreptul de inspecţie
supremă şi stabilea anumite standarde de calitate care trebuiau respectate50.
În cadrul procesului de instrucţie se punea accent pe studiul limbii maghiare,
a istoriei Ungariei şi a legii fundamentale. Legea şcolară din 1868 a tratat
învăţământul elementar drept o problemă a statului, care supraveghează şi

Sularea 2008, p. 79; Brusanowski 2010, vol. I, p. 215.
Sularea 2008, p. 79.
47 Pentru a corespunde prevederilor legale, un edificiu şcolar trebuia să respecte o serie de condiţii: să
fie luminos, aerisit, spaţios şi bine întreţinut (mai multe detalii pe această temă vezi la Vulea 2004, p.
316; Zamfir 2009, p. 58).
48 Sularea 2008, p. 76.
49 Ibidem, p. 82.
50 Vancea 2003, p. 83; Zamfir 2009, p. 57.
45
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subvenţionează şcolile de stat în limba maghiară, dar şi a Bisericilor, care întreţin şi
înfiinţează şcoli populare, ocupându-se şi de salarizarea învăţătorilor.
Edificii, averi şi fundaţii şcolare
Printre problemele cele mai stringente ale învăţământului confesional
românesc de la jumătatea secolului al XIX-lea s-au numărat cele legate de
patrimoniul imobiliar şcolar, de sursele de finanţare ale procesului de învăţământ şi
de imperativul înfiinţării fondurilor şi fundaţiilor educaţionale. În condiţiile în care
statul austriac nu sprijinea material şcolile elementare ale românilor, sarcina aceasta
a trebuit să fie asumată de Bisericile româneşti, fie ortodoxă, fie greco-catolică,
precum şi de comunităţile săteşti. Nevoia de educaţie a tinerimii rurale nu a fost
uşor de împlinit în condiţiile în care cea mai mare parte a satelor româneşti erau
paupere după lungi secole de şerbie. Eliminarea iobăgiei la mijlocul secolului al
XIX-lea a creat premisele necesare atât pentru progresul material al satului
românesc, cât şi pentru dezvoltarea învăţământului inferior, atâta timp lăsat într-un
con de umbră.
Deschiderea satelor româneşti spre educaţie avea de învins, însă, obstacole
dificile: în primul rând lipsa unor clădiri şcolare trainice şi salubre, apoi dotarea
şcolilor cu mijloace de învăţământ, angajarea unui învăţător calificat sau nu, în
funcţie de posibilităţile materiale ale comunităţilor, încheierea de contracte de
salarizare cu dascălul angajat, apoi concentrarea eforturilor spre asigurarea unei
frecvenţe şcolare satisfăcătoare şi, nu în ultimul rând, achiziţionarea manualelor şi
organizarea examenelor de final de semestru sau de an şcolar.
Începuturile şcolii elementare româneşti au fost marcate, în egală măsură, de
numeroase dificultăţi legislative şi economice. În intervalul 1800-1848 şcoala
poporală confesională era în cele mai multe dintre cazuri o casă tipic ţărănească,
îngrădită cu nuiele şi lipită cu lut, acoperită cu paie sau şindrilă şi, pe jos, fără
poditură. În mijlocul încăperii se afla o masă ceva mai lungă, care ţinea loc de
catedră, iar în jurul ei se aflau laviţe pentru copii. Încălzirea se făcea de cele mai
multe ori cu o sobă cu lemne, care erau aduse la subsuoară în fiecare zi de către
elevi51.
Această situaţie dificilă continuă şi în perioada imediat următoare Revoluţiei
de la 1848-1849, când marea majoritate a şcolilor rurale aflate sub patronajul
Bisericii reprezintă construcţii modeste, departe de standardele edilitare ale
secolului al XIX-lea. O soartă ceva mai bună o aveau edificiile şcolare din satele
fostelor regimente de graniţă, cele din satele de pe Pământul Săsesc şi cele din
aglomerările urbane sau din marile comunităţi rurale româneşti. În aceste
colectivităţi întâlnim construcţii trainice din piatră şi lemn, o mai bună frecvenţă
şcolară, completată de angajarea unor învăţători calificaţi, în schimbul acordării
unei remuneraţii corespunzătoare. Prin urmare, situaţia se modifică radical doar în
ceea ce priveşte creşterea numărul şcolilor româneşti de după 1849, dar un vizibil
progres nu este clar sesizabil şi în ceea ce priveşte calitatea edificiului şcolar, nivelul
de pregătire al dascălilor, frecvenţa şcolară sau starea materială a şcolilor.
51

Albu 1971, p. 12.
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Prin dimensiunile lor, materialul de construcţie utilizat, înfăţişarea, poziţia,
inventarul intern şi averile mobile şi imobile de care dispuneau şcolile elementare
confesionale, întocmai precum bisericile parohiale, nu erau altceva decât reflectări
concrete ale condiţiei economice, sociale şi culturale a comunităţilor umane.
Interpretând datele oferite de Şematismul diecezan din anul 1867, singurul
elaborat în perioada studiată, sesizăm faptul că Episcopia Greco-Catolică de Gherla
înregistra la această dată un număr de 458 de şcoli elementare confesionale, dintre
care 416 construite din lemn (90,82%) şi doar 42 din piatră (9,18%), cifre sugestive
cu privire la starea materială a satelor româneşti de curând deziobăgite.
Radiografiind situaţia şcolilor la nivelul median al protopopiatelor, aşa cum ne-o
prezintă Şematismul diecezan amintit mai sus, constatăm faptul că majoritatea
districtelor protopopeşti au doar edificii şcolare construite din lemn. Se înscriu în
această categorie protopopiatele Budac, Bistriţa, Câţcău, Reteag, Ciceu-Cristur,
Olpret, Vad, Surduc, Buza, Sic (toate circumscrise administrativ Transilvaniei),
Ieud, Vişeu, Ţara Oaşului, Seini, Turţ, Ciocmani, Copalnic-Mănăştur, Nireş, Ip,
Crasna, Vâlcău, Oarţa de Jos, Bred, Băseşti, Noţig sau Şamşud (arondate
administrativ Ungariei)52. La celălalt pol întâlnim câteva protopopiate unde
numărul imobilelor şcolare din piatră este mai mare sau aproape egal cu cel al
edificiilor ridicate din lemn: Giula (4 piatră, 3 lemn), Gherla (6 piatră, 8 lemn),
Sighet (3 piatră, 5 lemn), Satu Mare (3 piatră, 5 lemn), Eriu (3 piatră, 4 lemn)53.
Celelalte districte protopopeşti ale Diecezei se încadrează între cele două extreme,
având majoritatea covârşitoare a localurilor şcolare construite din lemn, printre care
se strecoară timid şi unul sau două imobile de piatră.
O situaţie cu totul particulară o regăsim în districtul vicarial Năsăud, situat în
perimetrul fostei zone grănicereşti, acolo unde repertoriem un număr de 30 de
şcoli elementare (practic, în fiecare parohie funcţiona o instituţie de învăţământ
elementar, în 3 dintre ele - Sângeorz, Telciu şi Zagra - şcoala confesională
comunală fiind afiliată cu cea centrală sau capitală), dintre care 20 edificate din
lemn şi 10 din piatră. Spre exemplu, şcoala confesională din Sângeorz funcţiona,
alături de clasa a doua a şcolii centrale, în fosta locuinţă a comandantului
contingentului grăniceresc din localitate, fiind prevăzută cu toate mijloacele de
învăţământ necesare, prin marea strădanie a judelui cercual Toma Timoce, în timp
ce şcoala elementară din Zagra, funcţiona, alături de şcoala centrală, în fosta clădire
a cancelariei militare54. Dacă în ceea ce priveşte districtul vicarial Năsăud ne
apropiem de situaţia ideală din punct de vedere şcolar, suntem în măsură să
afirmăm că tabloul nu prezintă aceleaşi tuşe pozitive în toate celelalte
protopopiatele diecezane, un mai mare deficit de edificii şcolare înregistrându-se
într-o serie de districte protopopeşti circumscrise administrativ Transilvaniei:
Bistriţa, cu 14 şcoli la 21 de parohii, Târgu Lăpuş, cu 6 şcoli la 18 parohii, Lujerdiu,
cu 7 şcoli la 18 parohii, Sic, cu 10 şcoli la 21 de parohii, sau Giula, cu 7 şcoli la 13
parohii.

Ibidem.
Ibidem.
54 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 1024/1864, f. 1-2.
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Sondând informaţiile colectate din filele documentelor vremii, identificăm
faptul că edificiile şcolare din piatră sunt prezente, mai cu seamă, în cadrul
comunităţilor greco-catolice din mediul urban sau din marile aglomerări rurale:
Satu Mare (în clădirea şcolii elementare funcţiona şi şcoala duminicală pentru
meseriaşi), Năsăud, Baia Mare, Baia Sprie, Gherla, Beclean, Borşa (Cluj), Medieşu
Aurit, Apşa de Mijloc, Şomcuta Mare, Meseşenii de Sus, Slatina (astăzi, în Ucraina),
Pericei, Nima, Buneşti sau Botiza. Nu este mai puţin adevărat faptul că unele
comunităţi de credincioşi plasate în mediul urban sau în mari localităţi rurale, multe
dintre ele aflate în spaţiul adiţional oraşului, îşi manifestă opţiunea pentru imobilele
şcolare din lemn, un material mai puţin costisitor şi mai facil de prelucrat: Bistriţa,
Dej, Mintiu Gherlii, Seini, Şimleu Silvaniei, Ocna Dej, Borşa (Maramureş), Bixad,
Negreşti sau Bobota. Ponderea foarte mare a şcolilor ridicate din lemn nu
reprezintă, prin urmare, întotdeauna, un indicator al stării materiale precare a
comunităţilor bisericeşti, cu precădere în zona Maramureşului şi a Bistriţei, acolo
unde lemnul reprezintă un material de construcţie utilizat frecvent, iar decoraţiunile
din lemn sunt o amprentă identitară a zonei şi un semn al priceperii meşterilor
locului.
Comparându-le cu imobilele trainice de piatră enumerate mai sus,
majoritatea şcolilor din cuprinsul diecezei nu sunt altceva decât edificii modeste, cu
pereţii ridicaţi din lemn sau chiar din îngrăditură de nuiele lipită cu lut, fără podele,
acoperite în unele cazuri cu paie sau stuf, aşa cum erau şi locuinţele ţărăneşti din
jurul lor. Un exemplu relevant în acest sens este şcoala din parohia Bârsău de Jos,
arondată protopopiatului Băseşti, care era construită din lemn, avea două încăperi
mici, încuietoare din lemn, 5 ferestre, şi era acoperită cu paie55. Un alt exemplu este
şcoala din parohia Chiuzbaia, aparţinând tractului Baia Sprie, edificiu ridicat din
lemn pe pământul bisericii, foarte aproape de lăcaşul de cult, având în anul 1857 o
vechime de 40 de ani, şi beneficiind de un inventar intern modest, constând din
două mese rele şi joase, 4 laviţe pentru şcolari şi o tablă de pânză veche pentru
scris, în condiţiile în care lipsea cu desăvârşire tabla de socotit56. Există, însă, şi
imobile şcolare construite din lemn care oferă dascălilor şi elevilor condiţii propice
desfăşurării procesului de instrucţie, cu nimic mai prejos decât edificiile din
material solid (piatră, cărămidă). Este şi cazul parohiei Firiza din protopopiatul Baia
Mare a cărei şcoală era construită din bârne de lemn, avea 4 ferestre mari, uşi bune,
un cuptor de fontă pentru încălzit iarna, două scaune bune, 4 laviţe, două table
negre fără picioare şi o tablă a literelor. Locuinţa învăţătorului din această enorie se
prezenta şi ea în condiţii bune: era ridicată din lemn, avea două sobe pentru
încălzit, trei ferestre, uşi cu zar în stare bună, dar fără cheie, un cuptor de tablă,
tindă cu cuptor de copt pâine şi scară la pod. Casa avea, ca anexă gospodărească,
un grajd de lemn podit, aflat în stare destul de bună57.
Se cuvine menţionat şi faptul că în unele comunităţi bisericeşti mai mici
(filii), în lipsa unui edificiu şcolar corespunzător, casa parohială constituia un
surogat edilitar aflat la îndemână. Situaţia aceasta putea fi întâlnită în filia Fetindea
Ibidem, act 1569/1861, f. 5v.
Ibidem, act 157/1857, f. 1-3.
57 Ibidem, act 1318/1857, f. 1-3.
55
56
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din protopopiatul Bred sau în filia Dobrin din protopopiatul Noţig, acolo unde
cursurile şcolii elementare se desfăşurau într-o încăpere a casei parohiale. De
asemenea, se întâmpla uneori ca şcoala elementară să funcţioneze în clădirea fostei
case parohiale, transformată în edificiu şcolar după relocarea familiei preotuluiparoh în nou-construita casă parohială. Situaţia putea fi regăsită în filia Rus,
arondată parohiei Dumbrăviţa, acolo unde edificiul şcolar funcţiona în vechea casă
parohială, fără a fi însă prevăzută cu cele trebuincioase instruirii pruncilor. În
condiţiile în care lipsea edificiul şcolar, iar posibilitatea utilizării casei parohiale nu
apărea drept o alternativă viabilă, credincioşii aveau la îndemână soluţia închirierii
unei case particulare pentru a servi drept spaţiu de instruire a tinerilor comunităţii.
Spre exemplu, în parohia Dumbrăviţa din tractul Baia Sprie cursurile se desfăşurau
într-o casă închiriată, pentru că nu exista un edificiu şcolar propriu, în mare parte
datorită neputinţei economice, dar şi a nepăsării poporului. În privinţa inventarului
intern al şcolii confesionale, aceasta beneficia doar de o tablă neagră de lemn, una
de pânză pentru abecedar şi de câteva scaune rele58.
Parcurgând rândurile documentelor de arhivă descoperim, în primele două
decenii postpaşoptiste, o adevărată frenezie a comunităţilor româneşti în direcţia
ridicării edificiilor şcolare, fiecare colectivitate confesională, rurală sau urbană, mică
sau mare, prosperă sau în nevoi, asumându-şi, parcă într-o competiţie generală,
sarcina construirii, cumpărării sau extinderii imobilului şcolar. Îi putem vedea,
aşadar, pe enoriaşii din Petreşti (protopopiatul Sânmarghita), care donează, în anul
1866, un teren intravilan în vederea ridicării edificiului şcolar59, pe locuitorii din
Vălenii Şomcutei, care nu numai că oferă perimetrul intravilan pentru edificarea
şcolii, ci îşi asumă, în mod colectiv, şi responsabilitatea de a procura şi transporta
piatra de construcţie, de a oferi lemnul necesar din pădurea satului şi de a fabrica ei
înşişi şindrila acoperământului60, pe credincioşii din Adalin, care solicită
Ordinariatului diecezan, în cursul anului 1858, dreptul de a avea o şcoală proprie,
luându-şi obligaţia fermă de a construi imobilul şcolar61, pe enoriaşii din Mănăşturel
şi Cuzdrioara, care zidesc, cu eforturi comune, încă din anul 1851, o clădire şcolară
în cea din urmă comunitate, cu scopul de a servi drept loc de învăţătură pentru
pruncii din ambele sate62. Deschiderea satului românesc în direcţia şcolii este
susţinută şi de alte exemple culese din documentele de arhivă, din filele cărora
aflăm că locuitorii din Dobrocina cer episcopului Ioan Alexi să le aprobe înfiinţarea
unei şcoli proprii, căci îşi ridicaseră „şcoală pe o grădină bună, bună pentru locuinţa
învăţătorului şi îndemâna pruncilor”63, că enoriaşii din Bozinta Mică achiziţionează
o casă particulară pentru a servi drept edificiu şcolar, utilizând în acest scop suma
de 227 de florini, procuraţi din lada bisericii64, iar cei din Glod (protopopiatul
Câţcău) cumpără o casă de lemn, cu două încăperi şi o bucătărie, acoperită cu
Ibidem, act 157/1857, f. 1-3.
Retegan 1994, p. 224-225, doc. 210.
60 Ibidem, p. 195, doc. 176.
61 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 329/1858, f. 1.
62 Retegan 1994, p. 93, doc. 55.
63 Ibidem, p. 90-91, doc. 52.
64 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 1339/1858, f. 1.
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şindrilă, pentru a servi drept şcoală şi locuinţă dăscălească, având la dispoziţie şi o
grădină de legume, grajd şi şură de lemn în stare bună, că enoriaşii din Căpâlna
(protopopiatul Câţcău) ridică o şcoală nouă de lemn, cu două încăperi, acoperită cu
şindrilă, iar credincioşii din Rugăşeşti extind edificiul şcolar existent, adăugându-i o
odaie nouă pentru dascăl65.
Ridicate cu eforturi uriaşe din partea comunităţilor săteşti, edificiile şcolare şi
suprafeţele intravilane pe care acestea erau amplasate vor atrage, în unele cazuri,
atenţia marilor proprietari laici sau a unor funcţionari administrativi, interesaţi să
ofere o altă destinaţie acestor realităţi imobiliare. Spre exemplu, un lung diferend
juridic, având drept subiect soarta cimitirului parohial, imobilului şcolar şi terenului
aferent acestuia (livada), s-a desfăşurat între satul Dragu, din cuprinsul
protopopiatului Giula, şi baronul Francisc Wesselényi. În ianuarie 1858,
credincioşii din Dragu se plâng ierarhului Ioan Alexi că numitul baron a ocupat
abuziv cimitirul, localul şcolii confesionale şi terenul aferent acestuia, instalându-l
în clădirea şcolii pe maestrul de dresaj al câinilor săi de vânătoare, astfel încât
„[…] o comunitate aşa numerabilă precum a Dragului, cu cea mai mare jale a
pruncilor rămaşi neînvăţaţi, pentru lipsa şcoalei, a rămas îndărăt în creşterea băieţilor
săi, singur prin cruzimea măriei sale domn[ul] posesor”.

În finalul misivei lor, credincioşii din Dragu solicită intervenţia episcopului
Ioan Alexi pe lângă „locurile competente”, pentru ca cimitirul, şcoala şi livada
acesteia să revină în patrimoniul comunităţii săteşti66.
În privinţa acestei speţe procesuale, în 14 februarie 1859, canonicul Ioan
Anderco Homorodanul redactează un raport, din rândurile căruia aflăm că edificiul
şcolar fusese ridicat de credincioşii din Dragu înainte de anul 1818, atunci când
trecuseră în mod colectiv la confesiunea greco-catolică, fiind ocupat abuziv,
împreună cu grădina sa (livada), în anul 1841, de către baronul Wesselényi, singurul
proprietar al satului iobăgesc, în clădirea şcolară fiind încartiruit „un iagăr cu
datorie să-i înveţe câinii a vânare”. Din cuprinsul aceluiaşi document aflăm că
enoriaşii au făcut în anul 1843 o întâmpinare la Guberniu, acuzându-l pe baron că
le-a cuprins abuziv nu numai localul şcolii şi „grădina sa de pomărit”, ci şi jumătate
din porţia canonică şi râtul bisericii, acţiune rămasă fără vreo soluţionare pozitivă,
din pricina renumelui marelui aristocrat maghiar şi a traficului său de influenţă.
Luând drept punct de referinţă reglementarea legală care stabilea că terenurile intra
şi extravilane ocupate de foştii domni de pământ după anul 1819 trebuiau restituite
fostelor sate iobăgeşti, canonicul gherlean sugerează ca enoriaşii din Dragu să
încerce, iniţial, o mediere cu baronul Wesselényi, iar, în cazul eşecului acesteia, să
angajeze un avocat „înţelept şi conştiincios” pentru deschiderea unui proces civil în
această chestiune, de mare ajutor fiind mărturiile adunate din satele vecine67.
Acutizarea controverselor dintre credincioşi şi marele magnat maghiar în
problema şcolii şi a pământurilor parohiale, îl va determina pe preotul-paroh Ilie
Geţe să solicite, în 1 aprilie 1859, strămutarea sa în parohia vacantă Ortelec sau în
cea a Borşei (Cluj), căci, aşa după cum singur afirmă, căzuse în dizgraţia baronului:
Ibidem, act 4492/1866, f. 1.
Retegan 1994, p. 75, doc. 33.
67 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 586/1859, f. 1-2.
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„Fiind în ură nedumerită cu D. Baron Francisc Wesselényi, din pricină că m-am
luptat şi mă lupt cu Domnia sa pentru interesul comun al poporului meu, nu pot
mai mult în Drag să am suferinţă ca paroh liber, ci numai ca sclav; vai pe mine! că
sclavismul îmi beleşte carnea de pe oase”68.

Diferendul civil dintre satul Dragu şi baronul Wesselényi nu este încheiat
nici în anul 1866, căci în Şematismul diecezan elaborat în anul respectiv, comuna
bisericească este consemnată fără edificiu şcolar, iar un document din 8 august
1866, semnat de preotul Ilie Geţe, doi curatori, judele sătesc şi doi juraţi, cuprinde
solicitarea credincioşilor ca amenda de 465 de florini pe seama fondului săracilor,
primită de comunitate în urma pierderii unui proces cu numitul baron pentru
administrarea fondului forestier, să fie direcţionată, prin intervenţia directă a
episcopului Ioan Vancea pe lângă autorităţile comitatului Dăbâca, în vederea
achiziţionării unui teren intravilan pe care să fie ridicată o nouă clădire şcolară69.
Probleme a ridicat şi edificiul şcolar din parohia Cerneşti, aparţinând
protopopiatului Copalnic-Mănăştur, din pricina iniţiativei abuzive a judelui cercual
Vasile Bota de a-l transforma în locuinţă pentru doi comisari cadastrali, fapt care
presupunea şi evacuarea învăţătorului, al cărui domiciliu se afla sub acelaşi
acoperământ cu şcoala. Confruntat cu acest abuz de putere al funcţionarului
administrativ, viceprotopopul George Raţiu solicită, în 27 octombrie 1863,
intervenţia Ordinariatului diecezan pe lângă autorităţile politice competente pentru
tragerea la răspundere a judelui cercual şi eşuarea planului său, care ridica serioase
obstacole în calea instrucţiei pruncilor şcolari şi diminua respectul de care se
bucurau dascălul şi viceprotopopul în rândul enoriaşilor. Mai mult decât atât,
afirmă numitul conducător de tract protopopesc, punerea în practică a acestui abuz
administrativ ar consolida neîncrederea poporului în necesitatea instrucţiei
tinerimii, făcându-l să aplece urechea la cuvintele neprietenilor şcolii româneşti,
care peste tot afirmau: „nu e lipsă de şcoli, nu vă învăţaţi pruncii”. Urmare directă a
informării protopopeşti, în 10 noiembrie 1863, Ordinariatul diecezan scrie
căpitănatului districtului Chioar (Cetatea de Piatră) solicitând tragerea la răspundere
a judelui cercual şi instalarea celor doi comisari cadastrali în alt imobil decât
clădirea şcolii confesionale70.
Fie de lemn, fie de piatră sau cărămidă, spaţioasă sau, mai degrabă,
neîncăpătoare pentru mulţimea pruncilor, şcoala trebuia să îndeplinească o serie de
norme de igienă absolut indispensabile pentru menţinerea stării de sănătate a
elevilor. Spre exemplu, în 24 septembrie 1860, Locotenenţa maghiară solicită
Ordinariatului diecezan să dispună măsurile de rigoare pentru ca şcolile
confesionale să se igienizeze corespunzător, în vederea păstrării sănătăţii pruncilor
şcolari71. În 1 aprilie 1862, aceeaşi Locotenenţă maghiară revine cu solicitarea ca
şcolile, cu deosebire cele care aveau o singură încăpere, să se aerisească regulat,
măsură necesară pentru conservarea sănătăţii elevilor72.
Ibidem, act 1241/1859, f. 1.
Ibidem, act 3417/1866, f. 1.
70 Ibidem, act 2292/1863, f. 1-3.
71 Ibidem, act 1769/1860, f. 1.
72 Ibidem, act 783/1862, f. 1.
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Inventarul intern al şcolilor elementare confesionale trebuia să cuprindă
piesele de mobilier necesare derulării actului de instrucţie, între care o catedră sau o
masă pentru dascăl, masă sau mese de scris pentru elevi, scaune sau laviţe pentru
şezut şi, neapărat, o sobă cu lemne (sesizăm tendinţa comunităţilor de a înlocui
vechile cuptoare de cărămidă lipite cu lut cu noile sobe metalice), indispensabilă
pentru încălzirea încăperii în perioada anotimpului rece. Ca atare, responsabilitatea
comunităţilor faţă de derularea actului didactic nu se mărginea doar la ridicarea,
cumpărarea sau închirierea imobilului şcolar, acesta trebuind dotat cu piesele de
mobilier necesare. Aşa se face că, după ridicarea cu mari eforturi a edificiului
şcolar, credincioşii din Supuru de Sus îşi asumă obligaţia dotării lui „cu toate cele
trebuincioase: scaune pe care să poată pruncii comod şedea, masă şi scaun pentru
învăţător şi un scrin pentru ţinerea instrumentelor de şcoală”73. Mijloacele didactice
aflate la dispoziţia învăţătorului erau relativ modeste, constând, cel mai adesea,
dintr-o tablă neagră de perete pentru scris, tablă pentru socotit, buretele şi creta
aferente. Presa vremii identifica, de altfel, mijloacele de învăţământ necesare pentru
desfăşurarea în condiţii fireşti a procesului de instrucţie, prezente încă, în puţine
cazuri, în inventarul şcolilor confesionale din arealul Diecezei: table negre de
perete, cu podiumurile aferente, cretă, burete pentru şters, tabele diverse, icoane,
hărţi istorice şi geografice74.
Dacă, de bine, de rău, marea majoritate a comunităţilor bisericeşti din
cuprinsul Diecezei reuşesc să-şi asigure un imobil şcolar, marile provocări ale
desfăşurării procesului de instrucţie erau legate de identificarea surselor de
finanţare necesare, în condiţiile în care statul austriac nu sprijinea material decât
şcolile romano-catolice. Prin urmare, Biserica, în calitatea sa de autoritate patronală
a şcolilor confesionale, şi credincioşii, în postura lor de beneficiari şi contributori
direcţi ai actului educaţional, au fost nevoiţi să caute surse diverse de venit şcolar,
pentru a asigura sustenabilitatea procesului de instrucţie. Documentele de arhivă
studiate permit identificarea principalelor surse de venit şcolar în arealul ecleziastic
şi intervalul cronologic avute în vedere, acestea fiind: grădina de legume şi loturile
arătoare ale şcolii, fundaţiile şcolare băneşti, constituite prin contribuţiile benevole
ale credincioşilor, obligaţiunile împrumutului de stat donate pe seama
aşezământului şcolar, venitul crâşmăritului de toamnă oferit instituţiei şcolare,
diferite donaţii private în beneficiul şcolii româneşti şi, nu în ultimul rând,
organizarea unor reuniuni publice (baluri) al căror beneficiu material să fie cedat
instituţiilor elementare de învăţământ.
Ca atare, o primă sursă de venit pe seama aşezămintelor şcolare confesionale
era reprezentată de fondul funciar aflat la dispoziţie, alcătuit atât din grădina de
legume a şcolii, cât şi din mici suprafeţe arătoare sau fânaţe destinate ei în hotarul
satului. Grădina de legume a şcolii (cuprindea şi un număr variabil de pomi
fructiferi şi, în rare situaţii, câţiva stupi de albine), delimitată în unele dintre
parohiile diecezane, avea dimensiuni variabile de la comunitate la comunitate, fiind
destinată atât pentru întreţinerea dascălului şi a familiei sale, cât şi pentru
desfăşurarea practică a orelor de economie rurală din programa de învăţământ.
73
74

Retegan 1994, p. 65-66, doc. 22.
Amicul Şcoalei, 1860, p. 328.
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Spre exemplu, şcoala din parohia Remetea Chioarului, din cuprinsul
protopopiatului Şomcuta Mare, beneficia de o grădină de legume cu suprafaţa de
1542 m2 (542,9 stânjeni pătraţi)75, şcoala din parohia Firiza, aparţinând tractului
Baia Mare, avea o grădină de legume de o jumătate de iugăr (2900 m2 sau 807
stânjeni pătraţi) şi un fânaţ de 4 cosaşi76, iar cea din parohia Cremenea,
protopopiatul Olpret, avea în posesie o grădină de 2872 m2 (800 de stânjeni
pătraţi)77. O livadă extrem de generoasă avea şcoala confesională din parohia Vişeu
de Sus, din aria jurisdicţională a protopopiatului Vişeu, în perimetrul căreia erau
cultivaţi 100 de duzi (frăgari), absolut indispensabili creşterii viermilor de mătase,
împreună cu alţi 900 de pomi fructiferi nobili (altoiţi)78. Perimetrul extrem de
variabil al grădinii şcolare este probat şi de faptul că, spre deosebire de exemplele
menţionate mai sus, şcoala din parohia Socaciu, din aria jurisdicţională a
protopopiatului Eriu, beneficia de o foarte mică grădină de legume, cu suprafaţa de
doar 144 m2 sau 40 de stânjeni pătraţi79.
În afara grădinii de legume, unele şcoli aveau în patrimoniul funciar mici
suprafeţe de teren arabil în hotarul satului, ale căror produse agricole, obţinute prin
munca enoriaşilor, erau valorificate în folosul şcolii. De asemenea, loturile funciare
şcolare puteau fi arendate unor credincioşi, sumele de bani obţinute din arendă
fiind utilizate pentru întreţinerea imobilul şcolar, achitarea parţială a salarizării
dascălului sau sporirea capitalului fundaţiilor şcolare. Spre exemplu, în 15
octombrie 1856, credincioşii uniţi din Seini se obligă să acorde, cu prilejul
comasării hotarului satului, o suprafaţă funciară de o jumătate de iugăr în folosul
şcolii elementare locale80. În acelaşi sens, la 7 martie 1863, credinciosul Ioan
Dâmbul din Zagra lasă, prin donaţie testamentară, casa proprie, curtea, grădina şi
loturi arătoare cu suprafaţa de 2,75 iugăre în beneficiul şcolii elementare, în vederea
îmbunătăţirii salarizării dascălilor şi acordării de premii elevilor sârguincioşi81.
Principala sursă de venit a şcolilor confesionale era cea legată de constituirea
fundaţiilor şcolare, apărute prin contribuţia materială a credincioşilor, din capitalul
cărora era întreţinut edificiul şcolar, se achiziţionau manualele, materialele şi
mijloacele didactice sau se acoperea total sau parţial salariul învăţătorului. În
această privinţă, o corespondenţă trimisă periodicului Sionul Românesc, în anul 1866,
prezintă situaţia fundaţiilor şcolare din perimetrul jurisdicţional al tractului Beclean.
Astfel, în afara parohiilor Nuşeni, Figa, Luşca, Tăure şi Rusu de Sus, care nu aveau
„niciun crucer alocat în folosul şcolii”, celelalte comunităţi bisericeşti puseseră
bazele unor fundaţii băneşti, la a căror creare şi capitalizare se utilizaseră diferite
măsuri de ordin financiar: donaţii ale unor credincioşi, repartiţii fiscale pe seama
enoriaşilor, arendarea unor terenuri arabile în folosul şcolii, cedarea obligaţiunilor
împrumutului de stat pe seama şcolilor sau sumele amenzilor impuse acelor părinţi
ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 3328/1859, f. 2.
Ibidem, act 523/1866, f. 2.
77 Retegan 1994, p. 228-229, doc. 216.
78 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 1346/1863, f. 6r.
79 Ibidem, act 858/1857, f. 1.
80 Retegan 1994, p. 69, doc. 26.
81 Ibidem, p. 129-130, doc. 98.
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care refuzaseră sistematic să-şi trimită copiii la şcoală. Cuantumul financiar al
acestor fundaţii şcolare se ridica, în unele enorii, la sume apreciabile (1000 de
florini în Mintiu, 400 de florini în Şintereag sau 238 de florini în Beclean) sau, în
cea mai mare parte a parohiilor, la valori modice, semn al greutăţilor inerente
începuturilor (34 de florini în Cociu, 32 de florini în Beudiu, 25 de florini în Şieu
Odorhei, 19 florini în Mogoşeni, 18 florini în Floreşti, 10 florini în Nimigea de Jos,
5 florini în Nimigea de Sus, Prislop şi Rusu de Jos, 2-3 florini în Mălin, Bretea,
Agrişu de Sus şi Agrişu de Jos)82.
Fundaţii şcolare extrem de consistente întâlnim în marile sate româneşti din
perimetrul fostei zone grănicereşti năsăudene, situaţie pe care o regăsim, în anul
1866, şi într-o serie de comunităţi bisericeşti din aria protopopiatului Budac:
Monor, acolo unde credincioşii îmbunătăţesc fondul şcolar cu suma de 4000 de
florini, „în bani gata” sau în titluri de împrumut public sau privat83, Gledin, unde
enoriaşii donează 3500 de florini pe seama fondului şcolar, exprimaţi, de asemenea,
în lichidităţi şi obligaţiuni de stat sau private84, Sântioana, unde fondul şcolar este
îmbunătăţit de către credincioşi cu suma de 2500 de florini, în monedă şi
obligaţiuni de stat şi private85, sau în satul Ragla, unde credincioşii oferă o sumă de
1500 de florini pe seama fundaţiei şcolare, bani proveniţi din venitul dreptului de
crâşmărit şi din capitalul titlurilor de împrumut public şi privat86.
Un caz cu totul particular poate fi întâlnit în parohia Budeşti din
protopopiatul Cosău, acolo unde dascălul local George Pop pune bazele unei
fundaţii şcolare, donând, din „libera sa voinţă” câte 100 de florini (a treia parte din
remuneraţia sa anuală de 300 de florini) în anii 1862, 1863 şi 1864, obiectivul
central al acestui demers caritabil fiind ridicarea unui nou edificiu şcolar din
material solid87. O donaţie testamentară de 80 de florini, aparţinând unui
credincios, stă şi la baza constituirii fundaţiei şcolare din comuna bisericească
Orman88.
O fundaţie şcolară de 280 de florini exista, în anul 1857, şi în parohia Iapa,
din cuprinsul protopopiatului Sighet, al cărei venit, obţinut prin împrumutul cu
dobândă (nivelul maxim al dobânzii era de 6%) a unor sume de bani către
credincioşi, era utilizat pentru întreţinerea edificiului şcolar. Fundaţia era
administrată de către curatorii bisericii, sub directa supraveghere a parohului, în
calitatea sa de director al şcolii confesionale89. O mică fundaţie şcolară putea fi
regăsită, în acelaşi an, în parohia Chiuzbaia, din protopopiatul Baia Sprie, capitalul
ei ridicându-se la 20 de florini, fiind înfiinţată prin donaţie testamentară de un
enoriaş, în cursul anului 1838. Fundaţia era administrată de către magistratul
oraşului Baia Mare, capitalul acesteia, oferit drept împrumut credincioşilor,
aducând o dobândă (usură) de 6% pe an, profit întrebuinţat în scopul întreţinerii
Sionul Românesc, nr. 8/1866, p. 99.
Retegan 1994, p. 241, doc. 232.
84 Ibidem, p. 241-242, doc. 233.
85 Ibidem, p. 243-244, doc. 235.
86 Ibidem, p. 245-246, doc. 237.
87 Ibidem, p. 109, doc. 75.
88 Ibidem, p. 248, doc. 241.
89 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 165/1857, f. 1-2.
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imobilului şcolar90. În privinţa fundaţiilor şcolare trebuie menţionat şi faptul că
banii încasaţi cu ocazia instalării episcopului Ioan Alexi la Gherla în anul 1856, în
cuantum de 72 de florini, s-au împrumutat cu dobândă pentru constituirea unui
fond scolastic destinat şcolii elementare din Gherla91.
Aşa după cum am afirmat şi în rândurile de mai sus, una dintre modalităţile
prin care şcolile confesionale au reuşit să depăşească greutăţile materiale privind
desfăşurarea procesului de instrucţie a tinerimii a fost cea legată de cedarea de către
comunităţile de credincioşi a obligaţiunilor împrumutului de stat92 pe seama
şcolilor, donaţie colectivă prin care se puneau bazele unor fundaţii băneşti cu
destinaţie şcolară. Documentele de arhivă ilustrează frecvent această practică
financiară utilizată de credincioşi în beneficiul şcolii. Astfel, în 28 iulie 1863,
enoriaşii din parohia Buneşti (Seplac), aparţinând tractului Gherla, cedează pe
seama şcolii confesionale locale obligaţiunile împrumutului de stat, în valoare de
2310 florini, cu destinaţia clară a înfiinţării unei fundaţii şcolare, din a cărei
dobândă să se acopere o parte considerabilă a remuneraţiei anuale dăscăleşti93.
Obligaţiuni ale împrumutului de stat donează pe seama şcolii confesionale şi
comunităţile de credincioşi din parohiile Pălatca, Cristolţu Mare şi Muncel, cu
valori de 1160, 970, respectiv 380 de florini94. Mici titluri de stat oferă şi enoriaşii
din parohia Cicârlău şi filia sa Bârgău, arondate protopopiatului Seini, constituinduse în acest mod fundaţii şcolare cu un capital de 80 de florini95.
Se întâmplă uneori ca enoriaşii să împartă capitalul obligaţiunilor de stat
între biserică şi şcoala confesională, precum în satul Fodora, acolo unde 820 de
florini, în titluri de stat, vor fi oferiţi bisericii parohiale, iar 223 de florini, de
asemenea în titluri de stat, vor fi acordaţi şcolii locale, pentru înfiinţarea fundaţiei
Ibidem, act 157/1857, f. 1-3.
Ibidem, act 642/1856, f. 1.
92 În anul 1854, atât pentru a face faţă greutăţilor ivite pe plan intern, determinate de inflaţia
galopantă, cât şi necesităţilor de ordin militar, reclamate de declanşarea Războiului Crimeii (18531856), factorii de decizie imperiali au hotărât iniţierea unui împrumut de stat pe seama populaţiei, în
valoare de 450-500 milioane de florini. Acest împrumut naţional este lansat prin patenta imperială din
26 iunie 1854, iar modalitatea de subscriere la împrumut şi de recuperare a sumelor subscrise este
clarificată prin decretul din 5 iulie 1854. Subscrierile populaţiei la obligaţiunile de stat urmau să aibă
loc în intervalul 20 iulie - 19 august 1854, ulterior perioada fiind prelungită, datorită apatiei populaţiei
faţă de titlurile de stat. Până în septembrie 1854, suma subscrisă de transilvăneni se ridica la valoarea
de 13 milioane de florini, destul de puţin în condiţiile în care la nivelul întregului imperiu se
subscriseseră 200 milioane de florini. Pentru fiecare subscriere de 95 de florini, depunătorul primea
un titlu de stat de 100 de florini, ceea ce fixa cuantumul dobânzii plătite de stat la 5% din valoarea
sumei subscrise. Obligaţiile sau titlurile de stat urmau să fie nominale, în sumă de 20, 50, 100, 500,
1000, 5000 şi 10000 de florini. Dobânzile plătite de stat pentru aceste obligaţiuni se achitau de două
ori pe an, la 1 ianuarie şi 1 iulie, în monedă de argint, socotindu-se 20 de florini convenţionali pentru
o marcă de Köln de argint fin sau în aur, echivalând o marcă de aur la 15,5 mărci de argint.
Obligaţiunile de stat puteau fi jucate la bursă sau se puteau vinde şi cumpăra, dar la o valoare extrem
de oscilantă. De exemplu, în anul 1854, obligaţiunile de 100 de florini se vindeau la valori cuprinse
între 96 şi 103 florini, în timp ce în anul 1862, acelaşi tip de obligaţiuni se vindea la valori cuprinse
între 71 şi 84 de florini. Unii credincioşi vor dona aceste obligaţiuni de stat pe seama bisericilor sau
şcolilor confesionale locale, punând astfel bazele unor fundaţii băneşti (cf. Sofroni 1973, p. 417-428).
93 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 339/1865, f. 4r.-v.
94 Retegan 1994, p. 107-108, doc. 73-74 şi 121.
95 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 1931/1866, f. 1.
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şcolare96. În unele situaţii, comunităţile de credincioşi cedează şcolii confesionale
doar dobânda achitată de stat în contul acestor titluri de împrumut public, cu valori
anuale de 40-80 de florini, aşa cum se întâmplă în parohiile Sântejude, Tăuşeni,
Săcălaia, Sucutard, Zimbor, Coasta, Ghiolţ, Măhal, Petreşti, Băiţa, Buneşti sau
Bonţ, constituindu-se în acest mod mici fundaţii cu destinaţie şcolară97.
Nu doar obligaţiunile împrumutului de stat erau donate în beneficiul şcolii
confesionale, ci şi venitul cârciumăritului (crâşmăritului) celor trei luni de toamnă98.
Spre exemplu, în 29 aprilie 1858, credincioşii greco-catolici din Poienile Izei
cedează venitul dreptului lor de cârciumărit în lunile de toamnă pentru ridicarea
edificiului şcolar de lemn şi asigurarea remuneraţiei învăţătorului99. De asemenea, în
anul 1866, viceprotopopul tractului Sic, Ioan Filipan, scrie Ordinariatului diecezan
că, în multe dintre parohiile districtului protopopesc supus jurisdicţiei sale,
credincioşii au donat venitul dreptului de crâşmărit al lunilor de toamnă pe seama
şcolilor confesionale, pentru a servi la acoperirea plăţii dascălului100. Venitul
crâşmăritului, care se ridică în parohia Giuleşti la suma de 300 de florini anual,
reprezintă principala modalitate de acoperire a remuneraţiei dascălului local şi de
achitare a impozitelor aferente edificiului şcolar şi locuinţei învăţătoreşti101.
Starea materială a unor şcoli elementare putea fi ameliorată simţitor printr-o
donaţie generoasă venită din partea autorităţilor imperiale, aşa cum este şi cazul
celei din Feldru, din cuprinsul districtului vicarial Năsăud, care beneficiază, în anul
1859, de o donaţie de 200 de florini din partea guvernatorului Transilvaniei,
Friederich von Liechtenstein102.
Lipsa fondurilor materiale suficiente şi sustenabile pentru şcolile
confesionale româneşti i-a determinat pe unii dintre protopopi, în calitatea lor de
inspectori şcolari districtuali, să caute diverse soluţii pentru susţinerea materială a
şcolii. Un astfel de exemplu îl oferă viceprotopopul Becleanului, Gavril Pop, care îl
invită pe episcopul Ioan Alexi la balul şcolar prevăzut a avea loc în 1 ianuarie 1857,
la Beclean. Beneficiile financiare ale balului urmau să fie donate şcolii confesionale
locale. Răspunsul episcopului Alexi la iniţiativa protopopului este, de această dată,
unul negativ: balul preconizat nu avea aprobarea Ordinariatului diecezan şi era
prevăzut în data unei sărbători mari (Sf. Vasile) şi în „timpul oprit […] spre
Retegan 1994, p. 126, doc. 94.
Ibidem, passim.
98 Este vorba de cârciumăritul scurt sau cantoral, numit de contemporani şi „beţiile de trei luni din
Ardeal”, perioadă cuprinsă între sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril şi Bobotează, când
dreptul cârciumăritului aparţinuse iobagilor, în timp ce dreptul cârciumăritului din celelalte luni ale
anului fusese apanajul marilor proprietari de pământ. Existau şi sate care beneficiau de dreptul
cârciumăritului pe toată durata anului. Dreptul de cârciumărit, puţin disputat înainte de 1848,
primeşte o mult mai mare importanţă după revoluţia paşoptistă, odată cu relativizarea moravurilor, cu
extinderea alcoolismului, când veniturile cârciumarilor cresc de 8-10 ori, când se iscă nesfârşite
procese între domnii de pământ ai aceluiaşi sat, care îşi împart între ei pe luni, pe săptămâni, pe zile şi
chiar pe ore dreptul de folosinţă a sa, când apar litigii între nobili şi obştile săteşti, între comunele
administrative şi parohii (cf. Retegan 1993, p. 166).
99 Retegan 1994, p. 79-80, doc. 38.
100 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 2031/1866, f. 1.
101 Retegan 1994, p. 117, doc. 83.
102 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 1986/1859, f. 1.
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confuziunea şi scandala popoarelor de alt rit şi religie”. Drept consecinţă,
viceprotopopul este dojenit pentru popularizarea balului în rândul clerului şi
credincioşilor tractului, chiar înainte de marea sărbătoare a Botezului Domnului103.
În scrisoarea sa de răspuns, viceprotopopul Gavril Pop va insista pe lângă episcop
să aprobe desfăşurarea balului din Beclean, rugându-l pe ierarh să ţină cont de
interesul şcolii şi de ruşinea care se va abate asupra persoanei sale din nerespectarea
cuvântului dat şi revocarea invitaţiilor împărţite în locurile mai îndepărtate. În
pofida insistenţelor sale, episcopul Ioan Alexi nu va autoriza organizarea acestui bal
filantropic cu destinaţie şcolară104.
Ideea organizării unui bal caritabil în folosul şcolii confesionale din Beclean
este asumată şi de noul viceprotopop tractual, Demetriu Graur, care, în scrisoarea
sa, trimisă episcopului Alexi în 25 decembrie 1857, zugrăveşte în culori sumbre
starea acestei şcolii elementare româneşti:
„Şcoala comunală greco-catolică din parohia Beclean de la înfiinţarea ei sub
antecesorii mei a fost şi acuma este, în privinţa progresiunilor de dorit, într-o stare
prea îndestulătoare, în care învăţătorul Toma Hontilă, de 3 ani încoace, din
răsputeri, se sileşte a face cu învăţăceii acestui popor sărac progrese mulţumitoare,
însă poporul român din această comună, care stă mai tot numai din curialişti şi
servitorimea conţilor de aici de Bethlen, e într-o stare de tot miserabilă şi demnă de
compătimire [...] de aici vine, că şcoala aceasta e tare săracă şi lipsită de toate
mijloacele îmbunătăţitoare stării ei, nici se poate vreun izvor curent deschide spre
vindecarea neajunselor ei, deoarece în comună veniturile cele mai însemnate anuale
sunt mai toate proprietatea posesorilor, afară de aceia, în comună locuiesc mestecaţi
români, unguri, toţi în număr însemnat, care pretind toţi la veniturile ce mai rămân
de domnii respectivi, şi aşa pentru săraca şcoală nu mai rămâne alta, decât că ea
aşteaptă ajutoriu din goala pungă a bietului popor sărac”.

În finalul misivei sale, viceprotopopul Graur solicită episcopului Alexi să
dispună „ca în favoarea acestei şcoli sărace să se poată da un bal filantropic în 12
ianuarie 1858”, cu scopul constituirii unei fundaţii şcolare. De această dată,
episcopul Ioan Alexi se va lăsa înduplecat şi va autoriza desfăşurarea atât de
doritului bal caritabil105.
În finalul acestei secvenţe de cercetare suntem în măsură să opinăm că
marele câştig educaţional al perioadei postpaşoptiste îl reprezintă creşterea
semnificativă a numărului de şcoli, în special elementare, care, dincolo de greutăţile
inerente începutului, implantează în fiinţa tinerimii rurale primii germeni ai
instrucţiei: noţiuni esenţiale de scris, citit, socotit, precum şi rugăciuni şi cântări
bisericeşti. Aceste şcoli, aflate sub jurisdicţia episcopilor români, care îi numeau pe
dascăli şi normau procesul de educaţie, prezentau diferenţieri foarte mari în ceea ce
priveşte aspectul edificiului şcolar şi înzestrarea lui, nivelul de pregătire şi salarizare
al învăţătorilor, durata şi calitatea procesului de învăţământ. În satele de pe
teritoriul fostelor regimente de graniţă româneşti, în marile comune româneşti de
pe Pământul Regesc şi în importantele aglomerări urbane şi rurale din comitate,
Ibidem, act 43/1857, f. 1-3.
Ibidem, act 71/1857, f. 1.
105 Ibidem, act 2746/1857, f. 1-3.
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există şcoli care satisfac nevoile lumii moderne: construcţii şcolare trainice, cu unul
sau mai mulţi învăţători, absolvenţi de preparandie şi remuneraţi pe măsura
pregătirii şi eforturilor lor. Dimpotrivă, în cazul micilor comunităţi rurale de 40-60
de fumuri, din zonele sărace de dealuri, şcoala este departe de exigenţele secolului
al XIX-lea: uneori funcţionează într-o modestă casă închiriată, o locuinţă
ţărănească oarecare, cu pereţii din nuiele lipite cu lut, întunecoasă, acoperită cu paie
sau şindrilă, cu mobilier sărăcăcios şi prost încălzită pe timp de iarnă. Uneori, casa
parohială sau cantorală pune la dispoziţia şcolii confesionale una din cele două
încăperi ale ei, mai ales în cazul foarte frecvent în care cantorul local deţine şi
funcţia de învăţător al comunităţii.
Cu toate că marea majoritate a acestor şcoli primare confesionale rămân
instituţii fragile, multe din ele fără local propriu sau cu clădire închiriată, cu surse de
venit insuficiente, fără un învăţător calificat, absolvent de preparandie, cu o
frecvenţă şcolară redusă la 30% din numărul copiilor cu vârsta între 6 şi 12 ani, cu
o durată a ciclului şcolar limitată, de multe ori, la lunile de iarnă şi cu o instrucţie
sumară, saltul şcolar din primele decenii de după revoluţie va fi menţinut şi dus mai
departe.
School Buildings, Properties and Endowments in the Greek-Catholic Diocese of Gherla
in the Middle of the 19th Century (1856-1868)
(Abstract)
This study aims to illustrate the condition of a Romanian elementary school in the Greek-Catholic
Diocese of Gherla during its first two decades, based on archival documents. The study starts with an
overview of the structure of the confessional elementary school in Romania, investigating the legal
framework regulating the education system. The main part of the study is dedicated to the material
concerns of Romanian confessional elementary schools, such as the state of the school buildings, the
teaching materials, and the funding sources supporting the educational system. Most of the school
buildings were modest, built from wood or clay wattle, but there was an overall movement towards
endowing schools with land for buildings in the Greek-Catholic communities this study is concerned
with, and the entire community was directly involved in either building new schools or facilitating the
rental of spaces that would be transformed into schools. Although community efforts were also
consistent in relation to endowing the schools with adequate furniture and teaching materials, most
of the school buildings were far from the standards typical of the 19th century. The most difficult
burden on communities was identifying funding sources for the education system. Some of the
strategies used included selling products grown on school land, developing school Foundations,
gathering donations, and income from local businesses. Many of the schools remained unstable
institutions, without a dedicated building, functioning in a rented space not designed for educational
purposes, with limited income and without qualified personnel. They also had modest attendance
rates of less than 50% by children aged 6 to 12, with the education process limited, most of the time,
to winter. However, even under such conditions, there was a certain progress in the education system
which began after the revolution and continued throughout the second half of the 19th century.
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Universitatea din Craiova.
- Australiada: A Russian Chronicle. New South Wales. Woy
Woy (Australia).
- Annales d’Université „Valahia” Târgovişte. Section
d’Archaéologie et d’Histoire. Universitatea Valahia din
Târgovişte.
- Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde.
Sibiu.
- Biblioteca de arheologie. Bucureşti.
- Banatica. Muzeul de Istorie al judeţului Caraş-Severin.
Reşiţa.
- Balcanica. Annuaire de l’Institut des Études Balkaniques.
Belgrad.
- Bulletin of the American Museum of Natural History.
American Museum of Natural History. New York.
- British Archaeological Reports (International Series).
Oxford.
- Bibliotheca Brukenthal. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice / Buletinul
Comisiei Monumentelor istorice. Bucureşti.
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BerRGK
BF
BGSG
BHAB
BI
BMA
BMAntiq
BMN
BMS
BOR
BospCht

Das Börsenblatt
Br J Ind Med
Brukenthal
BTh
Bucureşti
Bucureştii vechi
BUS
CA
Caietele ASER
Carpica
CCA
CCJ
Cele Trei Crişuri
Cetatea Bihariei
CIRIR
CL
Codrul Cosminului
ComŞtMediaş
ConspNum

- Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts. Frankfurt am Main.
- Bosporskij fenomen. Gosudarstvennyj Еrmitazh SanktPeterburg.
- Bulletin of the Geological Society of Greece. Geological
Society of Greece. Patras.
- Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica. Muzeul
Banatului Timişoara.
- Bosporskie issledovanija. Krymskoe Otdelenie Instituta
Vostokovedenija, Nacіonal’na akademіja nauk Ukraїni.
Simferopol, Kerch.
- Bibliotheca Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia.
- Bibliotheca Memoriae Antiquitatis. Piatra Neamţ.
- Bibliotheca Musei Napocensis. Muzeul de Istorie a
Transilvaniei. Cluj-Napoca.
- Bibliotheca Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal „Ioan
Raica”. Sebeş.
- Biserica Ortodoxă Română. Patriarhia Română. Bucureşti.
- Bosporskie chtenija. Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v
period antichnosti i srednevekov’ja. Militaria. Krymskoe
Otdelenie Instituta Vostokovedenija. Nacіonal’na akademіja
nauk Ukraїni. Simferopol, Kerch.
- Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel-Frankfurter
Ausgabe. Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Frankfurt pe Main.
- British Journal of Industrial Medicine. London.
- Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Bibliotheca Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
- Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie. Bucureşti.
- Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice.
Bucureşti.
- Birka Untersuchungen und Studien. Stockholm.
- Current Anthropology. University of Chicago.
- Caietele ASER. Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din
România. Bucureşti.
- Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
- Cronica cercetărilor arheologice. Bucureşti.
- Chemistry Central Journal. London.
- Cele Trei Crişuri. Oradea.
- Cetatea Bihariei. Institutul de Istorie şi Teorie Militară din
Bucureşti, Secţia Teritorială Oradea.
- Cercetări istorice. Revistă de istorie românească. Iaşi.
- Cercetări literare. Universitatea Bucureşti.
- Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Comunicări Ştiinţifice. Mediaş.
- Conspecte numismatice. Chişinău.
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Convieţuirea-Együttélés
Corviniana
CPF
CretaceousRes
Crisia
CRP
Cultura creştină

Dacia
Dări de seamă
DB
De Antiquitate
DFS
DP
Drevnosti Altaja
EHQ
EphNap
EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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THE IMPACT OF THE SPIRITIST PHENOMENON ON
19TH CENTURY SOCIETY AND HISTORY
Ana Maria DUCUŢA
Historical, anthropological and social studies regarding the spiritist phenomenon
started to appear in the second half of the 19th century and reached a peak at the
beginning of 20th century. This paper’s purpose is to discuss the most important
literature on the spiritist phenomenon, as well as to dig into the way in which the
press covered one of the most important events of 19th century, namely spiritist
séances. The central debate covers the manifestations of spiritism in the social,
political and historical domains. Spiritism is defined as a “science which has as its
purpose the experimental demonstration of soul’s existence and its immortality,
through communication with dead people.”1 Belief in the immortality of the soul
and the possibility of communication between the dead and the living was a feature
of many ancient cultures, even though the practice of communicating with the
souls of the dead was often the prerogative of the priests who officiated at such
ceremonies. Spiritism became a central issue in the 19th century, due to a number
of factors which relate to history, religion and modernity.2 In France, the term
“spiritism” was used to designate all related practices which had been born in the
United States in 1848 and arrived in Europe around 1852. These practices were
based on the phenomenon of “table-turning” or “table-tipping,” as well as
communication with the spirits of dead people. Spiritism as a movement spread
across America after the 1848 rappings which began in the Fox sisters’ house and
soon became a catalyst for social radicals, particularly for abolitionists and
supporters of women’s rights.3
When trying to analyze the success of the spiritist phenomena, one cannot
help but notice Allan Kardec’s contribution: systematizing old ideas into new ones,
while showing support and understanding for those whose relatives had died. The
word “spiritism” was invented by Kardec in 1857; before then, the only terms
being used were “American spiritualism,” “modern spiritualism,” “magnetic
phenomena” and “table-turning phenomena.”4 Before Allan Kardec ordered


This paper has been prepared with the financial support of the project “Quality European
Doctorate-EURODOC,” contract no. POSDRU/187/1.5/S/155450, project co-financed by the
European Social Fund through the Sectoral Operational Programme “Human Resources
Development” 2007-2013.

PhD Student at the “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania; e-mail:
louvsal@gmail.com.
1 Delanne 2012, p. 227-235.
2 Berge 1990, p. 37-39.
3 Braude 1990, p. 25.
4 Hardinge-Britten 1870, p. 45-59.
Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 479-491.
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spiritist ideas into a coherent system, similar beliefs had started to appear; although
the word “spiritism” did not exist before 1857, the spiritist phenomenon had
already started to take shape. In 1830 in Germany, there was much discussion of
psychic Frédérique Hauffe and her communication with dead people. Sixteen years
later, in Normandy, Angélique Cottin caused strange phenomena that were
associated with the spirits of the dead. Not long after this, the two women would
become the subject of research for doctors of the Academy of Science.5 By the
mid-19th century, the spiritist phenomenon was beginning to spread among groups
and individuals who were admiring of magnetic phenomena, which had become
fashionable once again after reaching a peak in 1820.
Although we do not know exactly when interest in psychic phenomena
entered Europe, we know for sure that England, through its cultural links with the
United States, was the main binding agent in importing the overseas movement.6
American spiritualist practices found supporters in cities such as Bremen,
Hamburg, Strasbourg and Paris. In mid-1853, the spiritist phenomenon reached its
peak: in June “turning-tables” became “talking-tables.”7 From this moment, the
movement was no longer simply about parapsychological experiments, but about
clear communication with dead people. Within weeks, the phenomenon had
attracted major attention in most European cities. In France it had a particularly
strong impact, with repercussions in all francophone countries, such as Canada and
Belgium.
Following the winter of 1854, spiritism began to lose its popularity - the
Crimean war was a major contributor in this shift - and fashionable spiritist
phenomenon became regular fact, yet not to be completely ignored. In this
context, we must delimitate two main channels: the American mediums and the
scientists investigating the spiritist phenomenon. Often considered as opposite
dimensions, they complemented each other and represented a point of reference
for the followers of this school of thought. In the first instance, spiritism stood for
a set of ideas about the nature of life and death, as well as the purpose of spiritist
communications which came to be implemented by mediums, and later to spread
at the level of the entire society where they were practiced as a game, a curiosity, or
as a means to answer various questions. American spiritualists, such as David
Home and the brothers Ira and William Davenport were responsible for the
massive popularization of the phenomenon through tournaments in Europe, based
on spectacular performances.8
Spiritualist periodicals describe in detail the activities of mediums and
spiritist speakers, as well as publicity for a wide range of services offered by
mediums. In Braude’s article News from the Spirit World: A Checklist of American
Spiritualist Periodicals, 1847-1900, Ann Braude offers an inventory of spiritualist
periodicals, mentioning their title and their lifespan. Periodicals such as Banner of
Light (1857-1907), Religious-Philosophical Journal (1865-1907) or World’s Advance
Berge 1990, p. 27.
Home 1883, p. 26-32.
7 Guillard 1853, p. 7-9.
8 Braude 1990, p. 36-53.
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Thought (1876-1918) lasted more than forty years, indicating the massive spread the
American spiritualist phenomenon benefited from. Braude explains the role of the
press in the spiritualist movement through examining the role of periodicals in
forming “reader communities.”9 As will be shown and explained below, spiritism
fulfilled various needs across Europe and the United States in the 19th century. If
in America we can talk about the “community-building” function of spiritism, as
well as its association with the emancipation of women, in countries such as
France or England spiritism took on a more “religious” role. In England it filled
the void left by the crisis in conventional religion caused by scientific advances,
while in France it came close to a “religion of the nation,” taking the form of a
very relaxed democratic exercise, designed to involve people from different social
categories as well as different beliefs, and make them connect as a whole.
In order to talk about a spiritualist movement, we need to establish some
basic elements which make it definable as a movement and hence of interest to
research and comparable to other movements. In the 21st century, when
communication through social media is an everyday occurrence and information
spreads across the globe next to no time, we can easily talk about movements. A
single piece of information or a blog post can be shared with hundreds, then
thousands, then millions of others, going viral regardless of its importance or
relevance to ourselves. Things we would never consider as being particularly
important can become sensational overnight, gaining millions of supporters.
According to Emma Hardinge-Britten, writing in 1870, by 1867 spiritualism had 11
million supporters among a population of 25 million in the North American
territory (from Maine to California).10 While Hardinge-Britten’s figures may have
been somewhat inflated in her eagerness to portray the importance of the spiritist
movement in America, the historian Catherine L. Albanese concludes that even
one million people out of the mid-1850s population of twenty-eight million is “still
impressive.”11
It is important to understand the occurrence of the spiritist phenomenon in
the emblematic year of 1848, as revolutions spanned across Europe. Regardless of
the exact number of supporters, spiritualism played a central role in the cultural
and religious scene and cannot be ignored from a historical and social point of
view. Spiritualists, who had no church or institutional establishments and operated
in most cases from their comfortable homes, often through illiterate women,
created a public and political community in some cases. Spiritualism had become a
sort of link between the many different reforms of the time, gathering under its
umbrella distinctive political movements, not only abolitionists and suffragists.
Although the topic has been marginalized in conventional histories of the 19th
century, the last forty years have seen an increasing volume of literature on
spiritualist manifestations and movements.
In his article Spiritualism and a Mid-Victorian Crisis of Evidence, Peter Lamont
notes that Victorian spiritualism has been studied in terms of class and gender,
Ibid.
Hardinge-Britten 1870, p. 13.
11 Albanese 2007, p. 221.
9
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while the beliefs of spiritualists were seen in the context of the general decline of
orthodox Christianity in response to the so-called “Victorian crisis of faith” caused
by Darwinism. Victorian spiritualism is thus analysed by historians in terms of the
emergence of dividing lines in the formation of scientific concepts, as part of a
larger cultural discourse on the nature of modern society. Hence, Lamont remarks
upon a tendency among historians who have analysed spiritism to see it through a
social filter. The problematic nature of “séance-sitting” put historians in the
inconvenient position of comparing the testimonies of those who witnessed
phenomena in the Victorian period with the reports of historians, which were
radically different.12
In his book An Edwardian Turn of Mind, Samuel Hynes portrays English
society between the death of Queen Victoria and the outbreak of World War I, a
period embodying a “dramatic struggle” between new and old.13 Jose Harris
explains the appearance of spiritism in Victorian England within the socio-political
context of the late 19th and early 20th century, a period in which many unorthodox
religious groups began to make their presence felt in the Victorian landscape.14
Other historians link Victorian spiritualism with Christian rhetoric, which became
unattractive to a certain social class in search of sensationalism, as Rowell argues in
his book Hell and the Victorians.15 Historian Susan Budd suggests that we should not
be surprised that religious belief was replaced by less serious versions of beliefs.16
Budd argues that those who converted from firm religious beliefs to spiritism were
not lacking intelligence; on the contrary, she notes a pattern in the psychological
traits characterising adherents to the new trend: they were intelligent, moralizing
people, seeking a comprehensive explanation of things. Budd identifies two
categories of free-thinkers in the late 19th and 20th century in England: those who
tried to destroy religious influence and those who tried to replace it. The first
category is represented by rationalists, (those who campaigned for an
“emancipated manhood”) while positivists (those who maintained that any
statement that cannot be verified empirically is meaningless) represent the second
category. This division corresponds to another one which Dr. Budd sees between
“those who emphasize human repentance and the need to transform their lives
through political and social actions that constitute a prerequisite for a better life”
and those who primarily pay attention to the moral regeneration of the individual,
hoping that “renewed” people will underpin social regeneration.
In his book The Secularization of the Soul: Psychical Research in Modern Britain,
John Cerullo talks about the origins and early days of the British Society for
Psychical Research up to 1920, showing that spiritualism was a response to
scientific materialism. He describes the research of a small group located in
Cambridge, which adopted the ideas and methods of Frederic Myers and Edmund
Gurney. The society was the first organisation in the world to address transference,
Lamont 2004, p. 902.
Hynes 1992, p. 28-59.
14 Harris 1994, p. 17-27.
15 Rowell 2000, p. 120-131.
16 Budd 1977, p. 112.
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mesmerism, mediumship, apparitions and haunted houses. They established a clear
research program to test the subliminal powers of self (telepathy especially).
Although the initial direction of research was profoundly oriented towards
spiritualist practices that had no connection whatsoever with the church, the
Cambridge group imposed a secular approach, restricted religiousness to
subliminal mental powers and totally ignored spiritualist manifestations such as
telepathy, mesmerism and mediumship. Secular spirituality, defined as a spiritual
ideology without being connected to a religious background, refers to embracing
inner peace rather than a traditional connection with the church or the divine.
Cerullo summarizes 19th century fascination with spiritualism by developing
Turner’s hypothesis, according to which this enthusiasm is torn between science
and religion. He notes that spiritism appeared amid the investigation of mental
powers by a highly individualistic group, scared that they might lose their
personality in an increasingly bureaucratic society. He states that the Cambridge
group’s research in the field of psychological sciences represented a starting point
for the secular approach of spiritism.
Another extremely detailed analysis of the English spiritist phenomenon is
offered by Janet Oppenheim in her book The Other World: Spiritualism and Psychical
Research in England, 1850-1914.17 After a brief introduction to the main personalities
in the field of psychic phenomena in Victorian England, Oppenheim examines the
main spiritist publications, along with local and regional spiritist associations. Most
of book’s content is devoted to the complex and diverse branches of both
spiritism and psychical research in Victorian religion, rationalism, occultism and
science. Oppenheim explores the connection between orthodox Christianity,
secularism, agnosticism and theosophy and relates them to phrenology,
mesmerism, alternative medicine and hypnotism. The author also analyses the
complex and often contradictory reactions of Victorian spiritualists, philosophers
and scientists towards the challenges, addressed on one hand by the decline of
orthodox Christianity and the rise of scientific materialism, and on the other hand
by the spiritualist phenomenon and the purpose of psychical research. Oppenheim
suggests that the efforts of spiritualists and psychic researchers to prove the
existence of life beyond death, as well as the possibility of communicating with the
spirits of the dead, is neither ridiculous nor false, but part of a larger attempt of the
Victorian era to fill the emotional, philosophical and ethical void left by the decline
of traditional religious beliefs. Placing spiritualism and psychical research in the
context of the “Victorian crisis of faith,” Oppenheim’s book brings to the surface
a series of links in the history of Victorian religion, science and culture.
The main issue orthodox Christianity had to deal with when it came to
spiritism was that the evidence for the probity of spiritism sessions was superior to
that of biblical miracles. While orthodox Christian criticism of Darwin emphasized
the empirical weaknesses of his theory, the solution in this case lay in moral rather
than empirical support, since this was a matter of religious authority over scientific
authority, of discriminating between internal and external evidence of revelation, as
17

Oppenheim 1985, p. 34-92.

483
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Ana Maria Ducuţa

a wider part of the discourse on the nature of religious and scientific evidence. In
general, the phenomenon of spiritist sessions was called at best blasphemous and
at worst evil, but in response to an increasing body of evidence, a secular
framework that allowed psychic phenomena to be viewed as neutral scientific
phenomena was born. Despite constant requests from spiritualist Christians
towards orthodox Christianity to use spiritual evidence to support biblical miracles,
their involvement with the orthodox church was denied. However, the wider
implications of reported events were not only challenging current scientific
knowledge, they were also bringing to the surface more general problems of
scientific authority. After all, even if these phenomena were not real, alternative
theories were equally problematic. Around this time, scientists were making the
public increasingly aware of the vulnerability of the senses, not only through
written materials and lectures, but also through mass-produced optical devices.
Matthew Beaumont18 approaches the Victorian spiritualist phenomenon
from another perspective, arguing that the occult was not a simple reaction against
traditional authority’s decline in the 19th century, but was about a broader
perspective. In this regard, he analyses the contribution of Victorian spiritualism to
society from a historical and also an ideological point of view. Being an esoteric
movement, spiritualism was marked by a lack of evidence regarding life after death.
The historical relation between spiritism and feminism has been debated
and exploited in many works, compared to those dealing with the connection
between occultism and socialism, which is generally neglected in academic
literature. Redressing this imbalance, Thurschwell explores the sociological
dimension of the spiritist phenomenon, noting that: “in its desire to form
communities among the dead and the living, spiritism was a shared interest by
those who were in favour of underrepresented communities.”19 Although he does
not discuss the relation between socialism and occultism at the end of the 19th
century, Owen suggests that the socialist vision was compatible with belief in an
unseen world.20 Spiritism thus appears to be the result of a historical period in
which everyone was awaiting a major, utopian change, fuelled by occultism. Frank
Podomore writes in his book on the history of modern spiritualism of a natural
affinity between socialism and a certain kind of spiritualism.21
Hence, it can be seen that spiritualism and a certain type of socialism were
connected in the 19th century. Both the socialists and theosophists argued in favour
of an utopian universal brotherhood, considering history as an evolutionary
process and adopting a positivist attitude towards the present. Podmore places the
natural affinity between socialism and spiritualism at the crossroads of a social and
political vacuum. Theodor Adorno sees in occultism a phenomenon that occurs at
the edge of the system and unsuccessfully tries to cover some holes within the
system.22 This contradicts philosopher Ernst Bloch’s mid-1930s claim that
Beaumont 2010, p. 220.
Thurschwell 2001, p. 76-85.
20 Owen 1990, p. 145-153.
21 Podmore 1902, p. 232-245.
22 Adorno 1994, p. 85.
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contemporary fascination for “occult weirdness” could not be labelled a
bourgeoisie fascination as it was of a utopian and ideological nature. He claims that
occultism may have been transformed by an active social transformation, and the
affinities throughout the 1880s and 1890s testify to the complex relationship
between utopia and occultism.23
In her article Spirits in the Material World: Spiritualism and Identity in the “Fin
De Siècle” Elana Gomel argues that the conclusion that spiritism failed because
the spirit’ world does not exist fails to answer the major questions about the
spiritist doctrine, and moreover fails to explain what happens during spiritist
sessions.24 Gomel thinks that the main cause of this problem is Victorian culture’s
refusal to accept a spiritualist explanation for these events, and also that
spiritualism was a challenge to concepts of gender and identity. By stretching the
limits of body and soul, spiritism positioned itself as a catalyst for the
naturalization of the supernatural in order to negate the divisions between body
and soul, factual and moral considerations, scientific and spiritual awareness. From
the perspective of gender studies it is interesting to note that, contrary to other
sociologists and historians, Gomel thinks that behind women’s occult affinities are
motives of their own nature: women have a privileged access to the invisible world
through their natural capacities to be aware of the unseen and by using their
intuition. The psychic’s responsiveness to the spirit world was seen primarily as a
feminine attribute, the psychic representing the cornerstone of any spiritist session,
without whom the existence of spiritism is doomed. Although, according to
spiritist beliefs, the psychic is not the one who makes things happen, rather things
happen “through” her, the spiritualist women gained an unprecedented power,
switching social polls.25 Both women and men assumed spiritualist roles, setting
aside their femininity or masculinity, becoming a mere instrument for messages
from beyond. From this perspective, spiritualism became a reflection of anxieties
that characterized the physical and psychological identity of the late 19th century,
while trying to emphasize the importance of the spirit, as an independent entity, to
the body.26
Robert Elwood argues in favour of a sociological perspective on spiritism,
according to which social hierarchy and the influence of those in the upper layers
of society had the power to change the minds of the majority. Thus, Ellwood
compares the medium with a shaman or a magician, an occult leader who initiates
others into a sacred reality, but also serves as a translator of that reality.27
Mediumship as a form of leadership is based on a rather symbolic relationship,
thus contrasting with the clergy of conventional religious groups. The personality
of the medium is crucial to this role, expressing through power and knowledge an
aspiration towards transcendence. The interpersonal authority which exists
between a medium and his or her followers is based on reciprocity: followers bring
Bloch 1991, p. 120.
Gomel 2007, p. 193.
25 Frieze et al. 1978, p. 23-45.
26 Widiger, Settle 1987, p. 465.
27 Ellwood 1979, p. 67-82.
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gifts and make donations, attend the leader’s classes, and sometimes friendships
are born. The general approach of spiritism, building on spiritual sources of
identity to reform existing religious institutions, remained viable for a proportion
of its followers. Although it failed to clearly address the issue of women’s
emancipation, spiritism still supported the legitimate role of women as religious
authorities and encouraged women’s emancipation through changing their
conventional identities. In this regard, studies addressing spiritualism suggest that
some daily life choices had a tremendous impact on women and on institutional
authority, specifically in the rite of spiritualism.
The overlap between spiritism and science is discussed by Don Rawson in
his article Mendeleev and the Scientific Claims of Spiritualism.28 The author states that the
innovative aspect of spiritualism does not account for the phenomenon in itself,
but for the spiritualist explanation, which invokes science to support the existence
of the spirit. The author explains the emergence and expansion of the spiritist
phenomenon by the fact that in an era when the main concepts promoted by
religion were losing their importance, materialism gained ground, underlining
doubts about the existence of the spiritual world. For many followers the conflict
was intense and real, as it called into question the survival of the human spirit after
death: although religion promised the survival of the spirit after death, it did not
provide empirical evidence.
Russian literature does not contain many references to the spiritist tradition
in 19th century, but the experience of the country’s most important spiritualist
supporter, Aleksandr Aksakov is representative. After translating into Russian
Swedenborg’s Heaven and Hell in the 1860s, Aksakov drew closer to the spiritist
phenomenon. In 1872, he edited a collection of articles (Spiritualism and Science)29
which describe events that took place in Great Britain and continental Europe,
apparently proving the existence of the spirit world. Two years later in Leipzig he
established Psychische Studien, a monthly magazine in which he criticized the
materialistic approach and suggested a need to counterbalance it through the
“spirit’s physiology.” Aksakov believed in a new era of human knowledge, and his
efforts were echoed in the scientific world: Aleksandr Butlerov, a member of the
Imperial Saint Petersburg Academy of Sciences, joined Aksakov in 1870 for a series of
experiments looking into the mediumistic phenomenon. As he writes, he could not
deny the occurrence of these phenomena, which could not be attributed to
unconscious muscular movements, hallucinations or fraud. Despite not having a
clear explanation for such phenomena, Butlerov accepted the spiritist hypothesis.30
One of the most significant books on spiritualism in France is Lynn Sharp’s
Secular Spirituality: Reincarnation and Spiritualism in Nineteenth-Century France. In
contrast to the existing literature on 19th century spiritualism, which tends to be
dominated by Anglo-American studies, Sharp’s study clearly manages to capture
the distinctive character of the movement in France, where the movement had
some aspects in common with Anglo-American spiritualism but in other regards
Rawson 1978, p. 7.
Brock 2008, p. 137.
30 Ibid.
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was very different.31 Setting itself against clericalism, French spiritism was often
associated with certain versions of romantic socialism and republican politics.
Firstly, inspired by the work of spiritism’s codifier, Allan Kardec, the French
spiritist movement made reincarnation a far more central theme than it was
elsewhere. This focus on reincarnation emphasizes a commitment towards the
social reform and rationality which were features of French spiritualism. Sharp’s
book rejects the classical dichotomy between religion and enlightenment:
spiritualists were not Catholic, nor materialistic. One of the most fascinating
sections of Sharp’s book discusses the spiritist session as a manifestation of the
democratic ethos of the spiritist movement. Sharp concludes that spiritism
functioned as a ground for democracy and self-expression, which generated
democratic behaviour and allowed people to imagine a perfect world which
complied with their standards and desires. Communication with the spirit world
was a collective act, organized in a democratic manner, spiritists being involved in
various networks of support. Sharp suggests that the distinction between religion
and politics within the spiritist movement was a historical product of postenlightenment debates in France. For romantic socialists before 1848,
reincarnation theories offered a way to change the world, to promote morality and
fraternal solidarity, encouraging people to take greater responsibility for each other.
Spiritualists took this theory and expanded it, by stating that religious and political
transformations were linked to each other: this new world had to be built on a new
religious approach which must privilege and protect justice and cooperation among
the people for honourable purposes.
In his article Le retour des esprits, ou la naissance du spiritisme sous le Second Empire,
Guillaume Cuchet discusses the new spiritist trend that restarted in mid-1859,
when spiritist societies enjoyed a higher administrative tolerance.32 From 1860,
Kardec travelled to promote his ideas in France and Belgium. Spiritism was
strongly promoted and widely accepted by the masses due to its multivalent
orientation, which even then incorporated separate themes (at least from an
ideological point of view) such as magnetism and spiritism, parallel worlds,
previous incarnations and materialisations of the dead.33 However, it is worth
noting that the accelerated pace of spiritualism’s spread in France had slowed
down by 1863, and that most spiritualist periodicals were gone by 1868. This is due
to the fact that spiritism had, by then, exhausted its fantastic dimension and
become an object of ridicule in French society. This was mostly a result of the
scandals concerning the Davenport brothers, who were convicted of fraud in
Liverpool in February 1865 and in Paris on 12 September 1865.34
When it comes to American spiritualism, much insight is provided by David
Nartonis’ article The Rise of 19th- Century American Spiritualism, 1854-1873, which uses
data to compare and contrast spiritualistic activity from 1854 to 1873.35 His
Sharp 2006, p. 23.
Cuchet 2007, p. 80.
33 Ibid.
34 Buescher 2004, p. 27-29.
35 Nartonis 2010, p. 370.
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account is of great importance in understanding the main factors which
determined and encouraged the spread of spiritism and underpinned the success of
the spiritist phenomenon. As Nartonis states, native and immigrant Americans
were no strangers to spiritualism, but the type and quantity of spiritualistic activity
which occurred in the 19th century demands special analysis. Similarly to authors
dealing with England and France who consider spiritualism’s rise to have been a
direct result of the “crisis of faith” and the decline of traditional religious authority,
Nartonis explains American spiritualism in terms of a crisis in traditional religion,
which was unable to offer enough support and assurance in an industrialized and
urbanized 19th century America.
In her book Radical Spirits: Spiritualism and Women’s Rights in Nineteenth-Century
America,36 Ann Braude explains that plurality of religions, along with new freedoms
brought by the Revolution and an increasing number of immigrants played an
important role in the diminishing of Christian authority. Science and medicine
were increasingly challenging traditional biblical views, resulting in a crisis of faith
that allowed other systems of belief to surface among the masses. An important
contribution to the literature on the the spiritist phenomenon is Geoffrey Nelson’s
book Spiritualism and Society, which supports the idea that spiritism was not a
religion of the poor, or of those in crisis or pain, but rather had supporters from all
sectors of society, including persons of high intellectual distinction.37 In agreement
with other historians, Nelson suggests four social sources of Spiritualism: social
mobility, geographical mobility, the influx of immigrants and rapid
industrialization.
In her discussion of 19th century spiritualism, Sally Morita offers an
interesting explanation that can be summarized as “invisible causation.”38 Her
argument dwells on the idea that there was a change of focus from phenomenal
spiritualism to philosophical spiritualism. She suggests that an alternative
understanding of spiritualism as a reform movement helps us to understand how
even after its disappearance from the public eye the movement left an undeniable
inheritance which was the root of other unconventional beliefs that came to be
popular during the second half of the 19th century.
Mary Farrell Bednarowski article’s Spiritualism in Wisconsin in the Nineteenth
Century places religious scepticism at the root of spiritualism’s upheaval. Facing a
clash between religious teachings and the need for evidence obtained through
scientific means, many Americans found an answer to this dilemma by following
the spiritist doctrine, which was mostly concerned with proving the existence of
life after death and the survival of human spirit.
In any case, the great majority of authors or historians who try to explain
the emergence of spiritism as a social movement should not be mislead by the
“crisis of faith” narrative which had to be dealt with somehow. Spiritism came as
an answer to a crisis situation, but it was more than a temporary solution. By
placing it only at a superficial level of social awareness, some authors neglect to
Braude 1990, p. 57.
Nelson 1969, p. 83-89.
38 Morita 1999, p. 111.
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acknowledge its importance and its relevance to 19th century social and cultural
consciousness, as spiritism was a direct reflection of people’s aspirations, desires
and failures. Access to a movement which encouraged people to dig deeper into
themselves, to see more than can be seen, prepared the ground for other social
movements: the masses learned that they could transcend trivial reality and aspire
to discover new ways of interpreting reality. Spiritism came to the rescue of those
who were not satisfied with a purely materialistic view. Such people were imbued
with the idea that every end is a new beginning. This is how spiritism was able to
gather so many currents and ideas around it and make the most of them in terms
of popular support: it allowed everything and denied nothing. People could be
broken and societies torn apart, but there was a chance for everything and
everybody.
Although only a small category of historians dealing with this era choose to
cover spiritism and its historical consequences, the movement was of profound
importance to the 19th century and reflects a great deal about the period. What
better way to understand a specific era or society than by looking at people’s
references, the way they were, the way they thought, and what their main
aspirations were? Spiritism offers a rare insight into the 19th century, different from
that provided by conventional histories, yet of great importance and depth.
The Impact of the Spiritist Phenomenon on
19th Century Society and History
(Abstract)
This paper analyses spiritism as a social movement, discussing its main implications for 19th century
society and culture. A number of social, political and anthropological arguments are presented in
order to establish the factors that contributed to the massive spread of the spiritist phenomenon in
Europe and America. The article then explores specific conditions in individual countries where
spiritism had many supporters and was a movement of great relevance in terms of religious authority.
The main spiritual publications and periodicals in America, France, England and Russia are presented
and discussed, taking into consideration their social impact. Many scholars who study spiritism as a
social movement describe its roots in the “crisis of faith” triggered by developments in science and
medicine in this period. The author presents alternative perspectives to supplement this orthodox
view, discussing the implications of challenging traditional authority and the main ways in which
spiritism answered people’s questions. The works of the most important historians addressing the
spiritist phenomenon and its historical and social meaning in the 19th century are discussed,
comparing and contrasting their insights into the movement’s causes and consequences. This paper
does not try to explain the spiritist phenomenon per se, but rather presents a historical perspective
upon the most important literature on this topic and the beginning of the spiritist phenomenon in
Europe from 1848 to the beginning of the 20th century.
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- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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IMAGINEA SPANIEI ŞI A SPANIOLILOR ÎN PRESA ROMÂNEASCĂ
DIN TRANSILVANIA (SECOLUL AL XIX-LEA)

Ştefan STANCIU
Interesul pentru Spania şi spanioli în presa românească transilvăneană din
secolul al XIX-lea variază în funcţie de redacţia fiecărui ziar, de publicul căruia i se
adresa, de centrul cultural în care acesta apărea sau de politica editorială a fiecărei
publicaţii. Conţinutul şi tematica articolelor referitoare la spaţiul iberic diferă în
funcţie de interesul şi profilul editorial al ziarelor, iar acestea din urmă erau
determinate de publicul căruia i se adresau şi de finanţatorul sau patronul ziarului.
Debutul presei româneşti ardelene este legat de oraşul Braşov. Gazeta de
Transilvania1 era destinată în primul rând acelor categorii sociale interesate de
cultivarea limbii naţionale şi de cunoaşterea de către români a fundamentelor
egalităţii în drepturi a oamenilor, dar ziarul publica, pe lângă problemele de ordin
intern pe care era concentrat, şi numeroase traduceri care reflectau aspecte din
viaţa politică şi socială a diverselor popoare europene (şi chiar din afara spaţiului
„bătrânului continent”). Încă din primele două decenii de după apariţia ziarului
putem regăsi varii surse istorice legate de înţelegerea unor evenimente petrecute în
conjuncturi specifice fiecărei ţări din Europa.
Alături de Braşov, Blajul a fost un important centru al presei moderne
româneşti din Transilvania. Gazeta Organul luminării apărea săptămânal, la Blaj, sub
redacţia lui Timotei Cipariu, primul număr fiind tipărit la data de 4 ianuarie 1847. A
continuat să fie editat fără întrerupere până în 28.04.1848, pentru ca, ulterior, să
apară din nou, sub numele Organul naţional, din 12 mai şi până în 29 septembrie
18482. Acest ziar, prin scopul pe care şi l-a propus, de difuzare a cunoştinţelor către
popor şi de promovare a limbii române, de dezvoltare a învăţământului şi de
răspândire a principiilor de egalitate între naţiunile transilvănene, putem afirma că
se încadrează în categoria publicaţiilor care militau pentru drepturile naţionale.
Gazeta a fost difuzată şi în Moldova şi Ţara Românească3. Tot la Blaj a apărut


Doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail: e_trif@hotmail.com.
Gazeta de Transilvania este considerată primul ziar politic şi cultural al românilor din Transilvania (vezi Din
presa literară 1967, p. 85-89; Hangiu 1996, p. 208-209; Hangiu 1978, p. 15-16; Chiciudean 2006, p.
393). Revista a apărut în oraşul Braşov, în mai multe formule editoriale, după cum urmează: într-o
primă etapă era tipărită săptămânal, din 12 martie 1838 până în 30 decembrie 1842; apoi din 2 iulie
1858 până în 30 decembrie 1860 şi din 13 octombrie 1918 până 1 ianuarie 1945. Gazeta a apărut de
două ori pe săptămână în perioadele: 4 ianuarie 1843 - 17 martie 1849, 1 decembrie 1849 - 1 iulie
1858 şi 7 ianuarie 1861 - 30 decembrie 1879. A apărut şi de trei ori pe săptămână (1 ianuarie 1880 - 1
aprilie 1884) şi, în cele din urmă, zilnic (4 aprilie 1884 - 26 septembrie 1917). La apariţie, redacţia
ziarului era coordonată de G. Bariţiu (1838-1849), apoi de Iacob Mureşianu (1850-1877), ulterior de
Aureliu Mureşianu (1878-1910) şi alţii (vezi Hangiu 1996, p. 208).
2 Hangiu 1996, p. 315.
3 Ibidem, p. 316.
1

Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 493-506.
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săptămânalul Foaia bisericească, organul pentru cultura religioasă a clerului şi a poporului, din
anul 1883 până în 1886, un ziar cu un pronunţat caracter cultural şi bisericesc,
redacţia fiind condusă de Alexandru V. Grama.
Din anul 1853, Sibiul se poziţiona şi el ca important centru de presă, odată
cu apariţia ziarului Telegraful român, sub directa îndrumare a mitropolitului Andrei
Şaguna.
În ceea ce priveşte informaţiile referitoare la Spania şi la felul în care au fost
reflectaţi spaniolii în presa ardeleană, am remarcat că atenţia acordată acestui spaţiu
de către presa românească din Transilvania poate fi subsumată unor domenii de
interes. Există articole pe care le putem grupa în funcţie de diferitele subiecte
abordate: politica internă a Spaniei, monarhia şi Casa Regală, războiul civil din
peninsula iberică, politica externă, fapte diverse, date demografice şi sociale,
informaţii cu caracter confesional, precum şi referiri la literatura şi cultura spaniolă.
Se pare că, la fel ca în cazul interesului acordat altor popoare europene,
politica internă spaniolă a fost în centrul preocupărilor editoriale ale românilor
ardeleni. În cadrul acestei teme numărul şi frecvenţa ştirilor privitoare la războiul
dinastic spaniol dintre facţiunea carliştilor, condusă de Carlos (1788-1855), fratele
regelui spaniol Ferdinand al VII-lea (1784-1833), şi regina Maria Cristina (18061878), sprijinită de adepţii săi, încă din primul an de apariţie a Gazetei de Transilvania
(1838) se situau la cote destul de înalte. Astfel, din totalul de 42 de numere, 20 sunt
alocate unor subiecte privind revoltele populaţiei4, conflicte militare5, existând şi
referiri asupra situaţiei în care se aflau prizonierii de război6. Tot în anul 1838 a fost
publicată o ştire7 în care se vorbea despre aspecte demografice şi din care aflăm că
populaţia Spaniei însuma, la data respectivă, 14 milioane de locuitori. Erau oferite
şi câteva informaţii legate de familia regală spaniolă, precum şi despre cauzele care
au stat la baza izbucnirii războaielor carliste. În cadrul ştirilor ce ţin de politica
internă, se înscriu şi articolele care se referă la situaţia economică şi financiară a
Spaniei8.
În perioada de debut a Gazetei de Transilvania, Spania a fost surprinsă într-un
moment de instabilitate dinastică, evoluţia sa fiind marcată de conflictele interne,
de desele schimbări de guvern, precum şi de drastica diminuare a profiturilor ce
proveneau din colonii, situaţie care va conduce în cele din urmă la o situaţie
economică precară. În acest context, evenimentele din Spania continuă să preocupe
redacţia Gazetei şi în anii următori9, reuşind să menţină viu interesul publicului
Gazeta de Transilvania, nr. 16/1838, p. 61-62; ibidem, nr. 2/1838, p. 5-6.
Ibidem, nr. 1/1838, p. 1-2; ibidem, nr. 2/1838, p. 8; ibidem, nr. 3/1838, p. 11; ibidem, nr. 7/1838, p. 26;
ibidem, nr. 9/1838, p. 31; ibidem, nr. 10/1838, p. 37-38; ibidem, nr. 11/1838, p. 42; ibidem, nr. 12/1838,
p. 46; ibidem, nr. 14/1838, p. 53; ibidem, nr. 16/1838, p. 61-62; ibidem, nr. 3/1838, p. 12; ibidem, nr.
8/1838, p. 30; ibidem, nr. 9/1838, p. 34; ibidem, nr. 11/1838, p. 42; ibidem, nr. 18/1838; ibidem, nr.
21/1838, p. 83.
6 Ibidem, nr. 5/1838, p. 20, p. 70; ibidem, nr. 23/1838, p. 91.
7 Ibidem, nr. 8/1838, p. 31.
8 Ibidem, nr. 4/1838, p. 13; ibidem, nr. 8/1838, p. 30; ibidem, nr. 12/1838, p. 46.
9 Ibidem, nr. 2/1839, p. 7; ibidem, nr. 3/1839, p. 10; ibidem, nr. 4/1839, p. 15; ibidem, nr. 5/1839, p. 17;
ibidem, nr. 8/1839, p. 31; ibidem, nr. 11/1839, p. 42-43; ibidem, nr. 12/1839, p. 48; ibidem, nr. 19/1839,
p. 74; ibidem, nr. 20/1839, p. 74; ibidem, nr. 27/1839, p. 108; ibidem, nr. 28/1839, p. 111; ibidem, nr.
30/1839, p. 119-120; ibidem, nr. 31/1839, p. 123; ibidem, nr. 35/1839, p. 137; ibidem, nr. 38/1839, p.
4
5
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ardelean pentru această regiune, deseori fiind prezentate atrocităţile petrecute,
distrugerile provocate oraşelor, locuinţelor, în condiţiile în care au existat chiar
localităţi întregi părăsite de locuitori10. Se asista astfel la un război în care niciuna
din părţile beligerante nu părea convingătoare în confruntările armate11,
nereuşindu-se captarea simpatiei şi susţinerea deplină a cetăţenilor iberici de către
niciuna dintre tabere. În cadrul articolelor în care se abordează viaţa politică din
Spania12, putem să constatăm că şi în anii de după 1838 s-a menţinut viu interesul
redacţiei Gazetei pentru a surprinde evenimentele cele mai importante din politica
internă spaniolă. Ne referim la schimbările de miniştri şi căderea unor guverne, de
întrunire a Cortesurilor (Parlamentelor), dar şi la intrigile politicienilor din cele
două partide liberale, respectiv moderaţii şi progresiştii.
Temele referitoare la monarhia spaniolă erau de asemenea prezente,
indicând un deosebit interes, în presa ardeleană, unde erau relatate diverse aspecte
din viaţa familiei regale, problemele legate de succesiunea la tronul Spaniei,
căsătoria, crizele din cuplul format de regina Isabela a II-a şi soţul ei, atentatele
împotriva reginei (care erau destul de neobişnuite pentru Spania), divorţul, relaţiile
dintre regină şi mamă şi dintre regină şi fiică13. Desigur, erau prezentate şi analizate
şi alte momente speciale din viaţa Casei Regale, cum ar fi participarea la adunarea
Cortesurilor, apoi ceremonialul de urcare pe tron, cu jurământul de fidelitate
pentru ţară, susţinerea şi implicarea în numirea unor cabinete şi miniştri. Gazeta
braşoveană a prezentat ştiri şi din viaţa cotidiană a reginei Isabela, cu plimbările de
seară prin Madrid, ceremonialul de curte sau diverse alte ipostaze, cum ar fi
primirea de către regină a soţului la palat.
În 22 iunie 1841, în nr. 25 al Foii pentru minte, redacţia a preluat o ştire după
publicaţia franceză Les Guêpes a criticului şi romancierului francez Alphonse Karr14.
150; ibidem, nr. 41/1839, p. 163; ibidem, nr. 43/1839, p. 168; ibidem, nr. 47/1839, p. 187; ibidem, nr.
53/1843, p. 211; ibidem, nr. 55/1843, p. 218; ibidem, nr. 57/1843, p. 228; ibidem, nr. 59/1843, p. 236;
ibidem, nr. 60/1843, p. 239; ibidem, nr. 61/1843, p. 243; ibidem, nr. 65/1843, p. 259; ibidem, nr. 96/1843,
p. 383.
10 Părăsirea în masă a unor localităţi din faţa iminenţei morţii şi a distrugerilor se poate observa şi din
două articole din Gazeta de Transilvania, nr. 16/1838, p. 61-62; ibidem, nr. 74/1843, p. 296.
11 Valdeón et alii 2011, p. 319.
12 Gazeta de Transilvania, nr. 1/1839, p. 3; ibidem, nr. 6/1939, p. 22; ibidem, nr. 37/1839, p. 147; ibidem,
nr. 39/1839, p. 150; ibidem, nr. 48/1839, p. 190; ibidem, nr. 52/1839, p. 206; ibidem, nr. 1/1841, p. 4;
ibidem, nr. 41/1843, p. 164; ibidem, nr. 45/1843, p. 179; ibidem, nr. 64/1843, p. 253; ibidem, nr. 68/1843,
p. 271; ibidem, nr. 73/1843, p. 291; ibidem, nr. 78/1843, p. 311; ibidem, nr. 86/1843, p. 341; ibidem, nr.
93/1843, p. 371; ibidem, nr. 94/1843, p. 376; ibidem, nr. 97/1843, p. 388; ibidem, nr. 29/1847, p. 114;
ibidem, nr. 31/1847, p. 122; ibidem, nr. 47/1847, p. 187; ibidem, nr. 51/1847, p. 204; ibidem, nr. 73/1847,
p. 291; ibidem, nr. 82/1847, p. 327; ibidem, nr. 84/1847, p. 335; ibidem, nr. 95/1847, p. 380.
13 Ibidem, nr. 39/1839, p. 154; ibidem, nr. 57/1843, p. 228; ibidem, nr. 64/1843, p. 253; ibidem, nr.
68/1843, p. 271; ibidem, nr. 71/1843, p. 284; ibidem, nr. 93/1843, p. 371; ibidem, nr. 94/1843, p. 376;
ibidem, nr. 97/1843, p. 383; ibidem, nr. 22/1847, p. 87; ibidem, nr. 24/1847, p. 95; ibidem, nr. 29/1847, p.
114; ibidem, nr. 32/1847, p. 127; ibidem, nr. 34/1847, p. 136; ibidem, nr. 42/1847, p. 167; ibidem, nr.
44/1847, p. 173; ibidem, nr. 46/1847, p. 183-184; ibidem, nr. 47/1847, p. 187; ibidem, nr. 51/1847, p.
204; ibidem, nr. 56/1847, p. 223; ibidem, nr. 63/1847, p. 252; ibidem, nr. 70/1847, p. 278-279; ibidem, nr.
71/1847, p. 283; ibidem, nr. 76/1847, p. 304; ibidem, nr. 79/1847, p. 316; ibidem, nr. 86/1847, p. 343;
ibidem, nr. 95/1847, p. 380; ibidem, nr. 100/1847, p. 398; ibidem, nr. 101/1847, p. 403; ibidem, nr.
11/1852, p. 43; ibidem, nr. 13/1852, p. 51.
14 Marica 1969, p. 265.
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Informaţia este de natură politică şi a fost publicată de revista braşoveană cu titlul
Partide în Spania. Cititorilor le sunt descrise trăsăturile şi structura clasei politice
spaniole, ca fiind alcătuită din: „liberali, carlişti, exaltaţi, cumpătaţi, retrograzi,
monarhişti, însetaţi de sânge, încălţaţi, desculţi, absolutişti însemnaţi, absolutişti
întunecaţi şi spiţeri”15. În câteva cuvinte este redată imaginea pe care o avea Karr
despre clasa politică spaniolă.
O primă ştire referitoare la spaţiul iberic era favorizată de dorinţa de a aduce
la cunoştinţa cititorilor o informaţie legată de o remaniere a guvernului spaniol de
la Madrid şi a fost publicată de ziarul blăjean Organul luminării, în data de 15
februarie 184716, unde erau menţionaţi noii membri ai cabinetului, în frunte cu
preşedintele consiliului de miniştri17. După o săptămână, în numărul din data de 22
februarie 1847, gazeta blăjeană continua să-şi informeze cititorii cu ştiri despre noii
miniştri ai guvernului spaniol, care lăsau impresia unei imagini de încredere, dar
redactorii ziarului erau de părere că aceştia nu ar fi suficienţi de independenţi în
faţa puternicei personalităţi a reginei Spaniei, în persoana Mariei Cristina de
Bourbon. A fost amintit faptul că preţurile în Spania erau destul de ridicate, dar
comparativ cu alte ţări, precum Irlanda sau Franţa, jurnaliştii blăjeni apreciau că
situaţia nu era mai rea18.
În data de 23 august 1847, Organul luminării aducea cititorilor săi o ştire
potrivit căreia, în data de 3 august 1847, în Madrid, regina Isabela a II-a şi-ar fi
exprimat, în faţa unor miniştri din cabinetul spaniol, ideea de renunţare la tron19.
Aceeaşi gazetă preia ştirea din 6 august 1847, potrivit căreia în Madrid ar exista
zvonuri referitoare la un presupus conflict între preşedintele Consiliului de
Miniştri, Joaquín Francisco Pacheco (1808-1865), şi ministrul de Justiţie, Antonio
Benavides, în stingerea căruia era implicată şi familia regală. Un alt aspect relatat se
referea la relaţia dintre J. F. Pacheco şi ministrul de Finanţe, José Salamanca (18131883): „Pacheco şi Salamanca întru atâta se înparechiară intre sine, câtu celu de
antâiu nu vre a mai remane presidente de consiliu, deca celu din urmă nu-şi va
depune portu-foliu”20. Aceste crize ministeriale relevă lipsa consensului dintre
oamenii şi partidele din viaţa politică spaniolă, într-o perioadă de „guvernări
moderate”, cuprinsă între anii 1843 şi 185621.
O situaţie tensionată în cadrul familiei regale din Spania, era ilustrată de
gazeta blăjeană ca urmare a apariţiei unei scrisori anonime, sub forma unei
proclamaţii, în care obiectivele politice ale regelui Francisco de Asís de Borbón
(1822-1902) erau antagonice faţă de cele ale soţiei sale Isabela a II-a (1830-1904)22.
Regina a dispus identificarea şi tragerea la răspundere a autorului acelei proclamaţii.
Foaie pentru minte, inimă şi literatură, nr. 25/1841, p. 200.
Organul luminării, nr. 7/1847, p. 30.
17 Este perioada când la conducerea guvernului spaniol era Partidul Moderat, în cadrul căruia un rol
de seamă l-a avut preşedintele Consiliului de Miniştri şi Ministrul de Stat, Carlos Fernando Martínez
de Irujo y McKean Tacón y Armitage, Duque de Sotomayor.
18 Organul luminării, nr. 8/1847, p. 35.
19 Ibidem, nr. 34/1847, p. 183.
20 Ibidem, p. 183.
21 Domínguez Ortiz 2007, p. 305-307.
22 Organul luminării, nr. 34/1847, p. 183.
15
16
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Între timp, redacţia gazetei Organul luminării a preluat o ştire din Madrid din 10
august ce anunţa o viitoare consfătuire ministerială care dorea să identifice şi să
soluţioneze neînţelegerile dintre regină şi rege. Subiectul crizei familiei regale
spaniole, fiind de actualitate, a continuat şi în numărul următor al aceluiaşi ziar şi a
fost relatată ştirea în care Pacheco, preşedintele Consiliului de Miniştri, şi-ar fi
exprimat intenţia de a demisiona dacă miniştrii din cabinetul său nu vor putea
soluţiona disensiunea regală. Se mai făcea referire şi la un posibil împrumut
contractat de către Spania din Marea Britanie, în valoare de 100 de milioane de
reali, precum şi la furnizarea de către britanici a unor cantităţi de aur şi argint
necesare pentru acoperirea valorii emisiunilor monetare spaniole23. În ultima parte
a articolului era relatată întoarcerea reginei în capitală şi lipsa perspectivei de
împăcare în cuplul regal. Apoi, se vorbea despre un atentat împotriva generalului
Francisco Serrano, dar şi despre reducerea şanselor de realizare a împrumutului
englezesc.
În următorul număr, atenţia gazetei era îndreptată spre o nouă posibilă criză
ministerială spaniolă, însoţită, în fundal, de diverse intrigi24. Este specificat şi
numele gazetei spaniole din care Organul luminării prelua informaţiile, respectiv El
Heraldo25. În acelaşi număr, este prezentată evoluţia negocierilor dintre Vatican şi
regatul spaniol, în vederea recunoaşterii Isabelei a II-a pe tronul Spaniei. În
condiţiile rivalităţii la tronul Spaniei între Carol al VI-lea şi Isabela a II-a, opţiunea
Sfântului Scaun, susţinută de interesele Austriei în zonă, era favorabilă, desigur, lui
Carol al VI-lea. În continuare, Organul luminării a redat aspecte din viaţa politică
tumultoasă spaniolă, în care Partidul Progresist era prezentat ca duşman al
regalităţii26. S-a vehiculat ideea aducerii de la ambasada din Paris a lui Ramón María
Narváez (1799-1867)27: ziariştii comentau că, cu toate că era prezent în Madrid, el
nu a fost numit în noul cabinet remaniat, în care au rămas doar doi dintre vechii
miniştri, restul fiind schimbaţi. Membrii noului cabinet au fost prezentaţi şi în
numărul următor al gazetei blăjene, cu sublinierea unor detalii biografice pentru
fiecare ministru în parte, menţionându-se atât calităţile, cât şi defectele lor28. De
data aceasta, Organul luminării a preluat informaţii din cotidianul francez La Presse29.
Este semnalat şi un decret din 2 septembrie 1847, prin care exilaţii politici au fost

Ibidem, nr. 35/1847, p. 189.
Ibidem, nr. 36/1847, p. 194-195.
25 http://hemerotecadigital.bne.es, accesat la 28.03.2014. Este considerat cel mai conservator ziar
spaniol cu caracter politic şi polemic. A fost tipărit la Madrid, între anii 1842 şi 1854, iar în paginile
sale au fost apărate Biserica şi catolicismul în faţa atacurilor progresiştilor şi democraţilor.
26 Organul luminării, nr. 37/1847, p. 201.
27 Fost militar şi comandant de armată, care în anul 1838 a intrat în politică. La 3 mai 1844, regina
Maria Cristina l-a numit şef al guvernului. În aprilie 1846 era înlocuit cu Francisco Javier Istúriz, iar pe
durata guvernării cabinetului condus de Pacheco a activat la ambasada din Paris
(http://lojahistorica.site50.net/ilustres/narvaez.htm, accesat la 28.03.2014).
28 Organul luminării, nr. 38/1847, p. 207.
29 Este unul dintre primele cotidiene franceze care apare la Paris în anul 1836, sub redacţia lui Émile
de Girardin. În paginile acestui ziar au fost publicate romane-foileton semnate de Honoré de Balzac,
Victor Hugo, George Sand şi Alexandre Dumas.
23
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iertaţi, primind posibilitatea de a se reîntoarce în Spania30. Însă întoarcerea era
condiţionată, în cazul carliştilor, de faptul că lor nu li se permitea stabilirea în
Catalunia, Aragon, Navarra şi provinciile basce. Viaţa politică de la Madrid a rămas
în continuare în atenţia gazetei blăjene, care, într-un nou număr31, relata un episod
în care ducele Frias a refuzat oferta reginei Isabela a II-a de a prelua funcţia de
preşedinte al Consiliului de Miniştri. În partea finală a articolului, ca urmare a
decretului de amnistie, spaniolii îşi manifestau mulţumirea faţă de regina lor. De-a
lungul evenimentelor politice derulate de la începutul lui 1847 şi până în toamna
aceluiaşi an, s-au succedat nu mai puţin de cinci guverne, ceea ce denotă o intensă
frământare politică generată de o situaţie anarhică fără precedent.
Instabilitatea vieţii politice iberice continuă să fie exemplificată de Organul
luminării şi în numărul din 18 octombrie 1847, în care era descrisă căderea
guvernului condus de Goyena (1783-1855) şi formarea unui cabinet nou sub
conducerea generalului Narváez, ca urmare a unei aşa-zise intrigi32. Cu toate
acestea, guvernul anterior încă se bucura de simpatia cetăţenilor. Intrigile politice
spaniole au fost urmărite şi în ediţia următoare33, prin preluarea unor informaţii din
ziarul National din Paris şi Gazeta din Bordeaux, legate de întoarcerea de la Paris a
reginei mame Maria Cristina (1806-1878) în capitala Spaniei, la curtea fiicei sale,
Isabela a II-a. Din ziarul madrilen Heraldo se prelua informaţia referitoare la
„împăciuirea dintre Regină şi Rege”34, fiind vorba de Isabela a II-a şi soţul ei,
Francisco de Asis. Probabil, folosindu-se aceeaşi sursă de informare (Heraldo), în
numărul din 1 noiembrie 1847, Organul luminării reda cititorilor săi imagini de la
Curtea spaniolă legate de ceremonialul întâlnirii cuplului regal, dar şi bucuria
revederii dintre regină şi mama ei35.
Familia regală spaniolă a rămas în atenţia gazetei transilvănene şi în
următorul număr36. Din articolul publicat acum, se desprind informaţii referitoare
la aplanarea unor conflicte atât din viaţa politicienilor, cât şi a familiei regale
spaniole, autorul concluzionând că rămâneau misterioase cauzele stingerii acestora.
Este relatată şi o ştire, noutate în epocă, referitoare la moartea unui fost general
carlist pe nume Maroto (1783-1847), în Chile37. Renumele acestuia s-a datorat atât
experienţei sale militare, cât şi trecerii sale din rândurile fracţiunii carliste, de partea
liberalilor, ca urmare a tratatului de la Vergara (31 august 1839), când a realizat că
idealurile carliştilor erau sortite eşecului38. Liniştea politică din capitala spaniolă a

30 Guvernul condus de Florencio Garcia Goyena a iniţiat amnistierea unui număr important de exilaţi
politici spanioli.
31 Organul luminării, nr. 39/1847, p. 213.
32 Ibidem, nr. 42/1847, p. 231.
33 Ibidem, nr. 43/1847, p. 236.
34 Ibidem, p. 237.
35 Ibidem, nr. 44/1847, p. 243.
36 Ibidem, nr. 45/1847, p. 249.
37 Ibidem, nr. 46/1847, p. 255.
38 http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=maroto-rafael, accesat la 27.05. 2014.
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fost întreruptă ca urmare a demiterii a doi miniştri39, susţinători ai venirii la putere a
generalului Narváez, singurii care au rămas în noul cabinet, din cel anterior40.
Imaginea tinerei regine spaniole este pusă într-o lumină favorabilă de către
presa contemporană într-o perioadă marcată de rivalitatea dintre Anglia şi Franţa41.
Însă, în numărul următor imaginea reginei a fost afectată din nou ca urmare a unui
incident nefericit. O tânără şi frumoasă servitoare ce se afla în serviciul său a fost
ucisă, iar autorul crimei a rămas necunoscut42. Ediţia din 3 ianuarie 1848 prelua
informaţii din gazete pariziene care scriau despre sfârşitul războiului din
Catalunia43, iar, mai târziu, Timotei Cipariu publica un articol la rubrica „Miscele”,
în care aducea la cunoştinţa publicului identificarea unei noi nuvele realizată de
Cervantes, necunoscută până atunci şi rămasă în manuscris44.
Gazetarii blăjeni din redacţia ziarului Unirea, în cadrul rubricii „Revistă
politică”, în numărul din 16 ianuarie 1892, prezentau ştirile referitoare la mişcările
liberalilor spanioli împotriva guvernului, concretizate prin acţiunea liberalului
Sagasti, care reproşa guvernanţilor lipsa de eficienţă în rezolvarea unor chestiuni
interne şi externe. Manifestările au avut un caracter anarhist şi ameninţau chiar cu
proclamarea republicii45. Aceeaşi publicaţie, în ediţia din 19 martie 1892, prezenta o
ştire în care era relatată apariţia unei crize ministeriale într-o linişte aparentă46,
anume o încurcată situaţie administrativă din cadrul ministerului marinei spaniole,
care a determinat demisia ministrului şi înlocuirea acestuia cu antecesorul său.
Autorul articolului a insistat asupra acestei formule de substituire ministerială,
întrucât neregulile administrative îşi aveau sorgintea înaintea mandatului ministrului
demisionar.
Telegraful român de la Sibiu se concentra pe publicarea ştirii despre măsura de
aliniere a Spaniei la politica altor state europene, privitoare la un proiect intern de
persecutare a anarhiştilor47. Alte articole făceau referiri, fie la un proiect al primministrului spaniol de decorare a preşedintelui Franţei, Félix Faure, cu Ordinul
Lâna de Aur48, fie la incidentul iscat de un de grup format din 300 de ofiţeri, care a
distrus două sedii ale unor ziare locale şi felul în care guvernul militar a gestionat şi
soluţionat incidentul49. Un alt proiect de lege discutat în şedinţa Cortesurilor, prin
care se preconiza suprimarea gradului de mareşal, precum şi reducerea la jumătate a
numărului de generali şi de ofiţeri a preocupat redacţia ziarului Telegraful român50.
Sub titlul Necazuri în Spania51, se relata îngrijorarea guvernului de la Madrid
faţă de refuzul contribuabililor din Catalunia şi Aragon de a plăti impozitele, motiv
Cei doi fiind generalii Cordova şi Ros de Olano.
Organul luminării, nr. 47/1847, p. 261.
41 Ibidem, nr. 50/1847, p. 279.
42 Ibidem, nr. 51/1847, p. 285.
43 Ibidem, nr. 53/1848, p. 299.
44 Ibidem, nr. 58/1848, p. 326.
45 Unirea. Foaie bisericească politică, nr. 3/1892, p. 30.
46 Ibidem, nr. 12/1892, p. 92.
47 Telegraful român, nr. 72/1894, p. 283.
48 Ibidem, nr. 120/1895, p. 479.
49 Ibidem, nr. 27/1895, p. 107.
50 Ibidem, nr. 7/1899, p. 26.
51 Ibidem, nr. 96/1899, p. 392; ibidem, nr. 118/1899, p. 480.
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pentru care chiar Vaticanul avea să intervină pe lângă clerul spaniol, cu intenţia ca
acesta să liniştească agitaţiile. Tot în această categorie de ştiri, se integrează o
informaţie legată de asasinarea unui ministru spaniol52, dar şi a arhiepiscopului
Madridului53. Ziarul sibian reflecta creşterea nemulţumirilor populaţiei (mai cu
seamă pe ţărmul mediteranean, în provinciile Catalunia, Valencia, zona Cadixului)
faţă de măsurile de redresare economică a ţării, care au culminat cu izbucnirea
revoluţiei în întreaga Spanie54, instaurarea unui guvern provizoriu şi plecarea în exil
a reginei Isabela a II-a.
Chiar dacă politica externă a Spaniei ocupa şi ea o anumită pondere în
paginile presei transilvane, interesul pentru acest domeniu era unul mult mai
scăzut. Astfel, într-unul din numerele Gazetei de Transilvania, la rubrica dedicată
ştirilor externe găsim informaţii legate de o divergenţă diplomatică dintre Spania şi
Anglia55. Subiectele din activitatea politică externă a Spaniei sunt mai puţin
exemplificate, comparativ cu cele din politica internă. De exemplu, pe durata
războaielor carliste au avut loc contacte cu diplomaţia engleză şi franceză56 care îşi
susţineau fiecare interesele proprii. Momentul căsătoriei reginei Isabela57 a
constituit o preocupare din partea mai multor puteri europene, interesate să-şi
susţină pretendenţii favorabili lor la tronul Spaniei. În cadrul acestei rubrici, a
politicii externe, trebuie menţionate şi acordurile de cooperare între spanioli şi
francezi58, în vederea construirii unei linii de cale ferată, care să lege cele două ţări
prin munţii Pirinei. În cazul conflictelor militare, Spania a răspuns cererii
Portugaliei de a interveni împreună, alături de Franţa şi Anglia, pentru a restabilii
ordinea şi a susţine regalitatea în teritoriile portugheze răsculate59. Gazeta de
Transilvania a analizat însă şi războiul dintre Spania şi Maroc60 pentru insulele
spaniole din preajma ţărmului mediteranean marocan. În următorii ani, în paginile
cotidianului braşovean regăsim referiri şi la relaţiile italo-spaniole61. Organul luminării
din Blaj a prezentat într-o primă etapă, protocolul încheiat între Spania, Anglia şi
Franţa62. Acesta prevedea intervenţia cu forţe armate atât pe mare, cât şi pe uscat,
pentru a restabili normalitatea politică şi pentru a-i supune pe rebeli reginei.
Guvernul portughez a solicitat spaniolilor intervenţia armată, care s-a şi realizat
prin pătrunderea în teritoriile portugheze, din regiunea Galiciei63. Confruntaţi cu

Ibidem, nr. 84/1897, p. 333; ibidem, nr. 85/1897, p. 337-338.
Ibidem, nr. 42/1886, p. 167.
54 Ibidem, nr. 74/1868, p. 294; ibidem, nr. 75/1868, p. 299; ibidem, nr. 77/1868, p. 306-307; ibidem, nr.
78/1868, p. 311; ibidem, nr. 80/1868, p. 317; ibidem, nr. 67/1899, p. 271; ibidem, nr. 118/1899, p. 480;
ibidem, nr. 49/1900, p. 195.
55 Gazeta de Transilvania, nr. 20/1838, p. 79.
56 Ibidem, nr. 6/1839, p. 22; ibidem, nr. 26/1839, p. 102-103; ibidem, nr. 62/1843, p. 245-246; ibidem, nr.
102/1852, p. 394.
57 Ibidem, nr. 57/1843, p. 228; ibidem, nr. 71/1843, p. 284.
58 Ibidem, nr. 73/1852, p. 284.
59 Ibidem, nr. 50/1847, p. 198-199; ibidem, nr. 63/1847, p. 252.
60 Ibidem, nr. 55/1859, p. 226; ibidem, nr. 1/1860, p. 3.
61 Ibidem, nr. 39/1861, p. 390; ibidem, nr. 5/1865, p. 29.
62 Organul luminării, nr. 24/1847, p. 123.
63 Oliveira 1996, p. 121.
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această presiune externă, rebelii s-au predat, reuşind să obţină, totodată, printr-un
tratat semnat, respectarea drepturilor şi onorurilor deţinute înainte de război.
Acelaşi număr continua ştirile venite din peninsula iberică, prezentându-se o
întrevedere diplomatică dintre reprezentatul statului papal, arhiepiscopul de
Tesalonic, D. Brunelli, în calitate de delegat pontifical, şi Spania, reprezentată de
regina Isabela a II-a64. Întrevederea s-a desfăşurat într-un cadru cordial, unde
curtoazia şi bunele maniere de partea ambelor părţi se aflau în prim-plan. Putem
concluziona că ziarul de la Blaj era concentrat în special pe relatarea aspectelor
politice spaniole. Cu uşurinţă se poate constata că în paginile revistei nu întâlnim
nuvele, foiletoane, adică un alt gen de ştiri mai uşor digerabile chiar şi de un public
neavizat, ci ştiri politice, care presupuneau cunoştinţe minimale şi un oarecare
apetit pentru practicile politice din statele europene.
Episodul politico-militar din Portugalia continua să fie relatat de către
redactorii blăjeni65, în următoarea ediţie. Era prezentată ocuparea oraşului Porto de
către trupele spaniole conduse de generalul Concha, în 18 iunie 1847. Un articol al
aceluiaşi săptămânal blăjean66 relata şi despre implicarea reginei Isabela II-a în
negocierile purtate de sultanul Abdul-Medjit (1839-1861), menţionat cu numele de
Abdul Cadîr, cu marile puteri europene, Franţa şi Anglia67. În ultima parte a
articolului se vehicula ştirea potrivit căreia generalul carlist Ramón Cabrera68 ar fi
fost luat prizonier de trupele regale şi executat.
Sub titlul Isteţime, în ediţia din 10 noiembrie 1840 a Foii pentru minte, inimă şi
literatură a fost prezentată o reproducere din publicaţia România (I) din 183869, în
care era relatată o întâmplare petrecută în Spania, în timpul războaielor
napoleoniene, cu implicarea soldaţilor spanioli şi aventura unui spion polonez
bănuit de către spanioli că ar lucra pentru Franţa70. În această povestire, credem că
intenţia autorului a fost de a satisface gusturile exotice ale cititorilor dornici de
subiecte de aventură, cu o povestire preluată din afara arcului carpatic.
Aceeaşi dorinţă avea şi redacţia Telegrafului român, care prezenta informaţii
legate de războiul marocano-spaniol, desfăşurat pe coasta nord-africană71. Într-o
altă etapă, erau relatate episoadele referitoare la starea de conflict dintre Spania şi
Statele Unite ale Americii, luptele din coloniile Puerto Rico, Cuba şi Filipine. Erau
descrise premisele care au dus la declanşarea acestui conflict, pagubele şi victimele
rezultate în urma confruntărilor armate, dar şi atenţia crescută a celorlalte state

Organul luminării, nr. 24/1847, p. 123.
Ibidem, nr. 28/1847, p. 146.
66 Ibidem, nr. 36/1847, p. 194-195.
67 Martínez Ruiz et alii 1999, p. 71-72.
68 Ştirea nu a fost decât un zvon, generalul carlist Cabrera a activat până în 1877, aşa cum reiese din
datele sale biografice publicate pe site-ul http://cabrerayelmaestrazgocarlista.blogspot.ro , accesat la
28.05.2014.
69 Marica 1969, p. 478.
70 Foaie pentru minte, inimă şi literatură, nr. 46/1840, p. 367-368.
71 Telegraful român, nr. 48/1859, p. 191; ibidem, nr. 50/1859, p. 199.
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europene asupra noii puteri (Statele Unite), ce viza reorganizarea sferelor de
influenţă mondială72.
Un loc aparte, chiar dacă nu foarte frecvent, dar probabil urmărit cu interes
de cititorii presei româneşti, l-au ocupat ştirile senzaţionale, grupate într-o secţiune
de tip divertisment. Uneori acestea erau chiar şocante, care în anumite limite pot
sugera câteva trăsături ale poporului spaniol, cum ar fi: hotărârea, cruzimea73,
demnitatea, cultul eroilor prin manifestarea publică a respectului faţă trecut şi
memoria înaintaşilor74, naţionalismul75, curajul, dragostea pătimaşă sau chiar
canibalismul76.
Încă din primele numere ale revistei Foaia literară, găsim un prim articol
intitulat Studentul de Spania (creşterea în sărăcie)77. Autorul era interesat de aspectele
legate de învăţământul superior spaniol, precum şi de statutul studenţilor din
această ţară. Este prezentat contrastul dintre imaginea studentului ce manifestă
apetit spre învăţare, dar care nu dispune de mijloacele necesare studiului şi cel fără
grija situaţiei materiale, dar mai puţin interesat de studiu.
Mircea Popa prezintă o consistentă imagine asupra societăţii spaniole, din
care exemplificăm două ştiri publicate în Foaie pentru minte, inimă şi literatură din anul
1838, la rubrica „Varietăţi”. Prima este intitulată Amorul şi Inchiziţia, iar în cea de-a
doua se fac referiri la modul de vorbire prin semne, cu exemplificarea politicianului
spaniol Ximenez78. În numărul din 6 august 1839, Foaia relata despre „cauzele
nebuniei la spanioli” şi le identifica în beţie, jocuri, amor şi politică79.
La rubrica „Mozaic”, din data de 2 iunie 1847, suplimentul braşovean
menţiona un comentariu legat de interzicerea măştilor la carnavalul din capitala
Spaniei: „[…] în Madrid s-a oprit pentru carnavalul anului 1840 purtarea măştilor
de caracter. Nu vor oamenii nici ciorap şi nici mască”80. De fapt, era vorba despre
schimbarea obiceiului de costumaţie în cadrul carnavalul şi adoptarea mai vechilor
costume studenţeşti. În aceeaşi atmosferă, o orchestră studenţească, alcătuită din
chitare, tamburine şi alte instrumente interpretau „ifosele naţionale”.
În paginile aceleiaşi reviste, la capitolul intitulat „Amărunte”, din 25
septembrie 1850, era publicată o ştire prin care se aducea la cunoştinţa cititorilor că
telegraful electric s-ar fi descoperit în „Ispania”, încă în anul 1796. O altă ştire, de
pildă, descria avansul tehnicii de luptă a americanilor, care în urma confruntărilor
72 Ibidem, nr. 40/1898, p. 159; ibidem, nr. 41/1898, p. 162; ibidem, nr. 43/1898, p. 170; ibidem, nr.
44/1898, p. 175; ibidem, nr. 45/1898, p. 178; ibidem, nr. 46/1898, p. 178; ibidem, nr. 47/1898, p. 187;
ibidem, nr. 49/1898, p. 194; ibidem, nr. 51/1898, p. 202; ibidem, nr. 79/1898, p. 314; ibidem, nr. 80/1898,
p. 320; ibidem, nr. 81/1898, p. 327; ibidem, nr. 109/1898, p. 437; ibidem, nr. 119/1898, p. 476; ibidem, nr.
127/1898, p. 509; ibidem, nr. 1/1899, p. 2; ibidem, nr. 4/1899, p. 15; ibidem, nr. 5/1899, p. 19; ibidem, nr.
7/1899, p. 26.
73 Gazeta de Transilvania, nr. 47/1839, p. 187; ibidem, nr. 48/1839, p. 190; ibidem, nr. 1/1841, p. 4;
ibidem, nr. 100/1847, p. 343.
74 Ibidem, nr. 22/1839, p. 86; ibidem, nr. 40/1843, p. 158.
75 Ibidem, nr. 22/1843, p. 86.
76 Ibidem, nr. 12/1838, p. 46; ibidem, nr. 28/1847, p. 110.
77 Apud Marica 1969, p. 221.
78 Apud Popa 2007, p. 14-15.
79 Foaie pentru minte, inimă şi literatură, nr. 32/1839, p. 256.
80 Ibidem, nr. 22/1847, p. 180.
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cu spaniolii şi-au dezvoltat tehnica militară cu o serie de noutăţi ca: „zmeultelefon”, „bicicleta-torpilă” şi „tunul-triciclu”81.
Nu mai puţin interesant ni s-a părut un articol hazliu, care făcea referiri la un
gen de ziar apărut în Barcelona, în anul 1895, numit Tela Costada [Pânză tăiată].
Primul număr apărea pe o pânză sub formă de coală de hârtie cu textul vizibil,
astfel încât „[…] ziarul putea fi purtat pe cap ca o năframă de către precupeţ,
golanul îşi putea cârpi pantalonii cu el, studentul îl punea la pieptul de la cămaşă,
calfa ca traistă de unelte”82.
Menţionăm că interesul pentru literatura spaniolă era redus în presa
românească transilvăneană, comparativ cu subiectele de politică internă sau
externă. Cu toate acestea, avem articole poziţionate la graniţa dintre politica internă
şi cultură, prin comentarea repercusiunilor pe care deciziile politice ale
guvernanţilor le-au avut asupra unor instituţii. De pildă, în timpul guvernului
condus de Florencio Garcia Goyena83, ziarul blăjean Organul luminării din data de
11 octombrie 1847, vehicula o ştire despre apariţia unor decrete care lezau Biserica
catolică84. De fapt, ne sunt prezentate unele aspecte din perioada reformelor care
vizau Biserica şi care vor aduce profunde schimbări în sfera vieţii religioase
spaniole, recunoscute patru ani mai târziu chiar şi de către Sfântul Scaun, prin
Concordatul încheiat de acesta cu Spania, în anul 185185.
În ediţia din 16 ianuarie 1892 a ziarului Unirea: foaie bisericească politică, tot de
la Blaj, la rubrica „Revista Bisericească”, era difuzată o ştire cu caracter informativ,
potrivit căreia populaţia spaniolă de rit catolic pregătea al treilea congres general,
iar una din temele de bază ale dezbaterii se referea la infailibilitatea papală, la
apărarea Sfântului Scaun şi la trezirea catolicilor din starea de indiferenţă86.
George Bariţ, sub titlul Auto de Fe séu până unde póte merge fanatismul87, explica
în martie 1863 ce însemnătate au cuvintele spaniole „Auto de Fé”88, unde au apărut
ele pentru prima dată şi care este semnificaţia lor. Se făcea o trecere în revistă a
vieţii religioase europene din secolul al XVI-lea, cu problemele şi confruntările
catolicismului, care pierdea teren în faţa Reformei. Apoi, cu o remarcabilă atenţie
acordată detaliilor, se prezenta o execuţie publică din anul 1559 a unor eretici din
localitatea Valladolid, în prezenţa arhiepiscopului de Sevilla şi a familiei regale
spaniole. Bariţ, vădit simpatizant al condamnaţilor Inchiziţiei spaniole, prezintă
victimele acesteia într-o ipostaza înduioşătoare şi conciliantă, pe când inchizitorii şi
factorii de decizie primesc apelativele de călăi. În final, autorul subliniază ororile
Telegraful român, nr. 120/1898, p. 480.
Ibidem, nr. 131/1895, p. 253.
83 Politician şi jurist, cu studii universitare de drept, Florencio Garcia Goyena (1783-1855), făcea parte
din grupul puritanilor ce s-au opus lui Narváez. Garcia Goyena a guvernat 21 de zile şi, ca urmare a
unor intrigi, a fost demis de regina Isabela a II-a şi înlocuit cu generalul Narváez (vezi
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=garcia-goyena-florencio, accesat la 28.03.
2014)
84 Organul luminării, nr. 41/1847, p. 231.
85 Domínguez Ortiz 2007, p. 312.
86 Unirea. Foaie bisericească politică, nr. 3/1892, p. 19.
87 Foaie pentru minte, inimă şi literatură, nr. 10/1863, p. 73-76.
88 Desemnează o ceremonie publică în care era pronunţată şi dusă la bun sfârşit o sentinţă dată de
Inchiziţia spaniolă ereticilor (vezi Britannica 1994, p. 722-723).
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suferite în general de creştini din partea creştinilor, cu începere din secolul al XIIIlea, până în veacul al XVIII-lea.
Presa ardeleană de limbă română, reproducea pasaje din literatura spaniolă.
Există unele preluări sau traduceri aparţinând unor genuri literare spaniole, chiar
dacă într-un număr relativ redus. Spre sfârşitul perioadei abordate, respectiv în
ediţiile de până la anul 1900, întâlnim reproducerea câtorva foiletoane din literatura
spaniolă89. În numărul din 15 octombrie 1838 al Foii pentru minte, inimă şi literatură
apărea un studiu despre istoria literaturii universale, intitulat Scriitorii clasici90. Alături
de autorii lusitani sunt prezentaţi şi cei spanioli ca: Bernadin Ribero, Saa de
Miranda, Lope de Vega, Cervantes Saavedra, Calderon şi alţii91. Unele lucrări ale
acestor literaţi erau deja cunoscute şi se regăseau în diversele biblioteci şcolare sau
particulare din Transilvania. Astfel, domeniul literaturii este reprezentat prin
publicarea unor nuvele, anecdote92, povestiri93, poezii şi maxime94 (vestitele
maxime ale lui Gracian despre glorie şi reputaţie) sau schiţe biografice95 din autori
celebri străini sau români.
Un prim articol publicat în paginile ziarului Foaia bisericească despre cultura
spaniolă se intitula Dramaturgul spaniol Calderon de la Barca96. Încă de la început era
exprimată ideea potrivit căreia autorul este mirat că în trecut cărţile erau mai
atractive decât cele din prezent. Se încerca o explicare a acestei stări deplorabile,
cauza decadenţei generale la care se ajunsese, şi se sublinia de ce credinţa religioasă
are o importanţă atât de mare în viaţa omului. Dramele lui Calderon ne sunt
prezentate ca fiind cunoscute în toată Spania, cele mai renumite fiind Autos
sacramentales, reunind mai multe piese de teatru organizate mai cu seamă cu ocazia
Sfintei Euharistii, a doua zi de joi, după sărbătoarea Rusaliilor.
Tot la Blaj, în ziarul care a preluat şi moştenit resursa materială, umană şi
tematică a Foii bisericeşti97, ne referim la Unirea: foaie bisericească-politică, era publicat,
la secţiunea „Parte ştiinţifică literară”, un foileton după spaniolul Fernando
Caballero, cu titlul Sărmana Dolores, Istorie Andaluziană98. Desigur, nu ne-am propus
să redăm episodic relatarea faptelor şi întâmplărilor legate de personajele acestei
nuvele dramatice, mai curând am dorit să surprindem gradul de interes manifestat
de redactorii acestei publicaţii, ritmicitatea şi scopul publicaţiei, acela de a păstra vie
Gazeta de Transilvania, nr. 207/1890, p. 1-3; ibidem, nr. 170/1889, p. 3-6; ibidem, nr. 207/1896, p. 1-2.
Foaie pentru minte, inimă şi literatură, nr. 16/1838, p. 126.
91 Pentru descrierea subiectelor urmărite în acest capitol, de mare ajutor ne-a fost pagina electronică a
revistelor Foaie literară şi Foaie pentru minte, inimă şi literatură, şi a altora, de pe site-ul www.bcucluj.ro.
De menţionat că revista Foaie pentru minte, inimă şi literatură nu se regăseşte în întregime în format
digital, până la această dată (mai 2014).
92 Telegraful român, nr. 15/1895, p. 118-119.
93 Ibidem, nr. 3/1880, p. 9.
94 Ibidem, nr. 48/1891, p. 192; ibidem, nr. 49/1891, p. 196.
95 Este cazul unei biografii intitulate Sanct Ignaţiu de Loyola, semnată de Alban Cornilă, de-a lungul a
patru numere, în Telegraful român, nr. 93/1891, p. 369; ibidem, nr. 94/1891, nu am putut identifica
numărul paginii datorită gradului avansat de uzură al exemplarului; ibidem, nr. 95/1891, p. 377; ibidem,
nr. 96/1891, p. 381.
96 Foaia bisericească, nr. 18/1884, p. 276.
97 Russu 2013, passim.
98 Unirea. Foaie bisericească politică, nr. 1/1892, p. 6-7.
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curiozitatea cititorilor faţă de o poveste petrecută într-un sat de la celălalt capăt al
Europei99.
O privire retrospectivă asupra informaţiilor referitoare la cultura şi societatea
spaniolă, pe care le-am analizat din presa românească transilvăneană, ne determină
să formulăm câteva concluzii. Aşa cum am menţionat, unele ştiri despre spanioli
sunt preluate din publicaţii româneşti din Ţara Românească sau din alte publicaţii
străine, mai ales franceze, dar şi spaniole (Les Guêpes, La Presse, Gazeta din Bordeaux
sau Nacional şi Heraldo). Prin analiza cronologică a numerelor publicaţiilor
braşovene, blăjene sau sibiene, pornind de la interesul de a identifica surse
informative despre peninsularii iberici, am putut constata evoluţia calitativă a
acestor reviste sau ziare atât în modul de redactare, cât şi în conţinutul şi forma
articolelor referitoare la spanioli. Au existat voci, ca cea a lui Nicolae Iorga, care au
criticat direcţia şi tematica articolelor, dar şi unii autori, cum au fost George Em.
Marica sau Mircea Popa, care au făcut cunoscute aprecierile lor referitoare la
primele publicaţii culturale din Transilvania100.
Subiectele despre spanioli nu au substrat politico-naţional, ci se rezumau la
domeniul politicii interne legat de sistemul de guvernare, luptele între partidele
politice şi relaţia acestora cu Casa regală, situaţia Monarhiei, războiul civil din
Spania, subiecte care au dominat, în general, redacţia ziarelor româneşti din
Transilvania secolului al XIX-lea. Rubricile destinate spaniolilor nu scoteau în
evidenţă nimic referitor la lupta pentru emancipare naţională şi culturală dominantă
în cultura intelectualilor ardeleni, iar interesul acestora pentru politica externă a
Spaniei un era nici el unul ridicat, cu toate că putem găsi informaţii contextuale
relativ la relaţiile Spaniei cu celelalte ţări europene occidentale sau cu spaţiul Africii
de Nord.
De cele mai multe ori, interesul cititorilor era canalizat spre domeniul
divertismentului, unde erau prezentate scene din viaţa cotidiană a omului de rând, a
studentului sau a politicianului, cu calităţile şi viciile lor. Întâmplări istorice cu
spioni sau pericolul nebuniei, care poate contamina societatea prin alcool, jocuri de
noroc, dar şi imagini legate de fanatismul religios şi-au avut rolul lor în paginile
revistelor cu tentă culturală (Organul luminării şi Unirea de la Blaj sau Foaie pentru
minte, inimă şi literatură), mai ales datorită caracterului lor senzaţional, acela de a
atrage atenţia asupra unui teritoriu sau ţări îndepărtate, despre care se ştia puţin. Cu
toate acestea, noul domeniu de activitate din sfera profesiunilor intelectuale
liberale, cele legate de presa periodică şi interesul pentru spaţiile considerate exotice
începeau şi în Transilvania să individualizeze unele reviste de altele, iar tematica
acestora şi să se diversifice.

Acest foileton a fost tipărit în fiecare număr în ziarul Unirea. Foaie bisericească politică, cu începere din
2 ianuarie 1892 până la nr. 20 din 14 mai 1892, când a apărut ultima parte.
100 Marica 1969, p. 126; Popa 2006, passim; Hangiu 1996, p. 312-316.
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The Image of Spain and the Spaniards in the Romanian Press in Transylvania
(19th Century)
(Abstract)
The study aims to explore the interest Transylvanian journalists showed towards the image of Spain
and the Spaniards in the 19th century, manifested by the publication of articles depicting the pulse of
Spanish society at the time. These diverse articles reflect episodes of the domestic political life of
Spain, with the centre of attention often focused on the life of the royal couple, on punishments and
on agitated governmental changes or difficult economic realities which required recovery measures.
Another field of interest to the Transylvanians was the representation of Spanish literature. This
interest was manifested through the publication of episodic Spanish serials, stories and novellas.
Gracian’s maxims were printed, as were plays by Calderon de la Barca and Lope de Vega and the
works of Cervantes. This fascination with understanding the main features of the Spanish people
prompted Transylvanian journalists to translate for the Transylvanian public passages that
emphasized the Spaniard’s determination, cruelty, dignity and hero cults, manifested through public
demonstrations of respect for the past and the memory of ancestors, nationalism, courage, passionate
love and conservative religious beliefs. Socially, these articles offered a hierarchy of Spanish social
classes, with the Royal House situated at the top of the pyramid, marked by political and matrimonial
instability. The image of the Spanish political class that is found in the Transylvanian Romanian press
presents a diverse range of political beliefs. The Spanish student appears in different situations being
presented according to the standard of living, the most well off being less interested in study, and the
poor more diligent. The common man is rendered, either with his aspirations to overcome his poor
conditions or resigned to his precarious everyday life.
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- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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RELAŢII ECONOMICE ROMÂNO-BRITANICE 1939-1940 (I)
Sorin ARHIRE
Evenimentele internaţionale de la începutul anului 1939, dar mai ales
încorporarea Boemiei şi Moraviei la Germania1, i-au determinat pe oficialii britanici
să urgenteze politica de asistenţă economică faţă de România, începută încă din
mai 1938. Dacă pentru intervalul de timp mai 1938 - martie 1939, acţiunile Marii
Britanii nu au fost caracterizate de urgenţă, se poate constata cu uşurinţă faptul că,
din primăvara anului 1939, britanicii au început să fie din ce în ce mai îngrijoraţi de
ofensiva politică, dar şi economică a celui de-al Treilea Reich în Europa CentralRăsăriteană. Ca răspuns la această situaţie, guvernul de la Londra şi-a intensificat
acţiunile, hotărându-se să blocheze expansiunea Germaniei în partea estică a
Europei, prin acordarea ţărilor din această parte a continentului, inclusiv României,
a unor garanţii politice, prin încheierea de acorduri economice, dar şi prin sporirea
volumului achiziţiilor de mărfuri2.
Grigore Gafencu, cel care la 21 decembrie 1938 l-a înlocuit pe Nicolae
Petrescu-Comnen în funcţia de ministru al Afacerilor Străine, a căutat încă de la
începutul mandatului său să menţină un echilibru între marile puteri, inclusiv prin
cultivarea unor bune relaţii cu Germania. Anschluss-ul şi decizia luată în cadrul
Conferinţei de la München nu au făcut altceva decât să sporească presiunea
economică a celui de-al Treilea Reich asupra României. Alipirea Austriei la Reich şi
anexarea Boemiei şi Moraviei, la mijlocul lunii martie a anului 1939, au contribuit
din plin la sporirea influenţei economice a Germaniei în sud-estul Europei, în
condiţiile în care aceasta preluase întregul sistem bancar austriac, precum şi uzina
Škoda, astfel că germanii deveniseră dintr-o dată cei mai mari furnizori de
armament pentru statul român, fără să fie nevoie ca o parte din producţia uzinelor
germane să fie direcţionată către România. Ca atare, reconcilierea cu Germania
devenise importantă, Gafencu fiind cel care a realizat de mai multe ori acţiuni
binevoitoare faţă de această mare putere. Astfel, au fost acordate drepturi
suplimentare minorităţii germane din România, Germania a fost admisă în Comisia
Europeană a Dunării, oferindu-se totodată şi importante concesii economice. Este
important de subliniat faptul că politica guvernului de la Bucureşti conţinea un


Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail: sorinarhire2001@yahoo.com.
După Conferinţa de la München, statul cehoslovac rămas a avut dificultăţi sporite. Situaţia de
slăbiciune în care se găsea a determinat apariţia unor revendicări teritoriale din partea Ungariei.
Întrucât negocierile bilaterale nu au dus la niciun rezultat, la 2 noiembrie 1938, la Viena, regiunea
Felvidék, din sudul Slovaciei, cu o suprafaţă de 12000 km2, în care locuiau aproximativ 600000 de
etnici maghiari, a fost cedată Ungariei. Evenimentul din capitala Austriei a constituit prima revizuire a
Tratatului de la Trianon, arbitrajul fiind făcut în ambele dăţi de germano-italieni (Breton 1996, p. 241;
Palmowski 2005, vol. 2, p. 498).
2 Funderburk 1983, p. 19.
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element inedit, concesiile economice fiind văzute ca o monedă de schimb pentru
obţinerea de garanţii de integritate teritorială din partea Germaniei, în condiţiile în
care România se confrunta deja cu acţiunile revizioniste ale Ungariei, Bulgariei şi
Uniunii Sovietice3.
Ocuparea Pragăi de către trupele Wehrmacht-ului, la 15 martie 1939,
produsă concomitent cu invadarea Ucrainei Subcarpatice de către Ungaria, a sporit
presiunea asupra statului român. Victorioasă economic şi politic, Germania a fost
promotoarea lărgirii relaţiilor sale economice cu ţările din sud-estul Europei,
acordul economic germano-român din 23 martie 1939 încadrându-se în această
nouă viziune. Se punea astfel în practică punctul de vedere exprimat de Helmuth
Wohlthat, director ministerial în cadrul Departamentului Planului de Patru Ani,
prin care acesta propunea şefului său, Herman Göring,
„[…] să se reunească din nou pe plan economic, din iniţiativa germană, statele
succesorale ale monarhiei austro-ungare, care să fie treptat incluse într-o uniune
vamală. Totodată să se extindă legătura economică dintre Germania şi statele
succesorale, respectându-se independenţa lor politică”4.

Această orientare a Germaniei spre ţările din Europa Central-Răsăriteană nu
a scăpat oficialilor britanici, ei fiind perfect conştienţi de faptul că al Treilea Reich,
prin al său Drang nach Osten, exploata de fapt rivalităţile ce existau între aceste state,
forţându-şi astfel vecinii mai slabi să se grupeze din punct de vedere politic şi
economic în jurul Berlinului5. În mod fundamental, toate problemele politice din
ţările balcanice porneau de la aspecte economice, iar Germania a înţeles acest lucru,
câştigând influenţă politică prin încheierea de înţelegeri comerciale în regim de
barter6. Ca şi în alte momente, dispariţia Imperiului Austro-Ungar a fost regretată
de funcţionarii Foreign Office-ului, ei realizând faptul că trasarea arbitrară a
graniţelor în Europa după Primul Război Mondial a făcut ca un număr de state
Haynes 2003, p. 78.
Hillgruber 1994, p. 76.
5 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 339.
6 Schimburile comerciale în regim de barter erau de fapt un troc. În anii ’30 ai secolului XX,
Germania a conştientizat importanţa de a fi cumpărătorul Europei Central-Răsăritene, forţând în
acelaşi timp statele din această regiune să accepte produse industriale în loc de plată. Orice ţară esteuropeană prefera să vândă produsele contra valută forte, în loc să accepte regimul de barter al
Germaniei, dar germanii ofereau preţuri mari, cel puţin pe hârtie, aşa că era convenabil. Pentru ca
ţările vestice să concureze cu succes Germania, ele trebuiau să plătească în valută cel puţin acelaşi preţ
ca cel oferit de germani şi să cumpere în acelaşi timp cantităţi la fel de mari (ibidem, f. 308-312.
Telegramă trimisă de Walter H. Salomon către profesorul Ernst Jaeckh, la 3 mai 1939). Într-o discuţie
pe care ministrul plenipotenţiar al Germaniei pentru probleme economice în Balcani, dr. Neubacher,
a avut-o cu jurnalista americană R. G. Waldeck, în vara anului 1940, a fost exprimat punctul de vedere
al germanilor faţă de schimburile de produse între Germania şi statele din Europa Centrală şi
Răsăriteană: „Barterul […] era defăimat pe nedrept în democraţiile occidentale drept o metodă
germană de aservire a naţiunilor mici. În realitate, trocul a făcut minuni pentru dezvoltarea naţiunilor
mici. România era un exemplu. În ultimii ani, aşa-numitele « gold countries » au fost atât de zgârcite
în privinţa importurilor din România, încât fondurile române din aceste ţări nu-i permiteau să
cumpere destule maşini pentru dezvoltarea fabricilor româneşti. În schimb, regimul de compensări
germano-român pe bază de maşini în schimbul produselor funcţiona fără greş, cu sau fără război.
Pentru produsele lor agricole şi pentru petrol, românii primeau de la nemţi toate maşinile de care
aveau nevoie” (Waldeck 2006, p. 56).
3
4
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mici să fie independente doar din punct de vedere teoretic, ele fiind forţate de
poziţia lor geografică, precum şi de presiunea economică cu care s-au confruntat,
să caute sprijin financiar şi militar dincolo de frontiere7. Principala modalitate de a
contracara influenţa germană era aceea de a încheia înţelegeri comerciale pentru a
„deschide” ţările Europei Central-Răsăritene, la care se puteau adăuga înfiinţarea de
companii şi oferirea de împrumuturi. Britanicii erau însă conştienţi că o creştere a
exporturilor lor în partea răsăriteană a Europei nu era posibilă decât dacă statele
din această regiune şi-ar fi intensificat exporturile, dar pe alte pieţe decât cea a
Germaniei.
Negocierile româno-germane pentru semnarea unui acord economic între
cele două părţi au început încă din februarie, atunci când Helmuth Wohlthat şi
Grigore Gafencu au purtat discuţii la 14 şi 23 februarie 1939. Sosirea la Bucureşti a
negociatorului economic german Wohlthat, la 14 martie, a pus şi mai multă
presiune asupra guvernului român, care, între 15 şi 23 martie, a încercat să obţină
sprijinul Marii Britanii, în condiţiile în care Germania masase deja 25 de divizii la
frontiera cu Ungaria, iar avioane militare maghiare violaseră frontiera aeriană cu
România8.
Deşi în mod indiscutabil a existat o presiune germană asupra României la
finalul anului 1938 şi începutul celui următor, nu se poate spune că partea română
era total defavorabilă încheierii unui acord economic cu Reich-ul. Renaşterea
Germaniei ca mare putere, numeroasele victorii diplomatice pe care conducătorii
germani le obţinuseră în ultimii ani, combinate cu pasivitatea Franţei, au dat de
gândit regelui Carol al II-lea şi guvernanţilor de la Bucureşti. Ca atare, politica de
echilibru între marile puteri aplicată în domeniul relaţiilor externe, a început să fie
pusă în practică şi în domeniul economic, Germaniei acordându-i-se o importanţă
din ce în ce mai mare şi datorită apropierii sale geografice. Se poate observa cu
uşurinţă că între decembrie 1938 şi sfârşitul lunii martie a anului 1939, a avut loc o
reconciliere rapidă a României cu Reich-ul, iar pentru a se putea încheia un acord
economic româno-german, Carol al II-lea, care personal nu era deloc favorabil

7 Pe linia aceluiaşi raţionament, al regretului pentru dispariţia Austro-Ungariei în 1918, se sublinia
meritul acestei foste entităţi statale, care, a rezistat atâtor furtuni datorită faptului că a reuşit să
formeze o entitate economică naturală. Autorul documentului, funcţionar în cadrul Foreign Officeului, dar a cărui semnătură nu poate fi descifrată, consideră că una din cele mai proeminente greşeli
ale Primului Război Mondial a fost făcută atunci când pedanteria lui Wilson, fanatismul lui
Clemenceau şi ignoranţa lui Lloyd George au realizat, fără ca ei să-şi dea seama, înlocuirea Vienei cu
Berlinul ca focar al germanismului. Oportunitatea avută la Versailles, de a se crea un stat german
catolic în Europa Centrală cu o casă ereditară domnitoare, cu Viena sau München drept capitală, era
fără doar şi poate ratată, ceea ce făcea ca Franţa şi Marea Britanie să fie angajate pe timp nedefinit în
garantarea frontierelor unui număr de state slabe din sud-estul Europei, ce reprezentau o pradă uşoară
pentru intrigile şi ambiţiile Berlinului. Încă de la începutul anului 1939, se sesiza faptul că ţelurile
Berlinului erau deja mult mai puternice şi mai agresive decât cele ale Austro-Ungariei, doar un bloc
solid de state est-europene putând îndepărta ameninţarea germană (TNA, fond Foreign Office 371
Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 338-340).
8 Woodward, Butler 1951, vol. IV, p. 433. Sir Reginald Hoare către vicontele Halifax, telegramă
trimisă la 21 martie 1939.
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Germaniei şi nici nu-l simpatiza pe Adolf Hitler9, a luat mai multe decizii care au
netezit drumul către perfectarea acordului10.
În urma unor negocieri care s-au desfăşurat în secret11, în dimineaţa zilei de
23 martie 1939, textul tratatului economic româno-german a fost semnat şi dat
publicităţii. Acordul Wohlthat, aşa cum a mai fost numit, era de fapt un acordcadru, prevederile sale trebuind să fie detaliate în contracte ce urmau să fie
încheiate ulterior şi în mod separat. Tratatul de comerţ şi navigaţie din 23 martie
1935 rămânea în continuare valabil, elementul de noutate fiind adus însă de
„elaborarea unui plan economic pe mai mulţi ani”12. În plus, se prevedea înfiinţarea
de societăţi mixte germano-române pentru valorificarea bogăţiilor subsolului
românesc, inclusiv petrolul, precum şi coordonarea reciprocă a producţiei celor
două ţări în toate domeniile. Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că
Germania oferea capital şi valori reale pentru economia românească, obligându-se
În cazul unei confruntări militare între marile puteri ale Europei, Carol al II-lea dorea o victorie a
anglo-francezilor. Cu doar două zile înainte de intrarea trupelor germane în Praga, el vedea politica
externă a României ca trebuind să fie „de independenţă desăvârşită, o luare de contact cu Franţa, dar
mai ales cu Anglia, căci tot ea e încă ţara cea mai bogată şi cea mai puternică. Până astăzi, Marea
Britanie n-a pierdut niciodată partida, chiar dacă a avut de îndurat înfrângeri momentane”. La 14
aprilie 1939, în faţa lui Ernest Urdăreanu, mareşalul palatului, suveranul român şi-a exprimat încă o
dată credinţa sa în victoria finală a anglo-francezilor: „[…] Urdăreanu a început discuţia lui înfocată
asupra temei. Văd că este şi o nepotrivire a aşezării problemei. El nu admite tema mea, că francoenglezii vor fi finalmente învingători, ceea ce, pentru mine este o axiomă”. La 29 mai 1940, atunci
când influenţa germană în România crescuse în mod considerabil, regele Carol recunoştea că nu-i
plăcea deloc situaţia nou creată: „Ca să zic că această nouă orientare a politicii noastre îmi face
plăcere, aş minţi. Dar, « il faut faire bonne mine a mauvais jeu »”. Chiar în ziua în care a izbucnit cel
de-al Doilea Război Mondial, comentariile sale la adresa lui Adolf Hitler nu erau deloc măgulitoare, el
notând: „Tot dimineaţa, Reichstagul a fost convocat, în care Hitler a ţinut un discurs violent, în care a
atacat pe polonezi şi a menajat pe anglo-francezi. Pare-se că a fost o şedinţă penibilă, în care răgea ca
un dement şi făcea impresia că şi-a pierdut minţile”. Mai mult decât atât, atunci când la München a
avut loc un atentat împotriva lui Hitler, la 8 noiembrie 1939, cu prilejul comemorării loviturii de stat
din 1923, Carol al II-lea nota o zi mai târziu: „Multora, desigur, că le va părea rău că Hitler n-a fost
prins şi el sub dărâmături. Aceasta îmi aminteşte anecdota despre jidanul căruia i se cerea să facă
deosebirea între nenorocire şi catastrofă. Răspunsul fu că, dacă lui Hitler, plimbându-se pe stradă, i-ar
cădea o cărămidă în cap, aceasta ar fi o nenorocire, dar faptul că nu s-a întâmplat este o catastrofă”
(Carol II 1995, vol. I, p. 331, 409; Carol II 1996, vol. II, p. 40, 179, 420).
10 La 26 noiembrie 1938, la Leipzig, în cadrul întrevederii dintre Carol al II-lea şi Hermann Göring,
Helmuth Wohlthat a avut prilejul de a-şi expune ideile sale în faţa regelui, suveranul român fiind de
acord „să sprijine o colaborare sistematică pentru extinderea relaţiilor economice” dintre Germania şi
România. Regele a făcut propuneri concrete, pentru ca în final să fie de acord cu venirea lui Wohlthat
la Bucureşti, cât mai curând posibil, în vederea încheierii tratativelor preliminarii cu miniştrii români
de resort. Asasinarea lui Codreanu a dus la întreruperea contactelor, dar ele au fost reluate la sfârşitul
lunii ianuarie a anului 1939. Tratativele au debutat la mijlocul lunii februarie, atunci când Wohlthat a
venit la Bucureşti. Mitiţă Constantinescu, care se arătase oarecum reticent faţă de o apropiere
economică româno-germană, a fost înlocuit de Ion Bujoiu la Ministerul Economiei Naţionale
(Hillgruber 1994, p. 77).
11 Documentele referitoare la tratativele economice româno-germane, chiar şi cele preliminare, au
purtat menţiunea „secret”. Ministrul plenipotenţiar britanic de la Bucureşti, Sir Reginald Hoare, ştia în
linii mari ce probleme au fost negociate, dar nu a putut afla mai mult până când acordul nu a fost
făcut public, întrucât Carol al II-lea a refuzat să-i dea detalii (Woodward, Butler 1951, vol. 4, p. 419.
Telegramă trimisă de Sir Reginald Hoare către vicontele Halifax, la 21 martie 1939).
12 Hillgruber 1994, p. 81.
9
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totodată să facă livrări de armament şi maşini agricole în România, în special de la
uzinele Škoda13.
Semnarea acordului economic româno-german, existenţa aşa-numitei
„afaceri Tilea”14, la care se mai adăuga încorporarea Boemiei şi Moraviei la Reich, iau determinat pe britanici să reacţioneze, ei sporindu-şi atenţia pentru Europa
Răsăriteană, aici fiind bineînţeles inclusă şi România. Prin creşterea prezenţei sale
economice în partea estică a Europei, Marea Britanie aplica de fapt tradiţionala sa
politică de echilibru, de data aceasta în domeniul economic, mai ales că la finalul
deceniului patru, între Franţa şi statele din această parte a continentului, în ciuda
existenţei unor relaţii politice strânse, era un comerţ mai mult decât redus, iar
investiţiile franceze erau cu mult sub cele germane15. Menţinerea relaţiilor
comerciale cu ţările danubiene, ba chiar dezvoltarea lor, era văzută ca o parte
componentă importantă a politicii guvernului Majestăţii Sale Britanice, în condiţiile
în care exista suficient spaţiu atât pentru Germania şi Italia, cât şi pentru Marea
Britanie16.
Încă din timpul vizitei regelui Carol al II-lea la Londra, din toamna anului
1938, s-a pus problema venirii unei misiuni comerciale britanice la Bucureşti.
Principalele cereri formulate de suveranul român atunci când a fost oaspete în
capitala Marii Britanii, precum şi de ceilalţi membri ai delegaţiei, au fost legate de
acordarea unei asistenţe financiare britanice ce urma să fie utilizată în următoarele
scopuri: construirea unei baze navale, furnizarea de material militar şi naval,
construirea de silozuri cu o capacitate de 200000 t şi o valoare de 1-2 milioane lire
sterline, furnizarea de nave comerciale şi utilaje pentru construirea de drumuri,
precum şi o prezenţă sporită a capitalului britanic în industria românească17. Au
mai fost indicate şi alte posibilităţi de dezvoltare a colaborării dintre Marea Britanie
Ibidem; Prost 2006, p. 191.
În ziua de 14 martie 1939, cu puţin timp înainte de ajungerea crizei cehoslovace în punctul său
culminant, ministrul plenipotenţiar al României de la Londra, Viorel Virgil Tilea, s-a prezentat la
Foreign Office pentru a-şi exprima îngrijorarea faţă de evoluţia evenimentelor dintre Germania şi
Cehoslovacia. Două zile mai târziu, V. V. Tilea a venit din nou la Foreign Office, de data asta pentru
a-i anunţa pe oficialii britanici că guvernul de la Bucureşti are informaţii potrivit cărora România va fi
următoarea victimă a Germaniei. În ziua de 17 martie, ministrul român s-a adresat direct şefului
diplomaţiei britanice, comunicând acestuia din urmă că România a primit o notă ultimativă din partea
Germaniei prin care se cerea instaurarea unui monopol german asupra exportului românesc. Deşi
guvernul român a negat vehement aceste afirmaţii, britanicii l-au crezut pe Tilea, ceea ce a contribuit
în mod semnificativ la modificarea politicii externe a Marii Britanii (Funderburk 1983, p. 95-103;
Paşcalău 2001, 141-145).
15 Politica externă franceză în sud-estul Europei era dependentă de Mica Înţelegere care nu mai exista.
În decursul anului 1939, statele Europei Central-Răsăritene şi-au dat seama că Germania a rupt
„lanţurile Versailles-ului” şi, în consecinţă, s-au adaptat la noile realităţi. Franţa a recunoscut
superioritatea Axei Roma-Berlin în jumătatea estică a continentului, îndreptându-se către zona Mării
Mediterane, acolo unde o aşteptau însă alte probleme (Neues Wiener Tagblatt, din 3 mai 1939;
Hoisington 1971, p. 468-469).
16 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736, f. 228-229. Întrebare parlamentară formulată
de Arthur Henderson, la 13 februarie 1939, pentru a fi adresată primului-ministru, la care a primit
răspuns din partea lui R. A. Butler.
17 Ibidem, f. 120. Document redactat în cadrul Comisiei Interdepartamentale despre Europa SudEstică şi Centrală, intitulat „Asistenţă pentru România şi Grecia”.
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şi România, cum erau dezvoltarea exploatării gazelor naturale şi a minelor de aur,
dar şi înfiinţarea unei companii anglo-române de navigaţie care să opereze pe ruta
Constanţa-Londra, cu vase rapide şi spaţii de refrigerare18.
Din analiza documentelor britanice se poate vedea că oficialităţile de la
Londra nu au împărtăşit decât într-o mică măsură optimismul părţii române în
privinţa posibilităţilor de colaborare, chiar dacă exista părerea că România trebuia
ajutată economic pentru a-şi menţine independenţa politică. Ştiindu-se faptul că
experienţa întreprinzătorilor străini în România nu era prea fericită, guvernului
britanic îi era greu să creeze un interes general în rândul oamenilor de afaceri din
Marea Britanie pentru a investi în această ţară. Ca atare, partea britanică considera
că o colaborare mai bună între România şi companiile străine de exploatare a
petrolului va duce la creşterea vânzărilor de petrol pe piaţa britanică, cu condiţia ca
respectivele firme să fie tratate corect. Se aprecia că prin realizarea unei baze navale
şi a unui port comercial la Taşaul19, la nord de Constanţa, ceea ce constituia un mai
vechi proiect, ar fi fost nevoie de aproape 7 milioane de lire sterline, construcţia
nefiind indicată din punct de vedere strategic şi nici profitabilă. Înfiinţarea unei
companii de gaz în Transilvania ar fi costat cam 2,5 milioane de lire sterline, dar
obiecţia principală consta în aceea că în zonă exista deja o companie de exploatare
a petrolului, iar exploatarea gazului ar fi afectat producţia de petrol20.
Discuţiile dintre lordul Halifax, şeful Foreign Office-ului, şi omologul său
român, Nicolae Petrescu-Comnen, nu au mers chiar atât de departe, dar în
documentele britanice este consemnat faptul că o reexaminare a problemei putea
avea loc oricând, pe baza unei declaraţii a României21. Se poate constata că
premierul Neville Chamberlain era înclinat să încuviinţeze o preponderenţă
economică germană în Balcani, dar Foreign Office-ul şi mai ales Comisia de
Asistenţă Economică către Europa Centrală şi de Sud-Est, structură
interministerială înfiinţată în mai 1938, coordonată de Sir Frederick Leith-Ross22,
Ibidem, f. 121, 124.
O primă propunere pentru construirea unei baze militare la Taşaul a avut loc în anul 1930, atunci
când maiorul Robert B. Goodden, ataşatul militar al Marii Britanii la Bucureşti, a purtat discuţii pe
această temă cu amiralul V. Scodrea. România avea nevoie de o bază navală atât împotriva unei
eventuale invazii străine, cât şi pentru a oferi vaselor sale comerciale o siguranţă rezonabilă. Din
punctul de vedere al guvernului de la Londra, proiectul era în concordanţă cu politica navală engleză,
conform căreia, „oriunde este apă ca să plutească un vapor, pavilionul englez să nu lipsească”.
Propunerea de construire a unui port modern la Taşaul a fost reluată în 1934, atunci când
inspectoratul general al Marinei Regale Române a întocmit un referat în care se arătau motivele pentru
care a fost ales acest lac ca viitor port naval. Tot în 1934, la 16 martie, printr-o adresă, Amiralitatea
Britanică confirma lacul Taşaul ca fiind locul potrivit pentru realizarea portului naval militar. Acest
proiect nu s-a realizat însă, pentru că statul român s-a opus ca exploatarea portului Taşaul şi a
canalului Cernavodă - Taşaul să fie încredinţată unor companii străine, la care s-au adăugat opoziţia
manifestată de Franţa, precum şi statutul incert al Strâmtorilor. Totuşi, datorită interesului arătat de
partea britanică, lucrările la noul port au început în anul 1938, dar au fost sistate din cauza izbucnirii
celui de-al Doilea Război Mondial (Funderburk 1983, p. 43-45; Cîrstea 2013, p. 69-71). Pentru mai
multe detalii despre proiectul construirii unui port la Taşaul, vezi Cîrstea 2009.
20 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736, f. 121-128.
21 Ibidem, f. 58. Raport întocmit de Frederick Leith-Ross către Oliver Charles Harvey.
22 Sir Frederick Leith-Ross (1887-1968). A studiat la Balliol College, Oxford. A fost fratele artistului
Harry Leith-Ross şi tatăl artistei Prudence Leith-Ross. A fost una din personalităţile cele mai de
18
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au fost adeptele promovării unei contraofensive faţă de sporirea prezenţei
economice a Germaniei23.
Chiar înainte ca acordul economic germano-român să fie încheiat, în urma
discuţiilor avute de membrii cabinetului de la Londra, trimiterea unei misiuni în
România a fost aprobată în principiu, considerându-se că aceasta ar avea un
important impact psihologic, politicienii britanici fiind conştienţi de faptul că
neacordarea de sprijin economic României, ar fi însemnat practic aruncarea
acesteia în braţele Germaniei24. La 20 martie, într-o audienţă comună avută la
regele Carol al II-lea de Sir Reginald Hoare, ministrul plenipotenţiar britanic de la
Bucureşti, şi de ministrul de Externe, Grigore Gafencu, şeful misiunii diplomatice
britanice l-a asigurat pe suveranul român că în parlamentul britanic se va anunţa în
mod oficial venirea unei misiuni economice în România, cu scopul de a studia
posibilităţile de colaborare anglo-române25. Într-adevăr, la doar şapte zile distanţă,
în condiţiile în care acordul Wohlthat fusese deja încheiat, Neville Chamberlain a
anunţat membrii Camerei Comunelor că misiunea va fi trimisă în România, scopul
ei fiind acela, fără îndoială, de a contracara influenţa crescândă a Germaniei în
partea centrală şi estică a continentului, fiind totodată şi un semn al interesului
britanic pentru această ţară26. Chiar dacă Marea Britanie nu putea ajuta statul
român în cazul în care ar fi fost atacat de Germania, prin trimiterea unei delegaţii
economice guvernul de la Londra voia să le arate germanilor că nu abandonează
România, evitându-se astfel o dominaţie economică completă a Germaniei27.
Aşa cum se ştie, Marea Britanie a dat garanţii politice Poloniei la 31 martie,
iar Grecia şi România au primit acelaşi lucru la mijlocul lunii următoare. În mai,
politica britanică şi-a intensificat eforturile pentru a consolida aceste ţări prin
oferirea de ajutor economic şi militar, folosindu-se în acest scop rămăşiţele
sistemului francez de alianţe din Europa Central-Răsăriteană28. Supunerea
economică a ţărilor balcanice de către Germania a provocat îngrijorare la Londra,
seamă ale economiei britanice, îndeplinind funcţia de consilier-şef în perioada 1932-1945. A
reprezentat guvernul de la Londra în rezolvarea unor probleme dintre cele mai dificile, în special peste
Ocean. În aprilie 1935 a condus delegaţia economică care s-a deplasat în Italia, pentru ca în mai 1938,
la Berlin, să finalizeze acordul financiar şi economic anglo-german, precum şi chestiunile legate de
datoriile austriece. Cu toate acestea, numele său este cel mai adesea asociat cu misiunea pe care a
condus-o în China, în 1935. A fost autorul unei lucrări cu caracter autobiografic, Money Talks: Fifty
Years of International Finance. The Autobiography of Sir Frederick Leith-Ross, Londra, 1968 (Argus, din 13
aprilie 1939; http://www.enotes.com/topic/Frederick_Leith-Ross, accesat la 7.10.2015). Pentru mai
multe detalii despre activitatea lui Leith-Ross în Orientul Îndepărtat, vezi Rothwell 1975, p. 147-169.
23 Marguerat 1977, p. 108. Apud Buzatu 1998, p. 295.
24 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 152. Extras din concluziile
cabinetului britanic, reunit în data de 1 februarie 1939.
25 Carol II 1995, vol. I, p. 313.
26 Importanţa pe care Marea Britanie o dădea acordului economic germano-român din 23 martie 1939
reiese şi din faptul că premierul Chamberlain a dat dispoziţii ca să fie prezente copii ale acestei
înţelegeri în biblioteca Camerei Comunelor, însoţite de comentariile ministrului de Externe al
României (Argus, din 29 martie 1939).
27 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 143. Raport întocmit de South
Department din cadrul Foreign Office-ului, la 30 ianuarie 1939, prin care se analiza posibilitatea de a
se oferi asistenţă economică României şi Greciei.
28 Funderburk 1983, p. 128.
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mai ales că legăturile comerciale dintre ele şi Marea Britanie erau intermediate de
multe ori de comercianţii din Hamburg, germanii obţinând astfel valută pe care o
foloseau pentru a cumpăra nichel şi cupru29. Monopolul economic instituit de
Reich lua posibilitatea acestor state din partea răsăriteană a Europei de a mai avea
un export important şi către alte pieţe decât cea germană, dar asigura mulţumirea
producătorilor, ţărani cel mai adesea, rezolvând astfel o importantă problemă a
guvernelor balcanice30. Sistemul clearingului, care până atunci s-a dovedit adecvat
comerţului dintre Marea Britanie şi România, devenise acum greoi, deoarece
impunea o aşteptare de până la două luni din partea exportatorilor pentru ca aceştia
să intre în posesia valorii produselor exportate, adică până când cumpărătorul
obţinea mărfurile facturate31. Oferirea de credite britanice în lire sterline era văzută
ca fiind soluţia pentru a se înlătura atât intermedierea celui de-al Treilea Reich, cât
şi diminuarea influenţei germane în această parte a Europei. Erau avute în vedere
nu numai România, ci şi Grecia, Iugoslavia şi Bulgaria32, ţări care erau într-o stare
de vulnerabilitate faţă de Germania, cea care putea refuza oricând să cumpere
producţia lor de tutun. Pierderea independenţei economice a acestor ţări ar fi avut
importante consecinţe şi în plan politic, aspect scos în evidenţă în paginile ziarului
The Times la începutul lunii iulie, atunci când un proiect de lege a fost depus în
Camera Comunelor prin care se prevedea mărirea valorii creditelor pentru ţările
enumerate mai sus, de la 10 la 60 de milioane de lire sterline33. Chiar dacă Grecia
era mai importantă pentru strategia britanică în Balcani, aceasta fiind pe ruta
maritimă ce lega Marea Britanie de imperiul său, era luat în calcul faptul că
România avea resurse mult mai numeroase, ele fiind de cea mai mare importanţă
pentru economia Germaniei, mai ales pe timp de război34. Cu toate acestea, Export
Credits Guarantee Department avea o atitudine reţinută în privinţa acordării unor

29 The Times, din 10 ianuarie 1939. Articol scris de George Binney, intitulat Trade with the Balkans:
German Pressure, în urma unei călătorii întreprinse în ţările balcanice cu scopul de a culege informaţii
despre pieţele acestor state.
30 Ibidem.
31 Argus, din 21 aprilie 1939.
32 În cazul Bulgariei, în ciuda optimismului afişat de ministrul plenipotenţiar de la Londra,
Momtchiloff, membrii guvernului de la Sofia erau conştienţi de dificultăţile pe care le aveau de depăşit
dacă voiau să exporte în Marea Britanie, deoarece trebuia făcut un studiu serios asupra pieţei britanice
pentru a se asigura calitatea produselor şi a ambalajelor, dar şi ruta navală cea mai potrivită. Se avea în
vedere exportul tutunului, a pieilor de animale, a diferitelor fructe, dar şi a minereului. Dezvoltarea
relaţiilor economice dintre Marea Britanie, pe de o parte, şi Bulgaria, Iugoslavia, Grecia, de cealaltă
parte, era văzută de diplomatul bulgar ca putându-se realiza în condiţii foarte asemănătoare. Schema
aplicată comerţului cu cele trei state balcanice nu putea fi utilizată şi în relaţie cu România, întrucât ea
exporta în principal petrol şi grâu (TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 1117. Notă redactată de Mr Nixon din cadrul Export Credits Guarantee Department către Sir Orme
Sargent, la data de 7 ianuarie 1939, în care era prezentat un plan de dezvoltare economică a Europei
Central-Estice).
33 Argus, din 9 iulie 1939.
34 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 59. Raport întocmit de Sir Frederick
Leith-Ross către Oliver Charles Harvey.
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împrumuturi pe termen lung României, ceea ce s-a reflectat într-o oarecare măsură
în viitoarele negocieri de la Bucureşti35.
Delegaţia economică britanică a sosit la Bucureşti în ziua de 24 aprilie, la
prânz, fiind condusă de Sir Frederick Leith-Ross, o personalitate importantă a vieţii
economice din Marea Britanie. Alături de acesta, au mai făcut deplasarea în capitala
României şi următoarele persoane: Albert Edward Lee, reprezentant al ministrului
Comerţului, Hugh Ellis Rees, membru al oficiului de clearing, Cyril Robert Parke
Hamilton, reprezentant al Băncii Angliei şi Muriel Leonie Edwards, din
Departamentul Comerţului Extern. Nu în ultimul rând pot fi menţionate
secretarele Gladys Ivy Duddington, Elizabeth Touston şi Nora Cracknell, dar şi
Alexandru Bianu, ataşatul comercial al Legaţiei Române din Marea Britanie, plus
Dimitrie Danielopol, reprezentantul Băncii Naţionale a României la Londra36.
Venirea acestei delegaţii nu a rămas fără ecou în presa românească a vremii,
comentariile apărute în ziarele din acele zile fiind elogioase faţă de specialiştii
britanici sosiţi la Bucureşti:
„Delegaţia britanică sosită acum la noi, a dat dovadă de la început că membrii săi
sunt oameni şi pricepuţi şi practici, având pe lângă cunoştinţele tehnice profesionale
şi simţul realităţii foarte desvoltat”37.

Aşa cum era normal, înaintea începerii oricăror negocieri, şeful delegaţiei
britanice s-a prezentat în după-amiaza zilei de 24 aprilie în audienţă la regele Carol
al II-lea, suveranul român fiind prima persoană care a fost informată despre oferta
de asistenţă economică şi militară pe care Marea Britanie o putea da României. În
general, propunerile făcute de Sir Frederick Leith-Ross în chiar prima zi a venirii
sale în România s-au concretizat în protocolul din 11 mai. O comparaţie făcută
între sinteza discuţiilor purtate în timpul audienţei la Carol al II-lea şi textul
protocolului semnat ulterior, vine în sprijinul acestei afirmaţii. Astfel, Leith-Ross l-a
informat pe suveranul român că Marea Britanie poate oferi României 300-400 de
tunuri antitanc, un număr neprecizat de avioane noi, chiar dacă nu de ultimul tip,
material de telefonie şi telegrafie în cantităţi importante, piese de automobile, plus
500000 de echipamente complete pentru armată. Pentru toate aceste mărfuri se
prevedea deschiderea unui credit de 5 milioane de lire sterline. În schimb, britanicii
îşi manifestau interesul pentru diferite materii prime din România, cele mai
importante fiind grâul, lemnul şi păcura38.
Înainte de venirea delegaţiei comerciale britanice în Bucureşti, şi chiar în
prealabil ca Marea Britanie să acorde garanţii politice României, au avut loc lucrări
pregătitoare atât la Londra, cât şi la Bucureşti, în urma cărora au fost eliminate
multe din piedicile ce stăteau în calea comerţului anglo-român, majoritatea fiind de
ordin tehnic39. Cu toate acestea, aşa cum chiar Sir Frederick Leith-Ross a
Ibidem, f. 26. Raport întocmit de Sir Frederick Leith-Ross către Sir Orme Sargent, la 16 ianuarie
1939.
36 Argus, din 21 aprilie 1939.
37 Ibidem, din 29 aprilie 1939.
38 Carol II 1995, vol. I, p. 338.
39 Într-unul din numerele sale din aprilie, o publicaţie economică identifica două mari piedici care
trebuiau depăşite pentru a se dezvolta relaţiile economice româno-britanice. În primul rând, era
35
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recunoscut, problema preţurilor româneşti s-a dovedit în continuare a fi una
extrem de spinoasă, ele fiind mai mari decât cele de pe piaţa mondială. Întrucât
puterea de cumpărare a producătorilor români, care erau în mare parte agricultori,
era şi aşa destul de scăzută, o micşorare a preţurilor era greu de acceptat de către
partea română, pentru că ar fi dus la o şi mai mare scădere a consumului în
România40.
Este important de menţionat faptul că, doar cu câteva zile înainte de venirea
misiunii economice britanice, la Bucureşti a ajuns Sir John Haslam41, cu scopul de
a-i uşura viitoarea sarcină a lui Sir Frederick Leith-Ross în capitala României.
Trimisul britanic a avut întâlniri cu mai toţi oficialii de rang înalt din domeniul
economic, ţinând şi o conferinţă la Academia de Înalte Studii Comerciale din
Bucureşti, acolo unde a subliniat importanţa pe care britanicii o acordau libertăţii
economice, precum şi rolul comerţului, văzut ca leac preventiv împotriva
războiului. Expertul economic şi-a exprimat convingerea conform căreia comerţul
româno-britanic nu era încă suficient de dezvoltat, România având unele articole
de lux care ar fi meritat chiar transportul pe calea aerului în Anglia. De asemenea, a
ţinut să sublinieze eventualul impact asupra creşterii volumului de mărfuri dintre
cele două ţări pe care l-ar fi avut folosirea de vagoane şi vapoare frigorifere,
precum şi faptul că Marea Britanie nu însemna doar Londra.
„Mai trebuie ţinut seama de un fapt. Regatul Unit nu e numai Londra. De multe ori
piaţa londoneză refuză ceea ce primeşte Liverpool, iar Birmingham nu primeşte
ceea ce cumpără Edinburghul. Nu trebuie uitat că pieţe ca Bristol, Newcastle, Leeds,
Glasgow, Lancashire nu sunt pieţe cari să se ia după altele. Fiecare piaţă are
independenţa ei economică, gusturile şi nevoile ei. O bună organizare cere
cunoaşterea tuturor acestor pieţe […]. Din punct de vedere al nevoilor alimentare,
Anglia poate fi unul din cei mai buni clienţi ai României”42.

Prima şedinţă a negocierilor economice dintre Marea Britanie şi România a
avut loc la Ministerul Economiei Naţionale, în ziua de 27 aprilie. Întreaga delegaţie
britanică în frunte cu Sir Frederick Leith-Ross a fost prezentă la această deschidere
a lucrărilor, precum şi ministrul Economiei Naţionale, Ion Bujoiu, cel care a avut
cuvântul de început. Au mai fost prezenţi Mitiţă Constantinescu43, guvernatorul
menţionat faptul că Marea Britanie era o ţară cu o valută forte, în vreme ce România avea o valută
slabă, situaţie care ducea, în final, în cazul materiilor prime, la existenţa unor preţuri româneşti mai
mari decât cele de pe plan mondial. În al doilea rând, guvernul de la Bucureşti avea tot interesul să
obţină cât mai multe devize libere din comerţul cu Marea Britanie, ceea ce-l determina să cumpere
produse britanice de o valoare bănească mai mică decât exportul românesc în arhipelagul britanic
(Revista economică, din 13 mai 1939, p. 147).
40 Argus, din 26 aprilie 1939.
41 Sir John Haslam a fost membru al Camerei Comunelor şi unul din cei mai importanţi experţi
economici ai Imperiului Britanic. Membru de frunte al Partidului Conservator, era totodată şi
preşedinte al firmei London City and Midland Properties Ltd., fiind considerat unul din cei mai
reputaţi specialişti în domeniul aprovizionării cu articole alimentare (ibidem, din 4 mai 1939).
42 Ibidem.
43 Mitiţă Constantinescu (20 octombrie 1890 - 20 septembrie 1946). Numele său real era Dumitru
Constantinescu. A studiat la Paris, acolo unde şi-a obţinut doctoratul în drept şi în ştiinţe economice.
A fost în mod succesiv un membru important în Partidul Naţional Liberal, în Frontul Renaşterii
Naţionale din timpul dictaturii regale, dar şi în Uniunea Patrioţilor, începând cu anul 1944. A
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Băncii Naţionale, I. Cristu, ministru plenipotenţiar şi şeful delegaţiei diviziei
economice din cadrul Ministerului Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, fost
subsecretar de stat şi administrator al Băncii Naţionale, Mircea Ionescu, secretar
general la Ministerul de Finanţe, Alexandru Bianu, ataşatul comercial al României la
Londra, Dumitru Danielopol, reprezentantul Băncii Naţionale în Marea Britanie,
precum şi alţi funcţionari superiori din cadrul Ministerului de Finanţe de la
Bucureşti44.
La 11 mai, la aproape o lună de la acordarea garanţiilor politice, s-a ajuns la
Bucureşti la încheierea unui protocol economic anglo-român, întărit de un acord la
12 iulie 1939. Semnat de Grigore Gafencu şi Ion Bujoiu din partea României şi,
respectiv, de Sir Reginald Hoare şi Sir Frederick Leith-Ross, din partea Marii
Britanii, protocolul prevedea sporirea comerţului bilateral, favorizând îndeosebi
exporturile României pe piaţa britanică45. În condiţiile în care România era un
important exportator de petrol, iar investiţiile britanice erau cele mai mari în acest
domeniu, se prevedea în anexa I a protocolului, chiar în primul punct al său că
acordul comercial
„[…] îşi propune să acorde tratamentul naţiunii celei mai favorizate societăţilor
petroliere care comportă în substanţială măsură interese financiare britanice, în
chestiunile privitoare la acordarea de permise şi în toate chestiunile referitoare la
acordarea de concesiuni şi la operaţiile în legătură cu producţia petrolului”46.

De asemenea, se prevedea o simplificare a controlului autorităţilor române
asupra exportului, cu scopul de a se facilita vânzarea de lemn în Marea Britanie, dar
şi stabilirea unui curs echitabil între lira sterlină şi leu, „astfel încât să atragă în
Regatul Unit exporturile din România fără a ridica prea mult preţul mărfurilor din
Regatul Unit pe piaţa românească”47. Se prevedeau, de asemenea, crearea de zone
libere în porturile româneşti, organizarea de servicii aeriene şi navale directe,
înfiinţarea de organizaţii specializate prin intermediul cercurilor de afaceri, precum
şi posibilitatea cumpărării de către britanici, din viitoarea recoltă de grâu a
României, a unei cantităţi ce putea ajunge până la 200000 t48. Nu în ultimul rând,
Marea Britanie oferea părţii române un credit de 5 milioane de lire sterline în
îndeplinit funcţia de ministru de Finanţe în mai multe guverne. A fost membru în delegaţia română ce
a participat la Conferinţa de Pace de la Paris (1946). A fost guvernator al Băncii Naţionale a României
(BNR) între 23 septembrie 1935 şi 17 septembrie 1940, în această calitate fiind principalul realizator al
modificării legii şi statutelor care reglementau funcţionarea BNR. De asemenea, a fost un susţinător al
politicii de creditare a activităţii economice naţionale, înfiinţând în acest scop Institutul Naţional de
Credit Agricol, Institutul Naţional de Credit Meşteşugăresc şi Institutul Naţional de Credit Aurifer şi
Metalifer. A promovat relaţiile cu băncile centrale din străinătate, în special cu cele din ţările Micii
Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice. Este autorul lucrării Politica economică aplicată. Schimburi. Moneta.
Preţuri, Bucureşti, 1943 (http://www.bnro.ro/Dumitru-(Mitita)-Constantinescu-1194.aspx, accesat la
20.03.2015).
44 Argus, din 28 aprilie 1939.
45 Pentru textul integral al acordului comercial anglo-român, vezi Monitorul oficial, partea I, nr. 125, din
2 iunie 1939, p. 3462-3466. Lege pentru ratificarea protocolului cu Anglia, precum şi a celor trei
anexe.
46 Ibidem. Anexa I.
47 Ibidem. Anexa II.
48 Ibidem. Anexele I şi II.
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scopul cumpărării de mărfuri şi produse de pe piaţa britanică49. Conform
documentului înaintat de I. Bujoiu lui Sir Frederick Leith-Ross, guvernul român
intenţiona să cheltuiască cele 5 milioane de lire sterline pentru achiziţionarea
următoarelor produse şi materii prime, pentru fiecare categorie de marfă fiind
precizată şi suma alocată: 2,4 milioane de lire sterline pentru echipament militar,
100000 de lire sterline pentru motociclete, 500000 de lire sterline pentru aviaţie,
1000000 de lire sterline pentru ambulanţe şi aparatură medicală, 450000 de lire
sterline pentru echipamente şi instalaţii de silozuri, 200000 de lire sterline pentru
maşini destinate construcţiei de drumuri, 350000 de lire sterline pentru diferite
materii prime şi produse industriale (cupru, zinc rafinat, cauciuc, tablă, oţeluri
speciale, glicerină etc.)50.
Ulterior semnării protocolului de la 11 mai 1939, între Sir Frederick-LeithRoss şi I. Bujoiu a avut loc un schimb de scrisori prin care se stabileau anumite
detalii. În primul rând, atât şeful delegaţiei britanice, cât şi ministrul român au fost
de acord cu faptul că valoarea creditului acordat României de guvernul de la
Londra reprezintă o „operaţiune financiară cu caracter politic”, partea britanică
fiind conştientă de riscurile mari pe care şi le asuma, în condiţiile conjuncturii
internaţionale complicate din acea vreme. Ca şi în textul protocolului, cerinţele de
realizare a unui comerţ cât mai liber, „neîncătuşat de dispoziţiuni prea restrictive”,
erau reiterate în scrisoarea trimisă de F. Leith-Ross lui I. Bujoiu. Simplificarea
formalităţilor de export a mărfurilor româneşti şi înlăturarea măsurilor de control
inutile, percepute de britanici ca fiind chiar ofensatorii, a fost un alt deziderat,
prevăzându-se chiar înfiinţarea de organisme comerciale, specializate în comerţul
anglo-român. La acestea s-au mai adăugat dorinţa Marii Britanii de a obţine zone
libere în porturile româneşti, preferinţa fiind exprimată pentru Constanţa, stabilirea
unei linii aeriene directe între cele două ţări, legătură ce urma să fie asigurată de
aeronave aparţinând companiei Imperial Airways, precum şi stabilirea unei linii
maritime directe şi regulate, realizată de un vas special amenajat pentru a transporta
mărfuri perisabile, cu plecare din România o dată la 15 zile sau o dată pe lună. Nu
în ultimul rând, se prevedea înfiinţarea unei comisii consultative mixte care urma să
se întrunească fie la Londra, fie la Bucureşti, cu scopul de a găsi soluţii şi de a
facilita schimburile economice româno-britanice51.
În primăvara anului 1939, membrii guvernului britanic, dar şi alţi funcţionari
superiori din cadrul Foreign Office-ului sau ai Trezoreriei şi-au exprimat opiniile
lor în legătură cu valoarea creditului care putea fi oferit României. Aşa cum
remarca chiar premierul Neville Chamberlain, România reprezenta un caz încâlcit,
generat de situaţia politică nesigură şi instabilă, astfel că era riscant să fie dat acestei
ţări un credit prea mare52. În lunile care au precedat încheierea acordului economic
din 11 mai, au fost vehiculate diverse sume, cea mai mică fiind de 1 milion de lire
Ibidem. Anexa III.
Cîrstea 2013, p. 323, doc. 89. Protocol încheiat între reprezentanţii guvernului român şi cei ai
guvernului britanic privind relaţiile comerciale şi economice dintre cele două ţări.
51 Ibidem, p. 327-329, doc. 90. Raport realizat de I. Bujoiu privind semnarea protocolului anglo-român,
din 11 mai 1939.
52 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 204.
49
50
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sterline53, iar cea mai mare de 5 milioane lire sterline, existând şi valori intermediare
prin care se propunea acordarea de 3 milioane lire sterline, aşa cum s-au pronunţat
lordul Halifax, şeful Foreign Office-ului, dar şi Sir Frederick Leith-Ross, cel care va
fi conducătorul delegaţiei britanice de la Bucureşti54. Cu toate acestea, valoarea
creditului a fost sub aşteptările pe care le aveau românii, dovadă fiind faptul că în
timpul vizitei sale la Londra, Carol al II-lea a solicitat acordarea unei sume de 10-11
milioane lire sterline55. Mai târziu, în 22 iunie, la mai mult de o lună după ce
acordul comercial fusese încheiat, suveranul român nota în însemnările sale:
„Deşi e joi, n-am scăpat azi de dimineaţă de audienţe. A venit întâi Sir Reginald
Hoare, să se prezinte de plecare, înainte de vacanţă. Conversaţie destul de
interesantă. A pus câteva întrebări asupra aranjamentelor noastre cu Germania. Pe
urmă l-am luat în primire asupra chestiunei creditului englez şi i-am exprimat
nemulţumirea asupra felului zgârcit în care a fost tratat şi rezolvat. I-am arătat că
pricep efortul atât de lăudabil ce-l fac, totuşi dacă ar sacrifica numai câteva zile din
cheltuiala ce o fac ei cu înarmarea lor, ar putea să ne satisfacă pe deplin”56.

La 5 iulie, atunci când tensiunile din cadrul relaţiilor internaţionale
crescuseră, remarcile lui Carol al II-lea la adresa sumei oferite de britanici au avut
un ton şi mai critic:
„Fac reflexia (sic) cât de puţin pricepătoare sunt aceste puteri cu noi, după ce ne dau
aşa de puţin, ne mai fac dificultăţi de formă nemaipomenite. Mă gândesc cum am
proceda noi dacă am fi în locul lor şi dacă am avea, cum zic ei, aşa nevoie de noi
(sic). Până mai ieri, împrumutul era să ni-l dea pe baza unor bonuri de tezaur ale
statului, azi ne cer rentă. E o porcărie şi, dacă n-am avea aşa mare nevoie, urgenţă şi
interes politic, am renunţa la toate aceste ajutoare aşa de binevoitoare”57.

Aşa cum se ştie, până la urmă valoarea creditului a fost fixată la 5 milioane
lire sterline, fiind ulterior mărită la 5,61 milioane lire sterline. Suma trebuia
rambursată într-o perioadă de 20 de ani, dobânda fiind de 5%. Export Credits
Guarantee Department din cadrul Ministerului de Comerţ al Marii Britanii a fost
cel care a dat garanţii pentru acest împrumut, din suma totală fiind alocate 3,7
milioane lire sterline pentru achiziţionarea de avioane şi alte materiale de război, în
53 V. V. Tilea, ministrul plenipotenţiar al României în Marea Britanie, a rămas foarte dezamăgit atunci
când a auzit că guvernul de la Londra poate oferi un credit de doar 1 milion de lire sterline României,
considerând această sumă ca fiind un afront. În aceste condiţii, el chiar şi-a exprimat îndoiala în
privinţa rostului trimiterii unei misiuni comerciale britanice la Bucureşti. Cu toate acestea, într-o
convorbire pe care fostul ministru de la Londra a avut-o cu D. B. Funderburk, la 14 iunie 1972, el
chiar a afirmat că dacă s-ar fi oferit şi numai 3 milioane de lire sterline acestea „nu trebuiau scăpate
din mână”, ceea ce ar fi permis României să cumpere Hurricane şi alte materiale de război (ibidem, f.
216-217. Telegramă trimisă de la Londra către Sir Reginald Hoare, ministrul plenipotenţiar britanic
din România; Funderburk 1983, p. 130).
54 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 286. Memorandum întocmit de
lordul Halifax, şeful Foreign Office-ului, către Sir John Simon, ministrul de Finanţe; ibidem, f. 295.
Extras din şedinţa Comisiei de Politică Externă, din 10 aprilie 1939.
55 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presă Externă, dosar nr. 877, f. 194. Comunicat
al lui Dimitrie Dimăncescu, consilier de presă în cadrul Legaţiei României de la Londra, din 3 mai
1939.
56 Carol II 1995, vol. I, p. 365-366.
57 Ibidem, p. 373.
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timp ce 0,7 milioane lire sterline erau destinate cumpărării de bumbac58. Chiar dacă
în timpul tratativelor de la Bucureşti delegaţia britanică a cerut cu multă insistenţă
ca transportul mărfurilor cumpărate pe baza creditului oferit de guvernul de la
Londra să fie făcut în exclusivitate cu vase de linie aflate sub pavilion britanic, până
la urmă s-a ajuns la convenţia ca 90% din mărfuri să fie transportate de vase ale
Merchant Navy, restul de 10% din mărfuri putând fi transportate de vase
româneşti, pentru acest ultim procent luându-se în calcul valoarea şi nu greutatea
mărfurilor, ceea ce avantaja Serviciul Maritim Român59.
Încheierea acordului economic anglo-român, chiar dacă era de o mai mică
importanţă comparativ cu cel germano-român din 23 martie, dovedise faptul că
Marea Britanie nu avea intenţia de a renunţa la interesele pe care le avea în
România, ceea ce demonstra că britanicii nu aderaseră niciodată la existenţa unor
zone exclusive de influenţă în favoarea Germaniei. Deşi încă din 1937, atunci când
încă nu devenise ambasador la Berlin, Sir Neville Henderson îşi exprimase opinia
conform căreia Marea Britanie recunoscuse Europa Răsăriteană ca fiind zona de
dominaţie economică a Germaniei, iar unii publicişti şi observatori au considerat-o
ca fiind atitudinea oficială a Foreign Office-ului, ea a fost respinsă într-un
document Vansittart-Sargent60. Acestor doi funcţionari superiori li s-au alăturat şi
alţii, J. W. Baxter şi Sir Alexander Cadogan numărându-se printre ei. Punctul de
vedere al lui Henderson, potrivit căruia partea estică a Europei nu reprezenta „un
interes vital pentru Marea Britanie”61 a fost combătut cu un concept opus care
arăta că acordarea de concesii economice Germaniei nu va potoli ambiţiile acesteia,
dar va avea consecinţe semnificative pentru Franţa şi Uniunea Sovietică62.
Importanţa acţiunii Marii Britanii se poate remarca şi din faptul că această
contraofensivă economică a reuşit chiar să-l înfurie pe Hitler într-o mare măsură,
deoarece el avusese ferma convingere că nu va mai exista nicio prezenţă economică
semnificativă britanică după München în Europa Răsăriteană63.
Cu toate că Germania a rămas în continuare partenerul economic principal
al României, decizia guvernului de la Londra de a intensifica schimburile
Moisuc 1971, p. 161. Cu toate că Marea Britanie era încă o mare exportatoare de produse textile, de
la finalul anilor ’30 ai secolului XX se putea constata un declin al acestei industrii. Criza care a afectat
această ramură a economiei britanice a fost una a exporturilor, ceea ce a avut un impact major, în
condiţiile în care produsele rezultate în urma prelucrării bumbacului erau destinate vânzării în
străinătate, în marea lor majoritate. Dacă până în 1938, vânzarea de bumbac ocupa locul întâi în
cadrul comerţului exterior britanic, începând cu acest an el a fost întrecut de exportul de maşini şi
utilaje. Exportul de bumbac al Marii Britanii s-a ridicat în anul 1938 la 1386 milioane yarzi, ceea ce
reprezenta însă o scădere cu aproape 50% faţă de anul 1929, şi cu aproximativ 80% faţă de anul 1913.
Aceste scăderi pot fi explicate datorită dezvoltării industriei textile în unele ţări care reprezentau pieţe
de desfacere pentru Marea Britanie, concurenţei Japoniei, cea care devenise primul exportator de
bumbac din lume, precum şi închiderii pieţei Indiei datorită existenţei unei producţii interne din ce în
ce mai mari (Argus, din 17 februarie 1939).
59 Cîrstea 2013, p. 336, doc. 93. Referat privind acordarea împrumutului de 5612300 lire sterline de
către guvernul britanic.
60 Funderburk 1983, p. 71.
61 Ibidem.
62 Middlemas 1972, p. 74. Apud Funderburk 1983, p. 71.
63 Woodward, Butler 1952, vol. 5, p. 304. Conversaţie purtată între Adolf Hitler şi Grigore Gafencu,
ministrul de Externe al României, la Berlin, în 19 aprilie 1939.
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comerciale cu această ţară balcanică a avut un efect important, chiar dacă nu a
putut împiedica instaurarea unei dominaţii economice a celui de-al Treilea Reich.
Astfel, deşi importurile de mărfuri româneşti în Marea Britanie au cunoscut o
creştere semnificativă în primele nouă luni ale anului 1939, comparativ cu aceeaşi
perioadă de timp a anului precedent, înregistrându-se un salt de la 1079 milioane lei
la 1215 milioane lei, volumul comerţului germano-român a avut un ritm de creştere
net superior64. Importurile din Germania, care cuprindea deja şi fosta
Cehoslovacie, se ridicau la valoarea de 9416 milioane lei, comparativ cu 7331
milioane lei în ianuarie-septembrie 1938, în timp ce exporturile româneşti au fost
de 7277 milioane lei, comparativ cu 5687 milioane lei65. Ştiindu-se faptul că relaţiile
comerciale dintre două state nu pot fi reprezentate de achiziţii făcute doar într-un
singur sens, volumul ridicat al comerţului germano-român iese şi mai bine în
evidenţă din analizarea situaţiei prezentate anterior, în care partea română importa
masiv din Germania, precum şi viceversa. Aşa cum a fost menţionat mai sus,
datorită deciziei Marii Britanii de a nu abandona România, volumul mărfurilor
româneşti cumpărate de britanici a înregistrat o creştere semnificativă din ianuarie
şi până în septembrie 1939, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 1938. Nu
acelaşi lucru se poate însă spune şi despre importurile de mărfuri britanice în
România, valoarea lor scăzând de la 1215 milioane lei la 1079 milioane lei66.
Această situaţie a continuat să existe şi în ultimele trei luni ale anului 1939, dovadă
fiind faptul că în cele douăsprezece luni s-au importat în România mărfuri din
Marea Britanie cu o valoare totală de 1342 milioane lei, comparativ cu 1529
milioane lei în 1938, în vreme ce Germania, plus Cehoslovacia, au înregistrat uriaşa
sumă de 12854 milioane lei în 1939, comparativ cu 9372 milioane lei în anul
precedent67.
Ceea ce trebuie însă remarcat este faptul că Marea Britanie avea o poziţie
geopolitică ce cu greu îi putea permite să realizeze o blocadă economică eficientă
împotriva Germaniei. Finalitatea eforturilor britanice avea ca scop mai mult o
amânare a preponderenţei economice germane, ceea ce ar fi permis României să
aibă însemnate spaţii de manevră în relaţiile economice cu cel de-al Treilea Reich
sau cu Italia. Chiar dacă Anschluss-ul a determinat o creştere a rolului pe care
Germania îl avea în comerţul românesc, dominaţia germană nu era atât de evidentă
atât timp cât existase Cehoslovacia, până în martie 1939, statul cehoslovac prin
uzinele Škoda furnizând românilor armamentul de care aveau nevoie, la care se pot
adăuga firele de bumbac şi lâna pentru industria de confecţii din România. În plus,
merită a fi subliniat faptul că lipsa de implicare a Franţei a făcut şi mai dificilă

TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24981/1940, f. 335. Telegramă trimisă de Sir
Reginald Hoare către şeful Foreign Office-ului, lordul Halifax, prin care este prezentat comerţul
exterior al României pentru primele nouă luni ale anului 1939, comparativ cu aceeaşi perioadă din
1938.
65 Ibidem.
66 Ibidem.
67 Ibidem, f. 481. Telegramă a lui Sir Reginald Hoare, din 23 martie 1940, în care este prezentat
comerţul exterior al României în decursul anului 1939.
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misiunea britanicilor de a sprijini România în faţa ofensivei economice germane de
la finalul deceniului patru al secolului XX68.
Dacă în perioada interbelică, în general, britanicii au fost interesaţi în mare
parte doar de petrolul românesc şi sporadic de grâu şi cherestea, la finalul anilor
’30, ştiindu-se că relaţiile economice strânse le determină pe cele politice, Marea
Britanie şi-a sporit atenţia pentru România, mai ales că era într-o competiţie directă
cu Germania. Nu trebuie omis faptul că după preluarea postului de ministru
plenipotenţiar, V. V. Tilea a acţionat pentru îmbunătăţirea relaţiilor comerciale
anglo-române. Cu toate acestea, petrolul a rămas în mod indiscutabil pe primul loc
în cadrul achiziţiilor britanice din România, miniştrii de la Londra, ca şi guvernele
celorlalte ţări implicate în război de altfel, fiind conştienţi de importanţa acestuia
într-un nou conflict militar.
Cu puţin timp înainte ca al Doilea Război Mondial să înceapă, într-o prefaţă
scrisă la lucrarea generalului polonez W. Sikorsky despre caracterul războiului
modern, mareşalul Petain intuia rolul pe care îl va avea petrolul, întrucât
„mijloacele materiale caracterizate prin viteză şi putere” depindeau de produsele
derivate din această materie primă69. Nu a fost singurul care a apreciat în mod
corect rolul determinant al petrolului în cadrul unui război modern, mai multe
remarci fiind făcute în acest sens. Astfel, combustibilul lichid a ajuns să fie
caracterizat ca „o marfă de primă necesitate”, ca „sufletul operaţiunilor militare”
sau chiar ca fiind „sângele însuşi al războiului”70. În condiţiile în care România era
al şaselea producător de ţiţei brut din lume71, situându-se după SUA, URSS,
Venezuela, Iran-Bahrein şi Indiile Olandeze, şi al doilea din Europa, nu este de
mirare că Germania şi Marea Britanie au căutat să câştige preponderenţa în cadrul
achiziţiilor de petrol românesc72. Exista însă o mare diferenţă între cele două ţări.
Funderburk 1983, p. 127.
Sikorsky 1938, p. VI-VII.
70 Faure 1939, p. 13. Apud Buzatu 1998, p. 282; Forbin 1940, p. 5.
71 La 19 mai 1939, în cadrul Congresului Asociaţiei Inginerilor din Industria Minieră, a fost prezentat
raportul economic al secţiei petrolului, prin care inginerul Ion Basgan a dat detalii despre importanţa
extracţiei ţiţeiului în România, oferind totodată şi previziuni pentru anii următori. Conform acestuia,
petrolul a fost cel care a salvat statul român, fiind cea mai sigură sursă de devize în străinătate şi
principala modalitate prin care s-au adus venituri la bugetul naţional. Deţinerea locului şase mondial a
fost consecinţa firească a extracţiei unei cantităţi de petrol care a fost de 6,6 milioane tone în anul
1938 şi chiar de 8,7 milioane tone în 1937. Conform evaluării făcute de inginerul Basgan, bazate pe
studii geologice, România dispunea de circa 3000 ha de terenuri sigur petrolifere, situate în judeţele
Prahova, Dâmboviţa, Buzău şi Bacău, la care se puteau adăuga încă 2000 ha de terenuri care aveau
şanse mari de a fi petrolifere. În continuare, se estima că cele 5000 ha ar putea furniza cam 35
milioane tone de petrol, ceea ce însemna că era asigurată producţia pe următorii şapte ani, în condiţiile
în care s-ar fi extras câte 5 milioane de tone petrol pe an. Ideile desprinse au fost destul de pesimiste,
scoţându-se în evidenţă faptul că exploatarea petrolului în România după Primul Război Mondial, dar
mai cu seamă în timpul crizei mondiale din 1929-1933, nu a fost deloc economică. Zăcămintele
petrolifere cunoscute au fost exploatate la maximum, fiind deja intrate în faza epuizării în anul 1939,
fără a fi realizate campanii de explorare pentru identificarea unor noi terenuri. Concluzia la toată
această situaţie a fost aceea că o bogăţie ce a fost dată de natură era irosită mult prea repede,
prefigurându-se încă de atunci că într-un viitor nu foarte îndepărtat, din stat exportator de petrol,
România va deveni importatoare (Argus, din 19 mai 1939).
72 Pizanty 1940, p. 6.
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Dacă Marea Britanie dispunea de o importantă flotă comercială, dublată de o
puternică flotă militară, ceea ce îi permitea să importe petrolul din Statele Unite,
Venezuela sau din zona Golfului Persic, în cazul Germaniei era clar că ea s-ar fi
găsit „blocată” în cadrul continentului european în eventualitatea izbucnirii unui
nou război mondial, iar evenimentele ulterioare au demonstrat din plin acest lucru.
Tocmai de aceea, Reich-ul trebuia să se bazeze pe producţia proprie şi pe cea a
ţărilor ocupate sau a sateliţilor săi, printre care România avea un rol proeminent.
Chiar dacă prin semnarea acordului Wohlthat, Germania dobândise poziţii
economice importante în România, Marea Britanie, fidelă principiului său de
echilibru al puterii pe care de data aceasta îl aplica în domeniul economic, şi-a
sporit achiziţiile de petrol românesc, ele ajungând în 1939 la jumătatea cantităţilor
importate de germani şi cel puţin duble faţă de cele importate de oricare alt stat, cu
excepţia Italiei care se situa pe o poziţie uşor superioară celei britanice73. Deşi
aceste creşteri erau remarcabile, petrolul românesc reprezenta un procent destul
mic din consumul total al Marii Britanii care era de 3,2 miliarde galoane în anul
1939, cea mai mare parte fiind furnizată de ţări din afara Europei74.
Deşi pentru englezi erau importuri nenecesare, întrucât preţurile româneşti
erau mai ridicate decât cele de pe piaţa mondială şi, aşa cum se ştie, ei puteau
achiziţiona acest produs combustibil din teritoriile de peste mări, merită să fie
subliniat faptul că guvernul de la Londra a continuat să cumpere cantităţi
importante de petrol românesc până în aprilie 1940, singura raţiune a acestei acţiuni
fiind aceea de a priva Germania de materii prime. Încă din iunie 1939, Sir Reginald
Hoare era de părere că, în caz de război, guvernul de la Bucureşti trebuie
determinat să-şi proclame neutralitatea şi, totodată, să-şi distrugă industria de
petrol, ultima măsură fiind „în interesul omenirii”75. Acest raţionament a funcţionat
şi în cazul cantităţilor de grâu cumpărate din România, în condiţiile în care Canada
şi Australia erau ţări producătoare de grâu de primă mărime, ba mai mult, între
acestea şi Marea Britanie existând legături economice naturale. Pe lângă faptul că
era mai scump, grâul românesc era inferior în calitate celui canadian, australian sau
Funderburk 1983, p. 113.
În anul 1929, Statele Unite ale Americii vindeau Marii Britanii 753 milioane galoane de petrol din
necesarul de 2,1 miliarde galoane, pe locul doi situându-se URSS, cu 202 milioane galoane, urmată de
Venezuela şi Indiile Olandeze, cu 295 milioane galoane, Mexic, cu 110 milioane galoane, în vreme ce
România exporta 75 milioane galoane. La sfârşitul anilor ’30 situaţia era cu totul alta pe piaţa
britanică, SUA pierzând primul loc, ca şi Uniunea Sovietică locul doi de altfel, locurile lor fiind luate
de Venezuela şi Indiile Olandeze. Vânzările de petrol românesc au cunoscut fluctuaţii mari în
perioade scurte de timp. 300000 t de petrol s-au exportat în 1929, 1138968 t în 1932 şi 846276 t în
1936, pentru ca în anii 1937 şi 1938 aceste cantităţi să scadă la 580182 t şi, respectiv, 549227 t. Dintro scurtă analiză a acestei situaţii, se poate constata cu uşurinţă că vânzările de petrol românesc în
Marea Britanie s-au micşorat în mod considerabil începând cu anul 1936, este adevărat, pe fondul
diminuării exportului total de petrol al României. Deşi piaţa britanică era deosebit de interesantă,
întrucât în urma exportului se obţineau lire sterline, România nu a ştiut să profite nici de cantităţile
mai mici de petrol exportate de Uniunea Sovietică în Marea Britanie, şi nici de boicotul
consumatorilor asupra produselor petroliere ce veneau din Mexic. Ca atare, Iranul şi Irakul au devenit
furnizori importanţi de petrol ai Marii Britanii, în timp ce SUA şi-au mărit din nou cantităţile
exportate în arhipelagul britanic (The Economist, din 1 aprilie 1939).
75 Buzatu 1998, p. 296.
73
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american, ceea ce făcea ca aceste achiziţiile britanice de grâu din România să fie în
mod clar nerentabile din punct de vedere economic76. Dacă voia să menţină o
oarecare influenţă politică în această parte a Europei, Marea Britanie nu avea de
ales, în condiţiile în care achiziţiile Germaniei crescuseră la un nivel fără precedent,
iar Franţa, pe lângă slăbiciunea sa economică pe care a cunoscut-o la finalul anilor
’30, era cel mai mare producător european de grâu din acea vreme, ceea ce nu-i
permitea să cumpere acest produs din România77.
În condiţiile în care 81% din populaţia activă a României lucra în agricultură,
nu este de mirare că grâul era un produs important pentru export, de a cărui
vindere depindea soarta atâtor familii. Ca şi în cazul petrolului românesc, Germania
avea nevoie de produsele agricole ale ţărilor din Europa Central-Răsăriteană, în
vreme ce acestea din urmă erau dependente de maşinile, textilele şi chimicalele
fabricate de cel de-al Treilea Reich. Se poate astfel constata cu uşurinţă că
economia germană era complementară cu cele din jumătatea estică a continentului,
ceea ce bineînţeles că era o premisă favorabilă schimburilor economice, în vreme
ce în dominioanele britanice şi în Franţa grâul era în supraabundenţă78.
În decursul anului 1939, din România către Germania s-au exportat nu doar
petrol şi grâu, ci şi animale, între cele două ţări semnându-se în luna decembrie un
acord prin care se puteau trimite pe piaţa germană până la 200000 de porci şi
30000 de vite pe an, pe o durată de cinci ani. Era prevăzut ca această întreagă
cantitate de carne să fie trimisă sub formă de animale vii, ceea ce era posibil pentru
o destinaţie cum era cea reprezentată de Germania. Pentru Marea Britanie era însă
foarte dificil să contracareze această situaţie, în condiţiile în care, pe lângă

De această situaţie erau conştienţi şi specialiştii în probleme economice şi agricole din România,
dovadă fiind faptul că în ziarul financiar Argus a apărut un articol semnat de dr. D. Andronescu prin
care se afirma: „Londra fiind centrul comercial al pământului, toată lumea caută să vândă tot ce are de
vândut, pe această piaţă, spre a obţine monedă engleză, care are circulaţie mare şi curs ridicat, până în
cele mai îndepărtate colţuri ale pământului. Nu-i de mirare deci, că piaţa Londrei e asaltată cu oferte şi
cu probe de grâu din toate ţările producătoare de grâu, mai ales în aceste timpuri de aşa zisă
supraproducţiune de grâu. Oferta de grâu fiind mare, e natural că cumpărătorii să dorească să
cumpere, la preţul cel mai mic, grâu de calitatea cea mai superioară. […] Se preferă grânele care au
peste 11 la sută gluten şi substanţe azotoase. În mijlocie, grânele româneşti, din Moldova şi Basarabia,
au 11,50 la sută substanţe azotoase, grânele argentiniene 12 la sută şi cele canadiene 13,7 la sută”
(Argus, din 29 iunie 1939). Aflat la Londra, acelaşi dr. D. Andronescu a purtat discuţii cu
reprezentanţii a două firme care se ocupau de importul de grâu în Anglia, cu preşedintele Asociaţiei
Morarilor Englezi, dar şi cu specialişti ai chimiei cerealelor, informaţiile obţinute nefiind deloc
mulţumitoare. Astfel, conform declaraţiilor făcute de interlocutorii britanici, specialistul român a
concluzionat că „s-ar putea vinde grâu românesc mai mult, dacă ar fi ceva mai curat şi mai uniform,
adică clasat sau standardizat. S-au plâns că grâul nostru diferă nu numai de la un transport la altul, dar
chiar în acelaşi transport grâul nu e bine amestecat şi nu prezintă o marfă homogenă. S-au mai plâns
că adesea au nevoie să recurgă la laboratoarele oficiale, spre a stabili, oficial, proporţia de corpuri
streine şi mai ales de secară, în vederea bonificaţiei. […] Interesul morarilor cu privire la grâul
românesc a scăzut, fiindcă grâul românesc actual nu mai este de calitatea grâului dinainte de război,
fiindcă acum s-au ivit grânele canadiene care sunt superioare tuturor celorlalte grâne şi fiindcă grânele
argentiniene sunt ieftine şi au reclamă mai mare” (ibidem, din 25 iunie 1939).
77 Neues Wiener Tagblatt, din 3 mai 1939.
78 Ibidem.
76
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spinoasele probleme legate de transport ce trebuiau soluţionate, mai erau şi
normele sanitare britanice care interziceau importul de vite şi porci vii79.
Dacă în anul 1938 Marea Britanie a cumpărat din România importante
cantităţi de grâu, acestea ajungând până la 335000 t, în timp ce în Germania
fuseseră exportate doar 133000 t, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre anul
1939, mai ales dacă ne referim la a doua jumătate a acestuia80. Astfel, încă de la
mijlocul lunii iunie, agenţii portuari din Galaţi şi Brăila semnalau consulului-general
britanic existenţa unei intense activităţi a vaselor ce transportau grâu pentru
Germania şi Italia, în timp ce transporturile cu destinaţia Marea Britanie încetaseră
aproape cu desăvârşire81. Similar achiziţiilor britanice de grâu din România, cele de
cherestea au crescut în 1939 comparativ cu cele din anul anterior, mai ales dacă se
ia în calcul prima jumătate a anului, atunci când războiul nu izbucnise încă. Astfel,
în intervalul cuprins între lunile ianuarie şi mai 1939, s-au vândut în Marea Britanie
11200 standarzi de cherestea românească, comparativ cu 2700 standarzi pentru
aceeaşi perioadă a anului trecut, dar fără ca piaţa germană să fie întrecută, acolo
unde a fost trimisă o cantitate de 28500 de standarzi de cherestea82.
Problema livrării de armament britanic către România s-a pus încă din
timpul vizitei oficiale la Londra a regelui Carol al II-lea. Deşi guvernul român şi-a
reînnoit aceste cereri în numeroase rânduri de-a lungul anului 1939, ele nu au fost
îndeplinite decât într-o mică măsură, mai mulţi factori contribuind la această
situaţie. În primul rând, Marea Britanie însăşi derula în anul 1939 un vast program
pentru propria-i înarmare, în condiţiile în care neglijase în mare măsură acest aspect
în anii anteriori83. Ca atare, cererile României de a primi tehnică militară britanică şi

TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24982, f. 162. Telegramă trimisă de Sir Reginald
Hoare către lordul Halifax, la 30 decembrie 1939.
80 Ibidem, dosar nr. 23736, f. 25. Expunere de situaţie realizată de Sir Frederick Leith-Ross pentru a fi
trimisă lui Sir Orme Sargent, la data de 16 ianuarie 1939.
81 Ibidem, dosar nr. 23855, f. 267-268. Telegramă trimisă de consulul-general britanic de la Galaţi, la 15
iunie 1939.
82 Argus, din 13 august 1939.
83 După înfrângerea Germaniei în Primul Război Mondial, a urmat dezarmarea sa, considerată de
anglo-francezi ca fiind primul pas în procesul de dezarmare generală. Reducerea armamentului până la
„nivelul cel mai scăzut cerut de siguranţa naţională” a fost principiul aplicat de membrii Ligii
Naţiunilor, inclusiv de Marea Britanie. În anii ’20 ai secolului trecut, majoritatea guvernelor de la
Londra au fost de acord cu dezarmarea atât din raţiuni politice, cât şi economice. Astfel, cheltuielile
pentru apărare ale Marii Britanii au fost de numai 102 milioane lire sterline în anul 1932, comparativ
cu 760 milioane lire sterline în 1919-1920. Forţele terestre, numeroase în timpul primei conflagraţii
mondiale datorită introducerii serviciului militar obligatoriu, au fost drastic reduse ca efective, armata
revenind la rolul său tradiţional de forţă poliţienească în cadrul Imperiului Britanic. Mulţi oficiali
londonezi au fost de părere că pacea şi stabilitatea anilor ’20 va continua şi în decursul anilor ’30.
Guvernul naţional format de Ramsay MacDonald în 1931 s-a pronunţat în mod clar în favoarea
menţinerii înarmării la un nivel scăzut, întrucât era hotărât să refacă prosperitatea economică a Marii
Britanii, puternic afectată de criza din 1929-1933. Politicienii britanici, în special cei de stânga,
considerau cheltuirea unor mari sume de bani pe înarmare ca fiind fără rost, ei având ferma
convingere că această politică mai degrabă contribuie la izbucnirea unui război decât să-l prevină. La
mijlocul anilor ’30, încrederea Marii Britanii în politica de dezarmare şi securitate colectivă a avut
drept consecinţă faptul că ea a ajuns să nu fie pregătită corespunzător pentru a face faţă pericolelor
reprezentate de ameninţările Germaniei, Italiei şi Japoniei. Abia în anul 1936 s-a introdus un plan
79
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materii prime necesare industriei de armament s-au lovit în mare parte de un refuz
al oficialilor de la Londra, întrucât ministerele britanice nu puteau fi de acord cu
exportul unor materiale de luptă sau a unor materii prime de care ele însele aveau
mare nevoie. În al doilea rând, situaţia politică a României era incertă, în rândul
înalţilor funcţionari ai guvernului britanic existând temerea, justificată de altfel, că
această ţară se poate alătura Germaniei într-un viitor nu foarte îndepărtat, lucru
care de altfel s-a şi întâmplat în a doua jumătate a anului 1940. Avându-se în vedere
această posibilitate, britanicii au agreat doar în mică măsură înarmarea unei ţări care
se putea afla în scurt timp în tabăra adversă.
Izbucnirea conflagraţiei mondiale la 1 septembrie 1939, urmată de declaraţia
de război a Marii Britanii adresată Germaniei, intrată în vigoare la 3 septembrie, au
avut consecinţe importante asupra comerţului anglo-român. Pe lângă dificultăţile
legate de transport, deoarece nu mai putea fi folosită Dunărea, ci o rută ocolitoare
prin Bosfor, Dardanele şi Gibraltar, introducerea de către statul român a unor
permise de export84, la 17 octombrie, a contribuit într-o măsură importantă la
sporirea dificultăţilor. După începerea celui de-al Doilea Război Mondial atât
Marea Britanie, cât şi Germania au luat măsuri de blocadă economică care aveau ca
scop împiedicarea contrabandei. Transporturile de muniţii, maşini, motoare,
mijloace de transport, avioane, materii prime necesare războiului erau considerate
atât de britanici, cât şi de germani ca fiind contrabandă absolută. Transporturile de
alimente, confecţii sau blănuri erau socotite ca fiind contrabandă condiţionată. La
sfârşitul anului 1939, România exporta mult atât din mărfurile trecute pe lista
mărfurilor de contrabandă absolută, cât şi pe cea de contrabandă condiţionată, dar
fără a se face expediţii directe. Vânzările româneşti se făceau prin predarea
mărfurilor pe vapoare, în porturile din România sau în zonele cu regim portofranco. În acest fel, ele erau transportate de cumpărător, menţinându-se
neutralitatea, fiind evitate totodată şi riscul pierderii lor85.

general de reînarmare, cu o durată de patru ani, acesta definind schema structurilor militare cu care
Marea Britanie a intrat în război (Farmer 1996, p. 38, 75-76, 93).
84 Introducerea permiselor în România avea ca scop îndrumarea exportului, realizându-se în acest fel
un mai bun control asupra preţurilor, dar şi asupra speculaţiilor monetare ce se puteau face prin
intermediul vânzării de mărfuri româneşti. Evident că această măsură instituia un grad ridicat de
control al statului asupra exportatorilor români, chiar dacă oficialităţile de la Bucureşti susţineau că
exportul este aproape liber. Până la 17 octombrie 1939, data introducerii acestor permise, controlul
preţurilor şi al exportului de capital se făcea prin intermediul Serviciului de Control al Exportului din
cadrul Băncii Naţionale a României, precum şi prin Comisia Preţurilor. În cazul exportului de cereale,
existase o comisie specială în cadrul Ministerului Economiei Naţionale, cu atribuţii în îndrumarea,
încurajarea şi organizarea vinderii de cereale. Cu toate acestea, pentru o anumită perioadă de timp
vechiul regim al clearingului a continuat să fie aplicat în România în paralel cu utilizarea permiselor de
export recent introduse. Până la încheierea unor noi acorduri în conformitate cu noile prevederi,
Banca Naţională a fost instituţia care a controlat şi îndrumat importul din ţările cu care România
încheiase acorduri de clearing (Argus, din 13 octombrie 1939).
85 Ibidem, din 27 octombrie 1939.
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Relaţii economice româno-britanice 1939-1940 (I)
Romanian-British Economic Relations (1939-1940) (I)
(Abstract)
In the spring of 1939 Great Britain began to be increasingly concerned about Germany’s politic and
economic offensive in Central and Eastern Europe. As such, the British government decided to block
the expansion of the Third Reich in the eastern part of Europe by concluding economic agreements
and by increasing the volume of goods purchased from such areas.
By increasing its economic presence in the eastern part of Europe, Great Britain actually
applied its traditional balance policy, this time in economy. This happened as France was lagging
much behind Germany in terms of commercial relations and investments, despite its tight political
relations with the countries in the region.
On 11 May 1939, a British-Romanian protocol was signed in Bucharest, strengthened by an
agreement on 12 July 1939. The load was fixed to £5.61 million that the Romanian state was to repay
in 20 years with an interest rate of 5%. A fair amount of this money was to be spent on British war
aircraft and other war goods.
Although the Third Reich remained Romania’s main economic partner, Britain’s decision to
boost commercial exchange had an important outcome, giving the government in Bucharest room
for manoeuver in its economic relations with Germany and Italy, even if, in the end, it could not stop
the establishment of German economic domination in Romania.
The outbreak of the world war on 1 September 1939 followed by Britain’s declaration of war
towards Germany had some major consequences on British-Romanian trade. Apart from transportrelated difficulties, as the Danube could no longer be used as transport route and a detour through
the Bosporus, the Dardanelles and Gibraltar required the Romanian state to introduce export permits
on 17 October, which did nothing but make the situation worse.
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- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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ISTORIOGRAFIA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ (1967-2009)
Jean-Noël GRANDHOMME
Ţară latină situată la graniţele Europei dunărene, România a cunoscut în
decursul secolelor XIX şi XX, comparativ cu restul regiunii, o istorie foarte
tulbure. Marcată de o pregnanţă a aspectului militar şi traversată de mai multe
conflicte armate, această perioadă a dat naştere unei producţii istorice bogate în
perioada 1967-2009. Jaloanele temporare la care ne-am oprit sunt următoarele:
primul, semicentenarul marilor bătălii purtate de armata română în timpul Primului
Război Mondial la Mărăşti, la Mărăşeşti şi Oituz, din iulie până în septembrie 1917,
iar cel de-al doilea, aniversarea a 150 de ani de la unirea Moldovei şi Ţării
Româneşti într-un singur stat, sub numele de Principatele Unite ale Moldovei şi
Valahiei (ianuarie-februarie 1859), ulterior România.
Studiul va avea în vedere lucrările publicate între aceste două limite,
analizându-se problemele militare ale ţării din perioada domniei lui Alexandru Ioan
Cuza (1859-1866), precum şi cele din timpul în care România a fost o monarhie, iar
regii au aparţinut dinastiei de Hohenzollern-Sigmaringen (1866-1947), aici fiind
incluse dictatura regală a lui Carol al II-lea (1938-1940) şi cea militară a mareşalului
Antonescu (1940-1944). În continuare, vor fi analizate scrierile apărute în perioada
totalitarismului comunist (1947-1989), inclusiv regimul Ceauşescu care a început
odată cu anul 1965, precum şi cele din postcomunism (1989-1996) şi, în cele din
urmă, lucrările apărute în era democratică, în care s-a reuşit atât aderarea României
la NATO în 2004, cât şi la Uniunea Europeană în 2007. Dacă epoca Ceauşescu a
fost marcată de o schimbare în vulgata marxistă în favoarea unui şovinism tot mai
accentuat pe fondul unei rusofobii simulate sau reale, după 1989 s-a înregistrat
avântul mai multor curente situate între acurateţea istorică şi naţionalism.
Istoria militară sub dictatura lui Ceauşescu
După instalarea Republicii Populare Române în 1947, primii istorici ai epocii
comuniste se preocupă să ia poziţii împotriva celor din epoca monarhiei. Istoria
devine deci una dintre formele de luptă politică destinată înlăturării vestigiilor
regimurilor anterioare, burghez şi mai apoi fascist, o luptă ce se dovedeşte a fi fost
foarte înverşunată în perioada anilor ’50. Toţi istoricii români scriu sub girul
Academiei Române, controlată de partid, fără să existe cale de abatere de la linia
oficială. Această critică maniheistă a avut drept scop atragerea tinerelor generaţii
spre noul regim. Epopeea, în bună măsură franco-română, din timpul Primului
Război Mondial, desfăşurată sub patronajul regelui Ferdinand I, al reginei Maria, al
preşedintelui Consiliului de Miniştri, liberalul Ion I. C. Brătianu şi al generalului
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Berthelot, a fost, începând din 1948, tăinuită în manualele şcolare, şi aceasta la doar
câteva luni de la instaurarea regimului stalinist şi plecarea regelui în exil.
Prin venirea la putere a lui Nicolae Ceauşescu în 1965, se impune tabăra
naţionalist-şovină. În literatura de specialitate, internaţionalismul proletar se
menţine însă doar de formă. Cultul pentru trecut slujeşte sublimării comunismului
într-un mod propriu românesc. Cu fiecare ocazie istoriografia exaltă amintirile
României Mari şi ale anilor de luptă pentru împlinirea „celui mai mare” ideal
naţional, realizat în perioada 1916-1919. Animozitatea faţă de sovietici este din ce
în ce mai evidentă, iar cea faţă de fraţii „unguri”, întreţinută de tradiţie, nu mai este
incomodată de prudenţele stilului. Marile figuri ale istoriei româneşti capătă o
dimensiune planetară. Exista şi se manifesta preocuparea pentru locul ocupat de
acestea în „constelaţia istoriei lumii”1.
Dorinţa de a glorifica elementul naţional, dusă uneori până la ridicol, explică
de ce opera francezului Berthelot - reorganizator al armatei române în 1917 - este
pe deplin minimalizată. Pe de altă parte, toate mărturiile personalităţilor străine
favorabile românilor - până şi protocolarele telegrame de felicitare trimise, spre
exemplu, cu ocazia acordării unei decoraţii, - sunt prezentate drept dovezi
incontestabile ale rolului major jucat de armata şi poporul român în victoria finală.
Colecţii de astfel de documente sunt publicate, printre altele, de către Direcţia
Generală a Arhivelor Statului2.
În anul 1967 are loc celebrarea fastuoasă a semicentenarului victoriilor
româneşti din vara anului 1917. Publicaţiile despre acest subiect au un pronunţat
caracter epic, asemeni studiului bibliografic al lui Nicolae Răduică de comemorare a
„luptelor eroice”3. Sunt editate, de asemenea, şi documente4. În anii următori,
Histoire de la Roumanie des origines à nos jours, a lui Miron Constantinescu, scrisă întrun spirit foarte marxist, îşi regăseşte reflexele prosovietice5, care sunt mult mai
atenuate însă la Dinu C. Giurescu, un alt istoric al perioadei înflăcărate a regimului
Ceauşescu6. Toate publicaţiile reiau vulgata naţionalistă, de dinainte de război,
îmbinată cu liantul marxist7.
În afara simplilor combatanţi, eroizaţi într-o manieră colectivă - sau, în mod
excepţional, individuală, cum este cazul tânărului Daia8 - ofiţerii nu sunt valorizaţi
decât dacă au slujit unei cauze speciale, mereu aceeaşi, aceea a naţionalismului. Aşa
este şi exemplul generalului Traian Moşoiu, originar din Transilvania, ale cărui
memorii au fost publicate cu puţin înainte de căderea comunismului9. Această
personalitate trebuia să simbolizeze unirea populaţiei transilvănene cu România
într-o perioadă în care tensiunile cu Ungaria nu conteneau să crească datorită
politicii ostile promovată de dictatorul român împotriva minorităţii maghiare. Alte
Cinquini 1996, p. 75.
Documente 1983.
3 Răduică 1967; vezi şi Cupşa 1967; Munteanu 1997.
4 Căzănişteanu et alii 1977.
5 Constantinescu 1970.
6 Giurescu 1981.
7 Protopopescu 1973; Popa 1979; Răcilă 1981.
8 Daia 1981.
9 Moşoiu 1987.
1
2
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câteva personalităţi ale vechiului regim sunt puse în faţă în acele vremuri: Barbu
Delavrancea (1858-1918)10 sau generalul Vasile Rudeanu (1871-1965), ataşat militar
pe lângă Legaţia română de la Paris în timpul Marelui Război11.
Un omniprezent „frate mai mic”
Din ce în ce mai izolat, în anii ’80, regimul se transformă, în ritmul
megalomaniei conducătorului, care manifesta tot mai multă neîncredere faţă de tot ceea
ce venea din străinătate, chiar şi din URSS, mai ales după perestroika. Generalul Ilie
Ceauşescu (1926-2002), fratele său mai mic, reprezenta principala autoritate în
afacerile militare. Doctor în istorie din 1969, intrat în Comitetul Central al
partidului în 1980, acesta a fost numit adjunct al ministrului Apărării în 1982. La
îndemnul lui apar numeroase lucrări teoretice - studiul marxist Război şi stări
conflictuale12, o alta intitulată Apărarea naţională în concepţia Partidului Comunist Român13
-, precum şi monografii. Generalul este marele promotor al protocronismului,
doctrină oficială care afirmă existenţa unui popor român omogen din punct de
vedere etnic, aproape impasibil în faţa influenţelor străine, începând de la daci şi
până în prezent. Pe modelul lui Ernest Lavisse, acesta consideră istoria României în special cea a Primului Război Mondial14 -, ca fiind lupta „întregului” popor
pentru ca statul să se aşeze între nişte presupuse graniţe naturale15. Fratele
dictatorului preferă cărţile în care perioade istorice vaste sunt şterse, pentru a
demonstra calităţile militare ale românilor de-a lungul secolelor, cum se poate
constata în lucrările File din istoria militară a poporului român16 şi Istoria militară a
poporului român17.
Înclinaţiile lui Ilie Ceauşescu ne poartă mai ales spre cel de-al Doilea Război
Mondial, pe care l-a trăit în adolescenţă. Atunci când această perioadă este
abordată, publicaţiile vremii elimină cu uşurinţă participarea României la atacul
Uniunii Sovietice, alături de Wehrmacht18. România oficială, cea a lui Antonescu,
venit la putere în 1940 cu sprijinul legionarilor Gărzii de Fier - de care s-a debarasat
mai apoi - nu poate fi, conform dogmei marxiste, sub nicio formă de expresie
populară. Este vorba de un regim „fascist”, opresor al poporului, în care
minusculul partid comunist clandestin a trebuit să constituie avangarda militantă şi
de rezistenţă.
Producţia istorică românească a epocii totalitare insistă pe implicarea
românilor în Rezistenţa împotriva nazismului şi a aliaţilor acestuia în Europa19,
începând cu Ungaria20. Câţiva români care au luat parte la lupta împotriva
Delavrancea 1972.
Rudeanu 1989.
12 Dolghin 1987.
13 Ceauşescu et alii 1982.
14 Ceauşescu 1988a.
15 Ceauşescu 1980.
16 Ceauşescu 1983.
17 Ceauşescu 1988b; Ceauşescu 1989.
18 Loghin 1984.
19 Copoiu et alii 1973.
20 Fătu, Muşat 1986.
10
11
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ocupantului în Franţa, trudind pentru cauza comună, sunt evidenţiaţi într-o carte
publicată de Institutul de Studii Istorice şi socio-politice din Bucureşti21.
Istoria militară a războiului începe, pentru literatura de specialitate
comunistă, doar pe 23 august 1944, atunci când anturajul tânărului rege Mihai, mai
ales generalul Mihail, regizează o lovitură de stat împotriva lui Antonescu şi
răstoarnă România în tabăra Aliaţilor. În concepţia artizanilor schimbării de alianţă
este vorba de o revenire în tabăra americanilor şi britanicilor, flatând totuşi Armata
Roşie, dar, din imediata apropiere, istoriografia comunistă prezintă complotul ca
fiind o alegere deliberată de a se alătura cu precădere „glorioasei armate a
poporului sovietic”. Faptul că intrarea acestui aliat în România a fost însoţită de
violuri, jafuri şi omoruri fără număr este, evident, trecută sub tăcere. O mulţime de
cărţi sunt dedicate zilei de 23 august, devenită sărbătoare naţională22. Potrivit lui
Ilie Ceauşescu această dată ar fi reprezentat însuşi punctul de cotitură al războiului,
eveniment ce a scurtat conflictul cu 200 zile23.
Prin urmare, publicaţiile din perioada comunistă se caracterizează printr-o
amnezie aproape totală în ceea ce priveşte acei ani tulburi. În cartea Memorial de
război, publicată în 1976, prin textele selectate („documente, memorii, jurnale”), se
insistă pe caracterul de agresor al Germaniei, care i-a atacat cu viclenie pe sovieticii
doritori de pace şi „uită” perioada 1941-1944, pentru a se dedica mai apoi în detaliu
către „punctul de cotitură în derularea războiului” (23 august 1944) şi masivei
(decisivei?) contribuţii a armatei române la victorie24. Frescele, cum este şi lucrarea
Marea conflagraţie a secolului XX. Al Doilea Război Mondial, reliefează sacrificiile
sovieticilor şi ale aliaţilor lor25.
Monografiile glorifică într-o manieră exclusivă lupta armatei române pe
Frontul de Vest (sau mai exact, din perspectiva românească, în Europa Centrală) în
ultimele luni ale războiului. Alături de Armata Roşie, ea a participat la eliberarea a
două viitoare „ţări surori”, Ungaria şi Cehoslovacia26, dar şi a unei mici părţi a
Austriei. Ion Cupşa, un istoric emblematic al anilor ’70, a publicat în anul 1973 o
istorie evenimenţială a campaniei pe „frontul antihitlerist”27.
Comisia Română de Istorie Militară şi Centrul de Studii şi Cercetări de
Istorie şi Teorie Militară sunt principalele instrumente de propagandă ale
regimului28. Acestea reprezentau totuşi şi locuri de întâlnire, deoarece cercetătorii aleşi desigur pe sprânceană - ce aparţineau organismelor amintite participau la
conferinţe şi congrese de istorie militară organizate în lumea întreagă, ocazie unică
pentru ei de a-şi compara cercetările cu cele ale istoricilor din „Vest”. Toate
celelalte structuri deserveau, de asemenea, regimul, cum ar fi Academia de Ştiinţe

Amintiri 1969.
Bantea 1974; Constantiniu, Ionescu 1984; Olteanu et alii 1984.
23 Ceauşescu et alii 1985.
24 Cupşa et alii 1976.
25 Roman, Zaharia 1971.
26 Konečný, Mainuš 1969.
27 Cupşa 1973.
28 România 1989.
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Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România, ba chiar şi prestigiosul Institut
de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” din Iaşi29.
O nouă viziune a Marelui Război în perioada postcomunistă
Revoluţia din decembrie 1989 a suscitat dezvoltarea unei noi istoriografii în
România, deşi în multe privinţe, atât în ceea ce priveşte personalul universitar, cât
şi a ideilor în sine, schimbările s-au produs lent, menţinându-se o anumită
continuitate. Este de înţeles astfel, de ce articolele şi cărţile apărute de-a lungul
anilor ce au urmat căderii dictaturii recuperează în bună măsură tradiţia anilor ’20 şi
’30: Marele Război a permis îndeplinirea unui ideal comun al poporului român de
pe ambii versanţi ai Carpaţilor şi de peste Prut, respectiv, crearea României Mari
prin unirea Transilvaniei, Bucovinei şi Basarabiei cu Vechiul Regat. Se poate
constata începând de acum o convergenţa între istoricii din interior şi cei emigraţi,
care s-au situat în aceeaşi optică a istoriografiei româneşti tradiţionale. Este de
precizat că toţi sau aproape toţi recunosc fundamentalul rol jucat în acest proces de
construcţie de monarhie şi de clasa politică din acele timpuri. Un exemplu în acest
sens îl reprezintă România în Marele Război, publicată la Paris, în 1968, de către
Pamfil Şeicaru.
Privat timp de patruzeci de ani de lucrări generale cu caracter non-marxist
despre conflict, publicul are acum la dispoziţie Enciclopedia Primului Război Mondial,
apărută în 200030. În afară de aceasta, sunt publicate multe studii de specialitate. În
cartea România şi Antanta, Dumitru Preda, cercetător la Institutul de Istorie şi
Teorie Militară din Bucureşti, se interesează de locul ocupat de România într-un
război de coaliţie31, iar Raymond Stănescu şi Cristian Crăciunoiu analizează rolul
marinei în cadrul conflictului32. Aspectele pur strategice şi tactice sunt de asemenea
discutate33. Surse variate sunt puse la dispoziţia publicului, ca de exemplu
documentele Consiliului Naţional al Unităţii Române, ale redacţiei ziarului La
Roumanie şi ale coloniei române din Paris34; arhivele Marelui Cartier General35,
documente militare şi diplomatice italiene cu privire la România36 sau încă multe
ale selecţii de documente37.
Reuniunile franco-române, una dintre consecinţele importante ale căderii
dictaturii comuniste, se concretizează printr-un anumit număr de conferinţe
comune. Dacă în decembrie 1989 francezii redescopereau România prin
intermediul unei largi desfăşurări mediatice a revoluţiei, românii, la rândul lor, au
început să-şi reconsidere multe din aspectele ocultate ale trecutului propriu. În
1997, Dumitru Preda publică o carte bilingvă, Berthelot şi România, un album de
fotografii ale generalului şi actorilor francezi, români şi ruşi din timpul Marelui
Buzatu 1988.
Ciobanu et alii 2000.
31 Preda 1998.
32 Stănescu, Crăciunoiu 2000.
33 Mîndrican 2003.
34 Românii în Franţa 2009.
35 Ardeleanu et alii 1996.
36 Dinu, Bulei 2006.
37 Pavelescu et alii 1991; Preda et alii 1996.
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Război, însoţite de comentarii foarte patriotice, şi favorabile în acelaşi timp, la
adresa activităţii misiunii franceze.
O mulţime de manifestări comemorative ale aniversării sosirii lui Berthelot
au fost organizate în anul 1996. Un simpozion intitulat Prezenţa franceză în România
în timpul Marelui Război 1914-1918 este organizat în Cluj-Napoca, la 27 şi 28 iunie
199638. O altă întâlnire (General Berthelot Henri, 80 ani de la Misiunea franceză în
România) are loc la Bucureşti, pe 15 şi 16 octombrie39. În 2008, Ministerul Apărării
franceze (ECPA-D) publică Francezi şi români în Marele Război cu prilejul expoziţiei
despre Misiunea lui Berthelot în sediul Parlamentului din Bucureşti40. Cu toate
acestea, activitatea acestei misiuni şi personalitatea generalului Berthelot nu sunt
percepute în acelaşi mod de către toţi istoricii. Unii, precum Gheorghe I. Florescu,
îi minimalizează importanţa (în prefaţa la ediţia poemelor colonelului Dumon,
membru al misiunii militare franceze în România în 1916-1918)41. Este vorba deci,
de resurgenţa unei şcoli istorice nu atât antifranceze, cât naţionaliste.
Cei doi mareşali ai Primului Război Mondial au, de asemenea, biografiile lor,
ambele scrise de colonelul Petre Otu42. Cercetătorii îşi manifestă interesul cu
precădere asupra complicatei fixări a graniţelor României Mari: rolul armatei în
unirea Basarabiei şi Bucovinei cu România43 sau reintegrarea provinciei maritime
Dobrogea, ocupată de bulgari între 1916 şi 191944. La rândul său, într-o serie de
articole publicate în Convorbiri literare între octombrie 1999 şi mai 2000, Ioan
Ţepelea tratează memoria unui „eveniment care a marcat profund viaţa poporului
maghiar”: intrarea armatei române în Budapesta, în august 1919, după victoria sa
asupra Armatei Roşii a lui Béla Kun45.
Perioada postcomunistă a coincis cu reeditarea amintirilor unor mari
personaje ale epocii regale, care desigur au fost scoase din biblioteci în timpul celor
patru decenii precedente. Exemple în acest sens sunt cele ale fostului lider
conservator, fost prim-ministru al României, ajunsă satelit al Puterilor Centrale în
timpul Primului Război Mondial, semnatar al Păcii de la Bucureşti din mai 1918:
Alexandru Marghiloman (1854-1925)46; ale lui Gheorghe Gh. Mârzescu47, ale
generalului Toma Dumitrescu (Războiul naţional, 1916)48, precum şi ale generalului
Radu R. Rosetti49. În 2009, au fost publicate la Bucureşti, în franceză şi română,
amintirile inedite ale lui Marcel Fontaine (născut în 1889), fost membru al misiunii
Berthelot, ajuns mai târziu director al Centrului Cultural Francez din Bucureşti,
cunoscut mai ales pentru anticomunismul său intransigent50.
Publicat la Cluj-Napoca în 1997 de George Cipăianu şi Vasile Vesa.
Publicată în anul următor de Institutul Cultural Francez.
40 Messager 2008.
41 Dumon 1996, p. IV.
42 Otu 2009a; Otu 2009b.
43 Stănescu 1999; Seserman 2004.
44 Scurtu 2008.
45 Ţepelea 1999-2000.
46 Marghiloman 1993.
47 Mârzescu 2004.
48 Dumitrescu 1999.
49 Rosetti 1997.
50 Fontaine 2009.
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De interesul cercetătorilor s-a bucurat şi istoria secolului al XIX-lea şi a
domniei lui Carol I. Războiul ruso-turc din 1877-1878, la care a participat armata
română, a devenit războiul de independenţă. După pace, Congresul de la Berlin a
forţat de fapt Poarta să recunoască libertatea românilor. Intens evocată cu prilejul
aniversărilor din 1967 şi 1977, în spiritul naţionalist-comunist obişnuit51, războiul
din 1877 face obiectul unor noi publicaţii în jurul anului 200752, unele păstrând încă
nişte tonuri foarte patriotice53. Putem semnala, de asemenea, publicarea relatărilor
jurnaliştilor americani prezenţi în teatrul de operaţiuni54. În acelaşi timp, cu ocazia
unei alte aniversări, centenarul marii revolte ţărăneşti din 1907, armata încearcă săşi analizeze cu luciditate rolul în represiunea sângeroasă ce a urmat55.
Spre redescoperirea României din timpul celui de-al Doilea Război
Mondial
Studiile privind al Doilea Război Mondial, au cunoscut, de asemenea, o mare
desfăşurare. Unele cărţi sunt scrise în prelungirea celor din perioada precedentă,
precum cea coordonată de Marin Radu Mocanu, al cărui ton foarte patriotic - aşa
cum trădează chiar titlul, care evocă pompos „marele sacrificiu” al României realizează un fel de punte între naţional-comunismul lui Ceauşescu şi naţionalismul
clasic al multora dintre istoricii perioadei următoare56. Ca şi înainte de 1989, o parte
din lucrări tratează doar operaţiunile de după 23 august 1944, alături de Armata
Roşie57. Tonul este totuşi diferit, dar se urmăreşte mai ales includerea acţiunii
trupelor române împotriva celei a Ungariei Horthyste şi Germaniei naziste, în
cadrul luptei democraţiilor - în rândul cărora România de după revoluţie caută să-şi
găsească locul - împotriva totalitarismului, şi nu preamărirea frăţiei de arme
româno-sovietice.
Cu toate acestea, majoritatea publicaţiilor abordează acum întreaga perioadă.
Istoric însemnat al epocii Ceauşescu, Dinu C. Giurescu şi-a revizuit lucrările sale de
referinţă şi le-a adaptat tendinţelor contemporane: astfel, publicată la zece ani de la
revoluţie, România în al Doilea Război Mondial evocă toate aspectele legate de un
conflict foarte complex pentru ţară58. La fel este şi cazul lui Gheorghe Buzatu, care
la nouăsprezece ani după un prim studiu bibliografic pe această temă59, participă la
o lucrare colectivă aflată într-o optică total diferită60. Unele dintre aceste publicaţii
sunt editate în limba engleză cu scopul de a lărgi audienţa publicului61.
Comunitatea ştiinţifică şi cititorii au mai întâi nevoie de sinteze generale,
care să le permită descoperirea unor fragmente întregi din istoria conflictului, cum
Oprea 1975.
Ionescu 2002; Potcoavă 2007.
53 Mocanu 2007; Ucrain, Stoica 2007.
54 Vitcu 2005.
55 Şperlea et alii 2007.
56 Mocanu 1994.
57 Neamţu et alii 2003; Romanescu 2006.
58 Giurescu 1999.
59 Buzatu, Florescu 1981.
60 Buzatu et alii 2000.
61 Ţone Filipescu 2006.
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ar fi Dicţionarul enciclopedic al armatei române din perioada 1939-1945, condus de
Alesandru Duţu62, lucrarea colectivă bilingvă Armata română în al Doilea Război
Mondial63 sau altele64. Mărturii ale celui de-al Doilea Război Mondial au fost, de
asemenea, publicate, fie că e vorba de unul din principalii generali români65, fie de
un simplu subofiţer66 sau de un reporter de război67, dar şi corespondenţa dintre
Antonescu şi Hitler68.
Istoricii, dar şi publicul, trebuie să cunoască detaliile unei istorii ale cărei
amintiri sunt păstrate în secret de toate familiile: participarea armatei române la
război în Est. Scriind în numele lui Ilie Ceauşescu, Florin Constantiniu, cercetător
al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti, adevărat poliglot, citea şi
vorbea limba rusă, ceea ce i-a permis consultarea arhivelor de la Moscova. Eliberat
în cele din urmă, la vârsta de cincizeci şi şase de ani, de constrângerea marxistă
căreia nu i s-a supus niciodată în forul său interior, el publică la doar câţiva ani
după revoluţie mai multe cărţi magistrale pe această temă. Din 1991 acesta a studiat
nodul esenţial al destinului României: pactul sovieto-nazist din 23 august 193969,
prin care Hitler îi îngăduie lui Stalin să anexeze Basarabia70. Dorinţa de a recupera
această provincie - în interiorul căreia Armata Roşie şi NKVD-ul făceau teroarea să
domnească - îl determină pe Antonescu să participe, pe 22 iunie 1941, la
Operaţiunea „Barbarossa”. Anul 1941 a fost de asemenea marcat de teribilele
pogromuri de la Bucureşti, dar mai ales de cel din Iaşi. Genocidul evreilor din
România a făcut obiectul mai multor studii71, iar mărturiile supravieţuitorilor au
fost publicate72.
După recuperarea teritoriului naţional - obiectivele de război ale României
fiind realizate - se punea problema continuării luptei. Să se fi trecut Nistrul, aşa
cum a decis în cele din urmă Antonescu, invocând prezenţa minorităţilor române
din Ucraina, cu precădere în regiunea Odessa73? Coloneii Petre Otu şi Mihail
Vasile-Ozunu au cercetat participarea trupelor române la bătălia pentru Stalingrad,
care a avut deseori parte de un ecou negativ în istoriografia germană şi sovietică74.
O lucrare colectivă prezintă frontul nord-pontic de la începutul campaniei (19411942)75. Alţi cercetători au studiat acest război pe frontul rusesc, cum ar fi
colonelul Petrescu, care este preocupat în teza sa de doctorat de operaţiunile
principale ale conflictului76.
Duţu et alii 1999a.
Rotaru et alii 1995.
64 Nistor 1996; Romalo 2001; Retegan, Duţu 2004.
65 Pantazi 1999.
66 Ionescu 2005.
67 Căuş 1994.
68 Corespondenţă 1940-1944.
69 Constantiniu 1991.
70 Dobrinescu, Constantin 1995.
71 Violenţă şi teroare 2006; Palty 2006.
72 Zăicescu 2007.
73 Constantiniu, Schipor 1995.
74 Otu, Vasile-Ozunu 1999.
75 Duţu et alii 1999b.
76 Petrescu 2003.
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Spre deosebire de studiile laudative de dinainte de 1989, rolul Partidului
Comunist Român în război este, de asemenea, reexaminat77. Subiecte care erau de
neimaginat a fi abordate sub Ceauşescu, precum raporturile dintre Garda de Fier şi
lumea militară78 sau participarea aceloraşi legionari la apărarea disperată a Axei
agonizante (sub comanda guvernului român pronazist în exil la Viena, după 23
august 1944) fac astăzi obiectul unor publicaţii79. Au fost editate, de asemenea,
testamentele politice ale lui Ion Moţa şi Vasile Marin, doi reprezentanţi ai Gărzii de
Fier, morţi în Spania, de partea lui Franco, în 193780. Participarea României la
Războiul Civil din Spania - atât în Brigăzile Internaţionale, cât şi de partea armatei
naţionale - a fost, de asemenea, abordată în două teze de doctorat, precum şi într-o
monografie81.
O primă privire asupra celor mai recente perioade
Relaţia dintre armată şi comunism în perioada totalitară a pricinuit apariţia
mai multor cărţi, tratând cu precădere anii de tranziţie de la monarhie la epoca
socialistă82, privind instaurarea regimului şi sovietizarea forţelor armate83. Rolul
armatei în revoluţia din 1989 a fost subiectul unui studiu apărut la mai puţin de
cinci ani de la evenimente84. Sângeroasele tulburări din Transnistria din 1992, când
s-au înfruntat ruşii şi românii din fosta Republică Sovietică Socialistă
Moldovenească, au cauzat, de asemenea, o literatură imediată85. Astăzi, cercetătorii
militari români sunt fericiţi să poată compara experienţa Războiului Rece cu cea a
colegilor lor din „Vest”, cum a fost şi ocazia conferinţei De ambele părţi ale Cortinei de
Fier, organizată la Bucureşti, în mai 200086.
Istoricii abordează noi subiecte în tradiţia occidentală a istoriei sociologice87
sau chiar socio-culturale: relaţiile dintre instituţie şi presă88, Biserică89, politica sa de
relaţii publice90, contribuţia armatei la patrimoniul - în special cel arhitectural - al
ţării91. În această direcţie, Petre Otu este autorul unei interesante monografii despre
o clădire monumentală situată în centrul Bucureştiului, încărcată de istorie, Cercul
Militar92. Sunt realizate studii şi despre traumele de război, precum cele cauzate de
luptele din timpul Revoluţiei din 198993.
Partidul comunist 1939-1944.
Beldiman, Honciuc 2007.
79 Caballero Jurado, Landwehr 2008.
80 Dosar istoric 2002; Crişan 2006.
81 Rusnac 2001; Ştefănescu 2002; Paşcalău 2010.
82 Duţu 2003.
83 Chiriac 2001; Şperlea 2009; Marin 2004.
84 Codrescu et alii 1994.
85 Bârsan 1993; Bruchis, Rotaru 1997.
86 Otu et alii 2001.
87 Rotaru 2007.
88 Henţea 2000.
89 Ilinca et alii 2006.
90 Jugănaru 2008.
91 Olteanu, Berbec 2010.
92 Otu 2004.
93 Neagu-Sadoveanu 2008.
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Atunci când aceste cercetări fac obiectul unor traduceri, ele sunt aproape
exclusiv în limba engleză. Dacă imediat după revoluţie, cultura franceză s-a mai
făcut uşor remarcată, acum ea se stinge încet dar sigur în România. La începutul
anilor ’90 americanii întreprind o operaţiune de mare anvergură prin înfiinţarea la
Iaşi a Centrului de Studii Româneşti, condus de Kurt W. Treptow. Beneficiind de
fonduri substanţiale, această structură organizează conferinţe94 şi publică
numeroase studii în limba engleză. Activităţile sale sunt, însă, afectate de
condamnarea lui Treptow, în decembrie 2002, într-un caz de pedofilie.
Controversele care au precedat (şi au urmat) aderării României la NATO au
determinat, de asemenea, o literatură vastă95, plecând de la propaganda americană
nedisimulată96 şi până la pamfletele ce s-au opus cu violenţă integrării ţării în
structurile Alianţei Nord-Atlantice. Un studiu se preocupă în mod deosebit de
locul României în politica balcanică a NATO şi, printre altele, de rolul său în
timpul războiului din Kosovo şi al bombardamentelor asupra Belgradului (1999)97.
După 2004 au fost publicate mai multe cărţi cu caracter tehnic98, cu precădere de
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, care aparţine de Ministerului
Apărării Naţionale. Odată cu intrarea sa în Uniunea Europeană, România trebuie
să-şi pună problema interacţiunii dintre angajamentele sale continentale şi cele
atlantice, căreia Teodora Stănescu-Stanciu îi dedică un studiu publicat de Fundaţia
„România de Mâine”99.
Ca membră a NATO, România se confruntă cu noi probleme de apărare şi
de poziţionare, pe care analiştii desigur le abordează. Este vorba de cea a
„terorismului”100 care capătă importanţă după atacurile de la 11 septembrie 2001,
precum şi după intervenţia NATO în Afganistan, unde sunt trimişi şi soldaţi
români. Această chestiune este evocată în mai multe lucrări care conţin atât
relatarea scrisă „la cald”, a unui corespondent de război101, cât şi studii analitice de
specialitate102. Asemeni unei reveniri ciclice a istoriei, o teză a fost dedicată unui alt
război din Afganistan, cel dus de către sovietici din 1979 şi până în 1989, bazânduse pe experienţa soldaţilor sovietici din Republica Moldova103. Armata română a
mai participat la războiul din Irak. Unul dintre actorii principali ai acestei campanii,
generalul Visarion Neagoe, şi-a lăsat deja mărturia104, la fel ca şi jurnalistul Adelin
Petrişor105. După căderea blocului comunist, România participă şi la misiuni de
menţinere a păcii106.
Treptow 1996; Treptow 1999.
Rauschi 2005.
96 Watts 2002.
97 Zodian, Zodian 2006.
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Concluzii
Istoriografia militară română a suferit o profundă cezură: anii 1989 şi 1990
au fost martori ai revoluţiei şi ai venirii la putere a „postcomuniştilor”. Fiind apanaj
al fratelui dictatorului, a generalului Ilie Ceauşescu, istoria militară, ca şi alte
discipline, a fost în anii ’60, ’70 şi ’80 prezentată conform tematicilor marxiste
redundante. Se punea astfel accentul pe „participarea întregului popor” în
momentele importante ale istoriei, în timp ce rolul elitelor şi al aliaţilor străini era
diminuat. Unele episoade au fost complet tăinuite, în timp ce altele (participarea
unor români la războiul civil din Spania în rândul Brigăzilor Internaţionale) au fost
pe deplin supraevaluate. Istoriografia epocii prefera marile monografii epice.
După 1989 subiecte „tabu”, cum ar fi istoria celor două războaie mondiale,
au cunoscut o mare popularitate, care nu s-a dezminţit nici până astăzi. Profitând în
acelaşi timp de cunoştinţele lor de limba franceză, germană şi engleză pentru a
studia minuţios arhivele occidentale, cercetătorii români s-au dovedit capabili să
profite, de asemenea, de oportunităţile ivite - mai ales în timpul lui Elţîn - pentru a
avea acces la documentele sovietice.
În ciuda diferenţelor de stil şi vocabular, multe cadre didactice universitare şi
militare româneşti continuă să fie ghidate de aceeaşi abordare: o anumită
preconcepţie naţionalistă asemănătoare unui reflex moştenit din trecut, de care cu
greu se pot debarasa. A apărut, totuşi, o nouă generaţie de istorici care tratează
teme noi, cum ar fi sociologia armatelor, sau mai tradiţionale, dar într-o nouă
optică şi cu un ton diferit107.
Traducere de Ionela MOSCOVICI
Romanian Military Historiography (1967-2009)
(Abstract)
This article proposes a diachronic approach to military history in Romanian historiography in the
period 1967-2009. Besides the pursuit of certain thematic and methodological constants, another
point of focus is the metamorphosis of the official discourse about the country’s military past. The
conclusion of the paper is that that despite differences in style and vocabulary, many academics and
Romanian military officials continue to be guided by the same approach: a certain nationalist
preconception, an inherited reflex difficult to discard. There is, however, a new generation of
historians dealing with new subjects such as the sociology of armies, as well as more traditional topics
but from a different perspective and with a different tone.
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Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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PERSONALITATEA MAREŞALULUI ANTONESCU REFLECTATĂ ÎN
PAGINILE REVISTEI ROMÂNIA MARE ÎN PERIOADA
ANILOR 1990-2000
Adrian SIMION
Personalităţi ale istoriei naţionale în revista România Mare
Omagierea diverselor personalităţi din istoria României a reprezentat o
formă a naţionalismului revistei România Mare, în ultimul deceniu al secolului XX.
Astfel, în paginile sale a fost alocat un spaţiu considerabil comemorării acestor
personalităţi, fie atunci când s-a împlinit un număr rotund de ani de la realizările lor
cele mai însemnate, fie legat de naştere sau de moarte. Mihai Viteazul este descris
cu prilejul comemorării a 390 de ani de la trecerea sa în veşnicie ca fiind „un atlet al
creştinătăţii” ce merită să fie trecut în calendarul sfinţilor Bisericii Ortodoxe
Române, precum şi ca „domnul român al primei Uniri” ce a fost „tăiat de nemţi şi
valoni”1. Titlurile altor articole apărute despre domnitorul muntean sunt
numeroase, iar formularea nu lasă loc la niciun dubiu cu privire la atitudinea celor
care le-au scris: Pomenirea lui Mihai Viteazul; Praznicul lui Mihai Vodă Viteazul;
Partidul România Mare îşi cinsteşte înaintaşul; Voievodul Mihai Viteazul, martor martir;
Eveniment de importanţă naţională: 400 de ani de la ungerea de către Dumnezeu a lui Mihai
Viteazul ca domnitor al Ţării Româneşti etc2.
Nu au fost omişi nici Ştefan cel Mare, apărător al creştinătăţii, Constantin
Brâncoveanu, „martir al neamului”, Horea („rex Daciae”), Cloşca şi Crişan, Tudor
Vladimirescu („o personificare a deşteptării naţionale”) şi Avram Iancu,
„justiţiarul” sau „tribunul legendar care i-a bătut măr pe trufaşii unguri”3. Deşi
acestor personaje istorice li s-au alocat spaţii importante în interiorul revistei, fiind
scrise între 1990 şi 2000 o multitudine de articole, niciunul dintre ele nu se poate
compara cu personalitatea mareşalului Ion Antonescu care a beneficiat de o atenţie
cu totul specială din partea colegiului de redacţie al revistei România Mare.
Deşi un sondaj realizat în 1999 de Institutul Naţional pentru Studii de
Opinie şi Marketing (INSOMAR), efectuat pe circa 1200 de subiecţi din toată ţara,
care au fost puşi să nominalizeze „cele mai importante personalităţi istorice care au
influenţat în bine soarta românilor”, l-a plasat pe Ion Antonescu doar pe locul 10,
acesta din urmă fiind devansat de Alexandru Ioan Cuza, Mihai Viteazul, Ştefan cel
Mare, Nicolae Ceauşescu, Mihai I, Vlad Ţepeş, Nicolae Iorga, Carol I şi Nicolae



Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia; e-mail: simion_constantin_adrian@yahoo.com.
România Mare, 9 august 1991.
2 Ibidem, 10 septembrie 1993; 30 mai 1997.
3 Ibidem, 12 septembrie 1997.
1

Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 549-563.
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Titulescu4, se poate uşor observa faptul că săptămânalul PRM-ului îl plasează în
mod clar pe locul întâi.
Ion Antonescu - din istorie în mitologie
Executat în 1946 pentru campania militară de la Răsărit, împotriva Uniunii
Sovietice, hulit în anii ’50 din cauza anticomunismului său, Ion Antonescu a
început să fie perceput diferit începând cu anii ’60, atunci când au apărut primele
cercetări care au avut ca scop realizarea unei anumite diferenţieri între liderii fascişti
din cel de-al Doilea Război Mondial5. Cu toate acestea, până la mijlocul anilor ’70,
au apărut puţine studii în România care să scoată în evidenţă personalitatea
complexă şi controversată a mareşalului Antonescu. El a fost parţial reabilitat în
timpul regimului condus de Nicolae Ceauşescu, întrucât tratarea mai blândă a
conducătorului României din perioada 1940-1944 se potrivea oarecum cu discursul
naţionalist, precum şi cu o anumită detaşare formală de URSS6.
Fondurile arhivistice din România au devenit mult mai accesibile istoricilor
după prăbuşirea regimului comunist, această situaţie concretizându-se în apariţia, în
primii ani ai ultimului deceniu din secolul trecut, a unui noian de lucrări (cărţi
despre al Doilea Război Mondial, memorii, colecţii de documente, epistole, articole
în reviste de specialitate sau în presă) despre perioada de timp în care destinele
României au fost conduse de Ion Antonescu7. Această situaţie este perfect
explicabilă dacă ne gândim că timp de mai bine de 40 de ani, generaţiilor postbelice
li s-a interzis abordarea acestui subiect.
Ca de obicei, aşa cum se întâmplă când se părăseşte o atitudine extremă,
atitudinea celor mai mulţi istorici, dar şi a publicului, s-a dus în direcţia opusă, a
supraevaluării personalităţii mareşalului, văzut de cei mai mulţi ca un simbol al
patriotismului, al integrităţii şi al competenţei militare. De exemplu, autorul britanic
Dennis Deletant considera că:
„Pentru numeroşi români, Antonescu este un erou naţional, un patriot viteaz care a
menţinut România ca stat suveran în timpul războiului. Prin apărarea acestei
suveranităţi, Antonescu a salvat mulţi dintre evreii României. Admiratorii lui
Antonescu preferă să treacă cu vederea, sau în unele cazuri nu cunosc, excesele
comise de Antonescu faţă de evrei şi rromi”8.

Aşa cum sublinia şi Vladimir Tismăneanu, cazul mareşalului Ion Antonescu
în România, ca şi cel al altor personalităţi autoritariste din Europa CentralRăsăriteană (regentul Miklós Horthy în Ungaria sau regimul post-Pilsudski al
coloneilor polonezi) a fost înconjurat de o adevărată aură pseudosacră, iar apelurile
Boia 2005, p. 36-37. Pentru a afla mai multe informaţii despre acest sondaj de opinie, efectuat în
1999, vezi Oameni 1999, p. 13.
5 Deletant 2008, p. 9-10.
6 Boia 2005, p. 134. O lucrare în care Ion Antonescu este parţial reabilitat este cea publicată de Aurică
Simion, în 1979, în care mareşalul este prezentat ca un instaurator al ordinii, justiţiar şi apărător al
integrităţii teritoriale (Simion 1979).
7 Vezi, spre exemplu, Buzatu 1990; Buzatu 1991; Constantiniu 1991; Drăgan 1991; Barbul 1992;
Mezincescu 1993; Dobrinescu 1995; Ioanid 1997; Dobrinescu 1997; Rotaru, Zodian 1998; Rotaru,
Burcin 1999; Gheorghe 1996; Procesul 1996.
8 Deletant 2008, p. 13. Vezi şi Pippidi 1993, p. 24; Papacostea 1996, p. 203-206.
4

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

Personalitatea mareşalului Antonescu reflectată în paginile revistei România Mare

la risipirea ei sunt considerate de multe persoane în România drept un efort de
diminuare a demnităţii lor naţionale, de rănire a simţului lor de onoare şi de
întinare a trecutului lor9. Revista România Mare, pe toată durata anilor ’90, a
întreţinut un adevărat cult pentru Antonescu, viziunea sa fiind alimentată de
naţionalismul care o caracterizează, întrucât mareşalul a devenit un simbol atât al
luptei împotriva comunismului, cât şi al reîntregirii naţionale, acest ultim aspect
datorându-se, bineînţeles, campaniilor militare din Basarabia şi Bucovina de Nord.
Merită a fi subliniat faptul că acest naţionalism prezent în articolele publicate în
săptămânalul PRM este de fapt o continuare a celui din perioada comunistă, atunci
când Nicolae Ceauşescu a adăugat simbolurile tradiţionale ale naţiunii române la
propaganda comunistă.
Ion Antonescu - un model?
Nu numai că România Mare a susţinut cu tărie reabilitarea lui Antonescu, dar
liderul PRM şi redactorul-şef al acestei publicaţii, Corneliu Vadim Tudor, a fost în
anii ’90 un admirator declarat al mareşalului, dovadă fiind, printre altele, şi faptul că
în campania electorală din anul 2000, C. V. Tudor a afirmat că se consideră un al
doilea Antonescu, care, asemenea conducătorului statului din anii ’40, trebuia să
folosească un „pumn de fier” pentru a pune capăt crizei politice şi economice în
care se afla România10.
Dificultăţile economice şi criza politică apărute după 1989 nu au făcut
altceva decât să alimenteze extremismul naţionalist în România postdecembristă.
Temele religioase şi militare şi-au recăpătat importanţa tradiţională, din acest punct
de vedere nefiind nicio diferenţă între putere şi opoziţia naţionalistă, în condiţiile în
care o bună parte a primului deceniu postcomunist Partidul România Mare a
reprezentat forţa politică cea mai importantă care nu era asociată la guvernare11. În
cadrul temelor militariste mai sus menţionate, campania armatei române pe Frontul
de Est ocupă un loc central, în condiţiile în care timp de mai bine de 40 de ani
istoricii din România nu avuseseră voie să abordeze acest subiect.
„În România, după 1945, din considerente politice, subiectul alianţei ţării cu
Germania a devenit tabu. Regimul comunist a interzis accesul la documentele
referitoare la anii 1941-1944. În acelaşi timp, românii căzuţi pe Frontul de Răsărit nu
au avut parte de recunoaştere oficială şi nici de ceremonii comemorative;
perspectiva ca un regim prosovietic să recunoască pierderile umane suferite în
timpul atacării Uniunii Sovietice - ostaşii români care au murit în campania din
Rusia între 1941 şi 1944 - se dovedea prea stânjenitoare. Muzeul Militar din
Bucureşti sprijinea această idee. Exponatele sale defineau faptele de arme române
din timpul celui de-al Doilea Război Mondial din anii 1944-1945. Nu exista nicio
menţiune a implicării României în atacul german împotriva Uniunii Sovietice din
1941 şi nu erau expuse obiecte care să amintească de oameni sau evenimente
memorabile din timpul acestei campanii”12.

Tismăneanu 1999, p. 118.
Brahan 1997, p. 393.
11 Sugar 2002, p. 244-245.
12 Deletant 2008, p. 12-13.
9

10
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Ca atare, revista România Mare a căutat să compenseze această situaţie,
publicând o mulţime de articole de mari dimensiuni despre campania armatei
române pe Frontul de Răsărit, alături de Germania şi, bineînţeles, împotriva
Uniunii Sovietice. Au fost relatate, cu multe amănunte, redobândirea Basarabiei şi
Bucovinei de Nord, cucerirea Odessei, participarea militarilor români la diferite
bătălii, dar mai ales la cea de la Stalingrad, satisfăcând astfel „foamea” cititorilor
pentru aceste subiecte despre care istoria şi istoricii nu spuseseră nimic pentru o
perioadă atât de îndelungată. În cadrul campaniei din Răsărit, mareşalului
Antonescu i s-a acordat o atenţie cu totul şi cu totul specială, această acţiune
încadrându-se în ceea ce Vladimir Tismăneanu numeşte „resuscitarea fantomelor
istoriei”13, aici fiind încadraţi, pe lângă Antonescu, şi alte personalităţi contestate
din Europa Central-Răsăriteană, cum ar fi liderul ustaşilor, Ante Pavelić, amiralul
Miklós Horthy sau Căpitanul Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu. Între
1990 şi 2000, aproape fiecare număr al revistei România Mare l-a proslăvit pe
Antonescu, combinându-se naţionalismul cu autoritarismul caracteristic perioadei
de timp în care mareşalul a condus ţara, la care s-au adăugat valorile aşa-zis
tradiţionale, de esenţă antioccidentală14.
Evident că fotografii cu mareşalul Antonescu au fost des reproduse în
paginile publicaţiei România Mare. În perioada 1990-2000, multe numere ale acestei
reviste conţin măcar o imagine a fostului conducător al României, ipostazele în
care era înfăţişat fiind din cele mai diverse. Cel mai adesea însă, instantaneele l-au
proiectat în universul celor mulţi, cu predilecţie în mijlocul soldaţilor de pe front15.
Astfel, el a fost prezentat gustând din mâncarea pe care ostaşii o primeau, mesajul
fiind clar, lui Ion Antonescu păsându-i de ceea ce militarii primesc la ora mesei,
textul pus sub fotografie fiind mai mult decât edificator în acest sens: „Un
instantaneu grăitor pentru grija pe care un adevărat comandant trebuie să o poarte
oamenilor alături de care trăieşte şi luptă, mareşalul Ion Antonescu gustă ciorba
soldaţilor direct de la cazan”16.
Într-o altă fotografie, în care mareşalul este prezentat luând masa pe o
pătură de campanie, textul adiacent imaginii este la fel de sugestiv: „Pe pătura aspră
de campanie pot fi văzute bucate de om sărac, iar în zare, dealuri molcome
străjuind ospătarea în pace a acestui vrednic urmaş de ţărani români. Poftă bună,
Mareşale!”17.
De asemenea, nu puţine sunt şi cazurile în care, sub diverse forme, sunt
reproduse şi fotografii în care mareşalul se interesează de soarta copiilor, aşa cum
este cea în care Ion Antonescu stă de vorbă cu micii vânzători de ziare din
Bucureşti, textul pus sub fotografie fiind şi aici mai mult decât laudativ la adresa
conducătorului României din acea vreme:
„Ediţie specialăăă! Ediţie specialăăăă! Cel mai greu război a fost, dintotdeauna, acela
al informaţiilor de presă. De aceea, mesagerii ştirilor, băieţii cu chipiu, îi erau atât de
Tismăneanu 1999, p. 66.
Chirot 1994, p. 251.
15 Drulă 1995, p. 239.
16 România Mare, 29 martie 1991.
17 Ibidem, 7 iunie 1991.
13
14
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dragi mareşalului Antonescu. Iată-l stând de vorbă cu vreo câţiva dintre aceşti
spiriduşi ai editurilor, vânzătorii de ziare, de a căror soartă oşteanul nostru s-a
interesat mereu”18.

Virtuţile naţionaliste şi autoritare dovedite de Antonescu în perioada în care
a fost la putere reprezintă în intervalul 1990-2000 modele de urmat pentru cei care
au scris în România Mare, mareşalul fiind aşezat pe coperta almanahului din 1996 în
rândul celor doisprezece apostoli ai neamului, alături de Decebal, Vlad Ţepeş, Ioan
Vodă cel Cumplit, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Grigore Ghica, Horea,
Tudor Vladimirescu, Ecaterina Teodoroiu, Nicolae Iorga şi Nicolae Ceauşescu, toţi
fiind declaraţi „apostoli ai neamului care au pierit de moarte violentă jertfiţi pe
altarul patriei”19.
Aşa cum remarca şi Lucian Boia, prin menţionarea atât de deasă a lui Ion
Antonescu nu s-a făcut altceva decât să se transmită un mesaj, cu o şi mai mare
forţă:
„Nu-mi vine totuşi să cred că oamenii politici duc chiar atât de tare grija lui Mihai
Viteazul sau a mareşalului Antonescu. Îi utilizează, ca prin ei să transmită mesaje,
mult mai convingătoare decât rostite în nume propriu. Oamenii ar trebui să înveţe
să se apere de manipularea prin istorie. Să-şi dea seama că prin Mihai Viteazul
receptează un mesaj de unitate naţională şi mai ales de solidaritate în jurul Puterii, iar
prin Antonescu - în varianta României Mari - un apel naţionalist şi autoritar”20.

Mareşalul Ion Antonescu vs. regele Mihai
Un subiect des întâlnit în cadrul discursului naţionalist postcomunist a fost
cel reprezentat de punerea în antiteză a regelui Mihai şi a mareşalului Antonescu.
Această prezentare nu a fost, în anii ’90, doar o simplă confruntare pe tărâm istoric,
ci mai degrabă o ciocnire între ideologii diferite şi între discursuri politice diametral
opuse, prin care un personaj este propulsat în detrimentul total al celuilalt, ce este
astfel complet anihilat. Scopul politic al acestei confruntări este mai mult decât
evident, fiind propuse două formule de organizare politică complet antagonice,
democraţia şi autoritarismul21.
Deşi mareşalul Ion Antonescu nu a fost un republican, imaginea sa ca punct
de reper al campaniei antimonarhice, a debutat în forţă încă din 1990, fiind vorba
atunci de folosirea unui mit (mareşalul Antonescu - erou naţional) în contextul
unor lupte politice. Aşa cum arăta şi Adrian Cioroianu, este
„[…] cert că, în ochii lui Antonescu, regele Mihai era un copil incapabil să conducă
o ţară sau să ia măsuri decisive pentru un popor. [...] Este clar că, la începutul anilor
’90, fostul mareşal avea un oarecare avantaj în competiţia imaginară cu regele. [...]
Evident, în comparaţie cu acest cavaler tot mai purificat pe nume Antonescu, regele
Mihai avea în 1990 un serios handicap. Este de la sine înţeles că foştii constructori ai
reabilitării lui Antonescu nu puteau avea nici un interes în reabilitarea echilibrului.
Drept care am ajuns, oarecum logic, în situaţia în care ne aflăm astăzi: mareşalul
Antonescu a fost, în anii ’90, nemuritor prin statui şi nume de străzi, în timp ce
Ibidem, 13 ianuarie 1995.
Almanahul 1996.
20 Boia 2005, p. 10.
21 Drulă 1995, p. 222.
18
19
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intrarea ca atare a regelui în ţară a fost, vreme de ani, subiectul unor pertractări
lipsite de orice demnitate”22.

Adesea, săptămânalul România Mare a pus în antiteză cele două personalităţi
ale istoriei secolului XX. Cum este uşor de intuit, comparaţia a fost întotdeauna
favorabilă mareşalului Antonescu, care este caracterizat ca fiind „un adevărat
patriot”, cu o „personalitate puternică”, „erou între eroii naţiei române”, în vreme
ce Mihai I este descris ca fiind „necoptul suveran”, „vânzător de ţară”, „deşeu
toxic”, câteodată fiind folosit chiar apelativul „Mişulică”23. Astfel, o fotografie
publicată în numărul din 22 ianuarie 1993, în care mai multe înalte feţe bisericeşti îl
întâmpină pe suveranul României, scenă la care asistă şi Ion Antonescu, era
considerată de colegiul de redacţie al hebdomadarului mai sus amintit ca fiind
definitorie:
„În imagine, proaspăt coborât din automobilul dăruit de Hitler, necoptul suveran se
întâlneşte cu Sfântul Sinod. După numai câţiva ani, zeci de mii de slujitori ai bisericii
aveau să înfunde puşcăriile staliniste, mergând exact pe mâna suveranului care poate
fi văzut în fotografie. După alţi ani, urmaşii acelor preoţi calcă în picioare
învăţămintele istoriei şi vor şi ei să meargă pe mâna fostului călău. De ce nu vă
ocupaţi domniile voastre de cele sfinte, stimaţi purtători de brâie, anterie şi
potcapuri? Vreţi ca Mihai de Hohenzollern să vă vândă şi pe voi? Fotografia este
salvată de prezenţa luminoasă a singurului om care a văzut limpede în acea epocă:
mareşalul Ion Antonescu”24.

Cu toate că nu este precizată nicio informaţie cu privire la data la care
fotografia a fost realizată, ea poate fi plasată cu siguranţă în intervalul septembrie
1940 - august 1944 (şi mai probabil între sfârşitul lunii ianuarie a anului 1941 şi
august 1944), perioadă de timp în care mareşalul Antonescu primise puteri depline
de la rege pentru conducerea statului. Deşi încă din vara anului 1940 România îşi
aliniase politica sa externă la cea a Reich-ului, în toamna aceluiaşi an aderând chiar
la Axă, menţionarea faptului că automobilul îi fusese dăruit regelui de Hitler nu
este menită decât să-l discrediteze şi mai mult pe suveran în ochii cititorilor revistei
România Mare, prin asocierea acestuia cu numele unuia dintre cei mai mari dictatori
ai secolului XX şi care poartă în cea mai mare parte responsabilitatea pentru
declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial. Ceea ce nu este precizat cititorilor
este faptul că Germania era pe atunci Marea Putere care, alături de Italia, garantase
frontierele României, aşa că apropierea de Reich era firească, omiţându-se
intenţionat faptul că mareşalul Ion Antonescu fusese un colaborator mult mai
apropiat al Führer-ului decât fusese regele Mihai. Fără ca evenimentul de la 23
august 1944 să fie precizat, zi în care suveranul român l-a demis şi l-a arestat pe Ion
Antonescu, „vânzarea” menţionată într-unul din numerele revistei România Mare
este imputată regelui Mihai I, acesta fiind în mod eronat declarat vinovat atât
pentru instalarea regimului comunist în România, cât şi pentru numeroasele
victime care au rezultat din venirea comuniştilor la putere.

Cioroianu 2002, p. 217.
România Mare, 25 martie 1994.
24 Ibidem, 22 ianuarie 1993.
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Prezentarea în antiteză a regelui Mihai I şi a mareşalului Ion Antonescu a
fost exacerbată în ultimul deceniu al secolului XX. Astfel, pentru prosperul om de
afaceri Iosif Constantin Drăgan, colaborator al revistei România Mare şi preşedinte
atât al Fundaţiei „Mareşal Antonescu”, cât şi a Ligii „Mareşal Antonescu”, regele
nu a fost altceva decât un trădător de patrie, ca dovadă menţionându-se decorarea
suveranului român de către Stalin25. Nu numai că afirmă acest lucru, dar, pentru a fi
şi mai convingător, reproduce în cartea sa, pe o pagină întreagă, Ordinul Victoria
acordat regelui Mihai pentru alăturarea României la tabăra Uniunii Sovietice, a
Statelor Unite ale Americii şi a Marii Britanii26.
Acest contrast între cele două personalităţi istorice, Mihai I şi Ion
Antonescu, nu s-a regăsit doar în paginile publicaţiei România Mare, ci şi în
atitudinea oficială. Referitor la acest aspect trebuie avut în vedere faptul că diverse
materiale erau difuzate pe canalele mass-media şi pentru a susţine punctul de
vedere al formaţiunii politice aflate la putere la acea dată, Partidul Democraţiei
Sociale din România (PDSR), în condiţiile în care principalii lideri ai PDSR de
atunci aveau opţiuni total antimonarhice şi nu de puţine ori aveau remarci negative
la adresa regelui Mihai. De exemplu, în 1993 la TVR (postul naţional de
televiziune) Sergiu Nicolaescu a lansat unul din numeroasele sale filme istorice,
Oglinda, în care mareşalul Ion Antonescu apărea ca „un măreţ erou tragic, prins
într-o cursă a istoriei”, în vreme ce regele era arătat ca o persoană ezitantă, lipsită
de hotărâre, ce nu poate să facă faţă complexităţii situaţiei, care-l depăşeşte, iar la
30 decembrie 1993, în numele guvernului, a fost difuzat un documentar, tot pe
postul naţional de televiziune, în care mareşalul Antonescu era prezentat într-o
imagine idealizată, de luptător şi martir, în vreme ce regele, în antiteză, nu era
altceva decât un vânzător prosovietic de ţară şi criminal27.
Abia în timpul mandatului preşedintelui Emil Constantinescu (1996-2000)
imaginea regelui Mihai I a fost reevaluată, unul dintre susţinătorii promovării
imaginii reale a regelui fiind chiar preşedintele ţării. Fostului suveran i s-a oferit un
paşaport românesc şi, treptat, i-au fost restituite o parte din proprietăţi. De
asemenea, la sfârşitul anilor ’90, Maiestatea Sa şi-a revăzut ţara pe care fusese
obligat să o părăsească în 1947. Totuşi, în condiţiile în care existau unele discuţii
privind revenirea la un regim monarhic, în ianuarie 1998 Emil Constantinescu a
declarat că în timpul mandatului său nu va avea loc niciun referendum cu privire la
restaurarea monarhiei28.
Evoluţia modului de percepţie asupra regelui Mihai I la nivel public şi la
nivel oficial nu a avut urmări prea mari în modul de raportare a publicaţiei PRMului faţă de fostul suveran al României. Ceea ce adepţii mareşalului nu i-au putut
ierta niciodată regelui Mihai este decizia acestuia din urmă de a-l înlătura pe Ion
Antonescu de la putere, arestarea sa, iar mai apoi judecarea şi executarea din 1 iunie
1946. Nevrând să ţină cont de faptul că soarta mareşalului era ca şi pecetluită după
terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, în condiţiile în care Uniunea
Drăgan 1993.
Boia 2005, p. 368.
27 Ibidem, p. 369.
28 Gallagher 2004, p. 173.
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Sovietică ieşise victorioasă alături de cele două mari puteri anglo-saxone, iar
Antonescu fusese acela care atacase teritoriul URSS alături de Wehrmacht, membrii
Ligii „Mareşal Antonescu” au ajuns chiar să-l dea în judecată pe „cetăţeanul Mihai
de Hohenzollern pentru asasinarea fostului Conducător al statului”29. Prin această
cerere, formulată la începutul ultimului deceniu al secolului trecut, se actualiza de
fapt iniţiativa lui Iosif Constantin Drăgan, prin care, în ultimii ani ai regimului
comunist din România, a cerut anularea sentinţei numărul 17/17 mai 1946, prin
care Tribunalul Poporului îl condamna la moarte pe Ion Antonescu „pentru
dezastrul ţării şi pentru crimele de război”30.
În condiţiile în care Partidul România Mare prin programul său în patruzeci
de puncte, lansat încă în anul 1991, considera armata ca fiind un „factor de
stabilitate şi echilibru social, precum şi un garant al integrităţii teritoriale”31, revista
PRM-ului a căutat din răsputeri să-l reabiliteze pe mareşalul Antonescu. Ca atare,
pe lângă promovarea tradiţiilor militare, alături de cele ale unităţii teritoriale, o temă
importantă în discursul acestei publicaţii a fost denigrarea regelui Mihai, asociat
sovieticilor şi evreilor. Articolele apărute în această publicaţie, pe tema procesului
din 1946 sunt numeroase, iar doar menţionarea a câteva din titlurile lor este
edificatoare. Vina este dată fie pe Moscova şi pe evrei (La 1 iunie 1996, poporul
român comemorează 50 de ani de la asasinarea mişelească, din ordinul Moscovei şi al
sionismului mondial, a marelui unificator de Ţară care a fost Mareşalul Antonescu. Veşnica lui
pomenire, Patria recunoscătoare)32, fie pe Mihai I (53 de ani de la execuţia Mareşalului Ion
Antonescu 1 iunie 1946-1 iunie 1999)33 sau pe „alogeni” (Militarii ţării au refuzat execuţia
Mareşalului Antonescu)34.
Nu în puţine pagini, actul de la 23 august 1944 a fost descris cu lux de
amănunte în articolele apărute în România Mare, decizia regelui fiind prezentată
adesea ca o acţiune determinată de serviciile de spionaj sovietic, american şi
britanic, susţinută de PNŢ, PNL, PSD şi PCR „printr-un cec în alb” dat de aceste
partide suveranului. Predarea mareşalului Ion Antonescu în mâinile puţinilor
comunişti din România, care l-au trimis ulterior în Uniunea Sovietică pentru a fi
interogat înainte de a fi judecat în România, reprezenta pentru pro-antonescienii
din colegiului de redacţie de la săptămânalul PRM-ului dovada supremă a „trădării”
regelui35:
„În seara zilei de 23 august 1944, când Armata Roşie se afla încă în Moldova, iar
forţele comuniste autohtone nu depăşeau 1000 de oameni, regele Mihai I, suveran al
României şi comandant suprem al Armatei Române, ar fi putut, fără absolut nicio
dificultate, dacă, bineînţeles, ar fi dorit, să nu-l predea pe mareşalul Ion Antonescu
[…] comandoului comunist condus de inginerul Ceauşu, alias Emil Bodnăraş. […]
În lumina acestui adevăr incontestabil, predarea mareşalului Ion Antonescu, în seara
zilei de 23 august 1944, comuniştilor, a fost o faptă incompatibilă cu onoarea
România Mare, 8 mai 1992.
22, nr. 153, 7-13 ianuarie 1993.
31 Sugar 2002, p. 248.
32 România Mare, 30 mai 1996.
33 Ibidem, 9 iulie 1999.
34 Ibidem, 18 august 1995.
35 Ibidem, 2 iulie 1999.
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militară care-l descalifică în faţa Istoriei Naţionale pe ex-regele Mihai I,
Comandantul Suprem al Armatei Române din acea vreme”36.

Ajungerea lui Ion Antonescu pe mâna comuniştilor imediat după arestare
este un fapt incontestabil, dar această situaţie trebuie considerată mai mult ca o
consecinţă a lipsei de organizare a celor care au plănuit acţiunea de la 23 august
1944, în frunte cu Mihai I, decât ca pe o acţiune deliberată sau ca o dovadă de
filosovietism. Improvizaţia - marea artă a românilor, dar şi blestemul istoriei lor nu putea lipsi la acest moment crucial, afirmă Florin Constantiniu, iar exemplele pe
care le dă sunt mai multe37. El consideră că arestarea fostului conducător s-a făcut
în pripă, fără ca trupele române din Bucureşti să fie pregătite de luptă (conform
colonelului Dumitru Dămăceanu, şeful Statului Major al Comandamentului Militar
al Capitalei, ziua de 23 august 1944 s-a dovedit a fi „zi de baie în armată”, iar „toţi
soldaţii erau în izmene”), ceea ce a dus la o confuzie generală. Aceeaşi improvizaţie
a domnit şi atunci când s-a format noul guvern, generalul Constantin Sănătescu
„culegând” viitorii miniştri din Anuarul Armatei. De asemenea, nici cu mareşalul
Ion Antonescu nu a fost stabilit cu exactitate ce urma să se facă după ce acesta
avea să fie arestat, astfel că propunerea comuniştilor de a-l prelua pe fostul
conducător al statului a fost aprobată atât de rege, cât şi de reprezentanţii partidelor
istorice. Oricum, după mai mult de trei ani de război purtaţi împotriva URSS,
sovieticii erau mai mult decât interesaţi de capturarea mareşalului Antonescu, care
ar fi ajuns oricum pe teritoriul sovietic, indiferent dacă ar fi fost dat în custodia
comuniştilor sau nu, aşa cum o demonstrează raportul întocmit de generalii Rodion
Iakovlevici şi Ivan Zaharovici Susaikov, către Stalin, la 2 septembrie 194438.
Ca un rezultat al tradiţiei, dar şi al obişnuinţei, românii au fost mai mult
atraşi de ideile autoritare decât de caracteristicile vieţii democratice. Ca atare, regele
Mihai I, care reprezintă un simbol al anticomunismului şi al democraţiei, a fost
eclipsat în anii ’90 de personalitatea mareşalului Ion Antonescu, aşa cum o
demonstrează şi un sondaj de opinie dat publicităţii în 1995. În respectivul sondaj,
62% dintre subiecţii chestionaţi au declarat că au o părere foarte bună despre
mareşal, acesta fiind plasat înaintea oricărui alt lider român din perioada celui de-al
Doilea Război Mondial39.
Într-o perioadă de timp în care România trecea atât printr-o criză politică,
cât şi printr-una economică, în care instituţiile regimului comunist se prăbuşiseră
fără ca rolul lor să fie preluat de-a întregul de cele apărute după 1989, ne referim la
ultimul deceniu al secolului trecut, „nevoia de protecţie, autoritate, de « ordine şi
disciplină riguroasă » şi dorul de « Tată » (crud, brutal, dar în permanenţă
prezent)”40 explică în mare parte această preferinţă pentru mareşalul Ion
Antonescu, în detrimentul regelui Mihai I. În plus, aceste dificultăţi economice şi

Ibidem.
Constantiniu 2008, p. 427.
38 Procesul. Documente 1996, p. 18.
39 Evenimentul zilei, 9 mai 1995.
40 Tismăneanu 1999, p. 72.
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politice n-au făcut altceva decât să reînvie în România atât conflictele etnice, cât şi
extremismul naţionalist41.
Nu numai că mareşalul a fost perceput de revista România Mare ca salvatorul
ţării pentru perioada în care a fost la conducere, dar el este perceput şi ca o soluţie
pentru anii ’90, necesitatea sa fiind invocată pe cale poetică, de Grigore Popa:
„Năvalnice Crişuri în fiecare seară / Se tânguie în ruga lor amară: / Geme poporul
de-amar şi de jale / Te vrem, în Sălaj, Mareşale! / Şi mamele toate, copiii şi morţii /
În vaier te cheamă din ghiarele sorţii: / Se frânge poporul de-amar şi de jale / Te
vrem, la Bihor, Mareşale!”42.

În contrast, în aceeaşi manieră versificată, regele Mihai este prezentat într-o
cu totul altă lumină, suveranul României nemaifiind pentru autorul versurilor
nesemnate decât un cetăţean şi nimic mai mult:
„Stimate cetăţean Mihai, / Mai bine nu te mai năşteai, / Nici nu auzi, nici nu
vorbeşti, / În chinuri mari te zvârcoleşti, / Mai ai tablouri, avioane, / Şi cont prin
bănci americane, / Fulgerător ne mai vânduşi, / De la fascişti la ruşi, / Tu crezi că
lumea a uitat, / Pe Mareşal cum l-ai trădat, / Azi te-au convins nişte fomişti / Să
vinzi Ardealul la hortişti, / Împins mereu a guverna, / Peste un neam ce nu te
vrea”43.

Imaginea lui Ion Antonescu în societate
Înainte de 1989, în întreaga Europă Central-Răsăriteană, orice anticomunist
fusese etichetat în istorie ca „fascist”, acesta fiind şi cazul mareşalului Antonescu.
Imediat după căderea regimurilor impuse de Moscova, a existat o adevărată tentaţie
„de a combate amintirea comunismului inversând-o”44. Ca atare, scriitorii
naţionalişti din anii ’30 au reintrat în atenţia publicului, fiind retipărite un număr
impresionant de cărţi din perioada interbelică, în vreme ce parlamentele
postcomuniste au ajuns să voteze moţiuni care proslăveau dictatori din perioada
celui de-al Doilea Război Mondial, care odinioară fuseseră etichetaţi ca fascişti şi
colaboratori ai naziştilor45.
În 1993, camerele reunite ale Parlamentului de la Bucureşti au comemorat
moartea lui Ion Antonescu, cu acest prilej ţinându-se şi un minut de reculegere46.
În acelaşi an, mai precis la 22 octombrie 1993, s-a inaugurat în România primul
bust al mareşalului, la Slobozia, micul oraş din sud devenind „capitala ţării pentru o
zi”, precum şi „adevăratul mormânt al celui care a avut curajul să întregească
hotarele ţării”, aşa cum s-a grăbit Corneliu Vadim Tudor să caracterizeze această
urbe în cuvântarea sa47. Prin această acţiune, începea să se pună în practică setul de
propuneri avansat în 1992 de Liga „Mareşal Antonescu” care cerea: amplasarea
unei statui a fostului conducător al statului în Piaţa Presei Libere; unul din marile
Sugar 2002, p. 244.
România Mare, 28 septembrie 1990.
43 Ibidem, 8 noiembrie 1991.
44 Judt 2008, p. 750-751.
45 Ibidem, p. 751.
46 22, nr. 153, 7-13 ianuarie 1993.
47 România Mare, 5 noiembrie 1993.
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bulevarde ale Bucureştiului să poarte numele „eroului-martir”; câte o statuie de-a
mareşalului Antonescu să existe în fiecare municipiu important de pe tot cuprinsul
ţării; tabloul său să fie prezent în toate instituţiile de stat; sanctificarea sa de către
Biserica Ortodoxă Română, aidoma lui Ştefan cel Mare şi Constantin
Brâncoveanu48.
După Slobozia, a urmat oraşul Piatra Neamţ, acolo unde, la 12 noiembrie
1994, prin contribuţia materială a cadrelor militare active şi a celor în rezervă din
garnizoana acestui oraş s-a realizat un nou bust al mareşalului Ion Antonescu în
România. Soclul, împreună cu postamentul şi cu bustul, depăşeau 4 m în înălţime.
La ceremonia de dezvelire aveau să participe prefectul judeţului Neamţ, alte
oficialităţi locale, ofiţeri activi şi ofiţeri în rezervă, precum şi un mare număr de
locuitori ai oraşului49. Alegerea oraşului Piatra Neamţ nu a fost întâmplătoare,
întrucât, în dimineaţa zilei de 22 iunie 1941, la ora 4, din staţia de cale ferată a
acestei urbe, mai precis din „Trenul Patria”, care fusese amenajat ca punct de
comandă mobil al Armatei Române, mareşalul Ion Antonescu a dat celebrul său
ordin de trecere a Prutului pentru recuperarea teritoriilor pierdute în vara anului
1940. Prin ridicarea acestui bust, Ion Antonescu a revenit în Piatra Neamţ, „cu
chipul durat în piatra nemuririi”50, aşa cum consemnează şi ziarul local Ceahlăul, în
articolul intitulat Întoarcerea Mareşalului, preluat şi de România Mare:
„Eroul tragic al Neamului Românesc, Mareşalul Antonescu, a revenit la Piatra
Neamţ. După 53 de ani, fără « Trenul Patria », a poposit în faţa gării, în piaţa care
astăzi îi poartă numele … Veterani, soldaţi, ofiţeri, preoţi, elevi l-au întâmpinat pe
Mareşal … Fanfara şi-a făcut datoria … Ion Antonescu a fost un erou, un ostaş care
domină Istoria Naţională, inconfundabil. Argumente? Spusele lui Iorga: învinşilor
nu li se ridică statui, nici busturi, nu li se cântă laude”51.

Nu doar la Slobozia şi la Piatra Neamţ s-a ajuns să fie proslăvit mareşalul
Antonescu, ci şi la Râmnicu Vâlcea. Dacă în cele două oraşe a fost ridicat câte un
bust, în oraşul din nordul Olteniei, la 17 octombrie 1994, în cadrul Comisiei pentru
Atribuirea Denumirii Străzilor din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, s-a decis ca
strada „Argeş” să fie numită „Mareşal Ion Antonescu”. Iniţiativa a aparţinut filialei
judeţene a Partidului România Mare, aşa cum revista acestui partid consemnează cu
multă satisfacţie, dar acţiunea a fost sprijinită şi de filialele judeţene ale Partidul
Democraţiei Sociale din România, Partidul Democrat Agrar din România, Partidul
Unităţii Naţiunii Române, precum şi de Liga Ofiţerilor de Rezervă şi în Retragere şi
Asociaţia Veteranilor de Război52. Străzi sau bulevarde care au primit numele
mareşalului au existat şi în Oradea şi în Timişoara53, în vreme ce alte patru busturi
au fost plasate în „spaţiul privat”, aşa cum remarca primarul oraşului Călăraşi în
Jurnalul naţional despre bustul din incinta Fundaţiei „Mareşal Antonescu”54. Dacă în
acest caz se poate oarecum admite caracterul „privat” al monumentului, în celelalte
Ibidem, 13 noiembrie 1992.
Ibidem, 2 iunie 1995.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Ibidem, 28 octombrie 1994.
53 Observator cultural, nr. 152, ianuarie 2003.
54 Jurnalul naţional, 2 iulie 2002.
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trei situaţii nu se poate vorbi de aşa ceva, în condiţiile în care spaţiul pe care era
amplasată troiţa de la Jilava, construită pe locul în care a avut loc execuţia lui
Antonescu, era în responsabilitatea Ministerului de Justiţie; alt bust se afla în curtea
Bisericii Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Bucureşti, ctitorită de mareşal55, în
vreme ce încă un bust se afla în spaţiul Bisericii de la Sărmaş, judeţul Mureş56.
A existat şi o propunere de ridicare a unei statui ecvestre în oraşul
Târgovişte, în faţa fostei Şcoli de Cavalerie pe care mareşalul Ion Antonescu o
comandase în perioada interbelică57, precum şi alte iniţiative de a ridica monumente
în onoarea fostului conducător al statului român, la Târgu Mureş, Piteşti, DrobetaTurnu Severin şi Cluj-Napoca, dar care au fost însă respinse58. În cazul ultimului
oraş menţionat, merită a fi spus faptul că iniţiativa primarului Gheorghe Funar
fusese deja aprobată de Consiliul Local, doar intervenţia prefectului de Cluj ducând
la blocarea acestei iniţiative59.
Toate aceste acţiuni de reabilitare a mareşalului Ion Antonescu au repus,
treptat, în discuţie modul în care România se raporta, în mod oficial, la Holocaust.
Atât presiunea publică internă, cât şi nevoia guvernului de a avea o imagine bună în
străinătate, au condus la modificări în ceea ce a însemnat percepţia publică faţă de
mareşal, iar guvernul a luat decizia adoptării unei ordonanţe de urgenţă60. Chiar
dacă în text nu a fost făcută nicio referire la Ion Antonescu, Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului, numărul 31, din 13 martie 2002, interzicea „promovarea cultului
persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”;
totodată, era considerată infracţiune însăşi negarea sau contestarea în public a
Holocaustului şi a efectelor acestuia şi se interzicea
„[...] ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui,
grupuri statuare, plăci comemorative referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea
unor infracţiuni contra păcii şi omenirii” şi acordarea numelor acestor persoane
„unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice”61.

Se încerca, astfel, să se pună capăt cultului memoriei mareşalului, cel puţin
din punct de vedere oficial62.
Acel bust s-a realizat cu ajutorul financiar al lui Iosif Constantin Drăgan, la iniţiativa lui Corneliu
Vadim Tudor. Cei doi s-au aflat împreună la dezvelirea bustului în 1 iunie 2000, la 55 de ani de la
execuţia mareşalului Ion Antonescu. Bustul era amplasat pe un soclu de marmură, fiind vizibil din
stradă.
56 Shafir 2002, p. 98.
57 România Mare, 8 aprilie 1994.
58 Ibidem.
59 Ibidem.
60 Vezi OUG, nr. 31, 13 martie 2002, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter
fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni
contra păcii si omenirii publicată în Monitorul oficial, nr. 214, 28 martie 2002.
61 http://www.dri.gov.ro/documents/oug%2031-2002.pdf, accesat la 02.06.2013.
62 Patru ani mai târziu avea să fie emisă Legea 107 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter
fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni
contra păcii şi omenirii. La art. 6 al Legii se specifică „Negarea în public a Holocaustului ori a
efectelor acestuia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi
interzicerea unor drepturi”.
Vezi: http://www.cdep.ro/proiecte/2005/100/80/3/leg_pl183_05.pdf; accesat la 02.06.2013.
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Semnată de premierul din acea vreme, Adrian Năstase63 şi contrasemnată de
ministrul Justiţiei, Rodica Mihaela Stănoiu, de ministrul Culturii şi Cultelor, Răzvan
Theodorescu, precum şi de ministrul de Interne, Ioan Rus, ordonanţa a fost emisă
datorită apropierii summit-ului de la Praga, care a avut loc în noiembrie 2002, în
condiţiile în care autorităţile de la Bucureşti şi-au dat seama că nu va exista nicio
aderare a României la NATO atât timp cât va exista un cult al mareşalului
Antonescu. „Daţi-mi un buldozer şi voi distruge imediat statuile lui Antonescu”,
declara Bruce Jackson64, preşedintele Comitetului SUA pentru NATO, aflat într-o
vizită oficială la Bucureşti, în februarie 2002. „Valorile absolute” ale democraţiei nu
pot fi negociate, a adăugat el, acestea fiind considerate, aşa cum este de altfel
normal, ca o condiţie sine qua non pentru apartenenţa României la organizaţia nordatlantică65.
Deşi publicaţia România Mare l-a disculpat pe mareşal în toţi anii ’90 şi a
continuat să o facă şi după anul 2000, chiar şi după ce ordonanţa de urgenţă a intrat
în vigoare, se poate conchide că mareşalul Ion Antonescu a dus în mod
incontestabil o politică antisemită pe toată durata cât a fost conducător al statului.
Urmările acelei politici aveau să fie unele dintre cele mai tragice pentru comunitatea
evreiască: moartea a circa 250000 de evrei, cei mai mulţi din Basarabia şi din
Bucovina de Nord. Pe aceste considerente, mareşalul Ion Antonescu a fost
încadrat în categoria criminalilor de război.
Ca de obicei, publicaţia PRM-ului a reliefat aspectele pozitive ale atitudinii
mareşalului Ion Antonescu faţă de evrei. Astfel, s-a scos des în evidenţă faptul că
Antonescu a sprijinit emigrarea evreilor în Palestina, că a avut o politică
protectoare faţă de minoritatea evreiască, ba chiar că închiderea acestora în lagărele
din Transnistria a contribuit la salvarea lor, fiind astfel feriţi să cadă în mâinile
germanilor66. Pe de altă parte, însă, a fost omis faptul că în această provincie dintre
Bug şi Nistru peste 80% dintre ei au fost exterminaţi ori au fost răpuşi de boli sau
de inaniţie67. Un aspect important este faptul că „politica evreiască” dusă de
Antonescu a fost independentă de cea a Germaniei (chiar dacă în cadrul unei
anumite preponderenţe naziste în Europa), conducătorul statului acţionând din
proprie iniţiativă şi continuând astfel antisemitismul oficial din România promovat
încă din 1938, din vremea guvernului Goga-Cuza68.
Se poate spune că prezentarea mareşalului Ion Antonescu de către revista
România Mare ca un erou naţional este umbrită de postura sa de criminal de război,
În timpul unei vizite oficiale efectuate în Statele Unite ale Americii, la sfârşitul lunii octombrie
2001, premierul Adrian Năstase a promis atât la Muzeul Holocaustului din Washington, cât şi într-o
discuţie cu liderii evreilor americani din New York, că statuile lui Ion Antonescu vor fi demolate pe
tot cuprinsul României, precum şi faptul că va fi interzisă promovarea cultului mareşalului. Datorită
acestor promisiuni, prim-ministrul român a fost primit de către preşedintele George W. Bush, deşi
iniţial era prevăzută doar o întâlnire cu vicepreşedintele Dick Cheney (Newsline, 31 octombrie; 2
noiembrie 2001; Cotidianul, 5 noiembrie 2001; Curentul, 5 noiembrie 2001. Apud Shafir 2002, p. 99).
64 România liberă, 24 februarie 2002.
65 Shafir 2002, p. 98.
66 România Mare, 22 decembrie 1995; 6 ianuarie 1995; 15 octombrie 1999.
67 Deletant 2008, p. 141.
68 Ibidem.
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întrucât mareşalul a fost şi una şi alta. El a trimis la moarte un număr mare de
evrei, ba chiar şi de români (în calitate de conducător militar), dacă ne gândim la
decizia sa de a cuceri Odessa fără sprijinul armatei germane, ordin în urma căruia
armata română a avut pierderi înfiorător de mari. Pe de altă parte, mareşalul a fost
în mod incontestabil şi un patriot, care a urmărit recuperarea teritoriilor pierdute în
vara anului 1940 în favoarea Uniunii Sovietice.
Probabil una dintre cele mai bune explicaţii, referitor la modul în care a fost
perceput mareşalul Ion Antonescu, a oferit-o istoricul Lucian Boia:
„Depinde cu ce balanţă cântărim. Ne-am obişnuit ca tot ce este « naţional »
(ideologia naţională, eroii naţionali) să aibă doar conotaţii pozitive; naţiunea a
justificat însă şi războaiele, şi excluderea « celorlalţi ». Echivocul condiţiei lui
Antonescu corespunde echivocului însuşi al proiectului naţional, împins uneori la
limitele lui extreme”69.
Marshal Antonescu’s Personality Reflected in the Pages
of România Mare, 1990-2000
(Abstract)
Paying homage to various personalities of Romanian history (Stephen the Great, Michael the Brave,
Constantin Brâncoveanu, Avram Iancu, etc.) was a form of nationalism found in România Mare
magazine, in the last decade of the 20th century. Although these historical characters were assigned
significant space in the magazine between 1990 and 2000, none of them were given as much as
Marshal Ion Antonescu, who received particular attention from the editorial board.
Before the mid 1970s, there were few studies in Romania highlighting the complex and
controversial personality of Marshal Antonescu. He was partially rehabilitated during Nicolae
Ceauşescu’s regime. However, the early 1990s saw an increasing number of writings (books, articles,
etc.) on Ion Antonescu. This is perfectly understandable if we consider that for more than 40 years,
the post-war generations were forbidden to approach the topic, whereas the milder treatment of the
Romanian leader in the period 1940-1944 somehow fitted with the nationalist discourse of those
times and with a certain detachment from the USSR. As usually happens when an extreme attitude is
left behind, the sentiments of many historians and the public has gone to the other extreme, to the
overvaluation of Marshal Antonescu as a public figure. He has been seen by many as a symbol of
patriotism, integrity and military competence.
In România Mare, Marshal Antonescu was presented as a national hero, a patriot warrior who
maintained as a sovereign state Romania during the war and saved many Romanian Jews.
Antonescu’s admirers have preferred to overlook the excesses he committed against the Hebrew and
Roma people. It can be said that the presentation of Marshal Ion Antonescu as a national hero by the
magazine România Mare is overshadowed by the image of a war criminal, since he was both one and
the other.
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TATARS OF SIBERIA: RELIGIOUS REBIRTH
AND IDENTITY PROBLEMS
Nursafa Gafurovna KHAIRULLINA
Irina Sovetovna KARABULATOVA
Marina Fedorovna SHVEDOVA
Kenesar Kuanyshevich KOYSHE 
Introduction
The Tyumen province is a fast developing multinational region of the Russian
Federation. It is a significant region of Russia where the role of ethno-cultural
processes and inter-ethnic interactions is rising. This role is conditioned by the
preceding historical interaction of ethnic groups living here and the existence of
peoples with traditional ways of life in the territory. One such people are the
Siberian Tatars.1 A peculiarity of Tyumen province, as of many other regions of
Russia, is its poly-ethnicity. According to the results of the last All-Russian
population census, representatives of more than 143 nationalities and ethnic
groups live in the region. The most numerous are Russians, Tartars and
Ukrainians. The specifics of international relations in the region are determined
considerably by its multi-ethnic population make-up.
According to the territorial body of government statistics on the Tyumen
province federal agency, the Tartar population of Tyumen province South
amounts to 106,954 people for 2002. That makes 8.1% of the total number of
inhabitants. Of these, 47% (50,273) are men and 53% (56,681) are women. Among
them 7,629 are Siberian Tartars. This number is not to be considered reliable, as
many Siberian Tartars declared their nationality as Tartaric.
According to Tyumen and Kazan scientists’ classification, three relatively
independent ethno-territorial groups - Tobol-Irtysh, Tomsk and Barabinsk - are
distinguished in the composition of native Siberian Tatars settling the vast territory
of the West-Siberian plain South that includes parts of the modern Tyumen,
Tomsk, Omsk, Novosibirsk and Kemerovo provinces. The groups are divided into
smaller subdivisions.2 It is mainly Tobol-Irtysh Tartars who live in the territory of
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Tyumen province. They include Tyumen-Turin, Tobolsk and Yaskolbinsk
(Zabolot’je) local groups.
Method
This study used various methods of ethno-sociological survey to characterise the
confessional situation in the regions of compact Siberian Tartar-population; to
undertake a substantial analysis of the “religious rebirth” process and different
forms of its expression; and to survey Islam’s role in ethno-national self-awareness,
value systems and ethno-confessional relations. Specifically, these methods were
the use of government and departmental statistics; the study of scientific and
publicistic literature; analysis of in-depth and expert interviews; and secondary
analysis of data from mass surveys conducted previously in the Tyumen region.
Places of worship of the Siberian Tartars are sacred places for modern
Muslim migrants. “The analysis of the ethnic and religious makeup of surveyed
migrants shows that they mostly come from countries with traditionally Muslim
populations being residents of Central Asia and the Caucasus.”3
Results
The Siberian Tartars are the only ethnic group of Siberia and the Far East to have
formed a state by the time of incorporation into Russia: namely, the Siberian
khanate. The so-called small towns were created in the Upper Ob regions, on the
River Ob’s tributaries - the Sosva and Pelym - in places inhabited by Ugro-Finnic
tribes. These were small fortified communities in places where isolated sand
hillocks - doras - arose on riversides. Later small Tartaric towns were built on the
same model in the khanate on the banks of the Tura, including Kyzyl-Tura (UstIshim), Kasim-Tura, Yavlu-Tura and Ton-Tur. The capital of the Siberian khanate
was also created on the Tura, by the founding of the city of Tyumen by the
Taibugid dynasty - Chimga-Tura (13th century, now the city of Tyumen). The other
capital was the city of Isker established in the 13th century (later Siber, Sibir, and
Siberia) on the steeper, right-hand bank of the River Irtysh, 16 km from the city of
Tobolsk. It was after this that the khanate was named. The area was generally
settled by the Sheibanids. This capital was also named Kashlyk at the beginning of
the 15th century. Siberia (Isker-Kashlyk) became the main capital of the Siberian
khanate in the 15th century, though the khan’s residence was moved again to
Chimga-Tura and Tobolsk in 1420.4
The origin of the ethnonym “Tartar” remains unclear, though the Chinese
used the term “Tatars” in reference to their northern neighbours, the Mongols, in
the 10th century. Other posited meanings of the “Tartar” ethnonym are “inhabitant
of mountains” and “courier,” but all lack sufficient evidence.5
In total, the Turkic groups referred to as Tartars of Siberia numbered about
16,000 people at the end of the 17th century, according to Nicolay A. Tomilov’s

Gabdrafikov et al. 2015, p. 214.
Karabulatova et al. 2014b, p. 1134-1135; Gilazov et al. 2015, p. 510.
5 Karabulatova 2008, p. 57-58; Karabulatova et al. 2014b, p. 1135.
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findings.6 By the end of the 18th century, this had grown to more than 29,000, and
by the end of the 19th century, more than 47,000 people. The number of Siberian
Bukhara amounted to 1,200 at the beginning of the 17th century, but 11,500 people
by the end of the 19th century. According to the calculations of F. T. Valeev, the
number of Siberian Tartars in four districts of the Tobolsk governorate (Tobolsk,
Tarsk, Tyumen, Yalutorovsk) came to 18,369 people in 1816.7 According to
inspections in 1795 and 1816, 25,000 Tartars were counted in all administrative
districts of the Tobolsk governorate.
According to the results of the 1897 census, Tartars constituted 56.9% of
the total population in the Tobolsk governorate. The general number of Siberian
Tartars included up to 7,500 “aliens” from different regions of the country and
also 11,300 Bukhara. The Muslims of that time perceived Siberia as a kind of ideal
world where the Holy Spirit showed its maximum effect.8
Distribution of the Tartaric population through the Tobolsk governorate
districts, according to the 1897, census was as follows: Tobolsk district - 22,600
persons; Tyumen - 12,300 persons; Yalutorovsk - 5,400 persons; Ishim - 1,600
persons. The number of Tartars amounted to 800,000 persons in other districts of
the governorate. According to the specific calculations of S. K. Patkanov, the
number of Tobol-Irtysh Tartars was 37,600 persons. The number of Volga-Ural
Tatar-émigré’s to Siberia grew slowly up to 1860. According to N. A. Tomilov’s
findings there were only 700 such people in the territory of the West-Siberian plain
in 1858. According to the 1926 census there were 90,000 Siberian Tartars and
118,300 Tartars in all including those of the Volga-Ural.9
The process of Islamic penetration into West Siberia was long. First of all,
this process was linked with the search for an ideal.10 In spite of the available
information, the problem of dating Islam’s penetration into West Siberia remains
contentious. Some think that the population learned Islam in the 10th century
thanks to diplomats and travellers from Islamic countries. Others explain it by the
declaration of Islam as the state religion of the Golden Horde by khan Uzbek (first
half of the 14th century). The Siberian khanate also entered the Golden Horde pro
forma. A third group ascribe Islamisation not to the end of the 14th century but to
the end of the 15th and beginning of the 16th centuries: a mass Islamisation of
Siberian Tatars begins after the opening of steady trade caravan routes.11 An
Islamic creed spread among the Turko-lingual population and Islam was
introduced as an official religion in the period of Kuchum’s governing of the
Siberian khanate.12 A fourth group think that even in the 18th century a part of the
Siberian Tartar population had not yet adopted Islam. Due to the 1905 publication
of the “N. F. Katanov manuscript,” the majority of researchers consider the end of
Tomilov 1992, p. 21.
Valeev 1993, p. 15.
8 Karabulatova et al. 2014a, p. 16; Karabulatova, Sayfulina 2015, p. 307.
9 Tomilov 1992, p. 119; Khairullina et al. 2011, p. 119.
10 Khusnutdinova et al. 2015, p. 207.
11 Sayfulina et al. 2013, p. 494.
12 Garifullin 1995, p. 3; Zamaletdinov et al. 2014, p. 215.
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the 14th century to be when the first Islamic missionaries arrived.13 Initially Islam
was forcibly imposed, as is demonstrated by two ancient manuscripts written by
the representatives of the Islamic clergy, Said Vakas Allakulov and Kashshaf AbuSaidov, translated into Russian and published by N. F. Katanov in the article O
religioznykh voynakh uchenikov sheykha Bagautdina protiv inorodtsev Zapadnoy Sibiri.14 This
article lists 29 holy graves - astanas - that came thereafter to be considered sacred
objects of saint martyrs (avliya) among Siberian Tatars, according to the
manuscript. A keeper (karautsy) was attached to every astana. The main symbol of
an astana keeper was a sachara - a manuscript in the form of a roll. A sachara is a
cultic object that usually descended from generation to generation.15
Nicholas F. Katanov was a member of two foreign institutes: the Société
des sciences et lettres (Leuven) and the Ungarische ethnographische Gesellschaft
(Budapest), as well as a corresponding member of the Finno-Ugric Society
(Helsinki), and an active member of the Imperial Russian Geographical Society
(1894), the Russian Archaeological Society, the Imperial Society of Naturalists,
Anthropology and Ethnography in Moscow, the Turkestan lovers of archaeology
in the city of Tashkent, the Kazan Statistical Committee and the Statistics
Committee of Semipalatinsk.16
The first appearances of Islamic preachers on the riversides of the Irtysh
and Tobol are dated 1394-1395, as indicated in documents that reached us when
armed sheik-preachers (“sheik,” Arabic, literally “old man,” a title of principality
governors, heads of Islamic sects, Dervish orders) came from Central Asia and
engaged in “a great battle for Islam with pagans and Tartars” (according to the
Islamic calendar in 797). Out of 366 martial sheiks, 300 perished and 3 preachers
settled in Siberia to teach local peoples the principles of their faith. The other 63
surviving missionaries returned to Holy Bukhara, to Imam Hodge Bagau-l-HakkUa-d-Din Madrassa to report that the task had been performed.17 Later, when
Islam had been adopted by Siberian Tatars everywhere, sheiks themselves started
to be esteemed as saints and their tombs were called “astana” (translated from the
Arabic “astane” meaning doorstep, entrance into a palace).18
In I. V. Belich’s view, the cult of Islamic “saints” and “astana” intruding
upon the pagan-Islamic convictions of Siberian Tartars caused the adopted Islam
to be “non-orthodox,” but nonetheless accepted by official religious institutions as
the most fitting form of “absorption” and processing of pre-Islamic convictions
and rituals. On the other hand, “saint” cults conditioned a natural intervolving of
many archaic convictions and ceremonies into the general national and Islamic
ideology of Siberian Tatars.19 The following list is of grave sites of prominent

Rahimov 2006, p. 8-11.
Sayfulina et al. 2013, p. 493-494; Sayfulina, Karabulatova 2014, p. 117.
15 Sayfulina et al. 2013, p. 493.
16 Katanov 1905, p. 191-216.
17 Garifullin 1995, p. 56; Sayfulina et al. 2013, p. 495.
18 Karabulatova 2008, p. 195; Karabulatova, Sayfulina 2015, p. 304-305.
19 Belich 1997, p. 95.
13
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sheiks who brought Islam into the Tartaric villages of the Tobol-Irtysh region at
the end of 14th century:20
1. On the Irtysh riverside, in Isker - Sheik Aikani; 2. Same place, before
Isker - Sheik Barium; 3. Sheik Nazar (Nazyr); 4. Sheik Sherpeti (these previous two
were brothers); 5. In Kuchya-Yalan (Kuchai-lan) - Sheik Musa; 6. On hills (near
village Elan of Vagaiskiy local council) - Sheik Yusuf; 7. On Baish - Sheik Hakim;
8. On the Vagai River - Sheik Kasim; 9. On Sobr (Sopr), from the right side of
Irtysh - Sheik Ahmed-Aliy; 10. At the same place, from the left side of the river Sheik Dervish-Aliy; 11. In Uvat (by Lake Uvatskoe) - Sheik Torsun-Aliy; 12. By the
Vagai River, near village Yurma - Sheik Davlet (Tavlet) - Aliy (the previous four
were brothers); 13. In Tebend of Ust-Ishimskiy district - Sheik Andgetan
(Anchafei); 14. By the Ishim estuary, in South Bolshoi Buran - Sheik Bigach-ata;
15. In Vagai - Sheik Bagrem; 16. On the Vagai riverside - Sheik Nazar (the
previous two were brothers); 17. In Bikatun (Bilitino) - Sheik Mir-Kyamal; 18. In
south Karagai - Sheik Hodgai (the previous two were brothers); 19. By Lyuchyuk
lake - Sheik Nauf; 20. In Atyual - Sheik Alyaf (the previous two were brothers); 21.
In Burbar (Varvar) - Sheik Daud; 22. In village Kash - Sheik Abdul Aziz; 23. In
Kan-Chubari (Kanchabere) - Sheik Abdul-Menaf (the previous two were brothers);
24. In Erum-dgin (Aremzyan) - Sheik Daud; 25. In Karbin - Sheik Omar-Aliy; 26.
On a hill by South Karagai, by Krasny Yar - Sheik Kepesh-Aliy (the previous two
were brothers); 27. In Shtaman - Akyr-bibi; 28. In Yurum (Yurma) - Hadadga-bibi;
29. By South Saurgach - Saliha-bibi (Sheik Muslihu-d-din’s elder daughter, who
participated in a war for the faith and perished in Charbiy (Dgirbiy) ravine); 30. By
the mouth of Ahut (Agyt) River in Vagai - Afifa-bibi, younger daughter of sheik
who perished with Saliha-bibi.
This list of 30 mausoleums (holy tombs) was made by Judge Abdul Abdul
Karim, akhun of Tobolsk and Tomsk. Besides these, the nearby mausoleums of
Sheik Kepish-Aliy - Sheik Bugai, his son Sheik Safar and his sons - Sheiks Uras and
Ir-Semet were found in the Tobolsk district (on the Irtysh riverside, by the
settlements of Karagai and Kyumyushle). Further tombs are those of Uras Sheik
Ramazan, his son Sheik Abu-l-hasan and his son Sheik Muhamad-Sharif.
R. H. Rahimov pinpointed the first 25 astanas in south Tyumen district in
2004 and 2005: Iskerskaya Astana, Baishevskaya Astana, Vtorovagaiskaya Astana,
Kobyakskaya Astana, Istyazkaya Astana, Begetinskaya Astana, Varvarinskaya
Astana, Novoatyalovskaya Astana, Novoufimskaya Astana, Yurumskaya Astana,
Kashaulskaya Astana, Allagulovskaya Astana, Suprinskaya Astana, Vtorosalinskaya
Astana, Tukuzskaya Astana, Kazanskaya Astana, Inderskaya Astana,
Yultashinskaya Astana, Begishevskaya Astana, Epanchinskaya Astana,
Konchenburgskaya Astana, Karagaiskaya Astana, Turbinskaya Astana and two
Astanas Yakushinskaya. The Tyumen District Committee for the Security and
Usage of Historical and Cultural monuments of Federal Significance awarded the
status of Federally Significant Monuments to two astanas (Iskerskaya and

20
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Baishevskaya) and the remaining 23 gained the status of Monuments of Regional
Significance.
Mass conversion to Islam developed after the establishment of steady trade
caravan routes, along which came more Islamized Bukharas: Uzbeks, Tadjiks,
Kazaks and Uigurs who were in due course assimilated by Siberian Tatars and
came to Siberia. Islam became an established religion in the second half of the 16th
century - in the period of Kuchum’s governance of the Siberian khanate, when a
strict latria (monotheism) of Islam Kuchum began to be used to strengthen power
and the association of separate uluses headed by beiks, sultans and mirzas
(toparchs) rulers or princes of a district or a village. Harassment increased after an
ordinance was issued commanding the liquidation of mosques and prohibiting
their construction. As a result, 66 of 89 mosques were demolished in the Tobolsk
district and 19 of 32 in Tyumen.
A major role in the ethnic history of Siberian Tatars was played by the allied
Tatars of the Volga region. They often held the same political alliances and
maintained political and trade contacts with each other, entering into dynastic
marriages over a long period from the 13th to 16th centuries. Episodic migrations of
Kazan Tatars to Siberia began from the 16th century and continued up to the
second half of the 19th century. S. V. Bahrushin calls attention to the fact that the
Kazan-Tartaric component hung over in the composition of Siberian Tartars as a
result of Kazanian Tartars’ migrations and their marital relationships with local
inhabitants in the 16th century.21
After Siberia became part of the Russian state, migrations of Volga and Ural
Tartars were not of mass proportions. They settled, as a rule, in the countryside
among Siberian Tartars, aiming to enter the life of village communities and
become involved in the systems of economic relations and contacts in the local
society. In turn, Siberian Tartars, especially Tyumen ones, maintained trade
contacts with Kazan and Ufa who also came into contact with Kazan Tartars.22
Tartars of the Volga region also facilitated the spread of Islam among Siberian
Tartars; many mullahs and teachers in madrasas were graduates of Kazan, Ufa and
Orenburg Islamic educational institutions in Siberian villages.23
Processes occurred whereby alien Tartars entered the social categories of
Siberian Tartars in a range of places and also whereby numerically insignificant
native Turks entered categories of alien Tartars. This was characteristic for the
second half of the 19th and the beginning of the 20th centuries, when mass
migrations into Siberia of Tartars from the Volga region and the Urals started.
Such shifts of Kazan and Siberian Tatars into each other’s social classes enabled
contacts between them and facilitated intensifications of ethno-cultural processes.24
Enmity appeared in many villages between alien Povolzhskiy Tatars and native
Turks before the revolution, as F. Yu. Yusupov and I. S. Karabulatova remark.
The reasons for this were not only the existence of social tensions (disputes over
Bahrushin 1955, p. 49.
Yusupov, Karabulatova 2014, p. 247; Zamaletdinov et al. 2014, p. 216.
23 Sayfulina et al. 2013, p. 494.
24 Yusupov, Karabulatova 2014, p. 248; Zamaletdinov et al. 2014, p. 217.
21
22

570
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Tatars of Siberia: Religious Rebirth and Identity Problems

fields, harvests, pastures, equitable positions in the community, etc.) but also
existing lingual and ethnic differences.25
Gradually, there was a process of occlusion of Islam in some areas of public
life after Siberia came under the rule the Russian government as a result of
increasing Russian control over the area. Hereafter, a policy of forcible
Christianization weakened Islam’s hold in Siberia. As a result of Christianization,
Pilothouse conducted a forcible christening of Turin Tatars between 1718 and
1720. In this manner, 2,500 Tatars of both sexes were also converted to
Christianity in the Tobol governorate in between 1749 and 1758.26
The protection of Islam declared by Catherine the Great put an end to this
oppression of the non-orthodox Christian population. A number of religious and
educational institutions were created. The Orenburg Islamic clerical assembly,
created in Ufa in 1778, undertook the management of clerical affairs. Mosques
were constructed according to established examples, the first Russian printing of
the Koran was issued in 1787 and 172 publications of the Koran were issued
between 1791 and 1917 in Russia. The idea of converting the Tatar population to
Orthodox Christianity remained alive in the following century. However, few were
now persuaded into christening. According to N. M. Yadrintsev’s findings, only
300 people were christened from the Tatar community of the Tobol governorate,
which “constitutes a solid the Total governorate, which has a practicing Islamic
population of around 40,000 people.”27
The shift from the banning of Islam to its acknowledgement began in 1744
(in the period of active missionary work by the Russian church and state) with the
granting of permission to the inhabitants of Siberian mono-confessional
settlements to build mosques, in accordance with established standards regarding
parish numbers and a range of rules. State-Islamic relations lost their former
tension after the state withdrew from direct participation in the Christianisation of
Siberian native peoples, suspended the work of the Novokreschenskaya Office in
1764, and declared the need to follow the principles of voluntary participation in
Christian enlightenment.28
The process of Islam’s politicisation began at the beginning of the 20th
century in Russia. Siberian Muslims expected the interjacent government to
implement democratic reforms after the 1917 February revolution. The interjacent
government adopted the rule On Cancellation of Confessional and National Limitations
where the equality of citizens in the social and economic and political spheres,
regardless of religion, was proclaimed, and dozens of articles of criminal and
administrative legislation that limited population rights according to religious
attributes were cancelled.29 However, instigation of the state’s strict new dictate

Yusupov, Karabulatova 2014, p. 248.
Valeev 1993, p. 29.
27 Yadrintsev 2003, p. 115.
28 Zagidullin 2007, p. 367.
29 Garifullin 2004, p. 71.
25
26
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was not supported by practical deeds or church dependence on the state, and
Orthodoxy’s superiority remained practically unchanged.30
Siberian Tatars held a special position among Siberian aboriginals. A special
political and administrative and economic course was followed with regard to them
over the three centuries following Siberia’s joining the Russian state. The Russian
government conducted a deliberate policy of breaking up traditional relations and
contacts, Russification, degrading Siberian Tatars’ position and diminishing their
rights compared to Russian farmers during the 19th and beginning of the 20th
centuries.31
The Soviet state began to follow a more flexible policy towards the Islamic
population and the “offensive” on Islam was postponed. Moreover, the
Commissariat for Islamic affairs and its structure at the local level was created by
an ordinance of the RSFSR Council of People’s Commissars in February 1918.
Also created at this time was the Tobol (Tyumen) Islamic national administration
with departments of religion, enlightenment and finances.32
The exclusion of religion from societal life was brought to the level of an
essential task by party and Soviet authorities from the mid-1920s. It should be
remarked that the national self-awareness of Siberian Tatars was frequently aligned
with their religious self-identity. Moreover, sometimes an individual felt first of all
like a Muslim: that is, the religious affiliation meant more than the ethnic. Many
contemporary Muslims believe that Islam is not so much a faith as a way of life. In
this regard, they use Sharia law in everyday life; however, these rules are subject to
transformation under the influence of migration and globalisation.33 Speaking of
the subsequent period (up to the beginning of the USSR’s democratic changes in
the second half of the 1980s), it should be admitted that conditions formed which
prevented the free development of religion in the region: any unauthorised form of
religious activity was prohibited, theological books were ruthlessly committed to
flames, mosques were demolished and ministers of religion were subjected to
persecution.
The true realisation of the principle of freedom of conscience - and
admission of the fact that Islam secures contact between generations, creates
respect for traditions of the past, determines moral codes and makes a certain
contribution to the formation of tolerance and civil society - can only take place in
conditions of liberalisation and democratisation. The Spiritual Administration of
Muslims of the Tyumen district headed by G. M. Bikmullin was registered in 1998;
the Spiritual Administration of Muslims of Asian Russia, headquartered in
Tobolsk, in 2000; and the Kazanskoe Administration of Tyumen district by the
Spiritual Administration of Muslims of Asian Russia was registered in 1992.34
There were 87 Islamic communities registered throughout south Tyumen district
Nabiev 2002, p. 18.
Bakieva 2011, p. 8.
32 Garifullin 1995, p. 44; Zagidullin 2007, p. 26.
33 Karabulatova et al. 2013, p. 142; Ryazantsev et al. 2014, p. 176; Karabulatova, Polivara 2015, p.
145; Ryazantsev et al. 2015, p. 68.
34 Garifullin 2004, p. 31.
30
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in early 2004, 14 in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug and 25 in the KhantyMansi Autonomous Okrug.35 Two-hundred-and-sixty-eight religious organizations
of various confessions were registered in Tyumen district, according to
information from the data portal of the RF Justice Ministry as of 28 March 2013.
Change of traditional religious faith degrades ethnic identity, can lead to its
radical change and even to change of ethnonym. An essential influence of religion
on ethnicity - the formation of ethnical community solidarity - is explained by its
deep connection to the national mindset and its religious foundations. Religious
change undermines ethnical foundations, expropriates a person from his nation,
changes relations to the self and to other peoples, and produces marginality of
ethnical consciousness. Repressive religious policy also leads to a nation’s loss of
identity and change of its character - democratisation renews traditional religious
values. There is now occurring a surge of interest in religious rituals and traditions,
and activation of ethnical self-awareness by Tatars of the South Tyumen district.
Mosques are being built in towns and communities, and Muslims have obtained
the opportunity to make pilgrimages to Mecca. Members of the younger
generation can increasingly be found frequenting mosques. The policy of
preserving religious faiths that were traditionally an unalienable part of an ethnic
group’s psychology and way of life facilitates the preservation of ethnicities.36 The
churchmen of Tyumen district were asked the following set of questions: “Today
people speak a lot of a religious rebirth in our country. Is it noticeable in your
neighbourhood? What do you think it can be attributed to?” Here are some of the
answers given:
Young people aim to make nikah [muslim marriage], give Islamic names to their
children, give birth not to one but three or more children, and pay attention to the
traditions of their nation. In my neighbourhood it is also noticeable. Relatives fast,
read namaz [daily prayers], hold commemorative events and help the miserable.
(Man, customer officer, 47);
The national self-awareness of people is increasing, [and] they feel like Muslims
through religion. (Man, pensioner, 67);
My son entered upon namaz from 16, married a Tatar girl - she also reads namaz
now, my daughters and son-in-law with his son keep a fast, hold our events,
sacrifice sheep into Korban, give Islamic names to their children. They do not drink
alcohol, do not smoke. You see, it is noticeable in my family. They have a way of
life that is Islamic on the one hand and healthy on the other hand. (Man,
businessman, 57);
Following a pattern set by me, my cousin entered upon namaz, married a Tartar.
We have a cooperative business. All my friends also follow Islam. Some have two
and three wives, they provide for them equally. We all attend Friday namaz. It is
attributed to the fact that Russia has become an open democratic state. (Man,
private company, director, 29).

35
36
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As judged from the results of surveys conducted by regional sociologists,
ethnical self-identity is sufficiently sustained and possessed a positive orientation
among Tatars of the South Tyumen district in the period 2001-2010 (table 1).37
Satisfaction
Satisfied
Not satisfied
Do not attach importance
to national affiliation
Hard to answer

Percentage by
Year
2001
2010
77.7
90.3
1.7
3.2
13.5
6.0
7.1

2.4

Table 1. Dynamics of respondents’ answers to the question of degree of their national
affiliation satisfaction, as a percentage of total number of respondents

Answering the question as to which nationality they belong, scarcely more
than a third of those asked (28.2%) called themselves just Tatars. Other
participants in the survey (70.2% according to survey data) concretized their
answers: two thirds of the representatives of the Tartaric population (62.4%) called
themselves Siberian Tatars, and 7.8% Kazan Tatars.
Let us represent mindset positions of respondents towards religion generally
and depending on national affiliation (table 2) in particular.
Answer variant

Yes, I am a churchman
No, I am not a
churchman
I seek a way to God
Hard to answer

All
respondents
61.0
5.8
12.8
20.4

By Nationality
Siberian Kazan
Tartar
Tartar Tartar
62.0
60.0
57.1
7.0
4.8
8.9
9.0
21.5

14.3
19.8

17.9
10.7

Table 2. Respondents’ positions towards religion, by nationality, as a percentage of total
number of respondents

Table 2’s data make indicate that:
1. The religious population of the South Tyumen district is 61% - higher
than the average for Russia (53% of population is religious).
2. The proportion of the population fluctuating between faith and nonbelief is 12.8%.
3. The unreligious population (confirmed atheists) of the South Tyumen
district constitutes 5.8%.

37
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4. The proportion of religious to unreligious members of the total
population depends to a great extent on a complex of social and economic,
territorial, social and political, historical, confessional and ethnic factors. This
proportion is about 3:1 generally across Russia.
The social and demographic characteristics of religious and unreligious
representatives of the Tartar population are now indistinct. It is hard today to
ascertain the extent to which the degree of religiosity depends on the age, social
standing, place of residence, education, marital status, and income level of
respondents. This situation was also confirmed in the summer of 2014 in the
course of in-depth expert interviews carried out in an ethnical and sociological
survey study of the modern confessional situation condition as part of the
Preservation of National Identity of Tartarian Nation (2014-2016) State programme
according to the Tatars in the Regions of the Russian Federation: Religious Rebirth and
Identity Problems - Ethnical and Sociological Survey of Modern Situation project.
Answering the question “How often do you attend a mosque?” just under a
quarter of the representatives of the Tartarian population (23.4%) said that they
never attended a mosque, just over half attend seldom, and 12.8% attend a mosque
on Fridays. 8.1% of participants found it hard to answer. Initially we assumed that
only religious respondents would have given a positive answer, but the analysis
demonstrated that the mosque is attended not only by religious people but also by
both the unreligious and those who search for a way to God.
Let us consider the dynamics of answers to the question of whether
respondents follow customs of their nation, as obtained in the course of
monitoring surveys in the period 2001-2010 (table 3). As data represented in the
indicated figure shows, the situation has changed greatly over the last 10 years. The
number of representatives of the Tartarian population that entirely follows the
customs of its nation has increased by 4.5 times, jumping from the third to the
second ranked answer.
Follow customs
Entirely
Partly
Do not follow
Do not know
customs
Hard to answer

Percentage by Year
2001
2010
6.1
27.2
65.0
64.6
24.2
5.1
4.7
2.1
0

1.0

Table 3. Dynamics of answers of the question of whether respondents follow customs of
their nation, as percentage of total number of respondents

The respondents who in 2010 gave a positive response when asked whether
they follow customs of their nation were invited to indicate exactly which customs
they followed. In decreasing order of significance, these were: handing out sadaka
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(alms) - 84.7%; hold ash, hatym (treat-prayer-, Koran reading) - 71.1%; nikah
wedding - 64.2%; funeral traditions - 56.2%; naming - 46.2%; attending a mosque 34.8%; sunnet (circumcision) - 30.5%; sacrifice - 27.6%; donating towards the
construction of mosques, other holy constructions - 20.4%; aiming to eat only
halal products - 17.8%; pilgrimage (hajj) - 1.6%.
It was interesting to discover the opinions of respondents as to whether the
Tartarian population is at risk of losing its national originality (table 4).
Almost every second representative of the Tartarian nationality (46.9%)
answered positively the question of whether respondents are going to start
learning, following national traditions and customs in the near future. The opposite
answer (“no”) was given by six times fewer participants (6.9%). It is interesting to
note that more than a third of respondents (38.0%) never thought about this and
almost every tenth (8.2%) could not answer the question raised. More often
women gave a positive response; however men did not begin to think about the
question of whether it is worth starting to learn to follow the national traditions
and customs of the Tartarian nation in the near future.
Risk

Exists
Exists but it is not worth exaggerating
No
Never thought about this
Hard to answer

Percentage by
Year
2001
2010
37.7
39.9
28.6
24.3
11.8
17.3
19.2
10.8
2.7
7.6

Table 4. Dynamics of answers to the question of whether there exists a risk of losing
national originality for the Tatars, as percentage of total number of respondents

Siberian Tartars were always a relatively literate nation. According to the
data of the first population census of Russia of 1897, in the Tobol governorate the
literacy rate of Russian men was 17.5%, and of women was 4.5%; amongst Tatars
the literacy rates of men and women were 25.4% and 16.8% respectively. There
was a mosque in every Tartarian village. 137 mosques were registered in 1905 and
in almost every one a mektebe or madrasa functioned. The native language,
Russian, mathematics and geography were studied in madrasas, besides Koranic
foundations, and great attention was paid to upbringing in keeping with national
and cultural traditions. Rural communities bore the costs of maktabe (library) and
madrasa (school) supplies, the state did not finance education of indigenous
dwellers.38
It is worth noting that the first grammar of the Tartar language was worked
out by the teacher and missionary of Tobol’s main folk school, Iosif Giganov, and
38

Sayfulina et al. 2013, p. 494; Karabulatova, Sayfulina 2015, p. 305; Gabdrafikov et al. 2015, p. 217.

576
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Tatars of Siberia: Religious Rebirth and Identity Problems

published in Saint Petersburg in 1801. It is written in the Siberian Tatars dialect
and was meant for teaching Orthodox religion to Tartar children in their native
language. Such teaching was conducted in Tobolsk for over a century. The main
goal of the imperial government was the Christianisation and Russianisation of the
non-Russian population. The rules On Measures of Education of Indigenous Dwellers
Inhabiting Russia laid down in March 1870 mark that
The finite goal of education of all indigenous dwellers living within the bounds of
our motherland must be indisputably their Russianization and alliance with the
Russian nation.39

Under Soviet power, madrasas and mektebes entered the state education
service. The foundation of the newly created Soviet education service and training
were the intellectual and moral values of the pre-revolutionary mental education
service. Gradually, madrasas and mektebes were transformed into national
Tartarian secular elementary and modern secondary schools. The Tartarian schools
were opened during a period of strengthening of the socialist regime in Tyumen
and Tobolsk cities, and in the regions of compact Tatar population (the Tyumensk,
Tobolsk, Vagaisk, Yalutorovsk, Yarkovsk, Nizhnee-Tavdinsk, Aromashevsk,
Uvatsk, Isetsk, and Zavodoukovsk regions). There was no Tartarian hamlet
without an ungraded elementary school in the region. There were 156 Tartarian
schools - including 118 elementary, 36 modern secondary and two secondary with a total contingent of 8,427 pupils in 1951, just six years after the Great
Patriotic War. These were for certain Tartarian national schools, teaching all
subjects in the native language. There were up to nine periods a week for Russian
language and literature. Pedagogic skilled workers for these schools were trained in
the Tobolsk Tartarian pedagogic college and Tobolsk state pedagogic institute in
the Tartarian and Russian-Tartarian departments.
The Tartarian schools of the region, as all other national schools, went
through all stages of the break-up of the national education system and
depreciation in the role of native languages. Khrushchev’s period is called the
“thaw.” It is characterised by the liquidation of national schools and their shifting
over to Russian-language teaching. The beginning was marked by N. S.
Khrushchev’s speech from the steps of Minsk State University. His statement that
“the sooner we begin to speak only Russian, the quicker we will build
communism” played a tragic role in the national schools’ destiny. The liquidation
of national schools and the shift to Russian-language teaching started everywhere
in the country in a very short time: the regional Tartarian newspaper Lenin yuly,
along with national faculties and departments of secondary and higher pedagogic
educational institutions in Tobolsk, were closed in 1963. Siberian Tartars were
deprived of a national education for 25 years without any transition period on the
pretext of the “improvement of Russian language teaching,” “at the nation’s
request.” Not only was teaching quality and children’s language assimilation
harmed, but students were also separated from their ethnic environments and

39
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national cultures, with psychological consequences. The Tartars started to lose
their national mindset under the influence of an alien culture.
Discussions
There are no national schools in the region today, but there are schools with an
ethical and cultural component. These are situated in the Tartar rural communities
(“rural settlements” by the new definition). Native language teaching was restored
in 119 schools in the education service at the beginning of restructuring.
Optimisation and modernisation of the education service came generally under
rural schools of the Tartar communities in recent years. As few as 57 schools
where children have the possibility of learning their native language to some extent
remained of the 119 in the region: 70% of Tatar pupils are deprived of such a
possibility as a result of their moving into Russian schools with the everyday
conveyance organisation.40Analysing the dynamics of answers to the question of
respondent’s degree of native language command, we obtained the following
information. There are 18.5% of respondents more than in 2001 that freely
command, speak and write in the Tartar language. A quarter of the respondents
(24.0%) speak and can read in this language. 9.7% of respondents only speak, and
10% respondents commands but poorly, understands but does not speak.
Communication with Russians in the industrial and social spheres, and an
increase in the population’s educational level led to the rise of the Russian
language’s role. Today the Russian language is used for everyday speech not only in
the industrial sphere with Russians but also in social situations between
representatives of the Tartar population. The Russian language has become not
only a language of international communication but increasingly a language of
intra-national communication for the Tatars as a result of constant collective work
or study in multinational collectives. The objectivity of this process reflects the real
lingual behaviour of almost all the peoples of Russia including the Tartars of the
region’s South.
A roughly equal number of representatives of the Tartar population view
interethnic marriages negatively and positively (34.7 and 33.7% correspondingly);
every fourth (26.6%) indifferently; 2.7% accept such marriage but depending on
the nationality of husband (wife); 2.4% found it hard to give an answer. Experts’
views on interethnic marriages are different. About half the experts surveyed
(48.7%) viewed them negatively in 2002; every fourth (26.3%) positively; 13.2%
indifferently; 9.2% accepted such marriage but depending on the nationality of
husband (wife); and 2.6% found it hard to give an answer.
Significant changes occurred in the views of the Tartars over the ten years
since the initial study of the Tartar population of the South Tyumen region. Firstly,
respondents started more often to express a negative attitude to interethnic
marriages. Every third representative of the Tartaric nationality expressed a
positive attitude to interethnic marriages in 2001, while in 2010 every fourth
participant of inquiry held this opinion. Secondly, people of Tatarstan seldom
40
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started to view interethnic marriages positively. Their number has decreased to
almost two percent over ten years. Opinions regarding interethnic marriages
change depending on the type marriage respondents have - mononational or
mixed. These individuals are of mixed ethnic and linguistic identity.41
Tendencies found during studies undertaken between 2001 and 2010
include:
1. 1.9% of respondents with elementary education have mixed marriages,
while this number increases to 33.0 - 38.5% among respondents that received
secondary special education and 27.1 - 42.2% among those with higher education
qualifications.
2. Respondents working in the spheres of service, education, culture,
healthcare and business enter into mononational marriages more often.
Respondents working in the spheres of education, healthcare and the oil and gas
industries entered into more mononational marriages in 2003 and those working in
business, in the sphere of service and in transport entered into more interethnic
ones.
3. People of Tatarstan who follow the customs of their nation more often
enter into ethnically homogeneous marriages. Only one in ten representatives of
the Tartar nationality who stated they followed entirely the customs of their nation
entered into mixed marriage in 2010. Herewith, 2.5 times the number of
respondents created ethnically homogeneous marriages.
4. People of the Tartar nationality who had full command of the native
language more often enter ethnically homogeneous marriages. Most respondents
that entered into ethnically homogeneous marriages (83.3%) could freely speak and
write in the native language. 52.1% of the representatives of the Tartar population
entered mixed marriages. Every fourth person in this group stated that they do not
command the Tartar language and studying it is not included in their plans.
Further, 4 times fewer people who did not speak entered into mononational
marriages than Tatar-speakers.
Regarding respondents’ answers to the question “What national cultural
events are held in your community?”, the raking of priorities in festivals showed
that sabantuy remains the most popular among representatives of the Tartar
population, while concerts of avocational collectives were ranked second. One
third of respondents indicated concerts of professional collectives as third in the
rating of cultural events, in fourth place came the festival Amal. Analysis of
answers to this question depending on the place of residence showed that concerts
of avocational collectives and sabantuy are popular among rural dwellers and
concerts of professional collectives and performances among urban citizens. The
participants in the inquiry named Kurban bairam, Uraza bairam, Mavlid, Kaz
omese, Karga botkasy, Isker-zhyen, Nauruz, and Ozyn tolym among other cultural
events.
The Tartar population largely professes Islam (of the Sunni variety) the
meaning of which has recently significantly risen: the “Islamic factor” exists in
41
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many spheres of the nation’s life - in everyday life, culture and moral orientations.
That results from a range of significant (and ambiguous) changes in the world,
country and region.42
The majority of them identify themselves with Islam. Representatives of
clergy answered the question “Can a Tartar be non-Muslim?” in the following way:
A Tartar can be non-Muslim. And a Muslim-Tartar cannot be non-Tartar. (Man,
mosque imam, 35);
A Tartar can be non-Muslim. If he professes, for instance, not Islam but other
religion. By us in a mosk a niece of a Tartarian woman in Moscow married a Hindu,
now she professes his religion. (Man, mosque imam, 49).

Praying five times a day largely regulated the everyday life of the Muslims
and Ummah. I. Georgi wrote about the Tartars in 1799:
No one refuses to pray markedly; if something prevents somebody from it, then he
prays at least isolatedly at home or in the field at sunrise or sunset, notably one takes
his shoes off and steps sometimes onto clothes laid on the ground.43

Able-bodied men necessarily attended a mosque on Friday, a high day for
Ummah. Celebratory namaz (prayer) was (and remains today) faryz that is a
responsibility that has the power of an indisputable responsibility. If a farmer
missed Friday prayer several times in a row, then he underwent overall
condemnation and was not considered a true Muslim, reduced to the category of
the faithless.
Conclusions
The overwhelming majority of religions bring ideas of peace and harmony, but,
simultaneously, include elements of opposition between “ours” and “someone
else’s.” Some media organisations also frequently exaggerate fear and hysteria
around “the Islamic factor.” The problems of preventative measures and
prevention of exactly those followers of radicalism, extremism and terrorism which
illegitimately use Islamic principles to reach unjust goals, are crucial now for the
world generally, and for Russia and the Tyumen region in particular. Allah spoke
about this in the as follows:
One who urges to intolerance does not refer to us and one who fights prompted by
intolerance does not refer to us and one who died in his intolerance does not refer
to us.44

One should note the essential role of Islam in the formation of tolerance
and liberality towards the other views, beliefs and ethnic differences that have
become a part of this region’s social and cultural life. The Muslims of the Tyumen
region do not suffer harassment, and good conditions exist for the observance of
religious traditions, customs, rituals, study and promotion of their religion, and for
the harmonisation of interrelations with the representatives of other religions in
the region.
Garifullin 2004, p. 81.
Georgi 1799, p. 21.
44 Starostin 2010, p. 11.
42
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This research project highlights important directions for further surveys:
exploring the social basis of the revival of religious learning and the specificity of
the Tatars’ religiosity; investigating the characteristics of religious practices and the
channels by which religious knowledge is obtained; considering trends in changing
religious identity and its connection to other kinds of identity; studying Islam’s role
in the preservation of ethnic identity, along with ethnic and cultural value
orientations and policies; determining the character of ethnic and confessional
interaction in the region and factors influencing this, including factors of
integration/disintegration of the Tatar-Muslims; and exploring the functions of
religious institutions (religious administrations, mosques) and the Islamic clergy in
modern society.
Siberian Tatars: Religious Rebirth and Identity Problems
(Abstract)
The article characterises the ethno-confessional situation in Siberian Tatar communities, analyses the
process of “religious rebirth” and various forms of its expression, and investigates the role of Islam in
ethno-national self-awareness, in value systems and in ethno-confessional relations. Practical results
were obtained by means of ethno-sociological surveys conducted in the summer of 2014, information
collected by state and departmental statistical bodies, reviewing scientific and publicistic literature,
and secondary analysis of data from mass surveys conducted previously in the Tyumen region. The
article explores the history of Islam in the Tyumen region, from its first appearance in the late 14th
century, to its adoption as the main religion of the region in the 16th century, and through periods of
subsequent repression and toleration. Following the period of religious repression under the Soviets,
where attempts were made to Christianise the region, a new period of religious tolerance opened up.
The survey conducted for this study attempts to explore attitudes towards Islamic traditions amongst
contemporary Siberian Tatars. The researchers found a general trend towards increasing interest in
Islamic traditions, such as Muslim marriages, prayer and study of the Koran, among the younger
generation of the south Tyumen region who describe themselves as Tatars. There is a conclusion
formulated that today the Muslims of the Tyumen province do not suffer harassment, and that there
are good conditions for observing religious traditions and customs, and for harmonisation of
interrelations with representatives of other religions in the region.
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- Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Comunicări Ştiinţifice. Mediaş.
- Conspecte numismatice. Chişinău.
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Convieţuirea-Együttélés
Corviniana
CPF
CretaceousRes
Crisia
CRP
Cultura creştină

Dacia
Dări de seamă
DB
De Antiquitate
DFS
DP
Drevnosti Altaja
EHQ
EphNap
EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
751

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

Lista abrevierilor

HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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XILOGRAVURILE DE TRADIŢIE BIZANTINĂ ALE LUI
GRIGORIE IEROMONAH DIN TRIODUL TIPĂRIT
LA BUCUREŞTI ÎN ANUL 1768
Cornel TATAI-BALTĂ
Anca Elisabeta TATAY
Bucureştiul, centru cosmopolit, în care fluxul de idei era propulsat din varii
direcţii, a determinat ca aici să se formeze un focar cultural renumit1.
La Bucureşti, în perioada 1573-1830, au funcţionat mai multe tipografii:
Tipografia de la Mănăstirea Plumbuita, Tipografia Mitropoliei, Tipografia
Domnească, Tipografia Nouă a Mitropoliei, Tipografia de la Mănăstirea Tuturor
Sfinţilor, Tipografia de la Mănăstirea Sfântul Sava sau Tipografia Şcolii
Văcăreştilor, Tipografia grecească, Tipografia de la Izvorul Tămăduirii, Tipografia
laică de la cişmeaua Mavroghenii ş.a.2. Acestea au scos la lumină aproximativ 350
de cărţi (în limbile română, greacă, slavonă, arabă ş.a.) cu tematică diferită:
bisericească, didactică, ştiinţifică, literară etc.3. Respectivul număr situează
Bucureştiul, din punct de vedere cantitativ, pe primul loc4 între toate centrele
tipografice (Târgovişte, Govora, Buzău, Râmnic, Blaj, Sibiu, Braşov, Iaşi,
Mănăstirea Neamţ, Buda, Viena etc.) care au editat cărţi româneşti în perioada
1508-1830 (pe locul 2 se situează Iaşiul, iar pe 3, Buda - Ungaria). Nu întâmplător,
cărţile tipărite la Bucureşti au circulat intens în întreg spaţiul locuit de români şi
chiar în afara acestuia5, înrâurind în diferite grade evoluţia tiparului, a graficii şi
culturii româneşti.
O mare parte din aceste cărţi sunt împodobite cu reuşite cadre de foaie de
titlu, ilustraţii, frontispicii, viniete, steme şi alte elemente (litere şi ornamente
tipografice) gravate cu precădere în lemn, dar ocazional executate şi în metal6. Între
gravorii în lemn care semnează în cărţile imprimate la Bucureşti se află:


Acest studiu este finanţat dintr-un grant al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, CNCSUEFISCDI, cod proiect: PN-II-RU-PD-2012-3-0433.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail: ctataibalta@yahoo.com.

Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca; e-mail: ancatatai@yahoo.com.
1 Vezi, de pildă, Giurescu 2008.
2 Simonescu 1930-1934, p. 118-135 (sau sub formă de extras, 1935); Decei 1945, p. 365-371;
Simedrea 1965, p. 845-942; Alexianu 1967, p. 609-639; Demény 1972, p. 203-223; Tomescu 1968;
Simonescu, Buluţă 1994; Papacostea-Danielopolu, Demény 1985.
3 BRV, I-IV, 1903-1944; Poenaru 1973; Râpă-Buicliu 2000; Mârza, Bogdan 2013.
4 Miskolczy 1983, p. 301.
5 Theodorescu 1961, p. 879-921; Cristache-Panait 1972, p. 157-162; Mârza, Tatai-Baltă 1980, p. 759768; Păcurariu 1968, p. 1-173; Şchiau 1978; Stoicescu 1983.
6 Iorga 1923, p. 51-58; Iorga 1931, p. 32-55; Molin 1960, p. 683-719; Tatai-Baltă 1979, p. 441-467;
Dima-Drăgan, Avramescu 1981, p. 506-524; Oprescu 1942 etc.
Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 587-607.
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Ieromonahul Lavrentie (sec. XVI), Ivan (Ioanichie) Bakov, Damaschin Gherbest,
Antim Ivireanul (sec. XVII), Ursul Zugrav, Vasilie Dobromirski, Grigorie
Ieromonah, Stanciul Tipograf (sec. XVIII), Ghervasie Monah, Simeon Ierei,
Ieromonahul Costantie (sec. XIX)7. Pe parcursul secolului al XVIII-lea şi în
primele decenii ale secolului al XIX-lea se refolosesc frecvent plăcile de lemn
gravate anterior la Bucureşti, dar şi la Buzău ori Râmnic, între care se află şi cele
realizate în epoca lui Constantin Brâncoveanu, ce ating un înalt nivel de măiestrie
artistică. De asemenea, se vor executa xilogravuri după modele anterioare. O
dovadă concludentă în acest sens o reprezintă ilustraţiile şi frontispiciile semnate, şi
în bună măsură datate, de Grigorie Ieromonah.
Ştim că pentru o vreme, acesta a îndeplinit funcţia de tipograf al „Tipografiei
Sfintei Mitropolii a Bucureştiului”. Pe un exemplar al Liturghiei din 1747 sunt
consemnaţi „Barbul Buc(ureşteanul) i Grigore Tipografi”8. Evanghelia din 1750 este
scoasă la lumină tot „De Barbul Buc. i Grigorie Tipografi9”. În Triod, 1768,
semnează: „S-au tipărit de prea plecatul între Ieromonahi, Grigorie Ieromonah
Tip(ograf)”10. Mai aflăm că imprimarea cărţii Învăţătură ortodoxă de Meletie Pigas,
ediţia a II-a, în greceşte, 1769, a fost efectuată „De către Grigorie ieromonahul
tip(ograf)”11. Învăţătura bisericească din 1774 menţionează la sfârşit că datorită
ajutorului lui Dumnezeu s-a ajuns la „sfârşitulu acestii cărticele, ce s-au datu în
tipariu prinu îndemânare cuviosului între Ieromonahi chiru Grigorie, iconomulu
sfintei Mitropolii”12.
Activitatea de xilogravor a lui Grigorie Ieromonah a rămas puţin cunoscută,
deşi a fost amintită de Ioan Bianu şi Nerva Hodoş, care însă nu nominalizează vreo
imagine, dar atrag atenţia că unele dintre ele sunt datate „1768”13. Daniela Poenaru
consideră că xilogravura Maica Domnului cu Isus în braţe, semnată cu iniţiala G din
Acatist, 1753, îi aparţine lui Grigorie Ieromonah14, afirmaţie la care subscriem.
Dan Râpă-Buicliu enumeră cinci xilogravuri semnate de Grigorie Ieromonah
(la două dintre ele specificând şi anul execuţiei) în Triodul din 179815, iar Ana
Andreescu reproduce şase dintre xilogravurile meşterului bucureştean, care
împodobesc Triodul apărut în 1768, la care fie nu indică numele autorului sau data
execuţiei, fie indică eronat numele acestuia16.
Cercetând cartea românească veche tipărită la Bucureşti am constatat că
Grigorie Ieromonah semnează xilogravuri în diferite cărţi. Liturghiile din 1747
conţin: Proscomidia, Ioan Gură de Aur (şi datat 7255=1747), Vasile cel Mare, Grigorie
Tatai-Baltă 1995, p. 26, 30-33, 37, 40.
BRV II, p. 98-99; Dumitrescu 1960, p. 371. Apud Poenaru 1973, p. 192.
9 BRV II, p. 113. La p. 173 şi 561 aflăm că Liturghia de la Râmnic din 1767 are ca diortositor pe
„smeritul între ieromonahi Grigorie Ieromonahul”.
10 BRV II, p. 192; BRV IV, p. 252; Poenaru 1973, p. 211.
11 BRV II, p. 193.
12 Ibidem, p. 206.
13 Ibidem, p. 192, 211.
14 Poenaru 1973, p. 43, 45, 332. Xilogravura a apărut pentru prima dată în 1747 în Rugăciuni în toate
zilele săptămânii, dar nu e pomenit numele (sau iniţiala) gravorului (ibidem, p. 32).
15 Râpă-Buicliu 2000, p. 342-343.
16 Andreescu 2004, p. 128-132.
7
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Dialogul (şi datat 7255=1747) şi Emanuel în potir, pentru care s-a recurs la modele
mai vechi. Tipăritura Rugăciuni în toate zilele săptămânii, 1747, posedă ilustraţia Maica
Domnului cu Pruncul, iar Ceaslovul din 1748 o Bunavestire.
În Evanghelia din 1750 apare frontispiciul cu Isus Hristos între Maica Domnului
şi Ioan Botezătorul (fig. 1), principalii sfinţi intercesori care se roagă pentru iertarea
păcătoşilor. Importantă în iconografia bizantină, tema poartă numele de Deisis (în
greceşte, Rugăciune). Acest frontispiciu (repetat în Cazanii, Bucureşti, 1768 ş.a.), în
care personajele sfinte sunt încadrate în medalioane circulare, împresurate de
motive fitomorfe, este semnat, la baza medalionului Fecioarei, „de Grigorie
tipo(graf)”, el fiind şi unul dintre tipografii cărţii, după cum s-a văzut mai sus.
Mai amintim că ulterior Triodului din 1768, a cărui decoraţie ne preocupă în
studiul de faţă, Grigorie Ieromonah mai semnează o gravură, reprezentând-o tot pe
Maica Domnului cu Pruncul, în Slujba Sf. Varnava şi Sofronie din Atena şi a Sf. Hristofor
din Mela, 1769.
Triodul din 1768, tipărit de „Grigorie Ieromonah Tip(ograf)”, este decorat cu
zece xilogravuri semnate de acelaşi Grigorie Ieromonah, dintre care şase sunt şi
datate, în 1768.
Mai întâi ne întâmpină frontispiciul cu scena Deisis (fig. 2), aproape identic
cu cel existent în Evanghelia din 1750, dar de data aceasta semnat şi datat jos la
mijloc: „De Grigorie Ieromonah 1768”. Şi aici figurile sunt redate bust, Isus
Hristos, privit frontal, binecuvântează cu ambele mâini, iar Maica Domnului şi
Ioan Botezătorul, înclinaţi spre Mântuitor, întind mâinile în semn de rugăciune.
Cele două frontispicii ale lui Grigorie Ieromonah, ce înfăţişează compoziţia Deisis,
sunt foarte asemănătoare cu altele gravate anterior (Evanghelie, Snagov, 169717,
repetat în Triod, Buzău, 1700 şi în diferite cărţi de Bucureşti, printre care şi în Triod,
1746).
În ilustraţia de dimensiuni reduse, Vameşul şi fariseul (fig. 3), gravorul
bucureştean ne prezintă un interior de templu, prevăzut cu arcade semicirculare ce
se sprijină pe coloane simple, cu pereţii străpunşi de ferestre cu forme diferite,
unele cu zăbrele. Deasupra pardoselii, alcătuită din dale ornamentale pătrate,
dispuse oblic, ce provoacă evidente efecte decorative, atârnă un candelabru cu
braţe în care se află lumânări. Se mai observă o draperie cu ciucuri. În faţa unui
pupitru de rugăciune, împodobit cu volute şi cu o floare, este aşezat în genunchi
fariseul (conform Bibliei ar trebui să fie în picioare, Luca 18, 11-13), îmbrăcat în
veşminte orientale, rugându-se şi lăudându-se cu făţărnicie. În spatele lui, vameşul,
aflat în picioare, cu capul plecat, îşi loveşte pieptul în timp ce se roagă cu smerenie
şi căinţă. Analogia acestei ilustraţii cu aceea din Triodul de la Buzău din 1700,
executată, după cât se pare, de reputatul gravor ucrainean Ioanichie Bakov, este
evidentă18. Gravura se repetă în Triod, Bucureşti, 1746.
Răstignirea (fig. 4), ilustraţie de dimensiuni mai ample, cu numeroase
personaje, este semnată şi datată: „De Grigorie Ieromonah 1768”. Ţintuit pe o
cruce mare, situată în centrul imaginii, Isus Hristos este reprezentat mort, cu capul
uşor aplecat, fiind învelit doar cu o pânză care îi acoperă şoldurile. Faţa Lui,
17
18

BRV I, fig. 220, p. 355.
Ibidem, fig. 238, p. 408.
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întoarsă spre Maica Sa, păstrează o expresie gravă a măreţiei în suferinţă, expresie
care ne duce mai degrabă cu gândul la somn. Astfel I s-a dat o „înfăţişare umană
firească”. Acest tip de reprezentare este specific Bizanţului şi datează din secolul al
XI-lea19. Isus poartă pe cap cununa de spini şi nimbul cruciger cu inscripţia OωN
(care, întregită, se traduce prin: „Eu sunt cel ce sunt”, cuvinte spuse lui Moise, de
Dumnezeu, pe muntele Horeb). În partea de sus a crucii este fixată filactera cu
iniţialele I(sus) N(azarineanul) Î(mpăratul) I(udeilor). Partea de jos a crucii este
prevăzută cu un suport pentru picioare (un suppedaneum), pe care au fost bătute
picioarele lui Isus în două cuie. Reprezentarea oblică a acestuia, cu înclinaţia în sus,
spre dreapta, şi în jos, spre stânga lui Hristos, ,,capătă sens simbolic: îndreptarea
tâlharului celui bun şi condamnarea celui rău”20. Redarea picioarelor Mântuitorului,
bătute fiecare în câte un cui, se bazează pe o tradiţie veche care datează din primele
secole ale creştinismului. Un exemplu concludent în acest sens ar fi cel din
manuscrisul ilustrat Evangheliarul lui Rabulla, realizat în Siria Răsăriteană în anul 586,
păstrat la Biblioteca Laurenţiană din Florenţa21.
La baza crucii se găsesc un craniu şi câteva oase. Ele simbolizează biruinţa
asupra morţii şi a iadului şi aparţin lui Adam, care, după părerea unora, a fost
îngropat sub Golgota. Acest detaliu a fost preluat de tradiţia bizantină din izvoarele
apocrife pentru a sublinia rolul dogmatic al reprezentării Răstignirii: „mântuirea
primului Adam prin sângele lui Hristos, Noul Adam, Care S-a făcut om ca să
mântuiască neamul omenesc”22.
De o parte a crucii se află Maica Domnului şi femeile mironosiţe, iar de
cealaltă parte este Apostolul şi Evanghelistul Ioan, cu o înfăţişare tânără şi smerită.
El este singurul apostol prezent la Răstignire, deoarece numai el L-a urmat pe Isus
pe Golgota23. Toate personajele au atitudini delicate, în acelaşi timp reţinute şi
grave, durerea stăpânită de pe feţele lor trădând o credinţă puternică.
În partea stângă a gravurii se zăreşte un ostaş, călare pe un cal, care
străpunge cu suliţa coasta lui Hristos (Ioan 19, 34). Conform tradiţiei el este sutaşul
Longinus (Evangheliarul lui Rabulla; fresca de la Santa Maria Antiqua, Roma, sec.
VIII etc.). De notat că redarea soldatului călare, cu lancea în mână, este specifică
artei apusene. O întâlnim, de exemplu la A. Dürer (xilogravura Calvarul de pe munte,
1501) sau la P. P. Rubens (pictura Împunsătura de lance, 1620, Muzeul din Anvers).
Este adevărat că şi Dionisie din Furna vorbeşte de ostaşi călări, dar pe care
Constantine Cavarnos îi consideră de provenienţă occidentală. Alături de soldatul
călare din gravura noastră se mai află un pedestraş, iar în partea dreaptă a imaginii
figurează mai mulţi bărbaţi ce poartă arme. La picioarele acestora, alţi trei trag la
sorţi cămaşa Mântuitorului. Isus este flancat de crucile celor doi tâlhari,
condamnaţi odată cu El. Aceştia au mâinile răsucite peste braţele laterale ale
crucilor. Fundalul gravurii prezintă edificii cu turnuri de tip rusesc, de dimensiuni
apreciabile, ce vor să sugereze Ierusalimul. Deasupra acestuia se înalţă cerul pe care
Uspensky, Lossky 2003, p. 195.
Ibidem, p. 196.
21 Cavarnos 2005, p. 98; Talbot Rice 1997, p. 37.
22 Uspensky, Lossky 2003, p. 195-196.
23 Cavarnos 2005, p. 99.
19
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se profilează cea mai mare parte a crucii lui Hristos. Răstignirea la loc deschis arată
semnificaţia cosmică a morţii lui Isus, care a curăţat cerul şi a eliberat întregul
univers de sub stăpânirea demonilor24. Soarele şi luna (ziua şi noaptea), întunecate
de straturi de nori învolburaţi, redate cu chip de om în colţurile din stânga,
respectiv dreapta, sus, reprezintă lumea văzută, îngrozită de moartea Creatorului
său25.
Răstignirea semnată şi datată în 1768 de Grigorie Ieromonah este extrem de
asemănătoare cu cea executată, foarte probabil, de Ioanichie Bakov, pentru Triodul
de la Buzău din 1700 (fig. 5), deosebirile esenţiale constând în faptul că inscripţiile
explicative nu mai sunt în slavonă, ci în limba română. Gravura se repetă în Triod,
Bucureşti, 1746. La rândul său, ilustraţia de la Buzău a avut, după opinia noastră, ca
model xilogravura semnată şi datată „VR. Rc. 1630” din Triodul de la Kiev, tipărit
în 1631 (fig. 6), 1640, 164826.
Învierea lui Lazăr (fig. 7) este semnată „De Grigorie Ieromonah” la bază, la
fel ca celelalte ilustraţii ale sale. Doar Evanghelistul Ioan (11,1-45) descrie acest
eveniment care constituie ultimul miracol săvârşit de Fiul lui Dumnezeu înainte de
Patima Sa pe cruce27.
În prim-planul gravurii apare Isus, aureolat (cu nimbul cruciger prevăzut cu
inscripţia OωN), purtând veşminte lungi, specifice, desculţ, urmat de apostoli,
redaţi asemănător. La picioarele Lui sunt îngenuncheate Marta şi Maria, surorile lui
Lazăr. Maria îl priveşte pe Hristos, având capul şi mâinile ridicate spre El. Puţin
mai sus decât ele este redat Lazăr, aureolat, legat cu fâşii de pânză (după obiceiul de
înmormântare), în picioare, în mormântul de pe care tocmai a fost îndepărtată
lespedea, pentru ca el să poată învia. Isus, în faţa sa, cu o înfăţişare împărătească,
maiestuoasă, îl binecuvântează cu mâna dreaptă, în timp ce în stânga ţine un sul
închis. Isus strigă cu glas tare: „Lazăre, vino afară”28, neascunzând minunea, cum a
făcut de exemplu cu învierea fiicei lui Iair, ci dimpotrivă. Astfel, sunt prezenţi
numeroşi oameni29.
Un munte destul de arid (pe care se zăresc doar câteva floricele) se înalţă în
planul secund, în timp ce în ultimul se vede cetatea Vitaniei (redată prin clădiri de
diferite forme, cu acoperişuri în două ape, cu turnuri şi cupole, una dintre ele cu un
drapel în vârf - toate acestea fiind caracteristice ambianţei ruseşti), apărată de un
masiv zid de piatră cu creneluri şi străpuns de o poartă terminată în arc
semicircular.
Şi de data aceasta, ilustraţia lui Grigorie Ieromonah este foarte asemănătoare
cu aceea semnată de Ioanichie Bakov şi datată în 1700 din Triodul de la Buzău din
1700 (fig. 8)30, repetată în Triod, Bucureşti, 1746. Indubitabil, xilogravura buzoiană
Uspensky, Lossky 2003, p. 196.
Ibidem, p. 198.
26 Kameneva, Guseva 1976, p. 25, 29, 33, 60, fig. 542. O copie a acestei gravuri se regăseşte în Triod,
Cernigov, 1685, semnată şi datată „P. S. Rc 1641”, pentru care vezi Guseva, Polonscaia 1990, p. 21,
59, fig. 1998. Credem că este vorba de Poloveţchi Stefan (ibidem, p. 37-38).
27 Uspensky, Lossky 2003, p. 187.
28 Ştefănescu 1973, p. 101-102; Uspensky, Lossky 2003, p. 188.
29 Ibidem, p. 187.
30 BRV I, fig. 232, p. 402.
24
25
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este de inspiraţie ucraineană, după cum confirmă următoarele ilustraţii: 1. semnată
Lazar (?) şi datată 1628, Triod, Kiev, 1631 (fig. 9); Cazania lui Petru Movilă, Kiev,
1637; Triod, Lvov, 164231; 2. semnată VU şi datată 1662, Triod, Lvov, 1667 şi
168832. Amintim în treacăt că sub ilustraţia Învierea lui Lazăr apare în mod
surprinzător iniţiala chirilică C (adică S), compusă din doi dragoni afrontaţi,
semnată Grigorie Ierom.
Xilogravura Intrarea lui Isus în Ierusalim (fig. 10) este semnată şi datată:
„Grigorie Ieromonah”, 1768. Respectivul episod, numit şi Duminica Floriilor, după
cum precizează şi inscripţia explicativă, reprezintă unul dintre Praznicele
Împărăteşti, fiind menţionat de toţi cei patru evanghelişti (Matei 21, 1-11; Marcu
11, 1-11; Luca 19, 28-38; Ioan 12, 12-16).
Aflat în centrul compoziţiei şi de fapt al întregului univers, Isus intră
triumfător în cetatea Ierusalimului, călare pe o asină, cu picioarele dispuse pe
aceeaşi parte, după obiceiul oriental. Având capul înconjurat de nimbul cruciger cu
inscripţia OωN, El binecuvântează cu mâna dreaptă, iar în cealaltă, sprijinită pe
genunchi, ţine un rotulus închis. Este urmat de apostoli care sunt aureolaţi, deşi nu
ar trebui să fie în această perioadă a vieţii lor33. Aceştia alcătuiesc un grup compact
şi au capetele la aceeaşi înălţime (isocefalie), procedeu mult uzitat în arta bizantină.
Asina calcă peste hainele aşternute de copii pe pământ în semn de respect pentru
„Biruitorul morţii”. Apariţia copiilor (care întind veşminte pe jos şi ţin în mâini
ramuri de palmier sau de finic34 - simbolul victoriei, ascensiunii, regenerării şi
nemuririi)35 se datorează Evangheliei apocrife a lui Nicodim36.
În extrema dreaptă a xilogravurii este reprezentată poarta Ierusalimului, în
care s-au strâns evreii, cu fizionomii oarecum diferite şi cu ramuri de palmier în
mâini. Ei au venit să-L primească pe Cel despre care au auzit că l-a înviat pe
dreptul Lazăr. Poarta Ierusalimului este legată de cetatea propriu-zisă, aflată în
ultimul plan, sugerată de ziduri şi diverse clădiri pitoreşti, de factură ucraineană.
Deasupra grupului apostolilor se zăresc dealuri cu palmieri, pe unul dintre ei fiind
căţărat un copil care taie crenguţe cu o secure. Alături, alţi copii aşteaptă să
primească ramuri.
„Intrarea solemnă în Ierusalim, care este, în acelaşi timp, drumul Mântuitorului spre
Patima şi moartea de bună voie, este imaginea venirii Împăratului Slavei în Împărăţia
Sa. Ierusalimul însuşi este imaginea binecuvântatei Împărăţii a lui Dumnezeu,
Ierusalimul ceresc. De aceea apare el” în gravură „atât de împodobit şi de
sărbătoresc”37.

Intrarea lui Isus în Ierusalim, gravată de Grigorie Ieromonah în 1768, este
foarte asemănătoare cu cea semnată şi datată de Ioanichie B(akov), 1700 din Triodul
de la Buzău din 170038 (repetată în Triod, Bucureşti, 1746). Şi de data aceasta,
Kameneva, Guseva 1976, p. 25, 27, 29, 60, fig. 528.
Guseva, Polonscaia 1990, p. 13, 24, 58, fig. 1949.
33 Cavarnos 2005, p. 96.
34 Uspensky, Lossky 2003, p. 190-191.
35 Chevalier, Gheerbrant 1993, p. 11.
36 Ştefănescu 1973, p. 104.
37 Uspensky, Lossky 2003, p. 192.
38 BRV I, fig. 234, p. 403.
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gravorul din Bucureşti efectuează anumite modificări nesemnificative, cum ar fi:
modul de înşirare a apostolilor, dispunerea inversă a securii copilului care taie
ramuri în palmier, numărul mai redus al elementelor de vegetaţie şi inscripţia
explicativă în limba română în locul celei slavoneşti. Incontestabil, xilogravura lui
Ioanichie Bakov este de sursă ucraineană, mărturie stând următoarele ilustraţii: 1.
semnată V, Triod, Kiev, 1631; Cazania lui Petru Movilă, Kiev, 1637; Triod, Lvov,
164239; 2. semnată Ilia, Apostol, Lvov, 163940; 3. semnată I(oan) G(linschi), Triod,
Lvov, 166741.
Ilustraţia ce narează Scene din viaţa lui Iosif (fig. 11) din Triodul de la Bucureşti,
apărut în anul 1768 este semnată: „De Grigorie Ieromonah, 1768”. Xilogravura
reuneşte patru momente din viaţa lui Iosif, unul dintre cei doisprezece fii ai
patriarhului Iacov, care a trăit în Canaan în secolul al XVII-lea î.Hr. Iosif era
invidiat de fraţii săi, printre altele, şi pentru că era preferatul tatălui, care l-a
conceput la bătrâneţe (Geneza Vechiului Testament 30, 22-24; 37; 39-50)42.
Cele patru scene sunt aranjate în sensul acelor de ceasornic, începând cu cea
din stânga sus: 1. Iosif este vândut de fraţii săi; 2. Iosif şi soţia lui Putifar; 3. Iosif,
întemniţat, interpretează visele; 4. Iosif este învestit important demnitar în Egipt.
În prima scenă, Iosif este scos din groapă, situată la poalele unor dealuri, de
fraţii săi pentru a fi vândut. Ei poartă tunici simple care schiţează vag formele
corpurilor, fiind acoperiţi pe cap (cu excepţia personajului principal) după moda
orientală. Unul dintre fraţi îi atenţionează pe ceilalţi că se apropie negustorii, ambii
călare pe o cămilă, care urmează să îl cumpere pe Iosif. Personajele şi peisajul sunt
conturate clar, în timp ce haşuri paralele sugerează tridimensionalitatea ambianţei.
Cea de-a doua scenă se petrece într-un interior, în care soţia lui Putifar stăpânul lui Iosif din Egipt - îşi trage de haină slujitorul, încercând să-l
ademenească spre patul său prevăzut cu baldachin, ale cărui draperii sunt date în
lături. Iosif refuză avansurile, fugind. Ambele personaje au chipuri plăcute şi gesturi
expresive. În planul secund, într-un palat boltit, se zăreşte Putifar, înveşmântat
conform rangului său, căruia soţia i se plânge, aşezată în genunchi, că slujitorul lor
ar fi încercat să o seducă. Dionisie din Furna, în Erminia picturii bizantine, descrie o
scenă mai simplă, doar cu momentul ispitirii43.
Următorul episod se desfăşoară în temniţa ale cărei ziduri masive din piatră
ecarisată sunt dotate, pe alocuri, cu ferestre de diferite forme şi mărimi. În mijlocul
încăperii, Iosif este flancat de pitarul şi de paharnicul faraonului, conform
Vechiului Testament. Toate personajele sunt aşezate, existând între ele o strânsă
comuniune de ordin spiritual. Aşa cum arată inscripţia, Iosif le „tălmăceşte” visele.
Dionisie din Furna ne spune că unul dintre personaje poartă „pe cap un paner
mare cu bucate, şi păsările coborându-se deasupra lui le mănâncă”, iar celălalt

Kameneva, Guseva 1976, p. 25, 27, 29, 60, fig. 529.
Ibidem, p. 28, 64, fig. 699.
41 Guseva, Polonscaia 1990, p. 13, 58, fig. 1950.
42 Pe lângă textele din Geneză, mai vezi şi: Stoian 1994, p. 136; Duchet-Suchaux, Pastoureau 1994, p.
200-201.
43 Dionisie din Furna 2000, p. 72.
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personaj ţine „un pahar cu o mână, şi cu cealaltă stoarce în el un strugure”44.
Aceste elemente, legate de meseriile şi visele celor doi, sunt însă omise în gravura
de la Bucureşti.
Ultima scenă se referă la învestirea lui Iosif de către faraon în funcţia de înalt
demnitar al statului. Momentul se desfăşoară în faţa unui palat cu linii armonioase.
Întâlnim două grupuri de personaje: cel al faraonului care poartă veşminte alese,
coroană pe cap şi sceptru în mâna stângă, însoţit de curteni, şi cel al lui Iosif, urmat
de mai mulţi oameni, la cea mai mare parte dintre ei zărindu-li-se doar parţial capul,
după procedeul mult folosit în arta bizantină. De data aceasta Erminia prezintă şi
mai diferit şi mai complicat evenimentul45.
Este evident că pentru executarea acestei ilustraţii complexe, Grigorie
Ieromonah a apelat la lucrarea similară semnată de Ioani(chie) (Bakov) din Triodul
de la Buzău din 1700 (repetată în Triod, Bucureşti, 1746), care s-a inspirat din
xilogravura ucraineană semnată V, existentă în Triod, Kiev, 1631 şi Triod, Lvov,
164246. În respectiva xilogravură succesiunea scenelor se face însă de la stânga la
dreapta, atât sus, cât şi jos. Există, de asemenea, şi alte deosebiri în ce priveşte
înfăţişarea personajelor, a costumelor acestora, a edificiilor etc.
Trebuie spus că întâlnim diferite scene din viaţa lui Iosif în miniaturile
manuscriselor bizantine, în mozaicul Baptisteriului din Florenţa (1280-1320) sau în
arta secolului al XVII-lea (Cigoli, Guercino, Rembrandt)47.
Xilogravura Pilda celor zece fecioare (fig. 12) semnată de Grigorie Ieromonah
este inspirată de relatarea Evanghelistului Matei (25, 1-13). Ilustraţia ne prezintă
două grupuri de femei, îmbrăcate în haine lungi, ale căror cute cad în mod arbitrar,
diferenţiate de inscripţii: Cinci fecioare înţeleapte şi Cinci feate nebune, de felul în care
sunt aşezate sau îşi ţin candelele în mâini, de aranjamentul părului. Fecioarele
înţelepte, disciplinat aranjate, au în mâna dreaptă candele aprinse, purtând părul
prins la spate şi coroniţe pe cap. Fecioarele nebune, având atitudini diverse, nu
formează un grup unitar: una este aşezată, cu capul sprijinit într-o mână, alta,
detaşată puţin de restul, bate la poarta Împărăţiei pentru a i se deschide. Au părul
desfăcut pe spate şi candelele răsturnate şi stinse în mâini.
Plasate în partea dreaptă jos a imaginii acestea din urmă aşteaptă la intrarea
în Împărăţia Cerurilor sugerată de o uşă de lemn decorată cu elemente vegetale
stilizate şi continuată cu un zid, prevăzut cu câteva ferestre. Verticalitatea porţii şi a
zidului îndreaptă privirea spre fecioarele înţelepte, încadrate parţial într-o perdea de
nori, aluzie la pătrunderea lor în Împărăţia Cerurilor ca urmare a virtuţilor de care
au dat dovadă. În faţa lor, în colţul din dreapta sus, Isus Hristos îmbrăcat în tunică
şi mantie, purtând în jurul capului nimbul cruciger cu literele greceşti OωN, şi
însoţit de inscripţia IS. HS., susţine cu mâna dreaptă o cruce înaltă pe care se
desfăşoară filactera binecunoscută, lipsită însă de iniţialele I. N. Ţ. I. De asemenea,
El ţine de mână un personaj feminin, îmbrăcat cu veşminte asemănătoare cu cele

Ibidem.
Ibidem, p. 73.
46 Kameneva, Guseva 1976, p. 25, 29, 60, fig. 530.
47 Duchet-Suchaux, Pastoureau 1994, p. 201.
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ale fecioarelor şi cu o coroană pe cap, care personifică biserica. Ambele personaje
sfinte sunt înscrise într-o mandorlă, care emană raze de formă triunghiulară.
Pentru realizarea acestei ilustraţii, Grigorie Ieromonah a apelat la lucrarea
omonimă din Triodul de la Buzău din 1700, nesemnată, dar foarte probabil
executată tot de Ioanichie Bakov, conform manierei (repetată în Triod, Bucureşti,
1746), dar eliminând puţinele elemente vegetale existente şi înlocuind inscripţiile
explicative slavoneşti cu cele în limba română. Credem că talentatul meşter de la
Buzău a recurs la xilogravura similară ucraineană apărută în Triodul de la Kiev din
1631 şi în Triodul de la Lvov, 164248. A putut cunoaşte şi versiunea semnată I(oan).
G(linschi) din Triodul de la Lvov din 166749.
Respectivul episod biblic a fost deosebit de artistic tratat în miniatura
manuscrisului bizantin Codex Purpureus (Evanghelie), care datează din secolul al VIlea, păstrat în tezaurul Catedralei din Rossano (Italia). Aici, fecioarele nebune,
îmbrăcate în rochii divers colorate şi având în mâini făclii stinse, alcătuiesc un grup
agitat, în timp ce acela al fecioarelor înţelepte, care poartă veşminte albe şi au în
mâini torţe aprinse, emană un aer grav şi liniştit. Isus Hristos închide poarta
Paradisului (în care se zăresc copaci în rod şi cele patru izvoare de apă vie) în faţa
fecioarelor nebune50.
Frontispiciul ce redă Cina cea de Taină, (fig. 13) semnat „De Grigorie
Ieromonah, 1768”, prezintă scena înscrisă într-un medalion circular, cuprins la
rândul său într-un dreptunghi decorat cu vrejuri vegetale de inspiraţie barocă. Sub
inscripţia explicativă, redată în limba română, figurează doi îngeraşi care încadrează,
în partea de sus, medalionul circular.
Potrivit tradiţiei se înfăţişează o încăpere cu o masă acoperită cu o pânză
albă, simplă. Pe aceasta se află farfurii cu mâncare, pâini şi un vas cu picior pentru
vin. În jurul mesei, aşezaţi pe bănci, fie uşor înclinaţi, fie văzuţi din profil, sunt
dispuşi cei doisprezece apostoli. Între ei, la mijloc, în spatele mesei, redat frontal şi
supradimensionat ierarhic - conform tradiţiei bizantine - este reprezentat Isus, cu
nimb cruciger şi veşminte antice. El ridică mâna dreaptă, denunţând astfel pe
trădător51. La stânga Lui, Ioan îşi sprijină capul pe pieptul Său, iar în cealaltă parte
se află apostolul Petru. Pentru că el este mai în vârstă, iar Ioan mai tânăr, locul din
dreapta, fiind de mai mare cinste, îi este destinat lui Petru. Toţi apostolii sunt lipsiţi
de aureole, aşa cum se cuvine, deoarece ele nu trebuie folosite înainte de
Cincizecime (Rusalii), când ei „s-au umplut de Duhul Sfânt”52.
Gravura redă momentul în care apostolii - în atitudinile şi gesturile cărora se
poate citi o oarecare mirare, tulburare, tristeţe - încearcă să se disculpe, după
rostirea de către Isus a cuvintelor ,,Adevărat grăiesc vouă, că unul dintre voi Mă va
vinde” (Matei 26, 21; Ioan 13, 21). În partea dreaptă, Iuda întinde mâna spre
farfurie, gest care certifică cuvintele lui Isus „Cel ce a întins cu Mine mâna în blid,

Kameneva, Guseva 1976, p. 25, 29, 60, fig. 531.
Guseva, Polonscaia 1990, p. 13, 58, fig. 1952.
50 Grabar 1953, p. 160, fig. p. 163.
51 Ştefănescu 1973, p. 107.
52 Cavarnos 2005, p. 141.
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acela Mă va vinde” (Matei 26, 23; Ioan 13, 26). Peretele din fundalul încăperii este
străpuns de patru ferestre dispuse simetric în raport cu Isus.
Pentru executarea acestei xilogravuri, Grigorie Ieromonah s-a folosit de
aceea din Triodul de la Buzău din 170053 (repetată în Triod, Bucureşti, 1746 şi Triod,
Râmnic, 1761), al cărei autor ar putea fi Ioanichie Bakov, care a recurs la un model
similar, semnat cu iniţialele ,,VThZ” şi datat „640”, apărut în Triodul de la Lvov din
164254. Deosebirile sunt minime. În cartea ucraineană, apostolii nu sunt atât de
strâns grupaţi în jurul mesei dreptunghiulare, pe care se observă doar câteva vase,
iar în fundal, în spatele lui Isus, întâlnim o draperie, flancată de câte o fereastră. În
sprijinul înrâuririi invocate pledează şi faptul că şi alte gravuri din cartea buzoiană
au avut ca sursă de inspiraţie tot ilustraţii din respectivul Triod de la Lvov55, unele
apărute anterior în tipărituri de la Kiev, după cum s-a constatat de către noi mai
sus. Modul în care este realizată Cina cea de Taină în cartea ucraineană aminteşte pe
acela al lui Barna da Siena, care a pictat, în jurul anului 1340, un ciclu complet
înfăţişând viaţa lui Hristos, dispus pe trei registre, pe peretele de nord al navei
Bisericii Collegiata din San Gimignano. Acesta a fost influenţat, printre alţii, de
Duccio di Buoninsegna (1311, Siena, Museo dell’ Opera del Duomo)56.
Un alt frontispiciu executat de Grigorie Ieromonah în 1768 prezintă scena
Coborârea de pe cruce (fig. 14), înscrisă într-un cerc, care la rândul lui este cuprins întrun cadru patrulater, completat cu motive vegetale, concepute în alb pe fond negru.
Urcat pe una dintre cele două scări rezemate pe braţul orizontal al crucii,
Iosif din Arimateea, ucenic al lui Isus, desprinde cu afecţiune mâna stângă a
Mântuitorului. Nicodim, alt ucenic de-al lui Isus, îi acordă ajutor lui Iosif, susţinând
cu ambele mâini trupul neînsufleţit, moale şi greu. Amândoi poartă barbă şi
veşminte antice şi se găsesc în partea dreaptă a imaginii. Dintre ei doar Nicodim
este aureolat. De cealaltă parte a crucii se situează un grup alcătuit din trei femei:
Maica Domnului (singura aureolată), iar în spatele ei, Maria Magdalena şi „cealaltă
Marie” (a lui Cleopa), „mama lui Iacov şi a lui Iose” sau Maria Salomee, mama
fiilor lui Zevedeu (Matei 27, 56). Aflată cel mai aproape de cruce, Maria, Maica Sa,
îi îmbrăţişează picioarele. Lângă femei, Ioan, tânăr, imberb, aureolat, neputincios,
împietrit de durere, întinde mâna spre Învăţătorul său. Inscripţii întâlnim doar în
nimbul cruciger al Mântuitorului, iar cea care îl desemnează se află şi pe filactera
aşezată pe cruce. La baza crucii figurează un craniu şi oase (ale lui Adam), iar în
fundal clădiri ce sugerează Ierusalimul. De notat că existenţa scărilor sprijinite pe
cruce îşi are originea în izvoarele medievale din secolul al XIII-lea: „Au pus două
scări pe cele două părţi ale crucii. Iosif se urcă pe scara din dreapta […]”57.
Ieromonahul Grigorie a recurs şi de data aceasta la xilogravura din Triodul de
la Buzău din 170058 (repetată în Triod, Bucureşti, 1746), care a fost executată, foarte
BRV I, fig. 262, p. 480.
Kameneva, Guseva 1976, p. 29-30, 49, fig. 219.
55 Tatay 2011, p. 114, 116, 175, 177, fig. 69-70, 73-74.
56 Thoman 2008, fig. la p. 78 şi 64. Despre Cina cea de Taină în arta românească şi europeană, vezi:
Tatay, Tatai-Baltă 2014b, p. 60-80; versiunea în limba română: Tatay, Tatai-Baltă 2014c, p. 53-72.
57 Ştefănescu 1973, p. 125.
58 BRV I, fig. p. 485.
53
54

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

Xilogravurile de tradiţie bizantină ale lui Grigorie Ieromonah

probabil, tot de Ioanichie Bakov. Acesta s-a inspirat din gravura semnată „VThZ”
din Triodul de la Lvov din 164259. Dintre diferenţe menţionăm doar lipsa celei de-a
doua scări şi alcătuirea oarecum diferită a vrejurilor fitomorfe care flanchează scena
centrală.
Ultima xilogravură semnată de Grigorie Ieromonah înfăţişează Punerea în
mormânt a Domnului nostru Isus Hristos (fig. 15), amplasată deopotrivă într-un cerc
cuprins în dreptunghi, la fel ca în cazul frontispiciilor precedente.
Isus Hristos (aureolat cu nimbul cruciger şi înfăşurat cu o pânză peste
şolduri) este aşezat pe giulgiu, ţinut în mâini de Iosif din Arimateea şi de Nicodim,
cei ce au participat activ şi la coborârea de pe cruce a Mântuitorului. Ioan, prezent
de obicei la acest eveniment, lipseşte din imaginea noastră. Între cei doi bărbaţi,
dintre care doar Nicodim poartă aureolă în jurul capului, sunt înşirate femeile
mironosiţe, înclinate uşor spre trupul neînsufleţit al lui Isus. Cea din mijloc este
Maica Domnului, identificată prin aureolă şi inscripţie. La baza mormântului de
piatră, în care este aşezat Hristos, se observă coroana de spini şi piroanele cu care
El a fost ţintuit pe cruce (instrumente ale Patimilor). Scena biblică este flancată de
vrejuri vegetale de inspiraţie barocă.
Grigorie Ieromonah copiază cu multă fidelitate xilogravura din Triodul tipărit
la Buzău în 170060 (reluată în Triod, Bucureşti, 1746), executată foarte probabil de
Ioanichie Bakov, după un model ucrainean, semnat „VThZ” din Triod, Lvov,
164261. Dispunerea unor personaje sfinte nu este însă tocmai la fel, uneltele
Patimilor ocupând un loc diferit, iar vrejurile vegetale sunt tratate altfel.
***
Cele zece xilogravuri semnate de Grigorie Ieromonah, dintre care şase sunt
şi datate în 1768, ce împodobesc Triodul tipărit la Bucureşti în anul 1768,
evidenţiază faptul că acesta a recurs la xilogravurile de o înaltă calitate artistică
existente în Triodul de la Buzău din 1700 (repetate în Triod, Bucureşti, 1746),
aproape în totalitate semnate sau atribuite lui Ioanichie Bakov (unele şi datate în
1700). Respectivul gravor, de origine ucraineană, după cum se presupune, se
adevereşte a fi un vrednic continuator al tradiţiei bizantino-balcanice şi bizantinoruse atât tematic, cât şi stilistic. El manifestă un deosebit interes pentru
xilogravurile ucrainene din cărţile imprimate la Kiev şi Lvov, aflate la rândul lor în
aria de răspândire a artei germane sau italiene62, dar nu numai.
Chiar dacă Grigorie Ieromonah, deopotrivă şi tipograf, nu se ridică la
nivelul artistic atât de evident al predecesorului său, el gravează, totuşi, cu multă
sârguinţă, o serie de plăci de lemn folosite în cadrul Tipografiei Mitropoliei din
Bucureşti la înfrumuseţarea cărţilor, într-un moment în care vechile clişee s-au uzat
ori s-au deteriorat. Astfel contribuie, alături de alţi confraţi de breaslă, ca Stanciul

Kameneva, Guseva 1976, p. 29, 49, fig. 221.
BRV I, fig. 225, p. 390.
61 Kameneva, Guseva 1976, p. 29, 49, fig. 222.
62 Ibidem, p. 10.
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Tipograf, la reîmprospătarea stocului de materiale necesare realizării lucrărilor de
natură grafică63.
Xilogravurile lui Grigorie Ieromonah mărturisesc că el stăpâneşte desenul şi
tehnica inciziei. Personajele, arhitectura şi vegetaţia sunt cuprinse în contururi
ferme, iar plasticitatea lor este sugerată prin haşuri alcătuite din linii paralele şi
foarte rar din cele intersectate, care impuneau un grad sporit de dificultate.
Suprafeţele albe, judicios distribuite, conferă claritate imaginilor. Gravorul urmează
cu multă fidelitate modelele la care a apelat, înlocuind inscripţiile slavoneşti cu cele
în limba română. De asemenea, operează, ici şi colo, mici schimbări abia
perceptibile.
Pe lângă sarcina de tipograf, Grigorie Ieromonah a îndeplinit-o şi pe aceea
de xilogravor, îndeletniciri nu tocmai uşoare, pe care le exercită cu incontestabil
profesionalism. Nu întâmplător, gravurile sale vor împodobi şi alte cărţi de la
Bucureşti: Octoih, 1774, Evanghelie, 1775, Apostol, 1784, Antologhion, 1786 - în toate
acestea figurând frontispiciul Deisis, şi Triod, 1798 - în care întâlnim opt dintre cele
zece xilogravuri (lipsind scenele Vameşul şi fariseul şi Cina cea de Taină).
Grigorie Ieromonah’s Woodcuts of Byzantine Tradition
in the Lenten Triodion Printed in Bucharest in 1768
(Abstract)
Grigorie Ieromonah signed ten woodcuts, of which six (dated 1768) decorate the Lenten Triodion
and were printed in Bucharest in 1768. These illustrations demonstrate that the xylographer was
inspired by the high quality artistic images in the Lenten Triodion of Buzău dating from 1700
(repeated in the Lenten Triodion of Bucharest in 1746). Almost all these illustrations were signed or
ascribed to Ioanichie Bakov, some of them being dated to 1700. This engraver, supposedly of
Ukrainian origin, proved to be a capable follower of the Byzantine-Balkan and Byzantine-Russian
tradition in both theme and style.
Even if Grigorie Ieromonah, who was also a typographer, did not attain the high artistic level
of his forerunner, he nevertheless diligently engraved a series of wood blocks whilst employed within
the Typography of the Bishopric of Bucharest to decorate books, as the earlier stereotyped plates had
deteriorated.
Grigorie Ieromonah’s woodcuts demonstrate that he had mastered drawing and incision
techniques. The figures, architecture, vegetation, etc. are enclosed in firm lines and their plasticity is
suggested by hatchings made of parallel and, occasionally, criss-crossed lines which involved a higher
degree of difficulty. The blank spaces judiciously distributed confer to the images more clarity. The
engraver faithfully followed the models he chose, replacing Slavonic inscriptions with Romanian
ones.
Grigorie Ieromonah was both a typographer and xylographer, occupations which he
exercised with undeniable professionalism. His engravings decorate several writings published in
Bucharest, including Octoechos, 1774, Gospels, 1775, Apostle, 1784, Antologhion, 1786, (the frontispiece
Deiesis decorates all these books) and Lenten Triodion, 1798 - in which eight of the ten woodcuts are
present (The Publican and the Pharisee and The Last Supper are missing).
Explanation of Figures
Fig. 1. Grigorie Tipo., Frontispice. Deisis, Evanghelie, Bucharest, 1750.
Fig. 2. 1768, De Grigorie Ieromonah, Frontispice. Deisis, Triod, Bucharest, 1768.
63

Referiri recente la gravura de Bucureşti, vezi la: Tatay, Tatai-Baltă 2014a, p. 98-113.
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Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.

De Grigorie Ieromonah, The Publican and the Pharisee, Triod, Bucharest, 1768.
De Grigorie Ieromonah, 1768, The Crucifixion, Triod, Bucharest, 1768.
The Crucifixion, Triod, Buzău, 1700.
V. R. Rc. 1630, The Crucifixion, Triod, Kiev, 1631.
De Grigorie Ieromonah, The Raising of Lazarus, Triod, Bucharest, 1768.
Ioanichie B[a]k[ov], 1700, The Raising of Lazarus, Triod, Buzău, 1700.
1628, The Raising of Lazarus, Triod, Kiev, 1631.
Grigorie Ieromonah, 1768, Entry into Jerusalem, Triod, Bucharest, 1768.
De Grigorie Ieromonah, 1768, Scenes from Joseph’s Life, Triod, Bucharest, 1768.
Grigorie Ieromonah, The Wise and the Foolish Virgins, Triod, Bucharest, 1768.
De Grigorie Ieromonah, 1768, Frontispice. The Last Supper, Triod, Bucharest, 1768.
Grigorie Ieromonah, 1768, Frontispice. The Descent from the Cross, Triod, Bucharest,
1768.
Fig. 15. De Grigorie Ieromonah, Frontispice. Deposition, Triod, Bucharest, 1768.
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Cornel Tatai-Baltă, Anca Elisabeta Tatay

Fig. 1. Grigorie Tipo., Frontispiciu. Deisis, Evanghelie, Bucureşti, 1750

Fig. 2. 1768, De Grigorie Ieromonah, Frontispiciu. Deisis, Triod, Bucureşti, 1768

Fig. 3. De Grigorie Ieromonah, Vameşul şi fariseul, Triod, Bucureşti, 1768
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Fig. 4. De Grigorie Ieromonah, 1768, Răstignirea, Triod, Bucureşti, 1768

Fig. 5. Răstignirea, Triod, Buzău, 1700

Fig. 6. V. R. Rc. 1630, Răstignirea,
Triod, Kiev, 1631
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Cornel Tatai-Baltă, Anca Elisabeta Tatay

Fig. 7. De Grigorie Ieromonah, Învierea lui Lazăr, Triod, Bucureşti, 1768

Fig. 8. Ioanichie B[a]k[ov], 1700, Învierea lui Lazăr, Triod, Buzău, 1700
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Fig. 9. Lazar (?), 1628, Învierea lui Lazăr, Triod, Kiev, 1631

Fig. 10. Grigorie Ieromonah, 1768, Intrarea în Ierusalim, Triod, Bucureşti, 1768
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Cornel Tatai-Baltă, Anca Elisabeta Tatay

Fig. 11. De Grigorie Ieromonah, 1768, Scene din viaţa lui Iosif, Triod,
Bucureşti, 1768

Fig. 12. Grigorie Ieromonah, Pilda celor zece fecioare, Triod, Bucureşti, 1768
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Fig. 13. De Grigorie Ieromonah, 1768, Frontispiciu. Cina cea de Taină, Triod,
Bucureşti, 1768

Fig. 14. Grigorie Ieromonah, 1768, Frontispiciu. Luarea de pe cruce, Triod, Bucureşti,
1768

Fig. 15. De Grigorie Ieromonah, Frontispiciu. Punerea în mormânt, Triod, Bucureşti,
1768
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nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.

753
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista abrevierilor

Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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UN PROGRAM ICONOGRAFIC PUS ÎN VALOARE PRIN
OPERAŢII DE RESTAURARE LA BISERICA ICOANEI DIN
BUCUREŞTI
Gabriela ŞTEFĂNIŢĂ
Aproape de centrul Bucureştiului, înconjurată de case vechi, burgheze,
ridicate înainte de Primul Război Mondial, şi câteva morminte ale fostului
cimitir parohial, se situează biserica monument istoric ce poartă hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Ierarh Nicolae”.
A fost zidită din temelie, din cărămidă legată cu mortar de var, pe locul
unei modeste biserici de lemn1, ctitorite de ceauşul David Corbea2 între anii
1784 şi 1786, după cum atestă pisania încastrată în prezent pe faţada vestică a
bisericii, în stânga pridvorului. Această pisanie, importantă pentru sfârşitul
veacului al XVIII-lea, prezintă edificiul eclezial cu toate clădirile anexe3, dar şi
cu destinaţia şi regulile de funcţionare ale întregului ansamblu, transcrierea din
grafia chirilică fiind:
„Această sfântă şi înfrumuseţată biserică, unde să proslăveşte numele celui în
Troiţă mărit Dumnezeu, întru cinstea şi pomenirea prea sfintei de Dumnezeu
Născătoare şi a Sfântului proroc Ioan Botezătorul şi a Marelui Ierarh Nicolae, sau zidit din temelie în zilele Înălţatului Domn Constantin Şuţu Voievod,
mitropolit fiind prea Sfinţia Sa Chir Grigorie, la anul 1784 care s-au zidit prin
prejur chilii ca să fie pentru adăpostirea săracilor călugăriţi şi femei văduve
scăpătate şi acelor streini bolnavi ce vor năzui la ajutorul Sfintei Icoane, iar
preoţii sau călugării sau mirenii însuraţi cu femee să nu aibă voe a şedea la chiliile
din lăuntru după cum şi cu groaznic blestem s-au făcut acest aşezământ numai
ctitorii să aibă voe. De nu se va purta cineva cu bună orânduială sau din cele ce
lăcuesc în chilii să-i dea afară. Venitul ce se va strânge la biserică să ia preoţii doi
bani şi epitropul un ban ca sa fie pentru ajutorul săracilor şi la acele ce vor lipsi
la Sfânta Besearică, iar cu celelalte daruri domnii sau alţi pravoslavnici creştini şi
acelea să fie tot în mâna epitropului. Totdeauna numai doi preoţi şi un diacon să
fie nelipsiţi, iar după sfârşitul vieţii mele las cu sufletul mieu ca numai din
neamul mieu să rămâie epitrop peste toate acestea ce mai sus scriu, nepoţii şi
strănepoţii. Fost-au cheltuitor şi ostenitor dumnealui Panait Băbeanu, vel căpitan
de lefegii, având şi de alţi pravoslavnici creştini. Şi s-a săvârşit la anul 1786,
septembrie 2, iar cine va strica vre un aşezământ dintr-acestea să aibă a da seama
la înfricoşata şi dreapta judecată a cerescului Împărat”.


Doctorandă, Universitatea de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” Bucureşti; e-mail:
gabriela.stefanita@gmail.com.
1 Stoicescu 1961, p. 218.
2 Sacerdoţeanu 1963, p. 1031-1122.
3 Potra 1961, p. 226-227.
Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 609-620.
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Ctitoria bucureşteană conservă încă spiritul medieval autohton, chiar
dacă a suferit de la construcţia sa transformări ce s-au datorat atât reparaţiilor
zidăriei afectate de cutremure, cât şi nevoii de amplificare a spaţiului interior. Se
păstrează în diferite arhive4 informaţii importante privind numeroasele
intervenţii făcute atât asupra edificiului construit, cât şi asupra decoraţiei murale
interioare. Astfel, reiese că în 1812 biserica păstra în linii mari aceeaşi înfăţişare
şi proporţii de la construcţie, în 1838 s-au rezidit părţile superioare ale bisericii,
căzute în urma cutremurului din acel an, excepţie făcând cele trei bolţi ale
pridvorului, iar în 1873 arhitectul Al. Orăscu a propus un proiect privind
intervenţii de reconstrucţie a bisericii ca: retencuirea faţadelor şi decorarea
acestora cu „[…] friză şi rosete după desenul arhitectului, console la colţurile
din faţă […]”5, realizarea unor ferestre noi, dar şi lărgirea sau închiderea celor
deja existente, reconstruirea turlei mari, construirea turnului-clopotniţă de
deasupra pridvorului, îmbrăcarea în tablă a turlelor.
Nu se cunoaşte cu exactitate cât s-a realizat în acea perioadă din proiect,
însă tot pe cale documentară reiese faptul că între anii 1887 şi 1889
monumentul a suferit o nouă refacere. Biserica s-a extins cu un nou pridvor sau
exonartex, iar în partea superioară s-au refăcut turlele, una circulară pe naos şi
alta de tip turn-clopotniţă pe pronaos, din bârne subţiri din lemn şi armătură
din rabiţ, învelite la exterior în tablă zincată6. Bolta prăbuşită de pe pronaos a
fost refăcută în întregime în formă semicilindrică, dar la un nivel mai jos decât
cea originală, iar vechiul pridvor al bisericii a primit un tavan cu rol de cafas,
realizat prin străpungerea peretelui vestic al pronaosului, fapt ce a dus la
dispariţia unor scene importante de pictură, respectiv din registrul Apocalipsei,
scene rare în iconografia medievală. În acelaşi timp, au fost instalate sobe cu
încălzire pe lemne, în pronaos şi altar. Ferestrele din registrul superior al
pronaosului au fost obturate cu zidărie, prin care s-au construit şi hornurile de
evacuare a fumului. Tot în această perioadă s-au lărgit şi celelalte ferestre ale
monumentului cu glafuri evazate, astfel încât noile deschideri au tăiat parţial
fresca veche, iar apoi au primit o repictare, imitaţie de marmură în tehnica în
ulei. În 1928, după proiectul arhitectului Smărăndescu, acoperişul şi turlele
monumentului au fost învelite cu tablă. După cutremurul din 1940, Biserica
Icoanei a fost restaurată prin Comisiunea Monumentelor Istorice, proiectant
fiind arhitectul Emil T. Costescu7. În prezent, conform referatului de expertiză
tehnică întocmit de ing. Marius Median - expert atestat de Ministerul Lucrărilor
Publice şi Amenajării Teritoriului - şi de arh. A. Botez - expert atestat de
Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional - pentru acest monument
se va avea în vedere o viitoare consolidare a bisericii, strict la exterior.

AINMI, Arhiva parohiei Bisericii Icoana.
Ibidem, deviz semnat în 4 august 1872 de arh. Alexandru Orăscu şi reprezentanţii bisericii.
6 Ibidem, contractul nr. 22 din 4 iunie 1889 semnat de „epitropul ctitoricesc” Mihail Băbeanu şi
zugravul Anton Călinescu, privitor la reparaţiile necesare la exteriorul bisericii Icoanei.
7 AINMI, dosar nr. 29/8, 1921-1948.
4
5
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O filă de istorie în culori referitoare la elevaţia iniţială a bisericii se
regăseşte în pictura din tabloul votiv8. Acolo imaginea acesteia apare
reprezentată cu trei turle, două mici pe pronaos şi cea mare pe naos, nu cum
este în prezent cu o turlă pe naos şi una de tip clopotniţă pe pridvor, ambele
îmbrăcate în tablă zincată. Prima fază a monumentului, respectiv biserica veche
din lemn, peste care s-a ridicat actuala constucţie de zid, apare pictată în mâna
dreaptă a primului său ctitor Mihail Monahul, în colţul de sud-vest al tabloului
votiv din pronaos.
Decoraţia murală interioară a bisericii, ce reprezintă un document pentru
secolul al XVIII-lea, a fost executată în tehnica a fresco de către zugravii
Alexandru, Constantin şi Grigore, conform unei inscripţii de la proscomidie,
dispărută în prezent, dar consemnată în diferite documente9. Un secol mai
târziu, în 1889, fresca ce se înscria pe linia caracteristică a picturii murale
ecleziastice ortodoxe, cu o multitudine de imagini iconografice despărţite prin
linii roşii, a fost acoperită de o nouă pictură în ulei în stil realist, modernă în
acea perioadă, realizată de către pictorul Mihail Dragomirescu10. Şi
reprezentarea vechilor ctitori din tabloul votiv a fost repictată tot în ulei „după
modelele anterioare”11, adăugându-se însă şi alte portrete ale comanditarilor
refacerii picturii din acea perioadă. Desprinzându-se de tradiţiile picturii
religioase bizantine, noua decoraţie redă doar câteva episoade din Noul
Testament, în panouri delimitate de un ornament cu rol de ramă şi vaste
fonduri neutre ce imită prin texturi bidimensionale un fel de marmură. Până în
acea perioadă bisericile româneşti erau pictate de zugravi de „subţire”, aproape
toţi autohtoni cu puţine excepţii, iar învăţăturile iconografice le preluau de pe
zidurile bisericilor şi mânăstirilor şi din caietele de modele, copiate şi transmise
de la o generaţie la alta, păstrând tehnica tradiţională a înaintaşilor - a fresco.
Noua pictură în stil realist impune însă studii temeinice de desen atât după
anatomia corpului omenesc, cât şi după natură, fapt cu totul străin de pictura
bizantină, practicată în România. Frumuseţea percepută de credincioşi în cultul
icoanelor de tradiţie bizantină nu este de ordin fizic, ci spiritual, aşa cum afirmă
şi Sfântul Vasile cel Mare, atunci când privim imaginea sacră
„[…] ajutaţi de o putere iluminatoare, contemplăm frumuseţea lui Dumnezeu
Cel nevăzut şi de la Acesta ne ridicăm [cu ochii minţii] la spectacolul răpitor al

http:/ziarullumina.ro/patrimoniu/ File de istorie în culori/ Un registru iconografic deosebit în
pridvorul Bisericii Icoanei din Bucureşti, accesat la 21.03.2013.
9 Florescu, Giurescu 1935. Autorii menţionează că la proscomidie se păstra o inscripţie
incompletă (azi dispărută) ,,Alexandru, Constantin Zugravul şi [...]”, iar în Stoica, Ionescu-Ghinea
2005, vol. I, p. 204, este menţionat doar Grigore Zugravul.
10 AINMI, Arhiva parohiei Bisericii Icoana, contract. Documentul este semnat de Mihail Băbeanu şi
pictorul Mihail Dragomirescu în luna aprilie 1889. Conform textului, termenul de finalizare al
lucrărilor fusese stabilit la 1 noiembrie 1889. În contract pictorul stipula că: „Mă angajez să încep
lucrarea la 10 mai 1889 şi să lucrez în mod curat pentru epitropi, de a şterge orice lucrare care nu
va corespunde devizului şi formelor ce trebuie să se dea chipurilor sfinţilor şi tablourilor după
stilul modern”. Conform şi pisaniei pictate deasupra uşii de acces.
11 Date consemnate şi în proiectul de conservare-restaurare întocmit de Cornel Boambeş, în anul
1989.
8
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arhetipurilor, Duhul cunoaşterii este undeva de faţă. El dă celor ce iubesc
adevărul, puterea de a contempla chipul, Divino-umanitatea lui Hristos”12.

Estetica imaginii bizantine transformă radical reprezentarea omului,
pentru că tot ce aminteşte de lumea sensibilă trebuie transfigurat, simbolizat,
conform premiselor filosofice ale religiei creştine, fiind în contradicţie cu
frumuseţea picturii realiste ce chiar dacă tratează subiecte inspirate din
domeniul religios, constă în redarea cât mai aproape de perfecţiune a
omenescului, a unei arte pământeşti, frumos exprimată într-o bogăţie de culori,
cu un desen îndelung studiat, folosind ştiinţa perspectivei, a clar-obscurului,
racursiului, dar mergând spre o absenţă a misticului, aşa cum afirma şi Olga
Greceanu, despre stilul acestei picturi ca fiind „o extravaganţă a oricărei
povestiri, […] însă goneşte omul spiritual şi-l înlocuieşte cu omul natural”13.
La Biserica Icoanei, această repictare în ulei datând din secolul al XIX-lea
şi-a pierdut în timp elasticitatea, s-a contractat, fapt ce a dus la apariţia unor
ample exfolieri sub care se observă cu uşurinţă pictura originală în frescă,
datând din secolul al XVIII-lea. Repictarea în ulei a fost realizată peste stratul
vechi de frescă, aplicându-se parţial un grund uleios. Unele suprafeţe de
repictare în ulei au fost acoperite de-a lungul timpului şi cu alte straturi de
vopsea, probabil în scopul împrospătării picturii.
În prezent se execută lucrări de restaurare-conservare14 ce au ca obiectiv
îndepărtarea repictării şi punerea în valoare a ansamblului mural original, ce se
păstrează, conform sondajelor, în toate compartimentele monumentului. Prin
metodologia de conservare-restaurare, proces elaborat şi desfăşurat în mai
multe etape, s-a descoperit până în prezent pictura originală, executată în frescă,
din cafas, pridvor, pronaos şi o parte a naosului. În turla naosului şi bolta
pronaosului, refăcute în totalitate în secolul al XIX-lea în urma prăbuşirii
acestora, s-au conservat şi restaurat picturile murale realizate în tehnica în ulei.
Aceeaşi concepţie a fost aplicată şi în zona tabloului votiv, ce a fost îmbogăţit
cu noi imagini de ctitori, pictaţi în ulei, începând cu anul 1838. Pentru cele două
tehnici de pictură s-au aplicat metodologii diferite, specificate în proiectul de
conservare-restaurare, avizat de comisiile de specialitate. Conceptul general de
prezentare finală a ansamblului urmăreşte recuperarea picturilor originale în
frescă de sub repictările în ulei şi păstrarea ca etape istorice a suprafeţelor
reconstruite în secolul al XIX-lea şi pictate în tehnica în ulei.
Stratul pictural original din 1786 realizat în tehnica a fresco a fost recuperat
de sub repictările în ulei în mai multe etape, prin reveniri selective pe suprafaţă,
prin decapare chimică. Operaţiile au fost îngreunate de grosimile diferite ale
repictării peliculei de culoare şi a multor straturi suprapuse. Pictura în frescă,
degajată de repictări, prezintă multiple degradări, dintre care amintim: reparaţii
Sf. Vasile cel Mare 1988, p. 61-62.
Greceanu 2010, p. 32.
14 Aceste lucrări se execută conform proiectului avizat de Ministerul Culturii, Cultelor şi
Patrimoniului Naţional cu nr. 244/CA/23.07.2010 şi de Patriarhia Română, Comisia de Pictură
Bisericească cu nr. 4591/2011. Coordonator-proiectant, specialist-restaurator Gabriela Ştefăniţă.
În prezent, lucrările sunt în curs de desfăşurare.
12
13
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anterioare necorespunzătoare, în care s-au utilizat materiale incompatibile
picturii în frescă, ca ipsosul, cimentul, şi cele realizate neglijent, ce depăşesc
marginea lacunelor existente înainte de repictare, pierderi ale suportului pictural
datorate montării coşului de fum de la o sobă dezafectată ulterior, pierderi
parţiale ale zidului original dintre pronaos şi pridvor, a zidului glafurilor
ferestrelor mari.
S-au executat operaţii de conservare-restaurare a picturii prin
îndepărtarea reparaţiilor anterioare necorespunzătoare, decaparea urmelor de
văruieli, a suprapunerilor de mortare, urmând chituiri ale lacunelor profunde şi
fisurilor cu mortare pe bază de var-nisip, iar stabilizarea stratului suport s-a
făcut prin injectare cu un consolidant pe bază de var hidraulic. În partea sudică
a pronaosului s-a îndepărtat zidăria ce obtura glaful ferestrei superioare. S-a
descoperit al doilea sistem de evacuare a fumului provenit de la cea de-a doua
sobă ce funcţiona în această zonă. Pictura originală, ce se păstra sub depunerile
masive de funingine, fum şi repictare în ulei, a fost recuperată prin operaţiile de
conservare şi restaurare. În pod, deasupra bolţii din pronaosul bisericii, se pot
observa părţi din pereţii şi pandantivii originali, acoperiţi cu o frescă ce datează
din secolul al XVIII-lea. Din punct de vedere iconografic, aceste scene fac parte
din reprezentările Imnului Acatist al Maicii Domnului, flancate, pe cei patru
pandantivi ai bolţii, de imaginile sfinţilor melozi.
Pictura bisericească tradiţională urmărea să trezească în sufletele
credincioşilor ce păşeau în sfântul lăcaş sentimente de adoraţie în faţa slavei lui
Dumnezeu. Dar, într-o vreme în care emoţia puternic religioasă, ce însufleţise
pictura secolelor anterioare, începea să se estompeze, pictorii epocii
postbrâncoveneşti au început să introducă în ornamentaţia atât a pridvoarelor,
cât şi a întregului ansamblu, anumite elemente pitoreşti, inspirate din realitatea
vieţii. Comparativ, în Bucureşti, pictura bisericească din lăcaşurile de cult,
păstrată până în prezent, ne permite să facem unele constatări privind detaliile
pitoreşti înregistrate cu realism, compoziţii dinamice, lipsite însă de ritmul
solemn, întâlnit în secolele anterioare. Şcoala epocii brâncoveneşti, răspunde
noii viziuni plastice a secolului, dar devine manieră în mâinile din ce în ce mai
nepricepute ale zugravilor din secolul al XVIII-lea. Astfel, ansamblul pictat în
frescă de zugravii Bisericii Icoanei demonstrează continuitatea unei arte ce se
distinge prin caracterul unitar al compoziţiilor echilibrate, gândite în armonii
ritmice şi o simetrie decorativă. Iconografic, sunt urmate canoanele erminiilor,
structurate în funcţie de spaţiul arhitectural şi funcţiile acestuia, conform
distribuţiei tradiţionale: altar, naos, pronaos şi pridvor.
În vechiul pridvor, în prezent împărţit cu un planşeu intermediar ce
delimitează un cafas improvizat, se păstrează aproape în totalitate pictura de la
sfârşitul veacului al XVIII-lea. În cele trei calote se prezintă imaginile lui Iisus
Emanuel - în centru, Maica Domnului Orantă - la nord şi Sf. Ioan Botezătorul la sud. Urmează, în timpane, scenele din sinoadele ecumenice, iar pe peretele
din partea de vest sunt scenele din Geneză. Selecţia iconografică conţine
tradiţiile secolelor anterioare, pilduitoare, spre a sublinia mesajul moralizator
pentru obşte, dar şi imagini deosebit de rare, cum sunt reprezentările
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Apocalipsei ce apăreau în pictura trapezelor şi pridvoarelor bisericilor
mănăstireşti athonite în secolul al XVI-lea, noutate ce reactualizează programul
iconografic în funcţie de contextul politic şi cultural al epocii. Modelele athonite
nu au fost copiate cu exactitate, ci au primit interpretări particularizate, conform
exemplelor pictate ajunse până în prezent. În arta valahă, scenele din
Apocalipsă, exceptând-o pe cea a Judecăţii de Apoi, apar târziu, spre începutul
secolului al XVIII-lea şi dispar spre mijlocul veacului, putând fi unul dinte
mijloacele de datare a ansamblului mural, aşa cum se întâmplă în cazul Bisericii
Icoanei din Bucureşti. Este de subliniat faptul că aceste scene foarte rare se
păstrează in situ în Bucureşti, în afară de Biserica Icoanei, doar la Biserica
Kreţulescu15.
Iconografia cărţii Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul apare reprezentată la
Biserica Icoanei pe aproape întregul perete estic al pridvorului, identificându-se
cu uşurinţă imagini corespunzătoare capitolelor 7, 8, 9, 10 şi 11, reprezentate
simplificat de către zugravii bisericii, conform pregătirii, a cunoştinţelor
teologice şi a mentalităţii vremii respective16. Însă, o parte din scena Judecăţii de
Apoi, ilustrare a ultimului capitol al Apocalipsei, s-a pierdut la începutul
secolului XX, prin construcţia noului cafas din pridvor.
În pronaos, tabloul votiv ocupă integral zidul de vest, iar ctitorul primei
biserici, Mihail Monahul, apare înfăţişat separat pe zidul sudic. Iorga sublinia că
din secolul al XVIII-lea apar ctitorii bisericeşti susţinute financiar de membrii
mai puţin înstăriţi ai societăţii, ce sunt reprezentaţi în tablourile votive în
costumelor lor de epocă, descriindu-le sumar pe cele de la Biserica Icoanei:
„[…] ctitori bărbaţi cu fesuşoare rotunde pe cap, ca acelea de sub işlicul
boierilor, cu veşmântul de pre deasupra tivit pe marginile din lung, precum şi la
mâneci cu blană neagră, şi cu un dolman de acelaşi fel de blană în jurul gâtului.
Femeile au rochii largi cu fluor, un guler alb răsfrânt, pre-cum şi bentiţe de galon
aurit în jurul gâtului; un colan de blană se prelungeşte până la mijlocul strâns cu
o cingătoare de paftale scumpe, discuri de aur săpate legate între dânsele; pe cap
ele poartă o căciuliţă de postav, şlicul, aşezată pe codiţele împletite ale părului,
prinsă printr-un galon cu flori vesele şi având la o parte o stea de mărgăritare sau
pietre scumpe cu multe ramuri […]”17.

Tot în pronaos, după îndepărtarea repictării în ulei, a apărut programul
iconografic original. Pe zona peretelui de nord se observă scena Împărtăşirea Sf.
Maria Egipteanca, urmată de Sf. Solomoni, şi Dreptul Eleazar, cu cei şapte Sfinţi
Macabei şi Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Reprezentarea iconografică a
Sfintei Elena s-a pierdut odată cu lărgirea ferestrelor, urmând a fi redată printr-o
completare viitoare. În glaful mare s-a descoperit imaginea Sf. Antonie cel
Mare, iar în glaful mic al ferestrei superioare s-a găsit un serafim pe boltă şi
reprezentarea Sf. Muceniţe Marina şi a Sf. Cuv. Parascheva, pe zonele laterale.
În partea sudică a pronaosului a apărut după îndepărtarea repictării o
reprezentare a mitropolitului Grigorie al Ungrovlahiei, portret realizat în tehnica
Pillat 2003, p. 139.
http:/ziarullumina.ro/patrimoniu/.../despre-reprezentarea-apocalipsei, accesat la 11.01. 2012.
17 Iorga 1992, p. 97.
15
16
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în ulei, sub care se observă în lumină dirijată fresca originală, ce reprezenta doar
fondul de cer gri-închis şi pământul de culoare ocru-roşu cu stropituri divers
colorate. În glaful mare al ferestrei inferioare s-a descoperit imaginea Sf. Cuv.
Teodosie, iar în cel al ferestrei superioare reprezentarea Sf. Muceniţe Ecaterina
şi a Sfintei Muceniţe Irina, în timp ce pe boltă este redat un serafim.
Cu toate că a fost traumatizată de repictarea în ulei din secolul al XIXlea, fresca originală recuperată prezintă formularea unui ansamblu însufleţit de
un puternic sentiment religios. Compoziţiile se disting prin corectitudine
iconografică, dispunere simetrică stângace a personajelor desfăşurate într-un
singur plan, proporţii greoaie, drapate cu simplitate şi încadrate firesc în spaţiul
arhitectural. Ele au uneori un număr mai mare de personaje, iar redările frontale
într-o perspectivă corală, nu aglomerează scenele. Chiar şi temele mai dinamice
sunt caracterizate de imobilitate, cu siluete care par aplicate pe un fundal neutru.
Selecţia iconografică şi caracteristicile compoziţionale sunt proprii perioadei
postbrâncoveneşti rusticizate, marcată de ilustrativismul tematic şi simplificarea
limbajului plastic. Tipologia personajelor se remarcă prin tratarea grafică a
fizionomiilor şi vestimentaţiei, rigiditate a expresiilor, izocefalie, gesturi
repetitive, rezultând o redactare de factură populară, asemănătoare unor desene
cromatizate. Gama de culori se compune din albastru, verde, roşu şi ocru. În
concluzie, ansamblul mural realizat de zugravii Bisericii Icoanei se înscrie într-o
fază evolutivă târzie a picturii valahe, caracterizată prin aplicarea corectă,
aproape rigidă, a schemelor compoziţionale, accentuarea detaliilor decorative şi
rusticizarea tipologiei personajelor.
An Iconographic Program Highlighted through Restoration at Icon Church, Bucharest
(Abstract)
Bucharest, capital of Romania since the 19th century, is filled with churches built by boyars,
priests or merchants. Despite having more limited resources to draw upon, the merchants still
wished their churches to follow the model of those founded by princes and boyars. As such, the
preferred type of church during that time featured a porch, which was widespread in
Brâncoveanu’s era.
Consecrated in 1789, the Icon Church of Bucharest, founded by Panait Băbeanu, a
Captain of hirelings, retains in the old porch a painting made at the end of the 18th century which
raises some special iconographic questions. Although in the upper section the artist, Grigorie
Zugravul, followed the old style of iconography, he also painted some unusual elements, namely
some apocalyptic scenes.
The painters Alexandru, Constantin and Grigore do not have a picturesque vision of the
subject, reducing the details in clothing, and keeping only the vigour of the bodies arranged
according to a decorative symmetry. Though the characters’ silhouettes are clumsily drawn, the
composition is still animated by a strong religious sentiment, which conveys a kind of solemnity
to the whole ensemble.
Explanation of Figures
Fig. 1. Icon Church, Bucharest - North-West lateral view.
Fig. 2. Exterior ceremonial inscription (pisanie).
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Fig. 3. The pisania inscription in the nathex - western wall - repainted in 1889. Under the new
layer, the original 1786 fresco is visible.
Fig. 4. Discovery of the original fresco upon the removal of the oil paint.
Fig. 5. St Mount Athos, Dionisiu Mon. - depiction of Ch. 10 of St John the Theologian’s
Apocalypse.
Fig. 6. Icon Church, Bucharest, porch - depiction of Ch. 10 of St John the Theologian’s
Apocalypse.
Fig. 7. Porch - Ecumenical council, detail.
Fig. 8. Porch - Judgement Day, detail.
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Fig. 1. Biserica Icoanei din Bucureşti - vedere laterală dinspre nord-vest

Fig. 2. Pisania exterioară
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Fig. 3. Pisania din pronaos - peretele vestic - repictată în 1889. Se observă sub stratul
nou pictura originală, realizată în frescă în 1786

Fig. 4. Descoperirea frescei originale, în timpul îndepărtării repictării în ulei
618
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Fig. 5. Sf. Munte Athos, Mânăstirea Dionisiu - reprezentarea capitolului 10 din
Apocalipsa Sf. Ioan Teologul

Fig. 6. Biserica Icoanei din Bucureşti, pridvor - reprezentarea capitolul 10 din
Apocalipsa Sf. Ioan Teologul
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Fig. 7. Pridvor - Sinod ecumenic, detaliu

Fig. 8. Pridvor - Judecata de Apoi, detaliu
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- Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Comunicări Ştiinţifice. Mediaş.
- Conspecte numismatice. Chişinău.
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Convieţuirea-Együttélés
Corviniana
CPF
CretaceousRes
Crisia
CRP
Cultura creştină

Dacia
Dări de seamă
DB
De Antiquitate
DFS
DP
Drevnosti Altaja
EHQ
EphNap
EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.

752
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista abrevierilor

ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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RECENSĂMÂNTUL MONUMENTELOR DIN
RAIONUL SEBEŞ (1953)
Călin ANGHEL
După desfiinţarea Comisiunii Monumentelor Istorice în 19481, de către
proaspăt instalatul regim comunist, patrimoniul construit al României a traversat o
perioadă de insecuritate, datorată atât vidului legislativ în domeniu, cât şi absenţei
unor instituţii de profil care să coordoneze activităţile specifice: evidenţa,
conservarea şi restaurarea.
Situaţia tinde să se amelioreze la începutul anilor ’50 ai secolului trecut, când
în 15 martie 1951 s-a înfiinţat, în cadrul Academiei RPR, Comisia Ştiinţifică a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice, ce avea ca principală sarcină
inventarierea monumentelor2. În anul următor, prin HCM 2447, din 13 noiembrie
1952, s-a înfiinţat Comitetul de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (CSAC), care,
prin Direcţia Generală a Monumentelor Istorice, avea atribuţii în conservarea şi
restaurarea monumentelor din R. P. Română3. Devenită, în 1959, Direcţia
Monumentelor Istorice (DMI), instituţia a desfăşurat o activitate remarcabilă în
cercetarea şi restaurarea patrimoniului construit din România, până în anul 1977,
când a fost desfiinţată4.
Revenind la activitatea Comisiei Ştiinţifice a Muzeelor, Monumentelor
Istorice şi Artistice, trebuie subliniat rolul pe care acest organism l-a avut în
inventarierea patrimoniului şi publicarea unei liste a monumentelor din România,
în anul 19555.
Elaborarea listei a fost posibilă ca urmare a unui recensământ al
monumentelor desfăşurat în lunile mai-iunie 1953, organizat la nivel naţional6. Au
fost constituite comisii regionale şi raionale, precum şi birouri de inventariere la
nivel de oraş şi comune, din care făceau parte cadre didactice, directori şi alţi
angajaţi ai căminelor culturale, dar şi specialişti. Activitatea lor a fost coordonată şi
supervizată de Comisia Ştiinţifică a Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice,
cu sprijin logistic de la mai multe instituţii: Comitetul pentru Aşezăminte Culturale
din RPR, Comitetul pentru Artă, Direcţia Centrală de Statistică, Comitetul



Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail: calinang@gmail.com.
Greceanu 1995, p. 87; Mândrescu 2010, p. 146.
2 Luca 2012, f.p.; Opriş 1994, p. 161.
3 Greceanu 1995, p. 87.
4 Nistor 2014, p. 27, nota 7.
5 Iamandescu 2014, p. 24.
6 Greceanu 1995, p. 89, nota 8.
1

Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 621-633.
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Călin Anghel

Executiv al Sfaturilor Populare Regionale, Raionale, Orăşeneşti şi Comunale,
precum şi din partea Ministerului Învăţământului Public7.
Un astfel de recensământ a fost realizat şi în fostul raion Sebeş, iar comisia
de aici a avizat inventarierea a 57 de monumente şi staţiuni arheologice, înaintând
comisiei regionale Deva un dosar cuprinzând lista obiectivelor propuse, precum şi
fişele de evidenţă ale acestora. Un exemplar al dosarului, din păcate incomplet, se
păstrează în arhiva Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeş şi cuprinde mai
multe formulare, situaţii, precum şi unele fişe de evidenţă a monumentelor8. Nu au
fost înaintate comisiei regionale acele fişe ale obiectivelor ce au constituit
propuneri ale birourilor locale de inventariere şi care nu au fost aprobate de forul
raional.
Din cele 57 de obiective inventariate, cele mai multe - 19 - sunt de pe arealul
oraşului Sebeş: 8 monumente şi 11 staţiuni arheologice. În cazul monumentelor, în
rândul propunerilor se regăsesc edificiile cele mai importante din centrul istoric:
fortificaţia oraşului (zidul şi turnurile)9, biserica evanghelică10, biserica romanocatolică (a fostei mănăstiri dominicane)11 şi Casa Zápolya12, în timp ce din cartierele
româneşti au fost propuse cele trei biserici13, toate ortodoxe, la acea dată (vezi
anexa). Lista se încheie cu un monument funerar pe care nu am reuşit să-l
identificăm, ce însă pare a fi unul modern, din moment ce, în tabelul de evidenţă, la
rubrica „Cărei orânduiri îi aparţine”, figurează termenul „capitaliste”.
Numărul propunerilor de monumente este surprinzător de mic, ţinând cont
de vechimea şi valoarea multor clădiri din centrul istoric al Sebeşului. Nu au fost
nominalizate celelalte edificii din alcătuirea ansamblului bisericii parohiale
evanghelice din Sebeş: capela Sf. Iacob, Casa Clopotarului şi fragmentul de zid al
Instrucţiuni 1953.
După cum reiese dintr-o adresă înaintată Comisiei Regionale de Inventariere a Monumentelor Deva,
în zona Sebeşului au fost implicaţi, între alţii: Ion Raica (profesor la Şcoala Elementară nr. 1 din
Sebeş), Theobald Streitfeld (profesor la Şcoala nr. 4 din Sebeş), Dumitru Muntiu (director al
Căminului Cultural din Petreşti), Pavel Zămora (director al Căminului Cultural din Sebeşel) şi Cornel
Savu (învăţător în Răhău) (vezi MMIRS, Dosar de recensământ monumente 1953, nr. inv. 834, f. 1).
9 Lucrările de construcţie au început la sfârşitul secolului al XIV-lea, mai precis în jurul anului 1387,
când regele Sigismund de Luxemburg (1387-1437) le-a acordat sebeşenilor permisiunea de a-şi
înconjura oraşul cu o fortificaţie din piatră, şi ele au continuat şi în veacul următor (vezi Anghel 1976,
p. 147-159; Anghel 1986, p. 159-166; Anghel 2014, p. 393-402).
10 Biserica parohială evanghelică este cel mai reprezentativ monument al oraşului Sebeş, care, pe lângă
vechimea considerabilă, are şi o serie de particularităţi ce-i conferă valoare de unicat în cadrul istoriei
arhitecturii din România. Este vorba de o construcţie în care coexistă elemente arhitecturale specifice
stilurilor romanic şi gotic (pentru informaţii suplimentare, vezi Reuschel 1878, p. 3-8; Roth 1929;
Vătăşianu 1959, p. 39-40, 220-223; Heitel 1964, p. 10-26; Angelescu et alii 1967, p. 90-119; Arion
1974, p. 53-69; Krasser 1976, p. 13-22; Klein 1976, p. 23-59; Gündisch, Streitfeld 1976, p. 60-80;
Varga 1984; Géza 1984, p. 65-108).
11 Mănăstirea dominicană de la Sebeş a fost atestată documentar în 1322, iar prima menţiune despre
activitatea călugărilor aici datează din 1368 (pentru informaţii suplimentare, vezi Streitfeld 1935, p. 111; Salontai 1996, p. 27-32; Salontai 2002, p. 201-208).
12 MMIRS, Dosar de recensământ monumente 1953, nr. inv. 834, f. 3.
13 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - 1783, biserica „Schimbarea la Faţă” - 1818 (fostă grecocatolică), biserica „Învierea Domnului” - 1828 (pentru informaţii suplimentare, vezi Stanca 1928;
Fleşer 2001, p. 126-131; Fleşer, Rustoiu 2005; Fleşer et alii 2005, p. 124-158).
7
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fortificaţiei bisericii, singurul element al acesteia care s-a păstrat până în prezent14.
În cazul fostei mănăstiri dominicane, deşi biserica acesteia a fost inclusă în
inventar, anexele au fost omise.
Dintre construcţiile civile din oraşul interior, după cum s-a arătat mai sus, a
fost propusă doar Casa Zápolya15, fiind omise alte edificii, cum ar fi casele: „HeitzKonrad”, „Mauksch”, „Kohuth-Breitenstein”, „Roth” etc., sau chiar fostul han
„La Leul de Aur”.
De o atenţie specială s-au bucurat, în schimb, siturile arheologice din
apropierea oraşului, un merit în acest sens avându-l, probabil, şi Ion Raica (19031990)16, membru al comisiei de inventariere, pe atunci profesor la Şcoala
Elementară nr. 1, un bun cunoscător al istoriei localităţii. Între propunerile comisiei
se regăsesc aşezări importante, precum cea de la „Râpa Roşie”, cu descoperiri
datând din preistorie17. Alte staţiuni arheologice, precum „Gorganul”18 (preistorie
şi epocă romană), „Rebeşul Mare”19 (epoca bronzului timpuriu, Cultura Coţofeni),
„Ţiglăria Weber” (neolitic)20, „Obreghea Mică”21, „Dealul Roşu”22 şi „Gruieţul din
Glod”23 s-au numărat printre siturile inventariate. „Staţiunea la Secaş” pare a fi o
parte a sitului Podul Pripocului, la fel ca aşezarea „Nyhoage”24, cu descoperiri de
epocă romană, ce se întindea în dreapta luncii Secaşului până peste valea Slatinei,
ajungând spre nord până la Ruzga25. Un alt obiectiv inventariat a fost o porţiune a
drumului roman Apulum - Sacidava - Caput Stenarum26, numit în inventar „Calea
lui Traian”27. Drumul, ce venea dinspre Miercurea Sibiului, străbătea lunca
Secaşului şi, după ce traversa câmpul Ruzga, ajungea la Lancrăm28.
În apropierea Sebeşului, în prezent parte integrantă a oraşului, la Răhău au
fost inventariate trei obiective: o staţiune arheologică - „Piatra Sfintei” -, situată,
probabil, în zona de deasupra izvorului „Budurăul Ciobănelului”, unde s-au
descoperit urmele fundaţiilor a două construcţii romane, ce puteau face parte dintrStreitfeld 1936, p. 287-306; Streitfeld 1976, p. 110-133; Streitfeld 1983, p. 199-203.
Edificiu datând din secolul al XV-lea, ce adăposteşte şi în prezent Muzeul Municipal „Ioan Raica”
Sebeş (pentru mai multe detalii, vezi Anghel 2003, p. 199-210).
16 Învăţător şi director al muzeului din Sebeş (vezi Dan 2001, p. 235-237).
17 Pentru informaţii detaliate, vezi Moga, Ciugudean 1995, p. 167.
18 Deal din lut situat dincolo de calea ferată, în dreptul gării (vezi Cărpinişianu 2002a, p. 3).
19 Toponimul poate fi localizat în zona pădurii „Rebeş”, situată în partea dreaptă a drumului Dăii, în
spatele „Pripocului”, ce se întinde până în apropierea hotarelor satelor Cut şi Şpring (vezi
Cărpinişianu 2002b, p. 2).
20 „Ţiglăria lui Weber” este un punct situat în partea sudică a oraşului, către Petreşti (vezi Raica 2002,
p. 6; Popa 1999-2001, p. 83-84).
21 Sau Obreja Mică - este un punct pe o terasă înaltă situată la ieşirea din Sebeş spre Vinţu de Jos, în
apropierea cimitirului nou (Cărpinişianu 2002b, p. 2).
22 Probabil partea dinspre Lancrăm a dealului cu eroziunea „Râpa Roşie”.
23 Glodul este porţiunea de teren argilos cuprinsă între drumul spre Vinţu de Jos şi calea ferată (vezi
Cărpinişianu 2002a, p. 3).
24 Sau Nihoaje, este zona cuprinsă între drumul Dăii şi dealul „Pripoc” (vezi Cărpinişianu 2002b, p.
2).
25 Moga, Ciugudean 1995, p. 168-170; Raica 2002, p. 8.
26 Fodorean 2006, p. 274-279.
27 MMIRS, Dosar de recensământ monumente 1953, nr. inv. 834, f. 3.
28 Moga, Ciugudean 1995, p. 170; Raica 2002, p. 11-12.
14
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o villa rustica29, şi două pietre funerare romane: a „Iuliei Maxima” (în stare
fragmentară) şi a lui „Titu Flavius R”30 (un veteran al legiunii XI Claudia), ce se
păstrează în cimitirul satului31.
Din localitatea Petreşti a fost inclusă în inventar vechea bazilică romanică
fortificată, construită în secolul al XIII-lea, din care s-a mai păstrat până în prezent
doar turnul-clopotniţă, înconjurat de o incintă de formă ovală, ce adăposteşte în
prezent cimitirul săsesc32.
De asemenea, au fost incluse în inventar două obiective din Câlnic: o
fortificaţie şi o staţiune arheologică. Cetatea, construită în secolul al XIII-lea, fostă
reşedinţă a greavului „Chyl de villa Kelunk”, este alcătuită dintr-un donjon, o
capelă şi o incintă de formă ovală. În secolul al XV-lea fortificaţia a devenit
proprietatea comunităţii şi a suferit mai multe transformări, culminând cu cea din
secolul al XVI-lea, când i-a fost adăugată o a doua curtină33. Staţiunea arheologică
„Muchea cea mare” este aşezarea Coţofeni situată pe o terasă a „Dealului Mare”,
cercetată sistematic în anii 1942 şi 1943 de Fritz Roth34.
Din comuna Gârbova au fost înregistrate cinci obiective: trei biserici şi două
cetăţi. Între ele se regăsesc biserica „din Deal”, o veche bazilică romanică, ce
datează din ultimul sfert al secolului al XIII-lea35 şi o altă biserică, probabil vechiul
donjon transformat în secolul al XIX-lea în turn-clopotniţă. Alături de acestea, se
află şi biserica din Cărpiniş, edificiu ce datează din secolul al XVIII-lea36. În cazul
cetăţilor inventariate, lucrurile sunt mai clare, fiind vorba de fosta reşedinţă a
greavului sas Herbord de Wrbow, alcătuită dintr-un donjon (amintit mai sus) şi o
incintă circulară, vândută în secolul al XV-lea comunităţii şi transformată de aceasta
ulterior37 şi de „Cetatea Veche”, ale cărei ruine se mai păstrează în pădurea de pe
Valea Mare, la aproximativ 4 km de Gârbova38.
Din comuna Pianu de Sus au fost inventariate trei obiective: o biserică, o
staţiune arheologică şi o peşteră. În cazul edificiului de cult, este vorba, cel mai
probabil, despre vechea biserică de lemn din cimitir, cu hramul „Cuvioasa
Paraschiva”, ce datează din 1761, şi care nu a mai fost folosită după construirea
celei noi, din piatră39. Staţiunea arheologică „Podei”, se află la confluenţa văii

Moga, Ciugudean 1995, p. 151-152.
Titus Flavius Rufus (vezi Popa 2002, p. 151).
31 Moga, Ciugudean 1995, p. 151-152.
32 Anghel 1986, p. 145-147; Fabini 1998, p. 558-559.
33 Anghel 1986, p. 98-102; Porumb, Firea 2007.
34 Moga, Ciugudean 1995, p. 81.
35 Mai precis din jurul anului 1280 (vezi Vătăşianu 1959, p. 67-68; Fabini 1998, p. 773).
36 Biserică ortodoxă, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, construită în 1771 pe o înălţime
situată în centrul localităţii (Fleşer et alii 2005, p. 20-24).
37 Construită, probabil, la sfârşitul secolului al XIII-lea sau la începutul celui de-al XIV-lea, a suferit
ulterior refaceri radicale: donjonul a fost transformat în turn-clopotniţă şi i s-a adăugat o nouă incintă
de formă rectangulară (vezi Anghel 1986, p. 119-121; Fabini 1998, p. 774-776).
38 Cetate de refugiu, construită cel mai probabil după invazia tătară de la 1241, a servit în acest scop
până la jumătatea secolului al XV-lea, când comunitatea a cumpărat fosta reşedinţă a greavilor Wrbow
(vezi Anghel 1986, p. 121-124; Fabini 1998, p. 775).
39 Cristache-Panait 1987, p. 104-107.
29
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Pianului cu pârâul Liştii, iar pe arealul său a existat o aşezare neolitică şi eneolitică
de mari dimensiuni40.
Este surprinzător faptul că nu a fost inclusă şi biserica evanghelică din Pianu
de Jos, un important monument săsesc, o bazilică, ce între timp şi-a pierdut
colateralele, cu o fază romanică şi o refacere gotică41.
Comuna Săsciori avea opt obiective inventariate: o biserică, o staţiune
arheologică, trei cetăţi, două exploatări aurifere şi o cruce (probabil din piatră).
Dacă prezenţa bisericii surprinde, având în vedere că este vorba de o construcţie
datând de la sfârşitul secolului al XVIII-lea42, remarcăm atenţia acordată
fortificaţiilor de pe arealul acestei comune. Este vorba despre cetatea dacică de la
Căpâlna43 şi de cele medievale de la Săsciori44 şi Laz45. În ceea ce priveşte staţiunea
arheologică, cel mai probabil este vorba de aşezarea „Gorgan” de la Sebeşel, cu
descoperiri aparţinând culturii Coţofeni46, identificată încă din anul 1958 de
Dumitru şi Ion Berciu47. În ceea ce priveşte exploatările aurifere inventariate, Mina
de Aur „Şermag” şi Mina „Ocing-Găuroi”, ele datează din perioada modernă48.
Crucea (sau troiţa), datată de către membrii comisiei de inventariere în „epoca
feudală”, nu a putut fi identificată, şi se pare că era confecţionată din piatră49.
Din comuna Strungari, mai exact de pe arealul satului Răchita, au fost
inventariate trei obiective: o staţiune arheologică şi două „peşteri”50. În cazul
staţiunii „Vârful Gorinişte”, se pare că este vorba de aşezarea în terase de la
punctul numit „Vârful Zăpozii”51, cu descoperiri Coţofeni52. Peşterile „Gaura
Bătrânului” şi „Gaura Jidovului” au fost, cel mai probabil exploatări miniere,
aurifere, posibil de epocă romană53.
Din comuna Doştat, satul Boz, a fost inventariată biserica fortificată,
evanghelică. Datând de la începutul secolului al XVI-lea, edificiul a fost prevăzut
de la început cu un reduit peste cor şi navă şi era înconjurat cu o incintă
dreptunghiulară54.

Moga, Ciugudean 1995, p. 143.
Fabini 1998, p. 136-138; Burnichioiu 1996, p. 87-93.
42 Construită în anii 1790 şi 1791, biserica are hramul „Sfânta Treime” (Fleşer et alii 2005, p. 118-122).
43 Cetatea datează de la mijlocul secolului I a.Chr.- începutul secolului al II-lea p.Chr. (vezi Glodariu,
Moga 1989, p. 126).
44 Cetatea, atestată documentar în anul 1309, a fost una dintre fortificaţiile cele mai importante de pe
Valea Sebeşului, datând de la sfârşitul secolului al XIII-lea sau începutul celui de al XIV-lea (vezi
Anghel 1986, p. 155-159).
45 Fortificaţie cu şanţ şi val de pământ, fără ziduri de piatră, a cărei datare este încă problematică
(pentru detalii, vezi Ghenescu 2010, p. 245-268).
46 Popa 2012, p. 37.
47 Moga, Ciugudean 1995, p. 172.
48 Afrapt 2009, p. 82-84; Popa 2012, p. 218.
49 MMIRS, Dosar de recensământ monumente 1953, nr. inv. 834, f. 6.
50 Ibidem, f. 3.
51 Popa 2012, p. 22, nota 27; p. 48.
52 Moga, Ciugudean 1995, p. 150.
53 Popa 2012, p. 213-219.
54 Vătăşianu 1959, p. 602; Anghel 1986, p. 87-88; Fabini 1998, p. 120-122.
40
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În apropiere, în comuna Draşov, s-a inventariat un alt edificiu - „Glădirea
grof Telechi” - care, la data efectuării recensământului, se afla într-o stare avansată
de degradare (vezi anexa).
De pe arealul fostei comune Miercurea Sibiului au fost inventariate trei
biserici şi o staţiune arheologică. Biserica evanghelică fortificată, reconstruită în stil
gotic la sfârşitul secolului al XV-lea55, ce mai păstrează şi unele elemente datând din
faza romanică (turnul-clopotniţă şi tribuna)56, este cel mai important monument al
localităţii. Surprinde includerea în inventar a bisericii romano-catolice (în prezent
greco-catolică) din Miercurea Sibiului, situată în zona pieţei centrale, a cărei
construcţie a fost finalizată în anul 177257. Cea de-a treia este biserica evanghelică
din Dobârca. Iniţial, a fost o bazilică romanică58, fiind transformată la finalul
secolului al XIV-lea într-o biserică sală gotică59. Este înconjurată cu o incintă de
formă poligonală.
În ceea ce priveşte staţiunea arheologică „Albele”, situată în apropierea
actualelor băi de la Miercurea Sibiului, este vorba de un complex rutier şi termal,
alcătuit din terme, un bazin şi un apeduct ce le alimenta cu apă, precum şi un loc de
popas pentru călători, datând din epoca romană60.
De asemenea, a fost inclusă în inventar biserica evanghelică din Apoldu de
Sus, o bazilică romanică construită în secolul al XIII-lea, ce a fost parţial demolată
şi reconstruită, cu sprijin financiar din partea celor şapte scaune, începând cu anul
1524, când s-au efectuat lucrări şi la fortificaţia acesteia61.
Din comuna Apoldu de Jos s-au inventariat două biserici de lemn, una din
localitatea reşedinţă - cu hramul „Sf. Ioan Evanghelistul” - adusă aici între anii
1763 şi 176562 şi cealaltă din Sângătin - patronată de Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil - datând de la începutul secolului al XVIII-lea63. O altă biserică de lemn
inclusă în inventar este cea din Presaca, comuna Păuca64, cu hramul „Sf. Treime”,
construită în primele decenii ale secolului al XVIII-lea65.
Tot o biserică de lemn este şi cea „din Deal”, de la Poiana Sibiului66, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”, o construcţie ridicată în a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea67. Din aceeaşi localitate, a fost înregistrată şi o chilie pe care
nu am reuşit să o identificăm.

Fabini 1998, p. 602-604.
Vătăşianu 1959, p. 65.
57 Străuţiu 2011, p. 52.
58 Din această fază s-au mai conservat faţada de vest şi părţi din cor (Vătăşianu 1959, p. 65).
59 Fabini 1998, p. 149-151.
60 Popa 2002, p. 125-126.
61 Fabini 1998, p. 235-239.
62 Abrudan 2010, p. 66.
63 Existenţa unei biserici în Sângătin a fost consemnată pentru prima dată în documentele conscripţiei
din anul 1733. Acest an, precum şi cel înscris pe clopotul bisericii, 1717, sugerează datarea bisericii la
începutul secolului al XVIII-lea (pentru detalii suplimentare, vezi ibidem, p. 27-50).
64 Localitatea se află, în prezent, în judeţul Sibiu.
65 Abrudan 2010, p. 113-119.
66 În inventar era folosită vechea denumire „Poiana” (vezi anexa).
67 Abrudan 2010, p. 90.
55
56
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Cu toate că multe dintre expertizele şi propunerile de inventariere a
monumentelor au fost făcute de nespecialişti, inventarul din anul 1953 a
reprezentat un important pas înainte făcut în evidenţa patrimoniului construit din
România. Doi ani, mai târziu, în 1955, având ca punct de plecare recensământul în
discuţie, a fost elaborată Lista monumentelor de cultură de pe teritoriul RPR68, aprobată
prin HCM 1160/1955, ce cuprindea 4345 de înregistrări grupate pe regiuni, raioane
şi localităţi69. Erau luate în evidenţă 115 „monumente de arheologie”, 3359
„monumente de arhitectură”, 405 „monumente de artă plastică” şi 466
„monumente istorice”70.
Dintre obiectivele inventariate doi ani mai devreme, în fostul raion Sebeş, sau regăsit în lista monumentelor următoarele: biserica evanghelică din Sebeş („cu
capela, cancelaria consistorială, restul zidurilor înconjurătoare şi arcadele”), biserica
romano-catolică Sf. Bartolomeu (cu casa parohială”71), „Casa Zapolia”, „Zidurile şi
turnurile oraşului Sebeş”. Din comuna Apoldu de Jos au fost incluse bisericile din
lemn: „Sf. Ioan Evanghelistul” din localitatea reşedinţă şi cea din Sângătin („Sf-ţii
Mihail şi Gavril”)72. Biserica evanghelică din Apoldu de Sus şi Cetatea Câlnicului
(„cu întregul complex de clădiri”) au fost luate, la rândul lor, în evidenţă. Bisericile:
evanghelică fortificată din Boz, evanghelică din Gârbova şi cea ortodoxă din
Cărpiniş au fost alte monumente incluse în această listă. Din Miercurea Sibiului au
fost cuprinse biserica evanghelică fortificată şi cea ortodoxă, precum şi cea din
Dobârca („cu întregul complex de clădiri”). Din Presaca (comuna Păuca) a fost
inclusă „Biserica de lemn Sf. Treime”, iar din Petreşti „Ruinele cetăţii bisericeşti”.
Alte biserici de lemn luate în evidenţă au fost cele din Pianu de Sus - cu hramul
„Sf. Paraschiva” - şi din Poiana Sibiului - „Biserica de lemn « Din deal »”73.
În lista din 1955 au fost incluse şi monumente omise de inventarul realizat
cu doi ani înainte: bisericile evanghelice din Pianu de Jos74, Reciu şi Vingard,
precum şi clădirile ce intră în alcătuirea unor ansambluri, ca în cazul cetăţii Câlnic
sau al unor biserici fortificate, amintite mai sus.
Informaţiile furnizate de recensământul monumentelor din 1953, ne relevă
între altele şi atitudinea statului faţă de patrimoniul construit al României, în primii
ani de existenţă ai regimului comunist. Surprinzător, ţinând cont de ateismul
promovat de noul regim, în inventar figurează destul de multe biserici, numărul lor,
în cazul raionului Sebeş, fiind de 18, din totalul de 57 de obiective75. De asemenea,
sunt importante şi informaţiile referitoare la starea de conservare a monumentelor,
precum şi cele despre folosirea lor la data realizării inventarului.
Recensământul monumentelor din anul 1953 şi Lista monumentelor de cultură de
pe teritoriul RPR, elaborată doi ani mai târziu, au stat la baza evidenţei patrimoniului
construit din România. Datele culese acum au fost completate, şi treptat au fost
Lista 1955, p. 1-192.
Constantinescu-Iaşi 1958, p. 17.
70 Lista 1955, p. 1-192; Nistor 2014, p. 27.
71 Probabil anexele mănăstireşti.
72 Lista 1955, p. 68.
73 Ibidem, p. 69.
74 În listă figurează, în mod eronat, pe teritoriul satului Pianu de Sus (ibidem).
75 MMIRS, Dosar de recensământ monumente 1953, nr. inv. 834, f. 6
68
69
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luate în evidenţă numeroase alte monumente şi situri arheologice, lista
monumentelor din 1992 numărând 20326 de înregistrări, iar cea din 2010, 2954276.
Official Count of the Historical Monuments in the Rayon of Sebeş (1953)
(Abstract)
After the dissolution of the Historical Monuments Commission (Comisiunea Monumentelor Istorice)
in 1948 by the freshly installed Communist regime, Romania’s built heritage entered a period of
insecurity brought about by the legislative gap in the field and the lack of specialized institutions able
to coordinate specific activities, namely registration, conservation and restoration.
The situation improved somewhat in the early 1950s. On 15 March 1951, the Scientific
Committee of Museums, Historical and Artistic Monuments (Comisia Ştiinţifică a Muzeelor,
Monumentelor Istorice şi Artistice) was established at the Romanian Academy. Its main task was to
perform an inventory of all immovable properties, an endeavour crowned by the publication of a list
of important monuments in Romania in 1955. The task was carried out through a nation-wide
monument census in May - June 1953, with regional and rayonal committees as well as inventory
offices set up in cities and communes.
One such census was conducted in the former Rayon of Sebeş. The committee here
approved a list of 57 monuments and archaeological sites and forwarded it for the review to the
regional Commission in Deva. Two years after the census, in 1955, the List of all monuments of culture
from the People’s Republic of Romania, approved by the Council of Ministers’ decision no. 1160/1955, was
created. It featured 4,345 entries grouped by region, district and locality. Many of the monuments
inventoried two years earlier in the Rayon of Sebeş are found in this list, together with some others.
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ANEXA
LISTA MONUMENTELOR CULTURII MATERIALE
Inventariate la 7-9 iunie1953
(MMIRS, Dosar de recensământ monumente 1953, nr. inv. 834, f. 2-3)
Clasificarea monumentului

Localitatea
Nr. de
ordine

Oraşul
Comuna

Strada Nr.
Satul

1.

Apoldu de Sus

-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Apoldu de Jos
Apoldu de Jos
Câlnic
Câlnic
Doştat
Draşov
Gârbova
Gârbova
Gârbova
Gârbova
Gârbova

Sângătin
Boz
Cărpiniş

13.

Miercurea

-

Denumirea
monumentului

Felul
monumentului

Cărei
orânduiri
aparţine

Ce este
monumentul
(movilă,
statue, etc)

Starea
monumentului

Modul
cum este
folosit

istoric

capitalist

biserică

bună

biserică

istoric
istoric
istoric
istoric
istoric
istoric
istoric
istoric
istoric
istoric
istoric

feudală
feudală
feudală
primitivă
feudală
feudală
feudală
feudală
feudală
prefeudală
capitalistă

biserică
biserică
cetate
movilă
biserică
ruină
cetate
biserică
biserică
cetate (ruină)
biserică

mediocră
slabă
mediocră
urme
bună
rea
ruină
bună
f. slabă
f. slabă
bună

biserică
biserică
nefolosită
păşune
biserică
păşune
biserică
nefolosită
nefolosită
biserică

istoric

sclavagistă

movilă

bună

-

mediocră

biserică

mediocră

biserică

slabă

-

mediocră
slabă

biserică
cimitir

Biserică
Evanghelică
Biserică mică (lemn)
Biserică
Cetate
Muchea cea mare
Biserică
Clădire grof Telechi
Cetate
Biserică
Biserica din deal
Cetate
Biserică
Albele
(Salcidova sec. II)

14.

Miercurea

-

Biserică evanghelică

istoric

feudală

cetate veche
(biserică)

15.

Miercurea

-

Biserică romcatolică

istoric

feudală

biserică

16.

Miercurea

Dobârca

Biserică luterană

istoric

feudală

17.
18.

Păuca
Petreşti

Presaca
-

Biserică ortodoxă
Cetate

istoric
istoric

feudală
feudală

Cetate/
biserică
biserică
cetate (ruină)
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19.
20.
21.
22.
23.

Pianu de Sus
Pianu de Sus
Pianu de Sus
Poiana
Poiana

Pianu de Jos
-

24.

Răhău

-

25.

Răhău

-

26.

Răhău

-

27.

Săsciori

-

28.

Săsciori

-

29.

Săsciori

Sebeşel

30.

Săsciori

Sebeşel

31.
32.

Săsciori
Săsciori

Sebeşel
Sebeşel

33.

Săsciori

Laz

34.

Săsciori

Căpâlna

35.

Strungari

Răchita

36.

Strungari

Răchita

37.

Strungari

Răchita

38.
39.

Vingard
Sebeş

-

40.

Sebeş

-

Peşteră
Biserică
Staţiunea „Podei”
Biserica „Din deal”
Chilie
Staţiunea „Piatra
Sfintei”
Piatra „Iuliei
Maxima”
Piatra „Titu Flavius
R.”
Biserică
„Cetatea
Săsciorului”
Mina de Aur
„Germag”
Mina „OciugGouroi”
Staţiune preistoric.
Cruce veche
Cetatea „Vârful
Gherghelău”
Cetate
Staţiune „Vârful
Gorinişte”
Peşteră „Gaura
bătrânului”
Peşteră „Gaura
jidovului”
Biserică evanghelică
Staţiunea Gorganul
Staţiunea „Râpa
Roşie”

istoric
istoric
istoric
istoric
istoric

feudală
feudală
sclavagistă
feudală
feudală

peşteră
biserică
ziduri
biserică
chilie

surpată
slabă
ruinată
bună
bună

nefolosită
biserică
chilie

istoric

sclavagistă

ruină de cetate

slabă

-

istoric

sclavagistă

piatră funer.

în buc.

-

istoric

sclavagistă

bloc de piatră

conservat

istoric

feudală

biserică

bună

biserică

istoric

feudală

cetate

în ruină

interior vie

istoric

sclavagistă

mină de aur

teren
împădurit

păşune

istoric

sclavagistă

mină de aur

deal golaş

păşune

istoric
artistic

primitivă
feudală

staţiune
cruce

slabă

păşunat, vie
cruce

istoric

sclavagistă

cetate

ruină

păşunat

istoric

sclavagistă

cetate

mediocră

nefolosită

istoric

preistoric

staţiune

-

păşunat

istoric

primitivă

peşteră

dărâmată

-

istoric

primitivă

peşteră

dărâmată

-

istoric
istoric

feudală
primitivă

biserică
movilă

mediocră
-

biserică
-

istoric

primitivă

staţiune

-

teren arabil
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41.
42.

Sebeş
Sebeş

-

43.

Sebeş

-

44.

Sebeş

-

45.

Sebeş

-

46.

Sebeş

-

47.

Sebeş

-

48.

Sebeş

-

49.

Sebeş

-

50.

Sebeş

-

51.

Sebeş

-

52.

Sebeş

-

53.

Sebeş

-

54.

Sebeş

-

55.

Sebeş

-

56.

Sebeş

-

57.

Sebeş

-

Gruieţul din Glod
Staţiune la Secaş
Staţiune „Ţiglăria
Weber”
Staţiune „Gruieţul
mare”
Staţiune romană
Nyhoage
Calea lui
Traian
Staţiune „Dealul
Roşu”
Staţiune Rebeşul
Mare
Staţiunea Obreghea
Mică
Zidul oraşului cu
turnuri

istoric
bordee în pământ

primitivă
preistoric

movilă
bordei în păm.

rea
bună

-

istoric

primitivă

staţiune

degradată

-

istoric

primitivă

movilă

rea

-

istoric

sclavagistă

staţiune

-

teren arabil

istoric

sclavagistă

drum

bun

-

istoric

primitivă

istoric

primitivă

istoric

primitivă

istoric

Casa I. Zapolya
Biserica romanocatolică
Biserica evanghelică
Biserica ortodoxă
Nr. II.
Biserica ortodoxă
Nr. I.
Biserica ortodoxă
Nr. III.
Monument funerar

staţiune
preistorică
staţiune
preistorică
staţiune
preistorică

-

-

-

-

-

-

feudală

Zid de apărare

ruină

-

istoric

feudală

casă

bună

Muzeul
Raional

istoric

feudală

biserică

mediocră

biserică

istoric

feudală

biserică

bună

biserică

istoric

feudală

biserică

bună

biserică

istoric

capitalistă

biserică

bună

biserică

istoric

feudală

biserică

bună

biserică

istoric

capitalistă

monument

bună

-
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- Chemistry Central Journal. London.
- Cele Trei Crişuri. Oradea.
- Cetatea Bihariei. Institutul de Istorie şi Teorie Militară din
Bucureşti, Secţia Teritorială Oradea.
- Cercetări istorice. Revistă de istorie românească. Iaşi.
- Cercetări literare. Universitatea Bucureşti.
- Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Comunicări Ştiinţifice. Mediaş.
- Conspecte numismatice. Chişinău.
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Convieţuirea-Együttélés
Corviniana
CPF
CretaceousRes
Crisia
CRP
Cultura creştină

Dacia
Dări de seamă
DB
De Antiquitate
DFS
DP
Drevnosti Altaja
EHQ
EphNap
EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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DOCUMENTAREA FOTOGRAFICĂ ŞI FOTOGRAMMETRICĂ A
PATRIMONIULUI CULTURAL - O INTRODUCERE
Călin ŞUTEU
Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă
şi Cultură (UNESCO), întrunită la Paris, în anul 1972, constata, sub forma unei
convenţii, o realitate recurentă în problematica patrimoniului cultural şi a celui
natural, şi anume permanenta ameninţare cu distrugerea şi degradarea, prin
mijloace obişnuite, dar şi prin evoluţia vieţii sociale şi economice, marcând
gravitatea acestui fapt în perspectiva largă a patrimoniului mondial. Ieşirea
României din izolarea impusă de regimul comunist a avut ca imediată reacţie
racordarea instituţiilor de profil la sistemul internaţional de convenţii, cea amintită
mai sus fiind acceptată sub forma Decretului nr. 187 din 19901. Articolul 5 al
acestei convenţii stipulează măsurile minime de ocrotire, conservare şi valorificare
a patrimoniului şi mai ales recomandă „să se extindă studiile şi cercetările ştiinţifice
şi tehnice şi să se perfecţioneze metodele de intervenţie” menite a contracara
pericolele şi ameninţările existente (litera c).
În octombrie 1992, cu ocazia unui colocviu european pe tema documentării
monumentelor istorice şi a patrimoniului2 era reliefată, sub forma unui studiu,
aceeaşi cerinţă de a prospecta, înţelege, proteja şi conserva patrimoniul, prin
aplicarea celor mai noi tehnologii, dar şi prin necesitatea de cooperare în acest
domeniu extrem de dinamic. Este evidentă, în zilele noastre, evoluţia accelerată a
metodelor de documentare şi analiză a patrimoniului, mai ales a celor ce implică
noile tendinţe din domeniul digitalului. În consecinţă, la nivel internaţional au fost
înfiinţate organizaţii ce vor avea contribuţii majore în documentarea patrimoniului
cultural, precum Centrul Internaţional de Studiu a Conservării şi Restaurării
Bunurilor Culturale (International Centre for the Study of the Preservation and
Restoration of Cultural Property - ICCROM)3 sau Consiliul Internaţional al
Monumentelor şi Siturilor (International Council on Monuments and Sites ICOMOS)4 şi, mai concret, în ceea ce priveşte subiectul documentării fotografice


Doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail: suteu.calin@gmail.com.
Convenţia din 16 noiembrie 1972 privind Protecţia Patrimoniului Mondial, Cultural şi Natural Paris, semnată de România prin Decretul 187/1990. Vezi varianta online la: http://www.cnrunesco.ro/ro/documente/decret_187_1990_anexa.pdf, accesat la 20.03.2015.
2 Colocviul European de la Nantes din 28-31 octombrie 1992, Architectural Heritage: Inventory and
Documentation Methods in Europe, Proceedings, Cultural Heritage, no. 28, Council of Europe Press, 1993,
disponibilă online la adresa: https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/resources/
Publications/Pat_PA_28_en.pdf, accesat la 20.03.2015.
3 Pagină web oficială la http://www.iccrom.org/, accesată la 27.03.2015.
4 Pagină web oficială la http://www.icomos.org/en/; pentru România, pagina oficială se poate fi
consultată la http://www.icomos.ro/, accesate la 27.03.2015.
1

Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 635-647.
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cu scop analitic, Comitetul Internaţional pentru Fotogrammetrie Arhitecturală
(International Committee for Architectural Photogrammetry - CIPA)5.
Pentru România, o iniţiativă notabilă a fost înfiinţarea Institutului Naţional
al Patrimoniului, aflat în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional6
şi, în ceea ce priveşte problematica de faţă, foarte recent, iniţierea unui program de
cursuri de fotografie dedicate cercetătorilor patrimoniului cultural. Sub egida, de
această dată, a Muzeului Naţional de Istorie a României, a avut loc, în septembrie
2014, o primă ediţie a unei şcoli de vară, intitulată Photogrammetry for Cultural
Heritage, ca parte a proiectului internaţional 3D Icons Project, cu scopul de a oferi
unor specialişti din domeniul managementului patrimoniului cultural cunoştinţe de
bază în ceea ce priveşte modelarea 3D a unor artefacte şi obiective de interes7.
Monumentele istorice şi, în general, patrimoniul cultural beneficiază în
România de o serie de legi şi norme metodologice, menite a structura şi coordona
informaţia referitoare la obiectivele de interes naţional, însă acestea, deşi bine
intenţionate, sunt insuficiente. Un exemplu este Fişa analitică de inventariere a
monumentelor şi ansamblurilor istorice, publicată în Anexa 2 a Normelor metodologice
de clasare şi inventariere a monumentelor istorice din 18/04/2008. Secţiunea
dedicată documentării menţionează, la punctul 8.4, doar realizarea de fotografii,
fotografii satelitare, aeriene, alb-negru şi color, fără nicio indicare a modalităţii în
care această documentare fotografică este efectiv realizată în teren. La nivel
internaţional, problema documentării fotografice este şi ea tratată, cu diverse grade
de detaliu, exemple demne de urmat fiind ghidurile metodologice oferite de
prestigioase instituţii de management a patrimoniului, precum English Heritage8
sau Getty Conservation Institute9.
Un alt moment important, rezultat în urma unei colaborări internaţionale
între Getty Conservation Institute, ICOMOS şi CIPA, este înfiinţarea în 2002 a
unui grup de studiu pentru Înregistrarea, Documentarea şi Managementul
Informaţiei (Recording, Documentation, and Information Management - RecorDIM)
privitoare la patrimoniul cultural mondial10. Misiunea acestui grup este de a acoperi
deficienţele de comunicare şi conlucrare între două categorii distincte de furnizori
de informaţie legată de patrimoniu şi anume: grupul experţilor în conservare
(responsabil de cercetare, inventariere, studii primare, planificarea conservării,
managementul proiectelor, mentenanţă şi monitorizare) şi cel al experţilor în
documentarea patrimonială (responsabili cu documentarea fotografică,
fotogrammetrică, topografie şi GPS, GIS, scanare laser 3D, modelare 3D şi
geofizică).
Documentarea patrimoniului cultural în vederea operaţiunilor de
conservare-restaurare poate fi împărţită în două activităţi principale, şi anume:
Pagina web oficială la http://cipa.icomos.org/, accesată la 27.03.2015.
Pagină web oficială la http://patrimoniu.gov.ro/ro/, accesată la 27.03.2015.
7 Pagina oficială a şcolii de vară la: http://www.mnir.ro/index.php/photogrammetry-for-culturalheritage-summer-school/, accesată la 04.05.2015.
8 Andrews 2009, p. 126.
9 Letellier et alii 2007, p. 174.
10 Pagina web disponibilă la http://cipa.icomos.org/index.php?id=50, accesat la 05.05.2015.
5
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culegerea de informaţii asupra monumentelor, construcţiilor şi siturilor şi procesul
complex de organizare, interpretare şi management al informaţiei obţinute. Este
evident că astăzi conceptul de patrimoniu cultural devine tot mai complex, iar în
consecinţă operaţiunile de conservare-restaurare implică şi ele tot mai multe
discipline de studiu, corelarea şi interpretarea datelor rezultate fiind tot mai
importante în utilizarea adecvată a potenţialului oferit. Noile tehnologii
informatice, bazele de date şi internetul fac posibile o mult mai bună coordonare şi
integrare a diverselor tipuri de date ce rezultă din aceste eforturi concertate. În
consecinţă, metodele de înregistrare, documentare şi managementul informaţiei
sunt piese esenţiale în cadrul proceselor decizionale ce au ca subiect managementul
patrimoniului cultural, fiind complet integrate activităţilor de cercetare, investigare
şi tratament.
Documentarea fotografică de înaltă rezoluţie (gigapixel), documentarea
fotogrammetrică digitală, tehnica RTI (reflection transformation imaging) sunt doar
câteva exemple în care metodele de culegere, procesare şi vizualizare a datelor au
beneficiat din plin de evoluţii esenţiale din domeniul informaticii aplicate, precum
şi din avansul considerabil al tehnicilor digitale de fotografiere. Complexitatea şi
interdisciplinaritatea noilor metode digitale aduc totodată o necesitate stringentă de
elaborare a unor metodologii adecvate şi mai ales accesibile personalului din acest
domeniu al conservării, restaurării şi valorificării patrimoniului cultural.
În acest context, documentarea fotografică a patrimoniului cultural se
realizează, sau ar trebui să se realizeze, în strânsă colaborare şi consultare cu
specialiştii din domeniu, în vederea stabilirii semnificaţiei culturale a
monumentului, obiectului de artă etc., cât şi a obiectivelor cercetării curente.
Fiecare proiect presupune o strategie de abordare ce va avea în vedere o alegere
adecvată a nivelului de documentare, cu utilizarea maximă a resurselor disponibile
(umane, hardware şi software) într-o perioadă limitată de timp, pentru atingerea unor
rezultate dorite, precum şi valorificarea/diseminarea acestor rezultate.
Realitatea zilelor noastre este însă un pic diferită de acest model. La nivel
mondial, tehnologiile informaţionale în discuţie sunt apanajul unor domenii
precum ştiinţele exacte şi ingineria, aici ele beneficiind de standarde concise şi
general valabile. Recunoaşterea aportului adus de aceste tehnologii de către
specialiştii domeniului patrimoniului cultural le impune totodată acestora şi o
presiune continuă de a se adapta rapidei evoluţii înregistrate, de multe ori rezultatul
fiind vizibil ca o evoluţie izolată, fără metodologii standardizate, general valabile şi
recunoscute11. Astfel, diverşi specialişti au ajuns să aplice aceste tehnici moderne în
proiecte foarte bune, dar care nu au beneficiat de standarde uniformizate la nivelul
instituţiilor centrale (UE, UNESCO, ICOMOS) - aşa-numitele proiecte de tip
„insulă” - rezultatele lor fiind apoi, în cele mai multe dintre cazuri, incompatibile
din punctul de vedere al catalogării, arhivării, prezentării şi vizualizării.
În acest context, nu putem decât să milităm şi noi pentru dezvoltarea,
introducerea, aplicarea, testarea, acceptarea şi adoptarea unor standarde şi
metodologii universal valabile, ce ar duce la o uniformă şi concentrată abordare a
11

Ioannides et alii 2005.
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problematicilor documentării patrimoniului cultural, inclusiv a celei fotografice.
Aceste standarde sunt esenţiale, deoarece ele vor permite o corectă şi unitară
documentare şi vor fi astfel viabile pentru o perioadă îndelungată de timp prin
arhivare, schimb, interogare, vizualizare/prezentare şi recuperare a informaţiilor de
către diverşii profesionişti din întreaga lume, prin intermediul internetului, şi nu
numai.
Metode de documentare fotografică/fotogrammetrică a patrimoniului
cultural
Documentarea fotografică detaliată a patrimoniului presupune, la modul
ideal, un amestec bine gândit de tehnici tradiţionale şi noi tehnologii.
Documentarea tradiţională nu implică costuri ridicate şi, mai ales, permite un
contact direct cu subiectul cercetării prin operaţiunile specifice efectuate,
dezavantajele venind însă din zona acurateţei măsurătorilor, necesitatea de
verificare a rezultatelor şi timpul/forţa de muncă implicată. Documentarea
avansată, folosind tehnici digitale, mult mai facilă din perspectivele acestea, constă
în producerea de date informatice de mare acurateţe precum şi
procesarea/arhivarea lor pe un computer sub forma de desene tehnice,
fotografii/orthofotograme şi alte tipuri de date variate. Rezultatul este o
documentare digitală complexă, uşor diseminabilă către alţi cercetători prin
intermediul bazelor de date şi a internetului.
Metodele tradiţionale de documentare patrimonială includ fotografia nonmetrică de tip analog (film de 35 mm sau film lat, alb-negru sau color, diapozitiv),
schiţele de situaţie, documentare şi mai rar fotografiile simplu rectificate şi stereofotogrammetria (folosind metode fotogrammetrice clasice). Metodele moderne de
documentare fotografică digitală implică în principal modelarea tridimensională
prin intermediul fotogrammetriei digitale, fotografii şi filmări digitale de înaltă
rezoluţie, toate în strânsă complementaritate cu măsurători topografice digitale, în
sistem GPS (Global Positioning System), urmate de procesări GIS (Geographical
Information Systems)12 şi diseminare 3D online, inclusiv sub forma realităţii virtuale.
După modelul oferit de cei de la Getty Conservation Institute, o instituţie cu
prestigiu în domeniul conservării şi restaurării, orice proiect de documentare,
indiferent de natura lui, trebuie să conţină un set concis de date13 (denumit în
literatura de specialitate străină core data, date generice), care să permită o minimă,
dar corectă şi directă identificare a proiectului, şi anume: denumirea obiectivului,
custodia instituţională, administrator, cu adresă completă şi date de contact
actualizate, coordonate geografice reprezentative pentru monument, sit etc. (de
regulă GPS), în formate internaţionale (WGS84, UTM), adresa completă şi o listă
de instituţii care deţin informaţii asupra obiectivului.
În cadrul Normelor metodologice de inventariere a monumentelor şi
ansamblurilor istorice stabilite de Ministerul Culturii şi Cultelor, toate aceste
informaţii sunt coordonate printr-o Fişă analitică de inventariere a monumentelor şi

12
13

Wheatley, Gillings 2002, p. 72.
Letellier et alii 2007, p. 51.
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ansamblurilor istorice (FAI-M)14, ce trebuie completată de către cercetători cu ocazia
unei inventarieri sau monitorizări a patrimoniului cultural construit, în baza
instrucţiunilor de completare oferite de acelaşi act legislativ. Aceste norme
metodologice au identificat necesitatea întocmirii unei variante speciale de fişă,
adecvată siturilor arheologice, Fişa analitică de inventariere a siturilor arheologice (FAI-S).
Dacă aceste fişe analitice se adresează doar celui responsabil cu documentarea
obiectivului/obiectului de patrimoniu, din punctul nostru de vedere considerăm
necesar a adăuga acestor fişe analitice o addenda, sub forma unui catalog şi a unei
serii de recomandări minime de fotografiere, indiferent dacă această documentare
este una detaliată sau doar de recunoaştere. Considerăm acest lucru esenţial şi
argumentăm demersul suplimentar prin posibilitatea ca toate aceste fotografii
digitale să poată fi folosite pentru diverse alte procesări, chiar dacă intenţia iniţială
nu a fost aceasta.
Atunci când vine vorba de caracterizarea unui obiectiv, a unui subiect sau a
unei situaţii se spune că o imagine valorează cât o mie de cuvinte. În realitate însă,
informaţia comunicată de o fotografie depinde în mare măsură de claritatea ei, de
felul în care este iluminat subiectul şi, nu în ultimul rând, de perspectiva avută de
fotograf asupra situaţiei. În cele ce urmează dorim să facem o scurtă introducere în
principalele aspecte ce se cuvin a fi urmărite în documentarea fotografică a
patrimoniului cultural, pornind de la ideea exprimată mai sus, că aceasta trebuie să
poată fi folosită şi în scop analitic, odată ce funcţia ei de redare vizuală este
îndeplinită. Ca studiu de caz şi exemplificare vizuală este folosită o documentaretest a unor detalii sculpturale din ansamblul catedralei Romano-Catolice Sf. Mihail
din Alba Iulia, şi anume Poarta Principilor, aflată pe latura de sud a
monumentului15.
Documentarea fotografică presupune, în general, atingerea unui minim de
perspective necesar evaluării vizuale a obiectivului/subiectului atât la exterior, cât şi
la interior (unde este cazul), cu menţiunea că fiecare proiect poate avea cerinţele
sale de documentare şi particularităţi de studiu. Toate fotografiile vor trebui
înregistrate în catalogul de proiect (index fotografic), fără excepţie. Fiecare
fotografie va trebui să conţină în cadru elemente de identificare (plăcuţă cu
denumirea monumentului/sitului, descrierea subiectului etc.) şi elemente de
stabilire a scării (rulete, mire topografice) şi în anumite cazuri elemente menite a
indica verticala locului (fir cu plumb, nivele). Aceste fotografii trebuie dublate de
variante identice, în care elementele de identificare să nu mai fie prezente, pentru a
permite utilizarea lor şi în alte scopuri, în special cele fotogrammetrice.
Perspectivele minim necesare sunt următoarele: câteva imagini de ansamblu, care
să permită contextualizarea în cadrul natural şi antropic (pentru monumente este
de preferat şi realizarea unor fotografii aeriene pentru reliefarea complexă a acestor
Normă metodologică de clasare şi inventariere a monumentelor istorice din 18.04.2008, publicată
în Monitorul Oficial, partea I, nr. 540, din 17.07.2008 şi disponibil online la:
http://cimec.ro/Legislatie/OMCC-2260-2008-Ax-NormeleClasareMon.pdf, accesat la 22.03.2015.
15 Modelele 3D corespunzătoare se pot vizualiza online la această adresă: https://skfb.ly/J9xw
(modelul simplu), accesat la 21.09.2015 şi https://skfb.ly/JsQL (modelul complex), accesat la
21.09.2015.
14
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aspecte, fotografii oblice sau verticale), imagini directe, perpendiculare, ale feţelor
principale şi imagini de perspectivă, de jur-împrejur, cu o faţă şi o latură în cadru.
Lor li se adaugă imaginile de detaliu şi cele ce descriu diverse elemente specifice.
Dacă acestea sunt considerente minime ale unei documentări cu scop vizual,
în cele ce urmează vom reda principalele cerinţe care pot transforma documentarea
fotografică într-o sursă de informaţie analitică, de exemplu pentru realizarea
documentării fotogrammetrice. Ca model şi standard internaţional vom folosi
regulile cunoscute în literatura de specialitate drept CIPA 3X316 (fig. 1). Ele sunt
structurate pe trei mari categorii, elemente de geometrie, caracteristici şi setări
specifice camerei fotografice şi proceduri de urmat în arhivarea şi procesarea
informaţiei.
În primul rând, pentru a completa documentarea fotografică cu scop vizual
se vor adăuga elemente de geometrie, precum identificarea unor elemente de
control şi măsură, cunoaşterea unor distanţe între puncte uşor identificabile în
fotografie, la care se adaugă definirea cel puţin a unei distanţe verticale şi a uneia
orizontale. De menţionat că aceste elemente vor fi identificate pe toate laturile
obiectivului/subiectului. O a doua cerinţă pentru efectuarea documentării
fotogrammetrice este realizarea de perechi stereografice de fotografii (stereofotograme), folosind fie metoda paralelă, fie cea convergentă (fig. 2), cu
menţionarea în indexul fotografiilor a bazei de fotografiere utilizată. Această cerinţă
se poate îndeplini relativ uşor prin intermediul unei plăci milimetrice sau a unui
braţ orizontal cu două capete foto identice. Toate fotografiile realizate de jurîmprejurul obiectivului/subiectului trebuie să aibă zone de intercalare de minim
60% şi vor fi realizate fără a exagera perspectiva verticală. Pentru detalii se vor
realiza, de asemenea, stereo-fotograme, urmând toate regulile exprimate mai sus.
La acestea se vor adăuga perspective suplimentare pentru zonele greu de
reprezentat sau uşor obturate de alte elemente în celelalte fotografii realizate. De
asemenea, existenţa cât mai multor ţinte fixe (minim trei) de jur-împrejurul
obiectivului/subiectului, ale căror coordonate spaţiale (topografice, X, Y, Z) să fie
cunoscute, este strict necesară, ele urmând să apară în majoritatea fotografiilor, în
număr cât mai mare.
Orice documentare fotografică digitală va utiliza maximum de calitate oferită
de către cameră, în cazul aparatelor DSLR moderne acesta fiind regăsit în formatul
RAW care permite recuperarea, în faza de postprocesare, a unor setări/combinaţii
de setări ce se dovedesc inadecvate unei optime redări a subiectului, precum
balansul de alb, redarea detaliilor şi a culorii, expunere etc. Cerinţele legate de
sistemul cameră/lentile fotografice utilizat includ necesitatea de a folosi obiective
cu focală fixă (vor fi evitate obiectivele de tip zoom, care au o geometrie internă
mult prea complicată), ce pot acoperi perspective de la superangular (focală sub 50
mm, până în 20 mm, pentru a se evita deformările optice exagerate), normal (cel
mai recomandat este corespunzător perspectivei umane, 50 mm) şi, pentru anumite
detalii greu accesibile, teleobiective (cu distanţe focale peste 50 mm, până la 180
mm). O recomandare ce are în vedere utilizarea fotografiilor pentru
16

Grussenmeyer et alii 2002, p. 300-339.
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fotogrammetrie este aceea de a nu folosi funcţia de auto-focus, urmând ca în întreaga
documentare să fie utilizată, pe cât posibil, aceeaşi setare de distanţă (de exemplu,
infinit). În prezent, această cerinţă este tot mai mult compensată de tehnici digitale
de postprocesare oferite de soluţiile software dedicate, calculele de geometrie
internă a camerei fiind efectuate nu doar per ansamblu, ci pentru fiecare setare
diferită a sistemului cameră/lentilă rezultată din operaţiunea de stabilire a focus-ului.
Aceste operaţiuni îngreunează procesarea, dar permit introducerea în proiect a
unor imagini clare şi corect expuse, îmbunătăţind, în concluzie, rezultatul final.
Pentru stabilirea geometriei interne a sistemului cameră-lentilă se va executa şi
operaţiunea de calibrare a întregului sistem, asistată de computer şi obligatorie
înaintea fiecărei documentări fotografice. Pentru o redare fotografică cât mai fidelă
a originalului se va executa şi operaţiunea de calibrare a culorilor, prin plasarea unui
reper cromatic standardizat, precum cel oferit de firma GretagMacbeth
ColorChecker®, urmându-se apoi operaţiuni specifice de postprocesare ce constau
în stabilirea şi aplicarea unui profil de culoare specific combinaţiei de
cameră/lentilă folosit şi condiţiilor de iluminare din acea zi sau a luminii artificiale,
după caz.
Alte operaţiuni sunt destinate apoi pentru a obţine maximum de calitate şi
informaţie din fiecare fotografie. Se va acorda importanţă deosebită expunerii şi se
va utiliza un sistem de iluminare adecvat condiţiilor existente, pentru a elimina
zonele întunecate (subexpuse) şi umbrele. Este imperios necesară folosirea unui
trepied solid pentru a elimina riscul de mişcare a aparatului în timpul expunerii. Se
vor realiza şi fotografii panoramice (eliminând cât mai mult posibil efectul de
paralaxă dat de diferenţa dintre punctul nodal al aparatului şi axa de rotaţie
panoramică) şi, pentru mai mult detaliu în zonele umbrite/slab iluminate, fotografii
HDR (High Dynamic Range), cu supraexpuneri şi subexpuneri faţă de punctul
normal calculat de aparat pentru un cadru. Este indicată şi documentarea
topografică sau prin GPS a staţiilor de fotografiere şi georeferenţierea ulterioară a
fişierelor de imagine cu aceste coordonate (fig. 3).
Un alt set de operaţiuni se referă la documentarea grafică a operaţiunilor de
fotografiere în relaţionare cu obiectivul/subiectul, prin realizarea unei schiţe
detaliate de situaţie. Aceasta include toate elementele de geometrie identificate pe
parcursul documentării şi este realizată pe măsură ce operaţiunile se desfăşoară în
teren. Se vor completa şi rubricile de identificare minimă (core data) din fişa de
documentare a obiectivului/subiectului. Toate regulile de arhivare menţionate se
aplică şi în acest caz, fişierele RAW fiind stocate ca sursă primară de informaţie pe
tot parcursul proiectului. Nu se vor efectua operaţiuni de decupare (crop) asupra
imaginilor iniţiale, pentru a nu se afecta geometria întregului proiect. Toată
documentaţia va fi digitizată şi păstrată în cel puţin două locaţii fizice separate,
urmând reguli recunoscute de arhivare digitală.
Rezultatele tipice ale unei documentări fotogrammetrice sunt hărţile,
măsurătorile sau modelele tridimensionale corespunzătoare unei scene din realitate
sau ale unui monument ori obiect (fig. 4). Toate aceste produse ale documentării
fotografice şi fotogrammetrice ale unui monument istoric sunt menite a fi integrate
ca elemente de suport în procesul complex de evaluare iniţială şi monitorizare
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periodică, urmând ca în baza acestor analize să fie propuse şi alese cele mai
adecvate soluţii de restaurare, conservare şi întreţinere. Aceste documente
fotografice (relevee fotogrammetrice de tip CAD, modele 3D ale suprafeţelor,
ortofotograme etc.) permit observarea cu o precizie mult mai mare a soluţiilor alese
de artist/constructor, a metodologiei de lucru, dar şi a mentalităţii artistice
implicate în producerea operelor de artă/arhitectură, fiind în acelaşi timp şi un
suport eficient şi rapid pentru documentaţia grafică a proceselor de deteriorare, dar
şi a lucrărilor de restaurare17.
În concluzie, unul dintre cele mai importante procese implicate în
transmiterea moştenirii culturale către posteritate este efectuarea unei documentaţii
fotografice cât mai detaliate asupra patrimoniului cultural. Culegerea informaţiei
sub formă digitală, tridimensională, guvernează în prezent aproape toate proiectele
de restaurare-conservare, aducând noi grade de precizie, reducând atât timpul
dedicat, cât şi costurile implicate. Aceste variante digitale pot deveni, în anumite
cazuri, cea mai eficientă şi mai rapidă cale de documentare ştiinţifică, mai ales în
ceea ce priveşte patrimoniul aflat în zone de conflict. Un argument în acest sens, ce
a făcut istorie deja, este proiectul de reconstrucţie 3D a faimoaselor statui de la
Bamiyan, demolate în martie 2001 de către miliţiile talibane, prin dinamitare, din
motive religioase. În acest caz, o echipă de cercetători din Zürich a pornit atunci o
dificilă misiune de reconstrucţie tridimensională a întregului complex, pentru a
ajuta eforturile internaţionale de restaurare18. Această echipă a folosit, cu succes,
toate fotografiile realizate de către cercetători, dar mai ales cele realizate de către
turişti, demonstrând astfel că toate imaginile pot deveni o sursă valoroasă de
informaţie, argument preluat şi de noi în această lucrare.
The Photographic and Photogrammetric Documentation of Cultural Heritage:
An Introduction
(Abstract)
When it comes to the characterization of an object, a living subject or a situation we say that an image
is worth a thousand words. This is true in most cases, but the information an image communicates is
entirely dependant on its clarity, exposure and, not least, the perspective chosen by the photographer
to reveal that particular scene. Our intention in this short paper is to discuss some of the most
important methodological aspects that need to be followed when carrying out photographical
documentation of cultural heritage, following the established international methodology CIPA 3X3.
The general idea is that whatever the initial intentions of the photographer and the documentation
team, the gathered images should follow some basic guidelines intended to ensure their use beyond
the visual purpose, for example in photogrammetric reconstruction. A small case study from St.
Michael’s Cathedral in Alba Iulia is presented as graphic aid, outlining the benefits of dedicated
photographic documentation conducted using the abovementioned CIPA 3X3 rules.
Explanation of Figures
Fig. 1.

17
18

The CIPA 3X3 rules for the photogrammetric documentation of cultural heritage
(translated from Peter Waldhausl and Cliff Ogleby, Melbourne 1994).

Lucet 2001, p. 324.
Grün et alii 2004, p. 177-199.
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Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.

Stereo-photogrammetric documentation of a historical monument. Case study: the St.
Michael Roman-Catholic Cathedral of Alba Iulia.
Simple photogrammetric documentation of the Princely Gate, the St. Michael RomanCatholic Cathedral of Alba Iulia.
Complex photogrammetric documentation of a historical monument. Case study: the St.
Michael Roman-Catholic Cathedral of Alba Iulia.
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photogrammetry, documentation, heritage, methodology, 3D.
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Fig. 1. Regulile CIPA 3X3 de documentare fotogrammetrică a patrimoniului cultural. (tradus după
Peter Waldhausl şi Cliff Ogleby, Melbourne 1994)

Călin Şuteu
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Fig. 2. Plan de documentare stereofotografică a unui monument istoric. Studiu de caz: Catedrala Romano-Catolică
Sf. Mihail din Alba Iulia

Documentarea fotografică şi fotogrammetrică a patrimoniului cultural - o introducere
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Fig. 3. Documentarea fotogrammetrică simplă a Porţii Principilor, Catedrala Romano-Catolică
Sf. Mihail din Alba Iulia

Călin Şuteu
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Fig. 4. Documentarea fotogrammetrică complexă a Porţii Principilor, Catedrala Romano-Catolică
Sf. Mihail din Alba Iulia

Documentarea fotografică şi fotogrammetrică a patrimoniului cultural - o introducere

647
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista abrevierilor

LISTA ABREVIERILOR
AAR-SI

- Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice.
Academia Română. Bucureşti.
AAust
- Archaeologia Austriaca, Beiträge zur Paläanthropologie,
Ur- und Frühgeschichte Österreichs. Wien.
AB
- Altarul Banatului. Arhiepiscopia Timişoarei şi
Caransebeşului şi Episcopia Aradului. Timişoara.
ActaArchCarp
- Acta Archaeologica Carpathica. Cracovia.
ActaArchHung
- Acta Archaeologica. Academiae Scientiarum Hungaricae.
Budapest.
ActaMN
- Acta Musei Napocensis. Cluj-Napoca.
ActaMP
- Acta Musei Porolissensis. Muzeul Judeţean de Istorie şi
Artă Zalău.
ActaPal
- Acta Paleobotanica. Polish Academy of Sciences. Krakow.
AÉ
- Archaeologiai Értesitö a Magyar régészeti, müvésyttörténeti és éremtani társulat tudományos folyóirata.
Budapest.
AHA
- Acta Historiae Artium. Akadémiai Kiadó. Budapest.
AIIC(N)
- Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ”. ClujNapoca.
AIIAC
- Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj. ClujNapoca (din 1990 Anuarul Institutului de Istorie „George
Bariţ”).
AIIAI/AIIX
- Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D.
Xenopol” Iaşi. (din 1990 Anuarul Institutului de Istorie „A.
D. Xenopol” Iaşi).
AISC
- Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj.
AJA
- American Journal of Archaeology. New York.
AJPA
- American Journal of Physical Anthropology. The Official
Journal of the American Association of Physical
Anthropologist. Baltimore.
Almanahul graficei române - Almanahul graficei române. Craiova.
Aluta
- Aluta. (Studii şi comunicări - Tanulmányok és
Közlemények). Sfântu Gheorghe.
AnB
- Analele Banatului (serie nouă). Timişoara.
Angustia
- Angustia. Muzeul Carpaţilor Răsăriteni. Sfântu Gheorghe.
Antaeus
- Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico
Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.
AnthAnzeiger
- Anthropologischen Anzeiger. Journal of Biological and
Clinical Anthropology.
Antiquity
- Antiquity. A Quartely Review of World Archaeology.
York.
AnUB-LLS
- Analele Universităţii din Bucureşti - Limba şi literatura
străină. Universitatea din Bucureşti.
AO
- Arhivele Olteniei. Craiova; serie nouă (Institutul de
Cercetări Socio-Umane. Craiova).
748
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista abrevierilor

AP
APR
Apulum
Archaeologia Bulgarica
Archaeometry
ArchMűhely
Arheologia
ArkhSb
AS
ASS
ASUAIC-L
AT
ATS
AUASH
AUASP
AUCSI
Australiada
AUVT
AVSL
BA
Banatica
Balcanica
BAMNH
BAR
BB
BCMI

- Annales de Paléontologie. L’Association paléontologique
française.
- Acta Palaeontologica Romaniae. Romanian Society of
Paleontologists. Bucharest.
- Apulum. Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia.
- Archaeologia Bulgarica. Sofia.
- Archaeometry. Research Laboratory for Archaeology &
the History of Art. Oxford.
- Archeometriai Műhely. Budapest.
- Archeologia. Organ na Archeologičeskija Institut i Muzei
pri Bulgarskata Akademija na Naukite. Sofia.
- Arkheologicheskiy sbornik. Muzey Ermitazh. Moskva.
- American Studies. Mid-America American Studies
Association. Cambridge (USA).
- Asian Social Science. Canadian Center of Science and
Education. Toronto.
- Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi (serie nouă). Secţiunea IIIe. Lingvistică.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
- Ars Transsilvaniae. Institutul de Istorie şi Arheologie ClujNapoca. Cluj-Napoca
- Acta Terrae Septemcastrensis. Sibiu.
- Annales Universitatis Apulensis. Series Historica.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
- Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
- Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie.
Universitatea din Craiova.
- Australiada: A Russian Chronicle. New South Wales. Woy
Woy (Australia).
- Annales d’Université „Valahia” Târgovişte. Section
d’Archaéologie et d’Histoire. Universitatea Valahia din
Târgovişte.
- Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde.
Sibiu.
- Biblioteca de arheologie. Bucureşti.
- Banatica. Muzeul de Istorie al judeţului Caraş-Severin.
Reşiţa.
- Balcanica. Annuaire de l’Institut des Études Balkaniques.
Belgrad.
- Bulletin of the American Museum of Natural History.
American Museum of Natural History. New York.
- British Archaeological Reports (International Series).
Oxford.
- Bibliotheca Brukenthal. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice / Buletinul
Comisiei Monumentelor istorice. Bucureşti.

749
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista abrevierilor

BerRGK
BF
BGSG
BHAB
BI
BMA
BMAntiq
BMN
BMS
BOR
BospCht

Das Börsenblatt
Br J Ind Med
Brukenthal
BTh
Bucureşti
Bucureştii vechi
BUS
CA
Caietele ASER
Carpica
CCA
CCJ
Cele Trei Crişuri
Cetatea Bihariei
CIRIR
CL
Codrul Cosminului
ComŞtMediaş
ConspNum

- Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts. Frankfurt am Main.
- Bosporskij fenomen. Gosudarstvennyj Еrmitazh SanktPeterburg.
- Bulletin of the Geological Society of Greece. Geological
Society of Greece. Patras.
- Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica. Muzeul
Banatului Timişoara.
- Bosporskie issledovanija. Krymskoe Otdelenie Instituta
Vostokovedenija, Nacіonal’na akademіja nauk Ukraїni.
Simferopol, Kerch.
- Bibliotheca Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia.
- Bibliotheca Memoriae Antiquitatis. Piatra Neamţ.
- Bibliotheca Musei Napocensis. Muzeul de Istorie a
Transilvaniei. Cluj-Napoca.
- Bibliotheca Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal „Ioan
Raica”. Sebeş.
- Biserica Ortodoxă Română. Patriarhia Română. Bucureşti.
- Bosporskie chtenija. Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v
period antichnosti i srednevekov’ja. Militaria. Krymskoe
Otdelenie Instituta Vostokovedenija. Nacіonal’na akademіja
nauk Ukraїni. Simferopol, Kerch.
- Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel-Frankfurter
Ausgabe. Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Frankfurt pe Main.
- British Journal of Industrial Medicine. London.
- Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Bibliotheca Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
- Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie. Bucureşti.
- Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice.
Bucureşti.
- Birka Untersuchungen und Studien. Stockholm.
- Current Anthropology. University of Chicago.
- Caietele ASER. Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din
România. Bucureşti.
- Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
- Cronica cercetărilor arheologice. Bucureşti.
- Chemistry Central Journal. London.
- Cele Trei Crişuri. Oradea.
- Cetatea Bihariei. Institutul de Istorie şi Teorie Militară din
Bucureşti, Secţia Teritorială Oradea.
- Cercetări istorice. Revistă de istorie românească. Iaşi.
- Cercetări literare. Universitatea Bucureşti.
- Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Comunicări Ştiinţifice. Mediaş.
- Conspecte numismatice. Chişinău.
750

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

Lista abrevierilor

Convieţuirea-Együttélés
Corviniana
CPF
CretaceousRes
Crisia
CRP
Cultura creştină

Dacia
Dări de seamă
DB
De Antiquitate
DFS
DP
Drevnosti Altaja
EHQ
EphNap
EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
751

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

Lista abrevierilor

HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.

752
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista abrevierilor

ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.

753
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista abrevierilor

Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.

754
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista abrevierilor

SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).

755
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista abrevierilor

SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
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Ungarische Revue
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UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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ARON DEAC (1854-1925), CUSTODE AL MUZEULUI
ŞCOLAR DE LA BLAJ
Zevedei-Ioan DRĂGHIŢĂ
Aron Deac, fiu de preot, s-a născut în localitatea Tăureni (jud. Mureş). Şi-a
efectuat studiile primare la Turda, cele liceale la Târgu Mureş şi Cluj, şi a studiat
teologia la Budapesta. Din 1879 s-a stabilit în Blaj. A fost funcţionar în cancelaria
mitropolitană, iar din anul şcolar 1881/1882 a obţinut un post de profesor pentru
disciplinele limba latină, istorie şi, mai târziu, geografie. A activat în această calitate
până la pensionare. De asemenea, a fost asesor la tribunalul matrimonial
arhidiecezan a II-a instanţă, membru al exactoratului şi al comisiei şcolare
arhidiecezane. Pentru activitatea sa a fost distins cu titlul de viceprotopop
onorariu1. A încetat din viaţă în 1925, la Cluj, la vârsta de 71 de ani2.
Activitatea didactică a lui Aron Deac demonstrează pasiune pentru istorie şi
mai cu seamă pentru arheologie (la nivelul colecţionării de antichităţi) pe care şi-a
cultivat-o, aşa ca mulţi alţii, în mod autodidact. Dintre lucrările sale amintim
Domnia lui Carol Marele din punct de vedere politic, constituţional şi cultural, publicată în
anuarul gimnaziului blăjean din anul şcolar 1886/1887; Geografia politică, Blaj, 1891
şi Antichităţile romane, Blaj, 19023.
Aplecarea spre cercetarea trecutului l-a determinat să redacteze manualul
auxiliar Antichităţi Romane. Manual auxiliar pentru şcolile secundare şi pentru privaţi, pe
care a încercat să-l tipărească, în 1901, la Blaj. Potrivit cutumei, lucrarea a fost
trimisă spre verificare forurilor superioare. A fost plasată canonicului Gavrilă Pop,
un pasionat iubitor al limbii latine şi civilizaţiei romane, care şi-a luat libertatea să
dea unele sugestii autorului. Iată câteva dintre ele: să se evite expresii „neromane”
precum „jocul cu cotica”, să fie utilizate schiţe pentru a se prezenta mai uşor părţile
locuinţei şi castrului roman, să se realizeze o schemă tabelară a calendarului roman,
să se acorde o mai mare atenţie comerţului roman, mijloacelor de comunicaţie,


Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba; e-mail: dei70@yahoo.com.
Comşa, Seiceanu 1994, p. 112. A se vedea şi Raţiu 1915, p. 2.
2 Clujul Românesc, III, nr. 10, din 8 martie 1925, p. 2 (la rubrica Informaţiuni). Un necrolog - cuvânt
funebru în onoarea profesorului - a fost realizat de Alexandru Ciura, în Societatea de Mâine. Revistă
săptămânală pentru probleme sociale şi economice, II, nr. 10, din 8 martie 1925, p. 166. Vezi şi Unirea - foaie
bisericească-politică, Blaj, XXXV, nr. 10, din 7 martie 1925, p. 3 (la rubrica Ştiri mărunte).
3 De asemenea, este unul dintre autorii (alături de Alexiu Vicu şi Ioan Gherman) al unui istoric al
gimnaziului blăjean. În 1898, solicită conducerii gimnaziului returnarea manuscrisului, renunţând la
înţelegerea iniţială, nemulţumit de faptul că i s-a amânat tipărirea timp de un an (ANRSJA, fond
Gimnaziul, dosar nr. 221/1898). Manuscrisul a fost prezentat cu ocazia adunărilor Despărţământului
Blaj al Astrei, din 1897, sub titlul O pagină din trecutul şcolilor de la Blaj, vezi Transilvania, XXIX, nr. V,
din iunie-iulie 1898, p. 87 şi Analele Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român, nr. IV,
iulie-august, 1902, p. 55. Din nefericire, manuscrisul în cauză nu a văzut niciodată lumina tiparului
(Albu 1971, p. 20, nota 1).
1

Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 649-655.
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şcolilor, bibliotecilor, materialului de scris, care „[…] toate au loc într-o carte
despre antichităţile romane”. Iniţial, Silvestru Nestor, prefectul tipografiei, a refuzat
tipărirea din cauza datoriilor mari ale acesteia şi a temerii că lucrarea nu se va putea
comercializa:
„Manuscrisul de faţă e numai carte auxiliară ce se recomandă numai, dar nu se
impune ca neînconjurată de lipsă. Iată dacă manualele prescrise ca inomise de lipsă,
încă se petrec cu greu şi tipografia păgubeşte în ele - nu ştiu cum nu va păgubi în o
carte auxiliară, la care nu sunt obligaţi şcolarii ca să o cumpere”4.

Totuşi după un an, lucrarea a văzut lumina tiparului. Cu titlul Antichităţi
Romane. Manual auxiliar pentru şcolile secundare şi pentru privaţi, Blaj, 1902, manualul, de
161 pagini, are mai multe capitole (Introducere; Noţiuni generale; Locuitorii Romei;
Locuitorii din Oppida Civium Romanorum; Puterea de stat; Magistratura; Roma sub împăraţi;
Guvernarea statului; Averea statului - întratele şi eşitele; Miliţia; Religiunea; Viaţa privată a
Romanilor - cu aspecte privind vestimentaţia, jocurile etc.) în care tratează aspecte ale
istoriei sociale, politice, precum şi ale vieţii cotidiene romane5.
Aşadar, din cele de mai sus, se poate constata că Aron Deac nu a fost un
necunoscător în domeniul cercetării trecutului istoric şi chiar în cel al arheologiei,
aşa cum a fost perceput la sfârşitul secolului al XIX-lea. De asemenea, numirea lui
drept custode al muzeului din Blaj nu a fost întâmplătoare, iar activitatea sa, după
cum se va vedea, este edificatoare în acest sens. Atitudinea sa bătăioasă ne
determină să-l considerăm ca fiind o persoană activă, energică şi hotărâtă, calităţi
fără de care suntem convinşi că nu ar fi reuşit să efectueze, chiar şi parţial, munca
migăloasă şi sinuoasă din muzeu.
Muzeul de pe lângă şcolile Blajului, cel dintâi muzeu românesc din
Transilvania, a avut, iniţial, ca menire, optimizarea procesului de învăţământ. Este
adevărat că, ulterior, prin donaţiile efectuate pe seama lui, dar şi prin munca depusă
de Timotei Cipariu (şi în calitate de director al gimnaziului), Simion Mihali
Mihalescu, Aron Boeriu, Alexandru Uilăcanu, Ambrosiu Cheţianu, Ioan MicuMoldovan, Aron Deac, Octavian Bonfiniu-Banfi, Alexandru Ciura, Alexandru
Borza şi alţii, şi-a diversificat şi amplificat colecţiile (de ştiinţe naturale,
numismatică, antichităţi), depăşindu-le pe cele ale celorlalte muzee româneşti
similare din Transilvania6.
Constituirea colecţiei de figuri din ghips („muzeul filologic”) a generat,
alături de alte cauze, mai cu seamă creşterea numărului de piese donate sau
achiziţionate, spaţiul extrem de neprimitor şi strâmt în care erau găzduite,
impunând o nouă reorganizare a muzeului gimnazial, petrecută în anul şcolar
1889/1890, cel mai probabil în timpul vacanţei de vară. Ea a constat în separarea,
în sfârşit, a antichităţilor şi pieselor monetare de colecţia ştiinţelor naturale,
constituindu-se „Cabinetul de archeologie”. În componenţa lui a intrat şi „muzeul

ANRSJA, fond Mitropolia Română Unită Blaj - Acte înregistrate, dosar nr. 4038, 5807, 6151/1901.
Manualului i s-a făcut o prezentare în Luceafărul. Revistă literară, III, nr. 1, 1903, p. 118. Autorul ei s-a
semnat cu pseudonimul Al.
6 Pentru mai multe despre muzeul şcolar de la Blaj, precum şi despre atitudinea cercurilor şcolare
blăjene faţă de bunurile de patrimoniu, vezi Drăghiţă 2007.
4
5
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filologic”, care, împreună, au fost instalate în două încăperi din clădirea
gimnaziului7.
Evident că, după ce i s-a găsit un nou local ceva mai generos, a fost necesară
şi inevitabilă „[…] inventarierea, ordonarea şi conservarea cu toată scrupulozitatea
şi priceperea de acest lucru” a muzeului de arheologie, aşa după cum se
consemnează într-o adresă (7 august 1891) trimisă Consistoriului mitropolitan de
către direcţiunea gimnaziului. În acelaşi document se arată că, din păcate, de multă
vreme „dintre profesorii responsabili [de colecţiile muzeale] nici unul nu s-a ocupat
în special cu ramul acesta […]”, dar acum, interesat de problematica acestui
domeniu, s-a arătat a fi Aron Deac. Tocmai de aceea, recomandă să i se aloce suma
de 30 de florini pentru a putea să „[…] meargă la muzeul arheologic al Şcolii Reale
din Deva şi acolo să facă studii şi după venirea acasă să facă inventarul obiectelor şi
să le ordoneze, conserve şi să se îngrijească de înmulţirea lor”. Forul bisericesc a
fost întru totul de acord cu cele propuse, îi alocă cei 30 de florini lui Aron Deac,
dar cu obligaţia de a „[…] merge în Cluj [nu în Deva] şi acolo în 7-8 zile să studieze
muzeul arheologic şi să-şi câştige cunoştinţele relative la inventarierea, ordonarea,
conservarea şi sporirea colecţiilor arheologice”. La întoarcere, avea datoria de a
prezenta direcţiunii un raport asupra celor examinate. Ar fi fost interesant de
studiat raportul solicitat, pentru că ne-ar fi indicat nivelul de competenţă în acest
domeniu al dascălului blăjean. Credem că el nici nu există sau poate a fost unul
verbal. La sosire, Aron Deac s-a mulţumit a consemna pe adresa Consitoriului,
lacunar, menţiunea „Am văzut”8.
Astfel, din 1891, curatorul colecţiei de antichităţi din cadrul muzeului
gimnazial a fost profesorul Aron Deac. Până acum nu am identificat, în
documente, fără dubiu, numele vreunui custode al „muzeului naţional”, cu excepţia
lui Nicolae Popescu care era pomenit drept custodele colecţiei numismatice,
calitate în care a gestionat, poate, şi colecţia de antichităţi. Oricum, ea s-a aflat în
atenţia lui Timotei Cipariu şi mai apoi a lui Ioan Micu Moldovan, cunoscuţi ca
apărători ai patrimoniului cultural. Tocmai din acest motiv, zestrea colecţiei a
crescut, impunându-se, aşa după cum am văzut, inventarierea şi reorganizarea ei.
Aron Deac s-a dovedit a fi, în cele din urmă, o alegere inspirată. Probabil,
realizând dificultăţile demersului său, a întârziat destul de mult demararea lucrării,
ceea ce a determinat Consistoriul (adresa nr. 4314/14 noiembrie 1891) să readucă
în atenţia direcţiunii gimnaziului faptul că s-a acceptat plata celor 30 de florini,
pentru Aron Deac, cu condiţia ca el să inventarieze şi să reorganizeze muzeul
arheologic, după modelul celui de la Cluj, fapt care nu s-a întâmplat încă.
Alexandru Micu, directorul gimnaziului, oarecum alarmat de adresă, recomandă
custodelui să „împlinească această ordinaţiune”. Dacă inventarul colecţiei nu este
gata, îi sugerează să-l efectueze cu ajutorul profesorului Octavian Bonfiniu-Banfi.
De asemenea, îl roagă să ordoneze toate obiectele arheologice „cum se cade” şi să
relateze despre modul de organizare a colecţiei respective şi, împreună cu
inventarul, să le înainteze direcţiei gimnaziului. Aron Deac a arătat că încă nu a
reuşit să demareze procesul de inventariere şi ordonare pentru că, „până acum - se
7
8

Cheţianu 1902, p. XXX.
ANRSJA, fond Gimnaziul Superior Greco-Catolic. Acte înregistrate, dosar nr. 210, 211/1891.
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arată în adresa consistorială nr. 4343/1891 redactată ca răspuns la scrisoarea lui
Aron Deac din 14 noiembrie - şi-a cules unele date” cu privire la această colecţie.
În acelaşi document, custodele subliniază că pentru procesul de ordonare are
neapărată nevoie de două vitrine („mese acoperite cu sticlă”). Înaltul organism
acceptă motivaţia şi plata pentru cele două vitrine (24 florini din „banii de şcoală”).
Subliniază că „[…] am luat spre notificare desluşirile făcute şi că aşteptăm, ca la
timpul său, să ne subştearnă inventarul şi relaţiunea despre sistematica aşezare a
acelor obiecte”9.
Primele clarificări le-a realizat abia în 16 martie 1892, când anunţă că, după
modelul muzeului din Cluj, a reuşit să efectueze, parţial, inventarierea şi
reorganizarea colecţiei de antichităţi a gimnaziului. Din păcate, mobilierul specific
de muzeu de care a dispus nu i-a fost suficient, „[…] având lipsă indispensabilă de
o a treia teca […]”. Pe de altă parte, lipsa, pentru multe piese muzeale, a oricăror
informaţii care să-l ajute în datare, l-a obligat să efectueze cercetări pentru a afla
„[…] locul, timpul şi numele dăruitorului obiectelor […]”, parcurgând o parte din
programele gimnaziului unde s-au consemnat astfel de date. Toate cer timp şi
răbdare, ceea ce justifică întârzierea cu care a prezentat inventarul dorit, dar şi
caracterul lui parţial. Aşadar, în „muzeul archiologic” s-au inventariat „[…] în teca
A şi B, 63 de obiecte, care sunt parte din timpul preistoric, parte din epoca de
bronz, din timpul romanilor, din evul mediu şi din timpul mai dincoace. Cărămizile
sunt din timpul romanilor şi încă dintre anii 105-274 […]”. Colecţia cuprinde şi 13
diplome „[…] care au însemnătatea lor istorică şi limbistică. Dar când şi sub ce
împrejurări au ajuns acestea în muzeul nostru, nu ştiu, nici nu am putut afla”,
mărturiseşte custodele. De asemenea, întăreşte că împreună cu „Cabinetul
archeologic” s-a aşezat şi aşa-numitul „muzeu filologic” alcătuit din 20 „obiecte din
ghips”, procurate „[…] de la turnătoria din Budapesta, în februarie 1890 […]”, cât
şi colecţiile de hărţi şi numismatică, fapt stabilit în conferinţa profesorală de la
începutul anului şcolar 1891/1892. Aşadar, conform datelor parţiale furnizate de
Aron Deac, în martie 1892, colecţia de antichităţi a fost alcătuită din: a. antichităţi 63 de obiecte + 33 de cărămizi romane datate de Aron Deac în perioada 105-274;
b. hărţi, atlase în număr de 36; c. diplome - 13; d. „muzeul filologic” - 20; e.
colecţia numismatică.
Pentru a-şi putea continua activitatea în vederea atingerii scopului propus
(inventarierea şi reorganizarea colecţiei), Aron Deac solicită forurilor tutelare: 1. „să
se mai facă o tecă pentru obiectele pe care încă nu le-am inventariat şi ordonat; 2.
să se facă o tecă pentru numismatică, căci ceea ce avem, azi nu mai corespunde; 3.
să se facă unele stalagie pentru muzeul filologic”. Speră că va obţine acest mobilier,
pe de o parte pentru că s-ar spori prestigiul muzeului, iar pe de alta, şi datorită
faptului că Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii a impus gimnaziilor înfiinţarea de
colecţii arheologice, istorice şi geografice, considerate necesare procesului de
învăţare10.

9

Ibidem, dosar nr. 346, 352/1891.
Ibidem, fond Mitropolia Română Unită Blaj - Acte înregistrate, dosar nr. 1082, 1948/1892.

10
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Răspunsul la problemele şi sugestiile semnalate de Aron Deac nu a întârziat.
Consistoriul, în 19 martie, face cunoscut direcţiunii gimnaziului următoarele
hotărâri:
„a. ca custodele muzeului să cheme pe cutare maistru expert, aceluia să i se descrie
că cum are să fie theca şi stelagiul? Să se facă acela preliminarul de speze şi P. O.
Direcţiune să ni-l subşterne; b. custodele muzeului să procure un protocol sau o
carte legată, în aceea împărţită după specialităţi să inventarieze toate lucrurile ce sunt
scrise în consemnări pe cât va fi posibil, să se întregească, şi la finele fiecărui an
şcolar să se încheie şi să se subscrie de director şi custode. În anul următor să se
continue ca să se vadă nu numai statul muzeului ci şi incrementele [creşterile n.a.]; c.
cu privire la colecţiunea numismatică, asemenea va trebui custodele să cheme pe un
maistru expert, să-i expună cum să fie acel casten, ca să fie securu în toată privinţa.
Acel expert va face preliminarul de speze şi P. O. Direcţiune ni-l va subşterne spre
cenzurare şi aprobare. Despre inventarierea nouă a numilor, despre strămutarea
acelora vom dispune la timpul său”11.

Este vizibilă bunăvoinţa forului bisericesc care dorea epuizarea, măcar
temporar, a problemelor inventarierii şi ordonării colecţiei de antichităţi, inclusiv a
dotării cu mobilier. Aron Deac a profitat din plin de ea. Astfel, urmând sugestiile
ce i s-au dat, înaintează proiectul celor două corpuri de mobilier, realizat de către
maistrul „măsar” Iosef Malász, pe baza explicaţiilor date de custode (fără îndoială
că indicaţiile lui Aron Deac s-au întemeiat pe ceea ce a văzut, în scurta sa cercetare,
la muzeul din Cluj). Tot acum, atrage atenţia asupra faptului că, în urma
consultărilor avute cu diverse persoane, inclusiv cu directorul şcolar suprem din
Cluj, realizarea mobilierului pentru „muzeul filologic” trebuie amânată până la
transferarea lui într-o altă încăpere mai spaţioasă care să pună obiectele mai bine în
valoare12.
În ceea ce priveşte proiectul de mobilier muzeal avansat, considerăm că este
interesant să insistăm puţin asupra detaliilor tehnice. Potrivit documentului numit
„Preliminarul pentru lucru de măsar”, vitrina pentru piesele monetare are
dimensiunile de „150 cm lungă, 66 cm lată […] cu una poliţă împrejur suprapusă
cu sticlă a 12 florini”, iar cea pentru expunerea obiectelor de arheologie „100 cm
înalt înainte, 120 cm înalt îndărăt 65 cm, lat 200 cm lungime - 28 florini partea de
dedesput cu patru uşi colorate - 30 florini”. Sub această formă, Consistoriul le-a
aprobat, urmând să se plătească din „banii de şcoală”, după ce sunt verificate şi
considerate „corespunzătoare scopului” de către custode. Se insistă foarte mult atât
de către Aron Deac, cât şi de către forul bisericesc, asupra vitrinei care trebuia să
asigure nu numai expunerea, ci şi securitatea colecţiei numismatice: „[...] în specie
castenul pentru numismatica să fie provediutu [prevăzut n.a.] cu zaruri bune ca aşa
colecţiunea de numi [monede n.a.] se va pute secura in toate privinţele [...]”13. Grija
Ibidem, fond Gimnaziul Superior Greco-Catolic. Acte înregistrate, dosar nr. 55/1892.
Ibidem, fond Mitropolia Română Unită Blaj - Acte înregistrate, dosar nr. 1948/1892.
13 Ibidem, fond Gimnaziul Superior Greco-Catolic. Acte înregistrate, dosar nr. 113/1892. Importanţa
mobilierului expoziţional a fost şi rămâne evidentă în procesul de etalare. Cu astfel de aspecte s-a
confruntat şi Muzeul Naţional din Bucureşti, aproximativ în aceeaşi perioadă. Custodele lui, Carlo
Ferreratti, a comandat tâmplarului Johan Untek mobilier în valoare de 9890 de lei. Zăbovim asupra
instrucţiunilor pe care i le-a dat meşterului: „[…] 9½ amoare lucrate după desenul aici alăturat şi
11
12
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aceasta este pe deplin justificată dacă avem în vedere faptul că o bună parte din
piesele numismatice, pe lângă importanţa lor istorică, au şi o valoare intrinsecă
semnificativă.
Aşadar, după aproximativ un an de la primirea funcţiei de custode a
muzeului arheologic, Aron Deac a reuşit să efectueze un inventar al lui, din păcate
parţial. Caracterul neterminat al inventarului se poate observa foarte uşor şi din
numărul redus de piese declarate. Potrivit lui, în colecţia de antichităţii ar exista
doar în jur de 100 de piese (63+33+13) dacă nu punem la socoteală hărţile,
mulajele din ghips ale „muzeului filologic” şi colecţia numismatică (care nu a fost
inventariată), ceea ce ni se pare destul de puţin având în vedere numeroasele
donaţii, constând din antichităţi, efectuate pe seama „muzeului naţional”. Pe de altă
parte, din motive lesne de sesizat, în special datorită dificultăţilor de transport,
piesele mari, chiar şi cele semnalate, nu au ajuns întotdeauna în orăşelul de pe
Târnave. Tocmai de aceea, în colecţii domină obiectele mai mici (cărămizi, vase
ceramice şi mai ales monede) care nu au cauzat atâtea dificultăţi în manipularea şi
deplasarea lor14.
Putem concluziona că Aron Deac a desfăşurat un intens travaliu în direcţia
ordonării, inventarierii şi sistematizării colecţiei de antichităţi din cadrul muzeului
blăjean. Pentru muzeul gimnazial, finalitatea demersului său a adus un plus de
rigoare în gestionarea şi etalarea zestrei deţinute.
Aron Deac (1854-1925), Curator of the School Museum in Blaj
(Abstract)
One year after he was appointed custodian of the school museum in Blaj (1891), Aron Deac made a
partial inventory of the museum’s collection, as can be determined from the small number of items
declared. According to this inventory, the antiquities collection consisted of around 100 pieces, not
including the maps, the plaster casts of the “philology museum” and the numismatic collection,
which would appear to be very small given the numerous donations the museum received. On the
other hand, for understandable reasons mainly due to transport difficulties, large objects did not
always reach the town, not even those which had been reported. Thus, the collection contained
mostly small objects (bricks, pottery and especially coins) which were easier to handle and transport
but which demanded great effort to set in order, catalogue and systematize. For the school museum
in Blaj, however, the outcome of Aron Deac’s undertaking was added rigour in the management and
display of its heritage.

iscălit de mine; înălţimea metri 2,50, lăţimea 1,90, adâncimea 0,85, fasada de lemn de stejar curat şi
uscat în desenuri şi adăpat cu ulei; spatele, temelii şi poliţele vor fi din lemn de brad, geamurile curate
groase de 4 milimetri şi vopsite înăuntru alb cu ulei în trei rânduri […]” (Păduraru, Dumitrescu 1984,
p. 34).
14 Aproximativ în aceeaşi perioadă, în anul 1888, s-a efectuat sistematizarea muzeului de pe lângă
Episcopia Greco-Catolică a Lugojului. Pentru a avea un termen de comparaţie, subliniem că în
colecţia de antichităţi a acestuia erau 47 de piese epigrafice şi sculpturale romane provenind, aproape
în exclusivitate, de la Ulpia Traiana (au fost colecţionate prin eforturile preotului paroh de la
Grădiştea, Ioan Ianza), iar colecţia numismatică cuprindea 263 de piese, din care peste 100 erau
monede romane imperiale (Bărbulescu-Wallner, Moroz 1982, p. 50-52; pentru mai multe detalii, vezi
şi Ciachir 1968, p. 517; Isac, Stratan 1973, p. 117-118).
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MUZEUL ŞI NOILE TEHNOLOGII
Gherghina BODA
Evoluţia rapidă a societăţii din ultimele două decenii, dezvoltarea fără
precedent a mai multor domenii sociale, economice şi cultural-ştiinţifice, precum şi
transformările inerente acestei evoluţii dinamice au determinat schimbări majore în
toate sectoarele de activitate. O caracteristică a timpurilor actuale este revoluţia
tehnologică, explozia tehnologiilor din sfera informaţiei şi a comunicării, care şi-au
găsit aplicabilitate în toate sectoarele de activitate. În acest carusel al progresului
tehnologic a fost cooptat şi muzeul, instituţie de cultură care, în ultimii ani, face
eforturi tot mai mari în lupta acerbă de pe piaţa culturală. Apariţia a noi agenţi
culturali care vin cu oferte tot mai inedite şi mai incitante, ca alternative de
petrecere a timpului liber, formează o concurenţă deloc de neglijat. Astfel, instituţia
muzeală a fost nevoită să iasă din contemplarea sa olimpiană şi să-şi regândească
întreaga strategie, să se aplece tot mai mult spre publicul vizitator şi spre nevoile lui
culturale, public care a devenit principala ţintă a tuturor politicilor muzeale, de care
depinde în cea mai mare măsură îndeplinirea obiectivelor şi a misiunii sale.
Cercetarea ştiinţifică a vizitatorilor a devenit o prioritate pentru muzee, fiind
urmărite necesităţile lor culturale, gusturile, obişnuinţele, stilurile de viaţă, de
comunicare, preferinţele, care se schimbă destul de des în ultimele decenii în
funcţie de stilul lor de viaţă, dar şi de preferinţele de consum. Acestea constituie
informaţii extrem de utile pentru managerii de muzeu şi pentru departamentele
educative în proiectarea şi implementarea activităţilor culturale, educative şi
ştiinţifice. De aceea, marketingul clientului, în opoziţie cu marketingul produsului, a
dezvoltat o conduită decisivă în epoca contemporană1, precum şi marketingul
relaţional, care se referă tocmai la relaţia privilegiată cu consumatorul2. Atragerea
de noi categorii de vizitatori, precum şi fidelizarea celor care frecventează muzeul,
constituie de asemenea un obiectiv important deoarece vizitatorii reprezintă un
capital important de valorizat. O categorie nouă de posibil public de muzeu o
constituie utilizatorii de internet şi de tehnologii informatice şi de comunicare, în
mare majoritate tineri. De aceea, utilizarea noilor tehnologii în muzee este
percepută ca un fapt benefic pentru realizarea obiectivelor artistice, ştiinţifice,
pedagogice, sociale, care însă trebuie să primeze faţă de cele comerciale şi de
rentabilitatea financiară.
Deoarece satisfacerea necesităţilor culturale ale tuturor categoriilor de
consumatori de cultură este axa principală a activităţilor, muzeele, pe lângă
activitatea de colecţionare, conservare, restaurare şi educaţie, dezvoltă tot mai mult


Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva; e-mail: ginaboda15@gmail.com.
Tobelem 2004, p. 4.
2 Ibidem, p. 7.
1

Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 657-660.
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o activitate de diseminare a informaţiei în rândul vizitatorilor despre obiectele
muzeale şi despre colecţiile cărora le aparţin, pe care le valorifică în cadrul
diverselor expoziţii fizice sau virtuale. Specialiştii din muzee creează informaţia în
jurul obiectului, îl plasează într-un anume context, încercând să-i reconstituie
istoria, după care îl aduc în atenţia vizitatorilor, de regulă în cadrul unei expoziţii3.
Actul aducerii obiectului în atenţia vizitatorului se încadrează în demersul
specialistului de a „face funcţional spaţiul muzeal ca un ansamblu de semne şi
repere mobile al cărui sens devine în cele din urmă ca loc al vizitatorilor”4. În
muzeografia contemporană europeană, în ultimul timp şi-a făcut loc termenul de
„context local de interacţiune”, ce se referă la vizitarea unei expoziţii în urma căreia
subiectul trăieşte o experienţă ce apare ca o construcţie pur subiectivă şi efemeră,
parcursul său în spaţiul muzeografic mobilizând „referinţele sale cognitive, afective,
sociale, capacitatea sa de a analiza, de a realiza şi a aplica logica lui de însuşire,
direct implicat în producţia sensului şi a construcţiei cunoştinţelor sale”5. Şi aceasta
deoarece expoziţia constituie un loc al informării, al dezvoltării creativităţii şi al
imaginaţiei, locul în care vizitatorul îşi poate crea propriul său univers, jonglând cu
informaţia primită. Tot în acest spaţiu expoziţional, muzeul, prin utilizarea noilor
tehnologii, transportă vizitatorul într-o lume a sunetelor şi culorilor menită să
recreeze, măcar parţial, contextul istoric sau spaţiul natural în care este plasat bunul
cultural, în care acesta îşi dezvăluie utilitatea, scopul şi întreaga sa lume intrinsecă.
Ghidurile audio suplinesc cu succes informaţia oferită de specialist, dar prezintă
impedimentul că nu pot interacţiona cu vizitatorul.
Un alt tip de tehnologie des uzitată astăzi şi de instituţiile muzeale este
Internetul. Serviciile acestui nou tip de comunicare, extrem de rapid, sunt folosite
de muzeu atât pentru promovarea instituţiei prin intermediul reţelelor de
socializare, a site-urilor proprii, a diverselor site-uri de turism cultural, a revistelor,
ziarelor şi ghidurilor on-line, pe paginile Web ale partenerilor şi colaboratorilor,
pentru dezvoltarea şi punerea pe baze noi a relaţiei sale cu vizitatorii, cât şi pentru
activităţile de marketing.
Cunoaşterea mai aprofundată a vizitatorilor se realizează prin intermediul
metodei sociologice a chestionarelor, anchetelor sau testelor on-line. În multe state
europene s-au creat adevărate baze de date (datamining sau Data Warehouse) despre
vizitatori, extrem de utile şi în serviciile de marketing, deoarece numai cunoscânduţi publicul poţi oferi produse şi servicii culturale inedite care să răspundă diferitelor
tipuri de nevoi ale acestuia6.
Un alt efect benefic al noilor tehnologii este digitizarea informaţiilor care pot
deveni bun public. Un muzeu poate oferi în format electronic documentele sale de
arhivă, publicaţiile, programele diverselor evenimente, afişe, invitaţii, fotografii,
obiecte însoţite de informaţiile contextuale şi descriptive7, precum şi alte informaţii
utile cunoaşterii capitalului de date care poate fi diseminat în mediul virtual.
Bontempi 2007, p. 1.
Vol 1998, p. 69.
5 Ibidem, p. 70.
6 Tobelem 2004, p. 8-9.
7 Bontempi 2007, p. 6.
3
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În ultimii ani sunt tot mai uzitate tabletele şi telefoanele mobile de tip
smartphone, pe care, prin descărcarea unor aplicaţii, posesorul poate avea acces la
un bagaj informaţional bogat venit din partea muzeului. Utilizarea unui cod de bare
la diferite exponate introduce utilizatorul în lumea acestuia, oferind informaţii şi
imagini mult mai bogate decât oferta fizică a bunului cultural.
O altă variantă tehnologică folosită tot mai des este instalarea unor camere
de luat vederi care transmit imagini non-stop de la faţa locului. Acestea sunt
folosite de regulă în siturile arheologice, în muzeele în aer liber, la diverse
monumente, în parcuri şi rezervaţii naturale.
Prin intermediul acestor tehnologii, vizitatorul poate accesa, din comoditatea
fotoliului de acasă, locuri în care poate nu va ajunge niciodată, dar despre care
poate primi extrem de multe informaţii. Din acest punct de vedere putem vorbi
despre un proces de democratizare a informaţiei.
Noile tehnologii schimbă fundamental modul de comunicare al muzeelor,
acest lucru întâmplându-se îndeosebi de pe la sfârşitul anului 1980, când
programele interactive digitizate au oferit avantajul ofertei de informaţii variate şi
pasionante în muzee, în detrimentul mijloacelor tradiţionale8. Dar este extrem de
important de a se menţine un echilibru între efortul de dezvoltare al colecţiilor
reale şi cel al dezvoltării resurselor on-line. Privitor la progresul noilor tehnologii şi
la aplicarea lor în toate domeniile, implicit şi în cultură şi muzee, în raportul din
anul 2004 al DigiCULT Thematic Issue 7, intitulat The Future Digital Heritage Space,
care a studiat evoluţia cercetării şi progresul tehnic în următorii 10-15 ani, s-a ajuns
la concluzia regrupării progreselor viitoare în cinci categorii conceptuale: 1.
Inteligent şi conceptual (permite interoperabilitatea tehnică şi semantică a
resurselor patrimoniale); 2. Natural şi apreciabil (accesul, navigarea şi utilizarea
resurselor şi mediilor digitale ale patrimoniului într-un mod personalizat, înglobând
activităţi comunitare şi de colaborare); 3. Creaţie şi recreaţie digitală (structuri
patrimoniale, cum ar fi edificiile istorice, siturile culturale, obiectele şi personajele
pot fi exploatate interactiv prin utilizarea în 3D şi a mediilor realităţii amplificate şi
virtuale); 4. Difuzarea la scara mare (noile generaţii de biblioteci şi arhive digitale îşi
difuzează la scară largă resursele patrimoniului eterogen şi tot mai multe obiecte
complexe şi dinamice); 5. Persistent şi perpetuu (noile concepte, metode şi tehnici
care permit înapoierea resurselor şi mediilor digitale ale patrimoniului persistent şi
perpetuu, accesibil şi comprehensibil pentru lungi perioade de timp)9.
În concluzie, putem afirma că progresul noilor tehnologii şi aplicarea lor în
muzee duce instituţia muzeală dintr-o sferă semideschisă în una total transparentă,
în care vizitatorul, fizic sau virtual, poate găsi o sursă extrem de bogată în
informaţii referitoare cam la toate departamentele unui muzeu, poate participa
direct la activitatea acestuia şi, cel mai important, poate interacţiona activ cu mediul
muzeal. Alinierea instituţiei la utilizarea noilor tehnologii face din aceasta un
partener social viabil în procesul de divertisment, erijându-se într-o alternativă
excelentă de petrecere a timpului liber pentru orice categorie de public.

8
9

Carter 2010, f.p.
Ibidem, p. 12.
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(Abstract)
Contemporary museums are undergoing extensive systemic reorganizations as technological
innovations find uses in numerous areas of activity and research. With the cultural market offering
multiple choices for recreation and leisure time in a novel, educational and pleasant manner,
competition has become ever fiercer. In this new context, museums may find themselves forced to
rethink their strategies and cultural policies, as well as the logistical means by which they can respond
to the needs of the cultural consumer. The new informatics field is becoming more and more relevant
in the world of museums, its area of application extending over all sectors of activity, making it a
prerequisite for competitive performance.
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- Balcanica. Annuaire de l’Institut des Études Balkaniques.
Belgrad.
- Bulletin of the American Museum of Natural History.
American Museum of Natural History. New York.
- British Archaeological Reports (International Series).
Oxford.
- Bibliotheca Brukenthal. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice / Buletinul
Comisiei Monumentelor istorice. Bucureşti.
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BerRGK
BF
BGSG
BHAB
BI
BMA
BMAntiq
BMN
BMS
BOR
BospCht

Das Börsenblatt
Br J Ind Med
Brukenthal
BTh
Bucureşti
Bucureştii vechi
BUS
CA
Caietele ASER
Carpica
CCA
CCJ
Cele Trei Crişuri
Cetatea Bihariei
CIRIR
CL
Codrul Cosminului
ComŞtMediaş
ConspNum

- Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts. Frankfurt am Main.
- Bosporskij fenomen. Gosudarstvennyj Еrmitazh SanktPeterburg.
- Bulletin of the Geological Society of Greece. Geological
Society of Greece. Patras.
- Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica. Muzeul
Banatului Timişoara.
- Bosporskie issledovanija. Krymskoe Otdelenie Instituta
Vostokovedenija, Nacіonal’na akademіja nauk Ukraїni.
Simferopol, Kerch.
- Bibliotheca Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia.
- Bibliotheca Memoriae Antiquitatis. Piatra Neamţ.
- Bibliotheca Musei Napocensis. Muzeul de Istorie a
Transilvaniei. Cluj-Napoca.
- Bibliotheca Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal „Ioan
Raica”. Sebeş.
- Biserica Ortodoxă Română. Patriarhia Română. Bucureşti.
- Bosporskie chtenija. Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v
period antichnosti i srednevekov’ja. Militaria. Krymskoe
Otdelenie Instituta Vostokovedenija. Nacіonal’na akademіja
nauk Ukraїni. Simferopol, Kerch.
- Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel-Frankfurter
Ausgabe. Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Frankfurt pe Main.
- British Journal of Industrial Medicine. London.
- Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Bibliotheca Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
- Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie. Bucureşti.
- Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice.
Bucureşti.
- Birka Untersuchungen und Studien. Stockholm.
- Current Anthropology. University of Chicago.
- Caietele ASER. Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din
România. Bucureşti.
- Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
- Cronica cercetărilor arheologice. Bucureşti.
- Chemistry Central Journal. London.
- Cele Trei Crişuri. Oradea.
- Cetatea Bihariei. Institutul de Istorie şi Teorie Militară din
Bucureşti, Secţia Teritorială Oradea.
- Cercetări istorice. Revistă de istorie românească. Iaşi.
- Cercetări literare. Universitatea Bucureşti.
- Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Comunicări Ştiinţifice. Mediaş.
- Conspecte numismatice. Chişinău.
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Convieţuirea-Együttélés
Corviniana
CPF
CretaceousRes
Crisia
CRP
Cultura creştină

Dacia
Dări de seamă
DB
De Antiquitate
DFS
DP
Drevnosti Altaja
EHQ
EphNap
EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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MISTAGOGIA BOTEZULUI ÎN BASMUL FANTASTIC ROMÂNESC
Costel CIOANCĂ
Botezul, important act ritualic de purificare cu apă sacră/sfinţită în cadrul
unor iniţieri religioase, nu avea cum să nu apară în epicul fantastic al basmelor
româneşti. Operând cu o simbolistică evidentă (chiar dacă uneori anumite elemente
specifice sunt absconse sau chiar neprezente!), stabilind raporturi dialecticfenomenologice între planuri/dimensiuni distincte şi simultane totodată, acoperind
(prin funcţiile normatoare/catartice avute la nivelul basmului fantastic românesc,
prin tentaţia voluptoasă a palingenezei acestei noţiuni), toată paleta de situaţii,
mistagogia botezului la nivelul basmului românesc aduce în prim-plan, ca într-un
delir imagologic!, reprezentările etosului folcloric românesc cu privire directă
asupra botezului.
Structural, actul purificării prin botez, nu este rezervat eminamente
creştinismului: importante menţiuni avem şi la nivelul mitologiei
veterotestamentare1, creştine2, mitologiei romane3 (în cadrul căreia merită
menţionări speciale ritualurile de purificare, prin abluţiuni sau imersări în apă,
dedicate unor zeităţi precum Mithra4 - cu foarte multe dovezi arheologice
documentate şi pe teritoriul actual al României5 - sau Cybele6). Sunt autori care


Prezentul studiu, într-o formă extinsă, constituie o parte integrantă a volumului Contribuţii la o
fenomenologie a corpului în basmul fantastic românesc, aflat în curs de tipărire.

Academia Română, Muzeul de Artă Veche Apuseană Bucureşti; e-mail: kishinn@gmail.com.
1 Naaman, „căpetenia oştirii împăratului Siriei”, bolnav de lepră, este sfătuit de prorocul Elisei să se
scalde de şapte ori în apele Iordanului: „[…] Naaman a venit cu cai şi carul lui şi s-a oprit la poarta
casei lui Elisei. Şi Elisei a trimis un sol la el, spunând: « Du-te şi scaldă-te de şapte ori în Iordan; şi
carnea ţi se va face sănătoasă şi vei fi curat ». Dar Naaman s-a mâniat şi a plecat şi a spus: « Iată, eu
gândeam că va ieşi la mine, se va înfăţişa el însuşi, va chema numele Dumnezeului său, îşi va duce
mâna pe locul rănii şi va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana şi Parpar, mai bune
decât toate apele lui Israel? N-aş fi putut oare să mă scald în ele şi să fiu curat? ». Şi s-a întors şi a
plecat plin de mânie. Dar slujitorii săi s-au apropiat să-i vorbească şi au zis: « Părinte, dacă prorocul ţiar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ţi-a spus: „Scaldă-te şi vei
fi curat” ». S-a coborât atunci şi s-a cufundat de şapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui
Dumnezeu; şi carnea lui a devenit iarăşi cum este carnea unui copilaş şi el era curat. (2 Împăraţi 5, 914). Menţionez in extenso acest moment căci, psihosomatic, şi la nivelul basmelor româneşti, apele
Iordanului au o nezdruncinată valoare purificatoare, după cum voi arăta ceva mai încolo.
2 Matei 3, 13-17; Marcu 1, 1-11; Luca 3, 15-16; Ioan 4, 1-2; Faptele Apostolilor 2, 38; 8, 16-17; 10, 4748; 19, 1-7; Galateni 3, 27; Romani 6 etc.
3 Pentru problema generală a abluţiunilor sau imersărilor cu scop ritualic în apă, a se vedea
documentatul studiu al lui Fergusson 2009.
4 Alvar 2008; Beck 2006; Campbell 1968; Csaba 2012; Moga 2004-2005; Vermaseren 1960 etc.
5 Sunt de amintit, Alicu 1999-2000; Băluţă 1994; Covacef, Barnea 1973; Gudea, Bozu 1977; Nemeti,
Nemeti 2004-2005; Pintilie 1999-2000; Pioariu 2000-2001; Sonoc, Munteanu 2008; Takács 1987 etc.
6 Pentru aspectele generale privind cultul acestei zeiţe, vezi Vermaseren 1977. Pentru aspectele
particulare ale prezenţei şi adorării acestei zeităţi orientale pe teritoriul României, a se vedea
Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 663-683.
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aduc în discuţie prezenţa botezului şi în alte mistere (cele Eleusine, în Ludi
Apollinares etc.)7, după cum se încearcă, la polul opus, ancorarea şi/sau prefigurarea
botezului (creştin) încă din păgânism8.
Totuşi, cum urmele documentate arheologic vădesc amestecate sau
neconcludente dovezi, cum nu există studii dedicate exclusiv acestui subiect (al
prezenţei şi/sau rolului botezului în cadrul misterelor mithraice), deci, cu atât mai
puţin asupra botezului ca act purificator în filiaţia mithraism-creştinism, nu mă voi
hazarda, în rândurile de faţă, să încerc „recuperarea” sau „restaurarea” unei astfel
de (posibile) filiaţii. Voi încerca, în schimb, să recuperez, să restaurez, din „forul
interior” al basmului fantastic românesc, dimensiunea noematică pe care i-a alocato imaginarul tradiţional românesc acestui subiect. Plin de resurse (interpretative),
conotativ sau figurativ, bazându-se pe un background sacramental (nu neapărat
creştin, nu intenţionat dogmatic) sau pe o conştiinţă simbolică de tip creştin, acest
subiect poate constitui oricând un „cerc hermeneutic” cum i-ar spune Paul
Ricoeur9. Căci, pluralitatea de situaţii în care apare botezul ca act iniţiaticpurificator este fără echivoc la nivelul basmului fantastic românesc: situaţiile luate
în discuţie de-a lungul acestui studiu sunt, deopotrivă, evenimente de conştiinţă şi
experienţe ale iniţierii (ca elemente constitutive ale vieţii religioase, la modul
generic), participând direct şi dinamic la formarea, închegarea şi standardizarea (în
sens de practicare curentă) unor concepte (religios-) dogmatice care vizează
botezul, cu o prezent-evidentă şi „practicată” conştiinţă simbolică a acestui act de
iniţiere şi/sau purificare.
Preeminenţa şi autonomia semnificaţiei (eminamente) religioase a botezului
sunt evidente în basmele citate de-a lungul acestui studiu. Ca atare, în desfăşurarea
mitanalizei mele am încercat să văd în ce măsură imaginarul tradiţional românesc,
generator şi consumator şi de basm, a asimilat şi/sau echivalat, şi la nivelul
imageriei de basm, dimensiunea sacramentală acordată acestui act
iniţiatic/purificator care este botezul.
Făcută prin ceea ce critica literară modernă numeşte îndeobşte close reading,
prin permanenta raportare la surse şi reflecţie continuă (pe alocuri interogativcritică), metoda de analiză aplicată prezentului subiect are în vedere ceea ce
înţelegeau unii autori prin mitanaliză10. Departe de abordările pur teoretice care mAlexandrescu-Vianu 1980; Alexandrescu-Vianu 1990; Pippidi 1969, p. 85-86, 158 (nota 5), 228-232,
290, 303 etc.
7 Kernbach 1989, p. 85.
8
http://ziarullumina.ro/anul-sfantului-botez-si-al-sfintei-cununii/prefigurare-botezului-paganism,
accesat la 22.02.2015.
9 Ricoeur 1969.
10 Mă refer aici în special la I. P. Culianu, care, în Studii româneşti. Fantasmele nihilismului. Secretul
doctorului Eliade, Bucureşti, 2000, vedea mitanaliza ca pe o critică literară care discută literatura din
perspectiva istoriei comparate a religiilor, scopul fiind căutarea în textul literar a miturilor latente, care
dau greutate simbolică acestuia (ori, folosind expresia lui I. P. Culianu, sunt căutate fantasmele: „textul
literar nu se defineşte ca o secvenţă lingvistică, ci ca o secvenţă de fantasme” - Culianu 2000, p. 123).
Din păcate, la nivelul aplicării metodelor de decriptare simbolică a unei opere literare, fie ea cultă sau
populară, nu s-a ajuns la un anumit consens teoretic, existând metode de abordare dintre cele mai
diverse - arhetipologia, variantele ei mai tehnice, mitocritica, mitanaliza, mitodologia, fiecare cu
plusurile şi minusurile sale (vezi Brunel 1992; Durand 1996). Spre exemplu, Gilbert Durand, vedea
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ar fi îndepărtat de subiectul ales spre mitanalizare (recte: Mistagogia botezului în
basmul fantastic românesc), am încercat să ordonez şi să (mit)analizez variaţiile şi
nuanţele acestei teme de cercetare dintr-o perspectivă deopotrivă sincronică şi
diacronică. De altfel, subiect generos, mistagogia botezului la nivelul basmului
fantastic românesc nu-mi permitea decât o abordare sistemică, care să urmeze
îndeaproape firul unei „logici de scenariu”, ca să zic aşa (Cine este îndrituit să boteze?
→ Cine sunt cei botezaţi? → Unde se botează? → Cum se face botezul în basm? → Care este
semnificaţia simbolică a acestui act la nivelul imaginarului de basm fantastic?).
Întemeiată pe permanenta raportare la surse, orientată pe deducţiile care pot
decurge din aceste surse, analiza mea a vizat comentarea interpretativ-sistematică a
unei asemenea teme. Cu toate dificultăţile şi riscurile pe care le presupune o
asemenea abordare (şi care vizează univocitatea metodei de aplicat pe un subiect
care reclamă, în genere, o tratare multidisciplinară!), am putut sesiza un lucru
definitoriu pentru prezenta cercetare. Anume, schimbările de ordin (aproape)
istoric decelate în aceste basme şi care au ca leitmotiv botezul, corespund, fără doar
şi poate, şi unor schimbări ideologice (autobotezarea din anumite basme versus
botezarea de către oameni specializaţi; botezarea cuiva oriunde versus botezarea
într-un spaţiu consacrat etc.). Or, aceste schimbări ideologice au deja caracter
religios şi primează asupra faptelor, precedându-le şi sublimându-le în sens ontoepistemologic. Prin urmare, ceea ce am încercat să surprind, într-un final, a fost
schimbarea
perspectivei
produsă
de
actul
botezului
la
nivelul
imaginarului/imaginaţiei. Din fericire, se poate observa cu destulă uşurinţă cum
„memoria folclorică” a prezervat, reprezentat şi/sau remodelat, în basmele aduse
de mine în discuţie, o serie de informaţii esenţiale, aş spune chiar arhetipale, în care
actul botezului trebuie văzut în contextul mai amplu, pe alocuri nedogmatic încă, al
memoriei culturale. Spre exemplu, nu puteam să nu observ, din aceste exemple
descoperite şi citate, cum relaţia de echivalenţă dintre dimensiunea particularobiectivă dată de religie botezului, este deturnată, la nivelul imaginarului popular,
tocmai de faptul că ea aparţine şi este manifestată de aspectul general-obiectiv al
mitocritica drept o ramură a criticii literare, iar mitanaliza drept o metodă ştiinţifică de studiere a
miturilor, cu finalitate sociologică şi filosofică (Durand 1998). La polul opus, avem fie abordări de tip
eseistic pentru subiecte aproape postmoderne (a se vedea eseurile dedicate mitologiei mass-mediei de
către autori consacraţi, precum Jean Baudriallard sau Roland Barthes, din volumul Mythologies, cu
secţiunea teoretică intitulată Myth Today - Barthes 1991, p. 109-156.) sau chiar de simbologie (lucru de
multe ori omis, Dan Brown, autorul mult-mediatizatului roman Codul lui Da Vinci, care a fost şi
ecranizat, era profesor de simbologie la Academia Philips Exeter). Astfel, nu-i de mirare faptul că s-a
ajuns ca, în spaţiul cultural românesc, mulţi autori să considere aceşti termeni ca fiind sinonimi
(tendinţă datorată, probabil, faptului că I. P. Culianu, în volumul citat mai sus, îşi definea metoda de
investigare a textului literar ca mitanaliză), dintre studiile româneşti mai importante care au folosit
aceste metode de analiză pe texte literare consacrate, meritând amintite cele semnate de S. Angelescu,
C. Braga, O. S. Crohmălnicean, A. Marino, Al. Paleologu, M. Spiridon (Angelescu 1999; Braga 2007;
Crohmălniceanu 1984; Marino 1968; Marino 1988; Paleologu 1978; Spiridon 2000). Aş putea cita
mult mai multe asemenea exemple, dar spaţiul relativ restrâns al acestui studiu şi mai ales abordarea
non-teoretică a unui subiect ca cel de faţă (şi în care se foloseşte o astfel de metodă de analiză literară
pornind tocmai de la caracterul de sistem deschis pe care îl are etosul folcloric), nu-mi permit a
rezuma sau expedia bogăţia de idei şi de teorii ale domeniului. Acest (obligatoriu) aspect pur teoretic
va fi însă parte integrantă a unei lucrări în curs de redactare (O istorie a răului în basmul fantastic
românesc).

665
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Costel Cioancă

sistemului cultural care a generat-o. Sau, cum miticul şi fantasticul11 încă sunt
operatorii la nivelul basmului, cum încearcă să compatibilizeze imaginarul cu
verosimilul (care, dat fiind caracterul oral al culturii populare, era vital pentru
acceptarea metaforicului adus în prim-plan de către imaginar!). Cu atât mai mult cu
cât, s-a spus, o literatură „nu poate fi înţeleasă fără o raportare la fenomenele şi
credinţele care au generat-o şi care sunt reflectate în ea”12.
Prin urmare, pornind de la situaţiile descoperite în basmul românesc, am
încercat să văd cine sunt cei botezaţi, cum şi unde sunt botezaţi, de cine şi, mai ales, ce se
urmăreşte prin acest botez. Exemplele oferite de antologiile de basm citate, mi-au
permis împărţirea acestor „prezenţe” ontologice ale botezului ca act iniţiator şi/sau
purificator în trei mari categorii care vizează: - metafizica botezului (situaţiile
absolute şi particulare în care botezul pare - sau este?! - o fecundă temă de
meditaţie, de transfigurare a valorii pur simbolice a acestui act iniţiaticopurificator); - hristomorfizarea baptismală (situaţiile pline de hedonice promisiuni,
în care eroii sunt botezaţi de divinităţi canonice sau fiinţe conotate mitologic,
asigurându-le, astfel, primatul asupra celorlalţi participanţi la epicul fantastic; posologia botezului (situaţiile interesante în care, dintr-o sinceră, aproape
necanonică disperare, se recurge la botez - sau la rebotezarea unor copii - pentru a
împiedica sau întrerupe o serie lungă de decese familiale).
Metafizica botezului
Fără a fi prea numeroase, dar, făcând notă discordantă cu restul situaţiilor în
care avem de-a face cu un botez, sunt de amintit câteva situaţii particulare.
Conflictuale cu dogmatica tradiţională sau impunând un raport ferm cu alteritatea,
aceste situaţii particulare care par să depăşească, prin valoarea simbolică, conţinutul
literar, sunt cele care, cumva, vor prefigura celelalte două categorii în care am
grupat aceste prezenţe ale botezului din basmul fantastic românesc. Încep prin a
aminti un basm din colecţia Ionel Oprişan (Busuioc şi Siminoc), basm în care eroii,
născuţi pe cale magică dintr-un singur peşte, se vor boteza singuri! Prin densitatea
mitemelor cuprinse şi prin greutatea ontologică a acestui moment, pasajul acesta
merită citat in extenso:
„Era un om sărac. Îl chema Ion. Şî el a visat în vis că i-a zâs un peşte. Zice: – Mă
nenea Ioane, zâce, să vii mâne dimineaţă la baltă şi, zâce, să prinz’ peşte. Era zâua
Blagoveşteniei. Se mânca peşte atunci, în zâua aia. Ăl om s-a dus la peşte. Când să
duce la peşte, ce zice peştele? – Bă, zâce, te duci acasă să iei nouă cară din sat să mă
pui, c-aşa nu poţ’ să mă duci, zâce peştele. – Păi, oi veni şi eu cu geacu. Păi cum să
iau nouă cară, să râdă oamenii dă mine, să zâcă că eu-s prost la cap?! Ce-i aia nouă
cară să pui un peşte?! – Aşa să te duci, să iei nouă cară, să mă pui, să mă duci acasă!
Vine omu’-n sat şi spune la lume: – Mă, fraţâlor … - a adunat nouă inşi cu nouă
cară. Zâce – să mergem la baltă să luăm un peşte mare. Să luăm un peşte mare şi să
mâncăm toată comuna din el. Tot ce spune-acolo, c-a visat el îi spune, zice: – Să faci
un geac. Dumneata să nu mănânci din noi nici un pic. Da’ toate oasele să le-aduni şi
să le bagi în geac şi, zâce, să le-ngropi în colţu’ casei după uşă, cu toate oasele mele.
Este vorba de categoria şi condiţia fantasticului din cultura populară (pentru explicitare, a se vedea
Creţu 1980, îndeosebi paginile dedicate exclusiv categoriei fantasticului - p. 53-74).
12 Culianu 2000, p. 12.
11
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I-a zis peştele. Ăl om aşa a făcut. S-a dus în sat, a luat nouă cară, l-a pus pă nouă
cară şi coada tot se mai târa pă pământ… Cât dă mare o fi fost peştele ăla, că eu nu
l-am văzut. Şi d-acilea, când l-aduce-acasă, îl găteşte, mănâncă comuna dân el …
Omu şi-a făcut un geac nou şi ş-a adunat aşa cum i-a spus peştele. L-a pus acolo ş-a
mâncat şi i-a îngropat oasele … Şi dimineaţa, când să scoală - doi flăcăi voinici la fel,
cum era unu ş-altu, ca o picătură dă apă, călări pe doi cai. Şi zâce: – Bă nene Ioane,
îţi mulţumim, zâce. Da’ fii atent că ţ-am lăsat daru. Ai acolo două pungi de galbeni,
cu bani. Ş-a luat omu banii şi a-nceput şi el să-ş facă trebur’le cu banii. Băieţâi au
plecat amândoi. Mergând ei pă drum, ajunge la un drum care să despărţa: unu a luato-nspre răsărit şi unu-nspre apus. Acuma, tot la drumu ăla, era o ceşmea. Şi la
ceşmeaua aia, ei s-au botezat amândoi şi şi-au pus nume, unu Siminoc şi unu
Busuioc. Amândoi şi-au pus nume”13.

Caz unic de „coalescenţă” baptismală, acest basm reuneşte importantele
simboluri arhetipale ale peştelui14, dar, la fel de important, subliniază nevoia
imperioasă de purificare şi/sau iniţiere prin (auto)botezare, premergătoare unei
călătorii eminamente iniţiatice, cum vor întreprinde eroii acestui basm. Acest act al
(auto)botezării este cu atât mai necesar cu cât eroii, pornind în acea călătorie
(iniţiatică), vor intra într-o altă lume, cu alte omologii, aş spune chiar cu alte
ontologii, inducând auditoriului („aparatul receptor”) nevoia stringentă a unui astfel
de act care, altfel, presupune ritualizare15 … Ba mai mult, avem, din fericire, şi
cazuri în care distincţia dintre aceste lumi/dimensiuni diferite ontogenetic, este
făcută clar. Astfel, într-un basm (Cătcăunele) al colecţiei Ioan Nijloveanu, autorul
anonim a preferat să „fracţioneze” dogmatic trecerea dintr-o lume în alta (de pe
tărâmul de sus către cel de jos, din lumea de aici către tărâmul celălalt), recurgând la
această ancorare în actul purificării/iniţierii prin botez16.
Că aceste călătorii ale eroilor sunt făcute către un tărâm cu conţinuturi
ontogenetice diferite („locu’ nebotezat”), rezervat fiinţelor teriomorfe, ne-o relevă şi un alt
Oprişan 2005-2006, vol. VI, p. 5-6.
Vezi apelativul gnostic al lui Hristos (ichtus); substratul sexual (simbol matricial feminin - mitul lui
Iona înghiţit de un chit, cf. Iona 1, p. 9-17 sau cum zâne-peşte sunt date de Dumnezeu spre căsătorie
eroului muritor: Oprişan 2005-2006, vol. I, p. 62; Pop-Reteganul 1986, p. 215-216; simbol falic - vezi
basmele în care femei sterpe rămân însărcinate prin consumarea unui peşte: Furtună 1973, p. 91;
Ispirescu 1988, vol. I, p. 359-360; Pop-Reteganul 1986, p. 164-165; Sandu Timoc 1988, p. 21-22 etc.).
Pentru simbolismul amplu al peştelui, vezi Durand 2000, p. 213-216; Evseev 1994, p. 138-139.
15 Aş aminti aici, cu titlu pur informativ (rămânând să vorbesc despre această situaţie, ceva mai pe
larg, în rândurile dedicate posologiei botezului), cazul unui basm din colecţia C. Sandu Timoc (Poveste
de o muiere cu un om), în care cel ce botează (Dumnezeu), refuză să boteze pruncul în pădure (ca în cele
mai multe basme!), dorind în mod expres ca acesta să fie botezat într-o biserică (recte: într-un spaţiu
sacramental-consacrat).
16 „A fost şi iel un ’părat. A avut şi iel un băiat. Ş-ăl băiat s-a gândit să plece şi iel cu băieţî mai
dăparte, că băieţî dân sat iera băieţ’ săraci. Pleca şi iei după muncă. Altu la cosât, altu la plugărit, care
la ce putea să găsască. Iel crescu cu copii-acolo şi umblând, a plecat şi iel cu ei, fără să ştie părinţî lui.
S-a dus în altu oraş. Acolo-n oraş, a ieşi’ şi iei pă piaţă să vie negustorii să-i ia. Altu împărat a luat un
băiat la vaci, altu-a lua’ la coasă, altu boier lua’ la vaci, altu la porci. La iel a venit un cătcăune că l-a
văzut aşa frumos ş-aşa drăguţ. L-a luat. – E, mă băiatule - ’ce - mergi la mine şi tu - zâce. Nu te pui la
nici un sărvici, dăcât tocător de lemne-n curte. Mi-ai tocat un braţ-două dă lemne, stai, odi’neşte-te. –
Bine, dom’le! Muncesc cât ar fi! zâce. – Hai! A plecat cu iel. S-a dus, cale multă, fără samă, / fără pic
dă năduşală pân-acolo la un ’otar unde trecea locu botezat şi intra pă locu nebotezat. Calcă la un
boton ş-a intrat pă tărâmu dă jos” (Nijloveanu 1982, p. 347-348).
13
14

667
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Costel Cioancă

basm (Todoraş purcăraşu, colecţia P. Ugliş-Delapecica), în care eroul, urmărit de un
zmeu, asistă la un interesant dialog între calul său şi cel al zmeului, dialog care
vizează tocmai acest statut ontogenetic17. Fără a fi făcute (doar) din complezenţă,
fără (minime) urme de confuzie, imaginariile cuprinse în basmele amintite mai sus,
sunt impresionante: ne sunt revelate tehnici (auto)purificatoare, dualităţi (locu’
botezat versus locu’ nebotezat) şi opţiuni („– D-apoi cum să mă las, frate, nu ar fi oare
păcat să moară doi botezaţi, pentru un nebotezat?”) morale şi religioase.
Hristomorfizarea baptismală
Mult mai numeroase sunt situaţiile grupate de mine în ceea ce am numit
hristomorfizarea baptismală18. De altfel, trebuie spus că basmele încadrate în
această categorie ne relevă cel mai bine relaţia colectivităţii creatoare şi/sau
consumatoare de basm cu imaginarul, fixând, prin anumite constante, o listă de
finalităţi şi funcţii (ale botezului) de care trebuie ţinut cont în mitanalizarea
basmului propriu-zis.
O asemenea constantă a acestei categorii, este botezarea unui copil
(nelegitim, născut de fata unui împărat totdeauna pe cale magică!)19 de către o fiinţă
conotată canonic (Dumnezeu şi/sau Sfântul Petre)20 sau mitofolcloric (Sfânta
Duminecă21, Sfânta Vinere22, o femeie necunoscută din pădure23), fiind destul de

„[…] Cum ajunse la fântână, Todoraş se ridică de jos şi spuse fetei: – Hai acum să fugim, că acuma
am un cal năzdrăvan, care are şapte inimi şi cu calu ăsta nu ne mai poate ajunge zmeul nici să crepe!
Fata nu stătu nimic pe gânduri, încălecară amândoi pe cal şi aşa alerga calu, de gândeai că-l duce
vântul. Căţeaua zmeului iarăşi merse la stăpânu-so şi zise: – Heleleau, beleleau!, drag stăpânu meu, iară
ţi-a furat nevasta. – Las’ s-o fure, că oi durmi o durmită, oi bea o băută şi oi fugi o fugită şi i-oi
ajunge. – Li-i ajunge, când ţi-i vedea ceafa şi când o curge la deal apa! - zise căţeaua cătră zmeu.
Atunci zmeul, năcăjit, băgă pintinii în foc, de se roşiră ca jaru’, încălecă calul său cu cinci inimi şi se
luă la goană după ei. Calu zmeului necheza dă durerea pintinilor, cu cari îl strângea zmeul şi striga
cătră frate-so, care avea şapte inimi, pe care călărea Todoraş şi fata Duminecii, zicându-i în graiul lor
de dobitoace: – Lasă-te mai mereu, frate, că acuşi ajung pintinii unul la altul prin coastele mele, zise
calul zmeului. – D-apoi cum să mă las, frate, nu ar fi oare păcat să moară doi botezaţi, pentru un
nebotezat? Ba, mai bine dă-i o trântită zmeului tău, că vin şi eu şi-ţi ajut să-l facem prav şi fărâme,
răspunse calul lui Todoraş. Nici nu gătă cela vorba bine şi zmeul era la pământ, se întoarse şi calul lui
Todoraş şi lovindu-l odată cu copitele în cap, îl adormi. Todoraş încălecă calul zmeului şi porniră
amândoi cătră casă” (Ugliş-Delapecica 1968, p. 207-208).
18 Sub această sintagmă am grupat situaţiile în care, probabil ca un reparatio morale, o divinitate
canonică sau conotată mitofolcloric alege să intervină efectiv, direct, nemijlocit în destinul eroului
abia născut, botezându-l şi înzestrându-l cu calităţi fizice peste medie, arme şi obiecte cu valenţe
magice, toate acestea asigurându-i ulterior un anumit primat asupra celorlalţi participanţi la epicul
respectivului basm.
19 Spre exemplu, fata unui împărat rămâne însărcinată privind copularea unor animale! („Astă fată se
duse odată în pădure şi din întâmplare, văzu un căprior şi o căprioară care se găseau tocmai în timpul
copulaţiunii [apropierii unul de altul pentru a se reproduce]. Fata, fiind ca de vreo paisprezece ani şi
văzând astă lucrare, rămase îngreuiată”, vezi Hasdeu 2000, p. 221).
20 Bilţiu 1990, p. 477; Creţu 2010, vol. I, p. 248; Marian 1986, p. 325, 372; Micu Moldovan 1987, p.
193; Nijloveanu 1982, p. 163, 211; Oprişan 2005-2006, vol. VI, p. 65; Pop-Reteganul 1986, p. 229230, 378; Robea 1986, p. 127; Sandu Timoc 1988, p. 53.
21 Chivu 1988, p. 257; Nijloveanu 1982, p. 37; Oprişan 2005, vol. II, p. 168.
22 Fundescu 2010, p. 250.
23 Hasdeu 2000, p. 221.
17
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rare cazurile în care un astfel de erou va fi botezat de persoane abilitate sau
„specializate”24.
O altă constantă importantă vizează copiii botezaţi de tandemul divin
Dumnezeu - Sfântul Petre: în marea majoritate a cazurilor, aceştia vor purta, după
numele dat de divinitate, şi sintagma „finul lui Dumnezeu”25.
În fine, o a treia constantă importantă: toţi aceşti eroi botezaţi de fiinţe
conotate canonic sau mitofolcloric vor primi, după botezul propriu-zis, şi câteva
arme magice de care aceşti eroi se vor folosi ulterior întru împlinirea
dezideratului26.
Dar, pentru corecta receptare a acestei dimensiuni extraordinare prin care
eroul „intră” în lume, trebuie amintit tot traiectul acestuia de dinaintea naşterii
propriu-zise.
De cele mai multe ori, acest copil botezat (în pădure) de tandemul divin sau
de alte fiinţe conotate mitofolcloric, este fie copilul unei fete de împărat care
rămâne însărcinată în mod miraculos27, fiind apoi alungată de la palatul tatălui, fie
copilul rezultat din îngurgitarea (accidentală sau nu) de către o babă a unei „flori
galbene”28 sau a unui „fir de piper”29. Ceva mai rare sunt cazurile în care acesta este
24 Astfel, dintre basmele fantastice în care avem de-a face cu mistagogia botezului, doar într-un singur
basm eroul va fi botezat de „popa satului” (Pop-Reteganul 1986, p. 205), în alte două eroul fiind
botezat de un „sehastru” izolat din munţi! (Marian 1986, p. 268, 312). Tot aici ar mai fi de amintit un
basm al colecţiei I. Nijloveanu (Deleş Tufan), în care eroul, născut dintr-o involuntară unire zoofilă
dintre o ursoaică şi un bătrân tăietor de lemne, va fi botezat de doi vânători fără niciun fel de ritual!
(„[…] Ursoaica a rămas câteva luni dă zâle, apoi ceasuri, apoi minute, a născut un băiat, jumate urs,
jumate om mirean. Iera puternic, dar nu ştia a vorbi. Vorbea alimăneşte, ca anima’le. Şade, şade ce
şade. Vine şi-l botează doi moşi învânători da-auzât ş-a văzut: – Deleş Tufan să te cheme! – Deleş
Tufan să te cheme! Deleş Tufan l-a chemat ş-a plecat şi iel acas’”, vezi Nijloveanu 1982, p. 458).
25 Duna, finul lui Dumnezeu (Marian 1986, p. 325); Creacă, finu’ lui Dumnezeu (Nijloveanu 1982, p. 211);
Darvin, finu lui Dumnezeu (Oprişan 2005-2006, vol. VI, p. 65); Petru, finul lui Dumnezeu (Pop-Reteganul
1986, p. 378); Busuioc, finu lui Dumnezeu; Filişan, finu lui Dumnezeu (Robea 1986, p. 127, 237) etc. Într-un
singur caz, eroul este „finul Sfântului Petru” (Micu Moldovan 1987, p. 193). Avem şi un basm în care
Dumnezeu va boteza o fată (născută în mod miraculos de o fată de împărat - cântând dintr-o frunză)
cu numele Floarea, fina lui Dumnezeu (Bârlea 1976, p. 166).
26 „O sabie şi două mere” (Bârlea 1976, p. 166); „O sabie şi doi bivolaşi tineri” (dăruite eroului la
botez de către Dumnezeu, vezi Creţu 2010, vol. I, p. 248); cămaşă (dăruită eroului la botez de către
Sfânta Vinere, vezi Fundescu 2010, p. 250); 12 săgeţi de argint, o măciuchiţă şi o sabie de argint
(dăruite eroului de „o femeie necunoscută din pădure”, Muma Pădurii?, vezi Hasdeu 2000, p. 221);
sabie cu puteri magice (dăruită eroului la botez de către Dumnezeu, vezi Nijloveanu 1982, p. 163);
puşcă şi cal (dăruite eroului de Sfânta Duminică, vezi Oprişan 2005, vol. II, p. 168); „sabie sfinţită de
naşul său” (dăruită eroului de către Dumnezeu, vezi Robea 1986, p. 127) etc. Când este vorba de copii
de sex feminin botezaţi de astfel de fiinţe canonice, acestea vor primi, ca dar de botez din partea
naşului sfânt, doar anumite însuşiri, niciodată arme: „de câte ori se va scălda, să se facă aur apa care se
va atinge de ea”; „de câte ori va râde, să i se facă două flori la urechi”; „de câte ori va plânge, să-i
curgă diamante din ochi” etc. (vezi Bârlea 1976, p. 166-167).
27 Astfel, fata de împărat rămâne însărcinată doar cântând dintr-o frunză (Bârlea 1976, p. 166),
asistând accidental la copularea unei perechi de căprioare (Hasdeu 2000, p. 221), privind cum îşi
punea un ţigan cămaşa sau prin ruperea unei albine în două şi mâncarea mierii din ea! (Marian 1986,
p. 323, 369-370), privind un băiat oarecare ce trecea prin faţa palatului (Nijloveanu 1982, p. 162), din
consumarea unei vişine (Oprişan 2005-2006, vol. II, p. 167-168) ori vizitând pur şi simplu o grădină
(Pop-Reteganul 1986, p. 229).
28 Bilţiu 1990, p. 477.
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copilul „unui hoţ, unui bandit, al unui om deştept”30, al unor oameni săraci sau
bătrâni31 sau rezultatul unei involuntare uniri zoofile32. În legătură cu o astfel de
procreare magică (ce va duce, ulterior, la botezarea pruncului de către tandemul
divin Dumnezeu - Sfântul Petre), o atenţie specială merită un pasaj al basmului
Povestea Luceafărului de sară şi de dimineaţă (din colecţia Simeon Florea Marian), în
care fata împăratului rămâne însărcinată prin intervenţie (erotic-)divină directă!33
Iată pasajul:
„Era un împărat care avea numai o fată, însă de dragă ce-i era o ţinea într-o chilie
anume făcută pentru dânsa, împodobită cu toate mândreţele de pe lume. Pe vremea
aceea se zice că umbla Dumnezeu cu Sân-Petrea pe pământ şi văzând Sân-Petrea că
fata împăratului e atât de păzită, a zis către Dumnezeu: – Doamne, ce am face să
purceadă fata împăratului groasă? Atunci îi zise Dumnezeu lui Petru: – Fă-te
porumb şi băgându-te prin gratiile fereştilor la dânsa, începe a te îndrăgosti cu ea şi
când te va săruta, suflă-i în gură că îndată va purcede grea. Sân-Petrea, făcând cum la învăţat Dumnezeu, a ieşit afară. Iacă numai ce intră o servitoare să-i aducă
mâncare şi privind-o bine a şi înţeles că fata împăratului e groasă”34.

În mod convenţional, până la momentul botezării pruncului miraculos
procreat de fata unui împărat, desfăşurarea epică este aceasta: 1) o fată de împărat
rămâne însărcinată în mod supranatural apoi, pentru a preîntâmpina mânia tatălui35
sau în urma unui „consiliu” ţinut de acesta cu soţia sau cu sfetnicii împărăţiei, fata
va fi exilată într-o pădure, urmând a fi omorâtă36, lui aducându-i-se câteva dovezi
ale înfăptuirii poruncii37. 2) Urmează, apoi, momentul în care fata fie scapă
singură38, fie este lăsată liberă de slujitorii împărăteşti39. 3) În fine, momentul care
interesează cel mai mult acum şi aici, este stabilirea acesteia în pădure, unde, la un
timp oarecare, după ce va naşte, va fi vizitată de fiinţe conotate canonic sau
mitofolcloric care îi vor boteza pruncul40.
Cât priveşte babele rămase însărcinate în mod miraculos şi care vor naşte un
prunc botezat de astfel de fiinţe conotate canonic sau mitofolcloric, acestea vor
Bârlea 1976, p. 165-166; Pop-Reteganul 1986, p. 204.
Nijloveanu 1982, p. 36.
31 Micu Moldovan 1987, p. 193; Nijloveanu 1982, p. 211; Pop-Reteganul 1986, p. 11, 378.
32 Nijloveanu 1982, p. 458.
33 Acest subiect (procreaţia magică) face obiectul unui studiu special, aflat în lucru, motiv pentru care
nu voi insista aici şi acum asupra acestui aspect.
34 Marian 1986, p. 267.
35 Pop-Reteganul 1986, p. 229.
36 Marian 1986, p. 324.
37 „[…] Bietele argate începură cu o temere nemaispusă a mărturisi nevinovăţia tinerei domniţe,
istorisind totodată şi despre albina ce i se puse pe mână. Însă împăratul necrezându-le, se mânie pre
fiică-sa şi porunci la nişte argaţi s-o scoboare degrabă din foişor, trimiţând-o într-o pădure foarte
îndepărtată de palatul împărătesc, cu doi argaţi. Li dete poruncă acestora că, ajungând în pădure, să o
înjunghie şi, spre semn de moartea ei, să-i aducă inima şi degetul cel mic de la mâna stângă!” (ibidem,
p. 370).
38 Ibidem, p. 324.
39 Ibidem, p. 370-371.
40 Cu mici variaţii (va primi, de la Dumnezeu, o pâine care nu se sfârşea niciodată, vezi Marian 1986,
p. 325, sau o balegă va fi transformată, tot de Dumnezeu, într-o astfel de pâine, vezi Nijloveanu 1982,
p. 163; va fi hrănită de o cerboaică, vezi Marian 1986, p. 371), scenariul este cel amintit supra.
29
30
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naşte acasă, aici venind aceste făpturi care îi vor boteza pruncul41 sau, şi mai
explicit, „ea chemă pe preotul satului, care-l boteză şi-i puse numele Pipăruş Petru,
căci dintr-un fir de piper era zămislit”42.
Însufleţind epicul şi îmbogăţind imageria acestor basme43, momentul
apariţiei acestor fiinţe conotate canonic sau mitofolcloric este semnificativ: reuşita
viitoare a eroului (un adevărat self-made man), procreat miraculos şi născut într-un
context vitreg (mamă nevinovată, autoexilată într-o pădure, privată de multe dintre
facilităţile cotidiene ale fostului statut social etc.), va fi grevată de momentul/actul
botezării acestui prunc de către fiinţe superioare44. Văzut ca un fel de reparatio
morale, momentul botezării pruncului angajează din partea acestor entităţi sacre o
anume intenţionalitate (conştientă, consecventă), tot viitorul traiect eroic al
pruncului moşit şi/sau botezat de aceste fiinţe superioare stând sub semnul acestui
„patronaj” necomun45.
Aici, la momentul botezării propriu-zise, din perspectiva hermeneutică şi
fenomenologică a corpului implicat în acest act de iniţiere/purificare, este foarte
important de subliniat şi tropismul situaţiei. În cele mai multe basme botezarea
propriu-zisă, făcută de tandemul divin Dumnezeu - Sfântul Petru46 sau fiinţe
conotate mitofolcloric47, este expediată în formulări subînţelese, gen
„A fost odată o păreche de oameni, un bărbat şi o muiere şi ei n-au avut nici un
copil până la bătrâneţe, iar la bătrâneţe le-a dat Dumnezeu un pruncuţ şi i-au pus
numele Petru Făt-Frumos, finul lui Dumnezeu. Vezi că-l botezase însuşi Dumnezeu
cu Sfântul Petru, de aceea i-au pus numele Petru”48.

În alte câteva situaţii49, eroul este moşit şi botezat (în mod direct, efectiv) de
o astfel de fiinţă superioară, după cum avem şi câteva menţionări ale unor botezări
săvârşite de oameni „specializaţi”50.
Bilţiu 1990, p. 477.
Pop-Reteganul 1986, p. 204-205.
43 Bogatele, interesantele, surprinzătoarele funcţii şi valori ale imaginarului tradiţional, care vin mereu
să probeze şi/sau să sublimeze deopotrivă un act de conştiinţă şi de conştienţă, constituie, de ceva
timp, o preocupare constantă a mea, valorificată ştiinţific într-o serie de studii şi articole, publicate sau
în curs de tipărire, din care amintesc, pentru completarea şi/sau potenţarea aserţiunilor din prezenta
mitanaliză, Cioancă 2012; Cioancă 2013a, Cioancă 2013b; Cioancă 2014a; Cioancă 2014b; Cioancă
2014c; Cioancă 2015 etc.
44 De altfel, şi la nivelul imaginarului tradiţional, se spunea că „mai mare pomană are omul, când
botează vrun copil făcut afară de lege” (Niculiţă-Voronca 1998, vol. II, p. 462).
45 Trebuie spus aici că nu este vorba doar de dăruirea finului cu arme/accesorii cu valenţe magice,
care vor face ulterior, în diferite situaţii, diferenţa (vezi nota 24), ci şi de o (perpetuă) iniţiere şi
supervizare a acţiunilor eroului, întru împlinirea dezideratului său. În acest sens, este semnificativ de
menţionat o credinţă populară, potrivit căreia „copilu din flori e năzdrăvan” (ibidem).
46 Bilţiu 1990, p. 477; Marian 1986, p. 325, 372; Micu Moldovan 1987, p. 193; Nijloveanu 1982, p.
211; Pop-Reteganul 1986, p. 378.
47 Muma Pădurii? = „o femeie necunoscută din pădure” (Hasdeu 2000, p. 221); Sfânta Duminică (Oprişan
2005, vol. II, p. 168).
48 Pop-Reteganul 1986, p. 378.
49 „[…] Nevasta lui-i rămăsasă-nsărcinată. Când a fost să nască, n-a avut cin’ s-o moşească. A venit
Sfânta Duminecă ş-a moşit ş-a făcut un băiat şi i-a pus numele Nicodin. Au fost în marginea pădurii
doi oameni. Au trăit şi iei, şi când a fost să-i nască femeia, a nemerit un om şi le-a botezat copilu. L-a
moşit, l-a botezat şi i-a pus numele Creacă, finu lu’ Dumnezău” (Nijloveanu 1982, p. 37, 211-212).
41
42
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Totuşi, nu trebuie minimalizat faptul că acest primat divin al apropierii şi
botezării unui prunc (în mod efectiv, direct, nemijlocit), este mai mult decât o
alternativă între pur şi impur (cum ar spune Vladimir Jankélévitch) şi mai puţin
decât o simplă şi/sau (in)oportună îndrăzneală imagologică a creatorului de basm,
lucru relevat în mod inspirat într-un basm precum cel din colecţia Mihail M. Robea
(Busuioc, finu lui Dumnezeu), în care eroul, hristomorfizat în mod explicit, este numit
„al doilea după Cristos”!51 O altă situaţie interesantă, care pare să reitereze una
dintre practicile precreştine ale fertilităţii, o întâlnim într-un basm din colecţia Gr.
Creţu (Basmul cu Petrică)52. Mai mult, sub imperiul acţiunii divine, până şi o situaţie
hilară capătă substanţă: aş aminti aici un basm (Băiatul din lemn) din colecţia de
datini şi obiceiuri culese de Elena Niculiţă-Voronca, în care nefiinţa trece vertiginos
în fiinţă în urma unui act de iniţiere/purificare executat de o fiinţă divină:
„A fost o babă şi un moş şi n-aveau copii. Într-o zi se duce moşneagul la pădure
după lemne; găseşte un lemnişor potrivit - şi ciopleşte din el un copil. Gândeşte el: loi duce la babă acasă şi s-a bucura; vom avea şi noi macar atâta copil. Trece prin
pădure pe la un pod şi vede doi moşnegi. « Ce duci, moşule în braţe, ca un copil »?
Moşneagul spune. « Da l-ai botezat »? « Ba nu »! « Adă-l încoace, să-l botezăm noi;
încaltea fă şi dta ca lumea ». Moşneagul a luat şi l-a botezat. Când l-a scos din apă,
era amu viu. « Na-ţi, moşule, copilu, şi na-ţi un dar de la noi »! Când a spus
Dumnezeu aşa, s-a făcut acolo o vacă neagră”53.

Însă, mult mai lămurite şi mai aproape de mistagogia botezului (tradiţionaldogmatic, creştin) sunt câteva situaţii de basm, în care fie sunt respectate minime

„[…] A şezut ea la călugăr ba astăzi, ba mâine, până a născut un prunc şi botezându-l călugărul, i-a
pus numele Dumbră-albă. […] După ce ajunse acasă şi desfăcu balercuţele, află într-una un băieţel, iar
în cealaltă o copiliţă, amândoi încă în viaţă. Şi cum a văzut că sunt copii şi nu alta, îndată i-a şi botezat,
numindu-l pe băiat Făt-Frumos, iar pe copiliţă Rucsanduţa” (Marian 1986, p. 268, 312); „[…] Din
minuta aceea văduva prinde grea şi la nouă luni face un drag de fecior de să mai fi avut ochi să te uiţi
la el. Ea chemă pe preotul satului, îl boteză şi-i puse numele Pipăruş Petru, căci dintr-un fir de piper
era zămislit” (Pop-Reteganul 1986, p. 204-205).
51 „A zis că a fost, frăţior, un om sărac şi-a făcut şi el un singur copil. Făcând copilu ăsta, a tras şi la el
chiar atunci, când l-a făcut, Dumnezeu cu Sfântu Pătru. Şi-a cinat la ei, şi-a dormit acolo, la ei, cu
toate că n-avea voie. Şi i-a pus numele Busuioc, finul lui Dumnezeu, al doilea după Cristos. A plecat
în lumea largă şi-a lăsat copilu în casa lui” (Robea 1986, p. 127).
52 „[…] Cică erau odată nişte oameni, bărbat şi femeie, care aveau un băieţel născut de şase zile şi nu
găseau pe nimeni să-l boteze. Văzând aşa tatăl luă copilul în braţe şi plecă cu el prin pădure, că doar o
găsi pe cineva să i-l boteze. Acolo se întâlni cu Dumnezeu şi cu Sfântul Petru, cu chipurile a doi
moşnegi, care îl întrebară: – Unde te duci, măi creştine, cu pruncul ăsta? Omul văzând că cei doi
moşnegi îi vorbesc cu bunătate, le spuse toată istoria şi atunci Dumnezeu îi porunci lui Sfântu Petru
să ia copilul şi să-l tărbăcească niţel prin lanul de grâu de alături, în chip de botez. După ce s-a făcut
asta, omul a întrebat cum o să-i puie numele, cum o să-l cheme pe copil şi Dumnezeu i-a zis să vie
peste trei ani cu el, ca să-i puie numele. Băiatul a crescut repede şi voinic şi pe la un an jumate mâna
căruţa cu şase boi, şi atunci el i-a spus lui tată-său: – Hai, tată, la naşul, să-mi puie numele. Ducânduse în pădure, le-a ieşit Dumnezeu înainte şi le-a spus să vie peste încă un an. Când a împlinit trei ani
deplini, omul a luat copilul şi s-a dus cu el la moşul Dumnezeu, care i-a dat numele copilului de
Petrică şi i-a dăruit o sabie şi doi bivolaşi tineri” (Creţu 2010, vol. I, p. 248).
53 Niculiţă-Voronca 1998, vol. II, p. 465.
50
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elemente-cheie ale ritualului de botezare54, fie sunt menţionate explicit astfel de
elemente de rit55. Totuşi, salvgardând toate aceste situaţii, înlocuind treptat vechile
practici/concepţii (în care copii-eroi ai anumitor basme erau botezaţi oriunde,
aproape de către oricine, fără urmarea-practicarea riguroasă a unor norme
dogmatice prestabilite), încercând să instituie/instaureze un fel de „eudemonism
baptismal”56, merită amintit un pasaj dintr-un basm al colecţiei Cristea Sandu
Timoc (Poveste de o muiere cu un om), în care Dumnezeu nu mai botează copilul în
pădure sau acasă, ca în situaţiile amintite mai sus, ci alege să o facă, în mod expres,
doar la biserică57.
Posologia botezului
Dar, chiar dincolo de implicarea efectivă, directă, nemijlocită a unei divinităţi
în destinul unui erou prin actul botezării acestuia (hristomorfizarea baptismală cum
am numit-o eu), sunt câteva situaţii de basm care, deopotrivă, destructurează şi
resubstanţializează relaţia dintre profan şi divin: este ceea ce am numit posologia
botezului58 şi despre care voi vorbi în rândurile următoare. Enunţând, cumva, o
anumită conştiinţă a vinovăţiei, avem, la nivelul basmului fantastic românesc,
câteva situaţii interesante privind mistagogia botezului. Sunt, după cum se va vedea
din citatele oferite, situaţii în care, din varii motive, a avut loc alterarea relaţiei
profan-divin59, fiind nevoie de o refacere, o reînnoire a „contractului” dintre sacru
54 Astfel, într-un basm, eroul, Chipăruş bun viteaz, născut de o babă dintr-un bob de piper, va fi botezat
de Dumnezeu care, „ieşind afară, a amenţiţat şi pe loc s-a făcut şi popă, şi dascăl, şi cristelniţă şi toate
cele trebuitoare la botez; iar ca dar i-a dat finului o sabie şi două mere” (Bârlea 1976, p. 165-166).
55 „[…] Colea, când se făcea ziuă, a născut un drag de copilaş cât să mai ai doi ochii ca să te uiţi la el.
Ea se bucură foarte de copilaş, făcu o colibă de vreascuri sub acel stejar şi stătu acolo cu copilaşul,
drăgostindu-l ca mamele. Când colo cătră amiază nemeresc p-acolo doi oameni, unul bătrân-bătrân şi
altul mai tânăr. După ce dau ei bineţe, ca oamenii de omenie, întreabă pe fată că botezat e copilaşul?
Iar ea răspunse că nu-i botezat, că n-a avut pe nimeni să-l boteze, iară ea nu ştie. Deci se pun cei doi
oameni şi botează copilu; cel mai bătrân i-a fost naş, iară cel mai tânăr a făcut slujba de preot. Şi i-au
pus numele Urmă-Galbină. Nănaşul a cinstit pe finul său cu o puşcă şi cu un paloş, apoi şi-au luat
rămas bun şi s-au făcut nevăzuţi. Numai după aceea i-a plesnit mamei lui Urmă-Galbină prin minte,
că cei doi moşnegi nu au putut fi decât Dumnezeu cu Sf. Petru, că chiar atunci umblau prin lume,
printre oamenii ceşti păcătoşi” (Pop-Reteganul 1986, p. 229-230).
56 Vezi supra, nota 55 (îndeosebi acel „Iar ea răspunse că nu-i botezat, că n-a avut pe nimeni să-l
boteze, iară ea nu ştie”).
57 „[…] Băiatul văzu că amândoi moşii tot o vorbă spun şi băiatu odobri, să boteze moşu copilu.
« Bine, moşule, aicea în pădure n-avem unde să botezi copilu »? Moşu spuse la băiat: « aide tu cu
copilu la mine că eu ştiu colia un sat şi mergem să botezi copilu la biserică ». Şi tunară în biserică cu
copilu, îl botezară pe nume Trăilă, să trăiască” (Sandu Timoc 1988, p. 53).
58 Pornind de la basmele în care am decelat astfel de situaţii, sub această sintagmă am grupat situaţiile,
cu o certă greutate psihosomatică, în care unele personaje de basm aleg în mod conştient să recurgă la
actul purificator/iniţiatic al (re)botezării (de către o fiinţă superioară) pentru a împiedica sau întrerupe
o serie de morţi familiale prin reconsiderarea, reinstaurarea unui (alt) tip de relaţie cu divinitatea.
59 În genere, la nivelul basmului fantastic românesc, relaţiile dintre profan şi sacru sunt prin excelenţă
sincere şi directe, avuabile şi muabile, doar aşa putând fi explicate, spre exemplu, atitudinile unor
personaje de basm care, în situaţii limită, nu pregetă să plece spre ţinutul lui Dumnezeu spre a-l tăia
cu barda (motivul Unchiaşul care a vrut să taie pe Dumnezeu, vezi Bârlea 1966, vol. II, p. 345-347; Creţu
2010, vol. II, p. 43-45), sau ciudatele acţiuni ale unor personaje canonice care, printr-un adevărat joc
erotic de seducţie, lasă însărcinate fete de împărat (Marian 1986, p. 267).
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şi profan. Trebuie spus că, în aceste basme care mi-au sugerat categoria susmenţionată, vectorul ordonator al noii relaţii de stabilit între sacru şi profan este
invariabil moartea60. Parcă efectuând o dializă între viaţa-de-păstrat şi moartea-deevitat/înlăturat, aceste basme se folosesc de motivul (re)botezării tocmai pentru a
preîntâmpina sau a înlătura efectul ireversibil al morţii biologice. Şi mai interesant
este faptul că, din cele trei basme documentate în care putem vorbi de posologia
botezului, niciunul nu este identic ca funcţie şi sens! Două sunt mobilurile care pot
grupa aceste basme ale posologiei botezului: disperarea şi resemnarea.
Avem două basme unde un personaj, depăşindu-şi înfrângerea, dornic să
evite un dezastru familial total61, alege să (re)boteze unicul supravieţuitor al unui
lung şir de morţi. Îndrăzneala noutăţii vine, în cazul acestor basme, din alegerea
persoanei care, (re)botezându-i ruda rămasă în viaţă, i-ar asigura acesteia
supravieţuirea. Astfel, dacă în cazul unui basm (Poveste de o muiere cu un om, colecţia
Cristea Sandu Timoc), alegerea se opreşte asupra persoanei suprem-divine
(Dumnezeu)62, într-un alt basm (Cu Satanica, colecţia Ion Nijloveanu), alegerea se
opreşte la o altă fiinţă superioară, dar, clar şi mereu conotată malefic! Este extrem
de interesant şi mobilul acestei alegeri făcute: în primul caz menţionat, alegerea are
loc în urma unui vis iniţiatic, la celălalt basm amintit prevalând numele frumos al
celui ales să boteze pruncul! Ilustrând relaţia deschisă, necanonică pe care o avea
(altădată) comunitatea generatoare şi consumatoare de basm, este de remarcat că
De remarcat este prezenţa şi continuitatea, în ansamblul credinţelor populare, a unor astfel de
practici magice. Făcând parte, se pare, din ritualurile iniţiatice de agregare de care vorbeau unii autori
(vezi la Gennep 1998, p. 91, 137), aceste practici aveau menirea de a ordona şi/sau subordona
aspectele haotice ale realului cotidian prin păcălirea morţii. Făcută prin vinderea simbolică sau
rebotezare, această îndepărtare, această păcălire a morţii este un tip de practică magică (şi o reflecţie
mitică?!) pe care a practicat-o comunitatea generatoare şi consumatoare (şi) de basm: situate la
jumătatea distanţei dintre percepte de respectat şi concepte de atins, astfel de practici rămân mereu în
cadrul câmpului de reprezentare şi trăire specific gândirii simbolice. Spre exemplu, sunt mărturii
etnografice de dată recentă în care cel născut într-o familie cu mai multe decese anterioare acestei
naşteri, „era vândut pe fereastră unei femei care avea noroc la copii” (Bilţiu 2013, p. 129). Tot astfel,
până să primească botezul canonic, în cazuri extreme (pruncul era născut pe câmp, departe de oameni
şi „locuri specializate” - preot, biserică; pruncul abia născut trăgea să moară etc.), astfel de prunci erau
„otrăţâţi”, adică „li se oficia un botez păgân la salcie” (ibidem, p. 125). Practica schimbării/rebotezării
pruncului pe fundamental unor morţi anterioare naşterii în familie, prezentă în basmul popular
(colecţiile I. Micu Moldovan, C. Sandu Timoc), dar şi în basmul cult (vezi Stan Păţitul din colecţia I.
Creangă: „Tot Stan mă cheamă, dar de la o boala ce-am avut când eram mic, mi-au schimbat numele,
din Stan în Ipate, şi de-atunci am rămas cu două nume…”), este documentată şi pentru alte zone
etnografice (vezi Lorinţ 1968; Toader 2012).
61 „Eria un om cu o muiere: avea paişpe copii şi toţi a trăit, a crescut mari şi i-a-nsurat pe toţi. Omu
cu muierea mai avea şi paişpe nurori şi paişpe nepoţi, aşa că toată nora avea câte un copil. Toţi a trăit
bine zdraveni. Da după puţină vreme porniră să se îmbolnăvească copiii, care cum să îmbolnăveşte
din nepoţi, moare, aşa muriră toţ paişpe, după ce muriră nepoţii porni moartea în nurori, aşa că
porniră să sărăcească din pomeni pe cum ie obiciaiu. Muriră nurorli toate paişpe. Tot îngropă omu cu
muierea, aşa porni boala în copiii omului şi ei muriră toţ treişpe, aşa că rămasă numai omu cu muierea
şi un singur copil. Aci pe loc se îmbolnăveşte muierea la om şi în puţine zile muria şi ea. Omul ce să
facă? Vându casa cu măidanul, o îngropă, făcu pomană pe obiciaiu nostru” (Sandu Timoc 1988, p.
52).
62 „[…] Omul lo copilu ce rămasă viu şi plecă la odină, drumuind. Omu, el visează aşa un vis: să ia
copilu să să ducă la mormântu’ lu Dumnezău, să botează din nou copilu, să-i pună alt nume” (ibidem).
60
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tatăl copilului refuză, pe rând, diferite divinităţi canonice extrem de bine văzute în
cadrul mentalitarului tradiţional (Dumnezeu, Sfântul Petre, Sfântul Nicolae, Sfântul
Ion), ba chiar şi reprezentări generice ale răului (Dracu’), motivul refuzării fiind,
repet, numele nefrumos al acestora! Prin suculenţa hermeneutică, prin „magma”
fenomenologică cuprinsă, cred că este oportună reproducerea in extenso a acestei
alegeri:
„[…] Ce să facă ielăi? I-a născu’ nevasta la douăşpe dân noapte. Ia copilul şi pleacă
cu iel. Mână, mână, mână, mână pă drum, să-ntâlneşte cu Dumnezău şi cu Sfântu
Petre. – Un’ te duci mă moşule? – ’Ce: Mă duc după naş, zâce, să botez şi io copilu.
– Păi nu mi-l dai mie? – Păi cum te chiamă? – Păi Dumnezău. – E, Dumnezău, /
nume rău. Nu ţî-l dau. Să-ntâlneşte cu Petre. – Un’ te duci mă moşule? – Mă duc
după naş cu nume frumos să-m’ botez copilu. – Păi nu mi-l dai mie? – Păi cum te
chiamă? – Petre. – Petre, Petre, /freacă pietre. Nu ţî-l dau. Pleacă mai ’nainte. Săntâlneşte cu moş Nicolaie. – Buna sara, moşule! – Bună! – Un’ te duci? – Mă duc
după naş cu nume frumos să-m’ botez copilu. – Păi nu mi-l dai mie? – Cum te
chiamă? – Niculaie. – Nicolaie? Nicolai, Nicolai, /căruţă cu cai. Nu ţî-l dau. Pleacă
mai ’nainte. Să-ntâlneşte cu Sfântu Ion. – Un’ te duci, măi moşule? – Mă duc după
naş cu nume frumos să-m’ botez copilu. – Păi nu mi-l dai mie? – Cum te chiamă? –
Sfântu Ion. Sfântu Ion, Sfântu Ion? Nu ţî-l dau, Sfântu Ion, gol. Nu. Nu, ţî-l dau. –
Bine! Pleacă mai ’nainte. Să-ntâlneşte c-un om. – Un’ te duci mă? – După naş cu
numele frumos. – Păi nu mi-l dai mie să-l botez? – Păi cum ţ-ă numele? – Dracu’. –
Nu ţî-l dau, zâce. Dracu’, dracu’, nu ie frumos. – Bine. Să duce mai ’nainte şi-i vine
o sete. Când îi vine o sete, tot ăsta ie, naşu lui. Să duce la fântână. Să duce şi bea apă
şi oftează. Când oftează a ieşât. – Ce mă? Ce ie cu tine? ’Ce: – N-am nimic. – Da un’
te duci şi cum ţ-ă numele? Vreau s-m’ botez şî io copilaşu-ăsta. – Păi nu mi-l dai mie
să-l botez? – Păi cum ţ-ă numele? – Of! – Of, of, / nume frumos! Ba ţ-î dau. I l-a
dat”63.

Totuşi, sub pregnanta influenţă a învăţăturilor, perceptelor creştine, ca un
(intransigent) remember, alegerea făcută de personajele acestor basme duce către
finaluri diferite. Inevitabil, sub acţiunea protectoare a divinităţii supreme,
personajul din basmul cules de Cristea Sandu Timoc va reuşi în dezideratul său64.
Iată, sunt aduse în discuţie certe elemente de rit şi ritual creştin (pelerinaj la
„mormântu lu Dumnezău”; instituţionalizarea unor ceremonii - botezarea copilului
într-o biserică, deci în spaţii consacrate etc.), care, urmate îndeaproape şi/sau
Nijloveanu 1982, p. 321-322.
„[…] Băiatu luă copilu şi plecă iar la drum la mormântu lu Dumnezău. Mergând omu cu copilu la
drum pân păduri pustiniacuri, iară se-ntâlneşte cu un alt moş în cale şi iară moşu îi dă bună ziua la
băiat. Băiatu mulţămea moşului şi întrebă moşu pe omul: « unde te duci cu copilu »? Omul spuse că:
« am avut paişpe copii şi paişpe nurori şi paişpe nepoţi, toţi a murit, aşa am rămas numai eu şi copilu
ăsta la o odină drumuind, da eu visam aşa, să mă duc la mormântu Domnului să schimbe numele
copilului, barem să traiască »! Moşu spuse băiatului aşa: « băiete, nu te poţi duce la mormântu
Domnului că e mult departe piste mări şi tu n-ai bani ca să plăteşti, că eşti sărac, da te rog dă-mi să
botez eu copilu »! Mai mergând pă drum, încă un moş întâlni în cale, iar aşa spusă, ca şi cel dintâi
moş. A fost Dumnezeu, ama băiatu nu l-a cunoscut, da al de doi moşi a fost Svete Aranghel; băiatul
văzu că amândoi moşii tot o vorbă spun şi băiatu odobri, să boteze moşu copilu. « Bine, moşule, aicea
în pădure n-avem unde să botezi copilu »? Moşu spusă la băiat: « aide tu cu copilu cu mine că eu ştiu
colia un sat şi mergem să botezi copilu la biserică ». Şi tunară la biserică cu copilu, îl botezară pe nume
Trăilă, să trăiască” (Sandu Timoc 1988, p. 52-53).

63
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respectate, vor avea rezultatul scontat. Nu acelaşi lucru se poate spune, însă, şi
despre al doilea basm adus de mine în discuţie, în care alegerea nepotrivită sau
inoportună a naşului de botez, duce către un final aparte. Acest „neajuns” (final) al
alegerii nepotrivite este prefigurat încă din partea mediană a basmului cules de Ion
Nijloveanu: confundând sau ignorând ceea ce este de urmat cu ceea ce este de
evitat, personajul de basm care alege un naş nepotrivit pentru copilul său, va fi
confruntat cu ceva nemaiîntâlnit65, care îi va „închide” destinul. Reiterând
conştiinţa bunei alegeri, a purului (de factură şi substanţă creştină), partea finală a
acestui basm va (re)aduce în prim-plan noţiunea de liber arbitru, libera
opţiune/exprimare a alegerii răului fiind taxată ca atare. Adevărată glosă pe
marginea lucrurilor de urmat/de evitat, acest basm parcă vine să rectifice, prin
finalul fără echivoc, atitudinile nepotrivite conduitei creştine - în cazul de faţă,
botezat de un naş nepotrivit, ales de tatăl copilului doar pe considerentul superfluu
al unui nume frumos, copilul va fi inevitabil şi ireversibil pierdut:
„[…] Să duce la popă. – Părinte, ce-ai făcut, părinte? M-ai lăsat fără copil! –Dă ce,
tată? – Păi uite copilu mieu s-a-necat. Auz’ c-a luat-o diavolii. – Păi nu te gândeşti
cân’ s-a dus s-o dai lu Dumnezău s-o boteze şî nu ţ-a botezat-o pân-ai ajuns la Of?
Ofu ieste-al lui, al necuratului. Am putu’ s-o botez pân’ nu i-am spus Stanica? – Da.
– N-a fos’, taică, a lui, a diavolu’i. Nu mai umblaţ degeaba. Ş-a rămas fata diavolului
şî moşu a rămas fără copii”66.

Dar, „inocenţa şi drumul cel drept” (pentru a-l parafraza pe Vladimir
Jankélévitch67), urmate de cineva, vor duce la finaluri spectaculoase. Avem, la
nivelul basmului fantastic românesc, un astfel de caz68, în care, depurativ şi
taumaturgic deopotrivă, cunoscând puritatea inimii eroinei, divinităţile vor opera cu
minuni. Puternic încărcat moral69, basmul acesta ne aduce, în legătură directă cu
mistagogia botezului, o interesantă (şi inedită, la nivelul basmului fantastic
românesc) situaţie - murindu-i copilul, acesta va fi înviat prin botez:
„[…] Împărăteasa cea cu stea de aur în frunte îmbla prin pădure şi mânca frunze şi
putea să trăiască. Dară era rău de copilul din spatele ei, că pentru el nici nu se putea
răzema de câte un lemn ca să o poată fura somnul câtuşi de cât. Cu toate astea ea se
purta cu blândeţe şi se ruga ca să fie cu dânsa şi cu copilul ei ce va rândui
Dumnezeu. Copilul i-a murit în spate de foame şi de sete. Era vai de capul ei. A
„[…] I l-a dat. A plecat cu iel să-l boteze. S-a dus. Să ducea pî la mânăstiri să-l boteze noaptea cu
popii. Cum începea popii să citească, le cădea cărţâle dân mână. Nu putea citi. Să stingea lumânările,
policandrele, să-ncuia uşile, nu putea să facă nimic. A plecat dân biserică-n biserică până când ce-a zis
unu dân iei, un popă? Zâce: – Ce vreai mă, zâce, să-l botez? Nu vez’ că nu să poate boteza? – Păi,
zâce, da’ ce să-i fac părinte? – Păi nu să poate. Da. Cum o să-l botez? Tu nu vez’ că nu să poate? Da’
hai să-i punem numele pă tat-al lui. – Păi, zâce, cum îi punem? – Punem numele Satanica. Satanica,
Satanica, să te cheme Satanica! Atunci s-a citit. – Satanica să te cheme! Satanica, Satanic, Satanica să te
cheme! – Bun! L-a botezat” (Nijloveanu 1982, p. 322-323).
66 Ibidem, p. 324.
67 Vezi Jankélévitch 2001, p. 236 şi urm.
68 Fata cu ţintă sau cu stea de aur în frunte, colecţia Micu Moldovan 1987, p. 152 şi urm.
69 În acest basm, eroina trebuie să evite incestul cu tatăl ei, să suporte torturile fizice la care este
expusă pentru a o determina să se mărite cu tatăl ei, să surmonteze răutatea cumnatului etc. De altfel,
trebuie menţionat că, după titlul propriu-zis al basmului, culegătorul a adăugat sintagma „De cuprins
moral”, tocmai pentru a reliefa conştiinţa de exprimat a acestui basm!
65
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început a se împuţi. Acum era aproape să moară şi dânsa mai mult de milă şi de
durerea copilului ei şî de putoarea şî duhoarea care venea de la el. Ciont! ... Aude
într-o zi nişte oameni povestind nu departe de ea. Se trage în acolo şi câtu-i vede şî
zice: – Oameni buni şi creştini! Luaţi-mi copilul acesta din spate căci de cându-i
mort s-o împuţit. Dară nu mi-i de aceea, cât mi-i pentru că a murit necreştinat şî
nebotezat. I-l dezleagă. Erau trei oameni. Se sfătuiesc laolaltă să-l boteze aşa mort.
Unul a fost în loc de popă, altul de nănaş şi altul de făt. L-o botezat şi i-o pus nume.
După aceasta, a zâs cel mai bătrân şî care o fost în loc de popă: – Io poftesc de la
Dumnezeu ca copilu botezat de noi să învie! Odată o înviet şî era mai mândru şî mai
frumos ca mai înainte. Se lumina codrul de steaua de aur din fruntea lui70.

Disonanţa între ceea ce era în interiorul minţii şi inimii eroinei, şi exteriorul
lumii în care trăia/umbla aceasta (şi care va primi împlinire aici, în acest act magic
al învierii unui copil mort şi împuţit), este reflectată şi substanţializată de un
moment premergător acestei învieri, foarte important din perspectivă hermeneutică
şi fenomenologică, în care întregul divin dirijează/supraveghează individualitatea
umană71!
Că această puritate a minţii şi inimii eroului (de) botezat de către o fiinţă
superioară (conotată canonic sau mitofolcloric) este importantă, ne-o sugerează
unele situaţii din anumite basme fantastice româneşti. Spre exemplu, avem basme
în care eroul, botezat de către Dumnezeu în Iordan72, pare mult mai mult decât
produsul unei accidentale relaţii zoofile dintre un moş şi o ursoaică („[…] Niminea
nu-l omoară pă el, că Dumnezău e primu şi el i-al doilea Dumnezău după
Dumnezău. El e finu lu Dumnezău”73), după cum avem şi basme în care eroina
(deghizată iniţial în băiat!) va fi metamorfozată realmente în băiat pentru că furase
„vasul cu botez care se păstrează într-o bisericuţă de peste apa Iordanului”74.

Micu Moldovan 1987, p. 157.
„[…] Şî aşa, cu inima liniştită, şedea răzămată de câte un fag sau stejariu preste noapte, iară zâua se
întindea cu gura şî mânca frunză verde şî de băut încă bea tot de pre frunzele arborilor, căci de s-ar fi
aplecat la vrun izvor sau părău, atunci nu s-ar mai fi putut scula de jos. Într-o zi, îmblând prin codru
încoace şî încolo, numai ce se pomeneşte odată în un loc deschis, pre o vale limpede ca cristaiul.
Porneşte a merge pre valea aceea în sus. Odată se apropie numai de o cruce. Odată a şî prins crucea ai vorbi: – Mergi pre aici în sus, că vei da de frate-mio şî dânsul îţi va spune ce să faci! Crucea asta era
Spiritul Sfânt. Merge la deal, dă de altă cruce, care era Fiul. Aceasta încă o învăţat-o ca să meargă pre
vale mai în sus, că va da de frate-so cel mai mare şî apoi acela o va învăţa-o ce are de făcut. Merge pre
vale în sus. Iarăşi a ajuns la o cruce. Aceasta îndată mare prinse a-i vorbi numai din senin, fără de a fi
blesit ceva fata mai înainte şî-i zice: – Mergi o sută de paşi de aci în sus. Acolo vei da de un deluţ, treci
preste dânsul, atunci vei fi în câmp, de unde în o apropiere vei vedea o curte şî o grădină cu pomet şî
închisă de jur-împrejur cu zid, în care sunt două uşî cari ţi se vor deschide de sine preste noapte, unde
vei putea mânca mere, pere şi struguri. Aşa a şî făcut” (ibidem, p. 154-155).
72 „[…] Iar Dumnezău şi cu Sfântu Petre îi vedi pe aceşti-oameni. Ce spune Dumnezău? –Petre, hai
să botezăm copilu ăsta. – Da, Doamne, îl botezăm. – Bună-ziua, moşule. – Bună-ziua, moşnegilor! –
Moşule, nu ne dai nouă pruncul să ţi-l botezăm? – Cum să nu?! Uite, cum îi ia Dumnezău în braţe, pacest copil şi-l duce la râul Iordan şî după ce-l duce la râul Iordan, îl bagă de trei ori în Iordan, în râu.
Ce spune? – Na! Să te cheme Darvin, finu lu Dumnezău. Nimeni să n-aibă puterea ta niciodată”!
(Oprişan 2005-2006, vol. VI, p. 65). Aici trebuie reamintit, fie şi cu titlu informativ, episodul botezării
lui Iisus în apele Iordanului (Matei 3, 13-17; Marcu 1, 1-11; Luca 3, 15-16).
73 Oprişan 2005-2006, vol. VI, p. 72.
74 Ispirescu 1988, vol. I, p. 33-34.
70
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Concluzii
Fără a fi totalizantă sau diacronică, mărturisesc că perspectiva mea asupra
acestui subiect este una operativ-interpretativă. Nu descifrarea esenţialităţii pe care
o are un atare mitem la nivelul religiei (creştine, spre exemplu) m-a preocupat, ci
unicitatea ipostazelor în care apare un astfel de act/ritual iniţiatic la nivelul cotidian,
real al imaginarului comunităţii generatoare şi consumatoare şi de basm fantastic.
Mai ales că,
„[…] în realităţile arhaice simbolul nu se exprimă întotdeauna la nivel de cuvânt.
Foarte multe dintre ele rămânând în ipostaze obiectuale, gestice sau grafice se
integrează unui limbaj complex, foarte clar pentru comunitatea respectivă şi nu o
dată încifrat pentru cercetători. Decodarea lui, nicidecum facilă, presupune o
înţelegere din interior a modului de existenţă şi gândire al acestor colectivităţi”75.

Prin urmare, dată fiind pluralitatea de situaţii în care apare botezul la nivelul
basmului fantastic românesc, era de văzut care este sensul şi semnificaţia dată de
imaginarul tradiţional unui atare act iniţiatic/purificator în aceste basme76.
Fără a se constitui într-un „botez al pocăinţei”77, fără a constitui o îngropare
a vieţii vechi şi înnoirea alteia78, trebuie că acest act are, chiar şi la nivelul basmului
fantastic românesc, o anumită dimensiune teofanică. Este evident faptul că, pe
fundamentul unui reparatio morale, venind dintr-un vindicativ „milenarism” creştin,
majoritatea basmelor mitanalizate au, cu privire directă la actul botezului, o certă
componentă dogmatică. Faptul că unii eroi de basm sunt botezaţi în mod direct de
către o divinitate canonică (Dumnezeu şi/sau Sfântul Petre), într-o biserică dintrun sat oarecare (un spaţiu consacrat religios!), uneori chiar în apele Iordanului,
sugerează o „alterare” a fondului mitic precreştin (copii botezaţi acasă sau în
pădure, de fiinţe feminine conotate mitofolcloric - Sfânta Vinere, Sfânta
Creţu 1980, p. 42.
Repet: consideraţiile mele vizează aspectele particulare, necomune ale mistagogiei botezului (aşa
cum mi le-a relevat fondul de basme fantastice mitanalizat), în „memoria” imagologică a acestor
producţii epice decelând situaţii din cele mai diverse, departe de aspectele generale prezente la nivelul
religiei (vezi actele premergătoare - catehizarea, abluţiunea, consacrarea). Mai ales că realităţile
reprezentate (şi, probabil, trăite?!) în aceste basme (în care apare botezul), nu operează în niciun caz
cu abstracţiile specifice alegoriei, ci cu realităţi care orientează sau deturnează imaginea spre idee,
tocmai pentru a autenticiza existenţa şi utilitatea unui atare act ritualic/iniţiatic precum botezul şi la
nivelul basmului fantastic. Rezultatul fiind plasarea actului ritualic al botezului într-o „axiologie
ontică“, fie ea şi de tip folcloric. Pornind de la aceste situaţii particulare, necomune prezentate,
consistenţa, substanţialitatea şi - de ce nu? - perenitatea imaginară a unui atare mitologem la nivelul
basmului fantastic românesc este evidentă. Prin urmare, prejudecata mea logic-ştiinţifică m-a
„obligat” la o primară parcurgere a literaturii de specialitate (Fergusson 2009; Hidiroglou 1997; Pavel 2011;
Schmemann 2009; http://www.teologiesiviata.ro/cuvinte-cheie/botez; http://www.profamilia.ro/
catehism.asp?cbc; http://www.teologie.net/data/pdf/PP-referat-botez.pdf; http://ziarullumina.ro/
calendarul-zilei/cantarile-ortodoxiei-mistagogia-botezului-riturile-orientale-i; http:// ziarullumina.ro/
anul-sfantului-botez-si-al-sfintei-cununii/prefigurare-botezului-paganism; http://www.teologiepentru
azi.ro/2012/09/08/importanta-tainei-botezului-in-viata-crestinului-abordare-dogmatica, accesate la
22.02.2015), abia apoi trecând la mitanalizarea basmelor în care apare actul botezului.
77 Cf. unor surse (Faptele Apostolilor 19, 1-7), ucenicii lui Ioan Botezătorul realizau un adevărat
„botez al pocăinţei”, mai ales când o făceau în numele lui Iisus Hristos (cf. Galateni 3, 27).
78 Cum pare să vadă Pavel din Tars botezul (cf. Romani 6) sau, cum susţin unele surse (1 Corinteni
12, 13), cel botezat devenind părtaş învierii lui Iisus Hristos, devenind parte a trupului lui Universal.
75
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Duminecă, „o femeie din pădure”). Funciarismul acestei alterări se poate vedea şi
mai bine în apelarea, după botezarea propriu-zisă a copilului şi acordarea unui
nume, cu apelativul „finul lui Dumnezeu” (cu două subvariante, „finul Sfântului
Petre” şi „fina lui Dumnezeu”)79. La polul opus, inoportuna alegere a naşului
(Satanica), va împinge epicul acelui basm înspre un deznodământ firesc (pierderea
definitivă a copilului), ca un cronic protest la o nenecesară/inoportună alegere a
răului, a impurului ca patron, călăuzitor al vieţii80.
Totodată, trebuie remarcat că semnificaţia şi eficienţa (pragmatică a)
mitologemului adus în discuţie depăşeşte, de departe, morfologia lui. Scos cumva,
cândva din ansamblul mai larg al memoriei culturale care viza acest act
iniţiatic/ritualic, devenit în mod insesizabil şi „fapt de folclor”, actul botezului va fi
remodelat/restructurat prin intermediul imaginaţiei, în ceva mai apropiat înţelegerii
şi nevoii populare. Privind în ansamblu, totuşi nu pot vorbi de o „schemă” absolut
irevocabilă, în care analiza structurală a actului/ritualului botezului la nivelul
basmului fantastic românesc separă, în mod vizibil, obiectiv, măsurabil,
experienţele fenomenologice de cele ontologice. Căci, în cazul tuturor basmelor
aduse în discuţie de-a lungul acestor rânduri, potenţialitatea (deopotrivă
fenomenologică şi ontologică a) capacităţilor şi virtuţilor morale pe care trebuie să
le aibă eroul botezat, nu pare suficientă pentru a explica o implicare supranaturală.
Sigur, raportat la dependenţa omului de lumea-i efemeră şi, mai ales, de Lumea
care, de la un moment dat, i-a devenit inaccesibilă (oricui, oricum, oricând),
imaginarul tradiţional de basm a înţeles că separaţia omului de divin poate fi
refăcută, cumva. Or, intervenţia divină, directă, efectivă, nemijlocită în actul moşirii
şi/sau botezării unui prunc, ce alt rol, ce altă semnificaţie trebuie să aibă în afara
încercării de a reface, de a restaura o stare originară, acum pierdută? Altfel, ce rost
ar fi avut toate aceste basme în care eroul poartă, după numele propriu, primit la
botez, şi apelativul de „finul lui Dumnezeu”? Este drept, maniera în care a ales
creatorul anonim de basm să reprezinte rolul şi semnificaţia imagologică a
botezului, exprimă fără doar şi poate structura emoţională a „culturii corpului”81
acestei comunităţi generatoare şi/sau consumatoare de basm fantastic, dar, în nici
un caz nu cred că se poate vorbi de o ontologie personalistă în cazul acestor
Potrivit unor specialişti, o persoană astfel botezată putea „ieşi din masa indistinct umană” (Editorial
2011, p. 5), putându-şi desfăşura şi trăi pe deplin destinul.
80 „Întreaga noastră viaţă de creştini îşi are începutul la Botez şi trebuie să fie în mod constant
raportată la el. Sfântul Botez este taina de care ţine toată viaţa noastră de creştini; prin ea ne facem
membri ai Bisericii, al cărei cap este Hristos. Botezul este prima taină administrată în viaţa unui om,
indiferent de vârsta acestuia, copil sau bătrân. De ea depinde în mod direct şi administrarea celorlalte
Sfinte Taine, căci dacă nu devenim membri ai Bisericii lui Hristos, nici aceasta nu ne împărtăşeşte
darurile sale” (ibidem, p. 3).
81 Cf. unor autori, „Cultura corpului cuprinde totalitatea actelor simbolice de menţinere şi utilizare a
sacralităţii corpului. Această sacralitate care-şi are sursa în mitul originii divine a Trupului carnal este
dată de starea de puritatea originară a Trupului adamic al omului primordial - Adam. Acest trup
adamic - după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, era încarnarea (în-truparea) arhetipului absolut al
divinităţii. Primul Om creat avea calităţile arhetipale ale purităţii. […] Cultura corpului cuprinde
totalitatea actelor simbolice, cu caracter sublimatic, ale unui efort de punere în valoare şi de restaurare
a stării de puritate originară a umanului. Aceste acte constau în următoarele tehnici: botezul, spălarea
corpului, îngrijirea cosmetică, exerciţii fizice, dieta alimentară” (Enăchescu 2005, p. 85).
79
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producte epic-tradiţionale (cele în care apare botezul ca act iniţiatic/purificator).
Chiar cu o evidentă, pregnantă conştiinţă de sine, eroul acestor basme, moşit şi/sau
botezat de o divinitate conotată canonic sau mitofolcloric, se vede şi se înţelege pe
sine, în viitoarele acţiuni, doar în raport cu lumea sa (ca obiect de explorat/cucerit)
şi cu primatul acestei botezări necomune (ca subiect reflexiv de raportare la faptele
sale versus ale celor apropiaţi)82. Iar aici trebuie amintită importanţa pe care o are,
la nivelul actului de creaţie populară, suprapunerea/joncţiunea dintre memoria
culturală şi imaginar: dovadă, toate gesturile, toate acţiunile făcute în legătură cu
actului botezului la nivelul basmului fantastic românesc, au greutate şi eficienţă
ontologică83.
Îmbogăţind şi dând coerenţă epică acestor basme, certificând calitatea
aproape noematică acordată de imaginarul tradiţional mitemelor folosite în basmele
fantastice, botezul cred că trebuie văzut şi înţeles ca un act mediator, eminamente
simbolic, de redimensionare, de resemnificare a relaţiei umanului (profanului) cu
divinul, botezul fiind, în „semiologia” creştin-tradiţională (în care gândirea
simbolică a încercat să păstreze un echilibru structural şi funcţional între raţional şi
iraţional, între dogmatic şi imaginar, între conştiinţă şi conştienţă), poate actul cel
mai „intim” dintre om şi divinitate.
The Mystagogy of Baptism in Romanian Fantastical Folktales
(Abstract)
Baptism, a ritual purification act making use of sacred or holy water within certain religious initiation
practices, bears deep spiritual and cultural meanings and it stands for the rebirth of water and the
Spirit in Christianity.
Although it is not one of the dominant features of traditional epic fantasy and it does not
undergo the symbolic and, one might say, almost Baroque transfiguration from other areas of folk
literature, the depth of this ritual act cannot evade the traditional fantastic folktale generator and/or
consumer. Fundamentally oral, versatile, permeable and non-enclosed as it was, the traditional
mentality also incorporated in its mythemes the act of baptism. Double articulated with obvious preChristian reminiscences and ever acuter dogmatic strokes, baptism in Romanian fantastic folktales
has visibly many mythemic nuances making it perfectly suitable for the hermeneutic myth analysis
presented here.
We have therefore tried to unravel the symbolic structure of this initiation ritual in Romanian
fantastical folktales, distinguishing the category of the baptised (i.e. those who are being baptised), the
mytho-phorie (i.e., how, where and by whom are they baptised) and the mystagogy (that is, what is
the purpose of this ritual act). Accordingly, our myth analysis delves not only into the functions, but
Aş aminti aici, cu titlu exemplificativ, un scurt pasaj din basmul Busuioc, finu lui Dumnezeu (colecţia
M. M. Robea): „[…] S-a făcut copilu mare, voinic. A auzit toţi dracii din tot pământul şi de pe tot
globu pământesc că s-a născut Busuioc, finu lui Dumnezeu, şi a dus frică de el că are să-i omoare. În
momentu de faţă, l-aşteaptă ca să dea ochii cu el, ca să se lupte cu ei sau nu. Busuioc, finu lui
Dumnezeu, ce face? – Mămico şi tăticule, eu plec pe teren ca să vedem ezistă vrunu mai puternic ca
mine! Deja nu ezista, că nu avea chiar sabia sfinţită care i-o dase naşu-său, zis Dumnezeu” (Robea
1986, p. 127), la fel de important fiind şi momentul (imagologic-flexibil) al reînvierii acestuia pe baza
primatului divin! („[…] A stat Busuioc, finu lui Dumnezeu acolo mort şi bine, până vine tot un înger
care l-a dăşteptat şi l-a-nviat, că era cu adevărat sfânt - îl botezase Tatăl-din-Cer”, vezi ibidem, p. 129).
83 „Imaginile, simbolurile, miturile nu sunt creaţii arbitrare ale psihicului; ele răspund unei necesităţi şi
îndeplinesc o funcţie: dezvăluirea celor mai secrete modalităţi ale fiinţei” (Eliade 1994, p. 15).
82

680
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Mistagogia botezului în basmul fantastic românesc
also the values attached to the act of baptism in the folk imagination and, above all, its forms and
transformations under the influence of religion and/or official dogma.
However, without being (completely) inhibited by the official dogma sometimes present, and
to reveal the true, profuse tendency towards the sacred in the traditional community that produced
and/or consumed this kind of literature, we showcase a series of situations of the most surprising
kind, evincing continuous and progressive creativity. The cases holistically analysed here renew the
narrative, giving it not only hermeneutic substance, but also a chance for literary and anthropological
dissemination, feat barely attainable in this post-modern era.
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SHEEPFOLDS IN THE HAYFIELDS OF THE SEBEŞ VALLEY
Radu TOTOIANU
In the villages of the Sebeş Valley, people who are still grazing livestock follow
strict rules when it comes to the pastoral cycle over a calendar year, with precise
dates for getting up to the alpine meadows and for descending from the mountain
at the end of the season. Nowadays, the practice across all villages of the Sebeş
Valley involves a periodical oscillatory grazing practice. In spring, up until Old
Saint George’s day around 1 May, sheep are grazed on private properties near the
villages. Then they are moved up to the “hay sheds” area, to sheepfolds in the
hayfields, where they stay until Saint John’s day (24 June) when they are led over to
the alpine areas, returning usually after Small Saint Mary’s day (8 September) and
no later than the Exultation of the Holy Cross (14 September). They descend
further, stopping once again in the hayfields, up until Saint Dimitry’s day (26
October). Only after that do they return to the villages. From Saint Nicholas’ day
(6 December) the sheep are moved towards the lowland pastures, for winter
grazing.1
In this hayfields area, next the so called “hay sheds,” there are a multitude of
pastoral constructions, of which we investigated the sheep stalls (stables). The term
used for sheep stalls/stables/fold (staul or staur) is derived from the Latin stabulum,
and these constructions are considered by some researchers to be based on the
plan of ancient Dacian houses once found throughout the Luncani Plateau and all
the way to the Sebeş Valley. They provide technical solutions for great architectural
efficiency, offering maximum space with minimum construction materials.2 On the
Luncani Plateau, sheep stalls (staul) take the form of an uncovered shelter made of
planks, with a polygonal floorplan to ensure increased strength during stormy
nights, when scared sheep might break free of the enclosure. Another variation is
the round stall, with a cone-shaped roof, used mainly for sheltering sheep over the
winter; these are built of beams in an almost circular floorplan, with nine
symmetrical walls and a cone-shaped roof supported by 18 rafters and covered
with shingles.3


This paper has been prepared with the financial support of the project “Quality European
Doctorate-EURODOC,” Contract no. POSDRU/187/1.5/S/155450, project co-financed by the
European Social Fund through the Sectoral Operational Programme “Human Resources
Development” 2007-2013.

PhD Student at the “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania; e-mail:
rtotoianu@yahoo.com.
1 Pavelescu 2004, vol. I, p. 58.
2 Deleanu 1995, p. 59.
3 Apolzan 1987, p. 102-103.
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There are suggestions that this type of construction evolved from the
polygonal sheep pen common to the areas of Mărginimea Sibiului (Sibiu’s
Neighbourhood) in Răşinari, Râul Sadului and Tilişca, locally known as a sălaş
(shelter). On the Luncani Plateau and in the Sebeş Valley, the increase in the
number of sides gave these constructions an almost circular appearance, with a
conical roof, called a staur rotund (round stable) in the Luncani Plateau, or a curte de
oi rotundă (round sheep yard) in the Sebeş Valley.4
The authors investigated such a construction (pl. I/1-3; fig. 1), which
unfortunately was later demolished in autumn 2005. The location, known as
Hurdubeu, was the property of a family from Tonea village who are currently, like
most people in this area, no longer grazing sheep, having turned instead to cattle.
They do still keep sheep close to the house, to provide for the household’s need
for wool and lamb - “just to have them around the house” (doar aşa ca să fie pe lângă
casa omului).5
The construction was made of horizontal square-cut fir rafter crowns,
ending in dovetailed joints (coadă de rândunică) and set on a stone base. The walls
were 1.50 m high and covered with shingles, in a similar manner to the conical
roof. Seen from above (pl. I/A’-B’), the stall was heptagonal, with even sides 4
meters in length and an entry to the north-east, closed by a 1.5 m tall door. Four
pillars supported two girders, placed longitudinally from one wall to the other.
Two more girders joined the others above the support pillars, forming the base of
another structure composed of 12 smaller poles of variable length (pl. I/A’),
which in turn supported the twelve rafters that form the roof, all meeting exactly in
the centre of the entire construction.
Questioned about the shape of the construction, the owner explained that it
is the most effective solution for withstanding the winter winds. Such sheepfolds
were once a lot more common in this area, this one being, to his knowledge, the
last one remaining.
On the subject of the planimetry of sheepfolds, other variations are found in
the area. In Tău, Alexandru Gheorghe’s sheepfold, built in the early 20th century,
was a pentagon with unequal sides. Built of round fir (or birch) crowns on a stone
foundation and inter-joined using straight ends (cheotori româneşti), it had shingles to
cover the roof and walls. Access was through a 1.5 m tall door with propped
doorposts. Another sheepfold, belonging to Cernat Ioan (Dascălu) in a place
known as Curăta, was square in shape with square-carved girders joined with dove
tails and a roof made of rods and rye straw bundles.
There are cases where stone is used in the construction of the walls, such as
Sufană Ioan’s sheepfold, built in 1925 at Şugag on the right bank of the Sebeş
River. This was also rectangular in shape, with three walls made of oak beams and
the fourth of stone, all covered by a roof of fir wands, taller on the eastern side.6
Another type of sheepfold was constructed in between wars by Ioan Moga
among the huts of the Căpâlna village, at Cornet hill. Those that raised it used local
Popa 2002, p. 206.
Pătru Stănilă, b. 1941, Tonea hamlet, Loman village, Săsciori commune.
6 Research report 1978, p. 4-5.
4
5
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materials, the sheep fold having being built of partially shaped limestone slabs. The
corners correspond approximately to the four cardinal directions. The wall is about
1.80 m high (pl. II/1, 3). The floor is square, with an area of 15 x 15 m, and the
walls are 0.5 m thick. On the northwest side is the entrance for the sheep, in the
middle of the wall (6.65 m from each corner), with a width of 1.75 m and a height
of 1.08 m. The door is made of fir planks held by two hinges. On the inside, at
2.10 m on the northeast and southwest sides and 2.30 m on the others, there are 9
square stone slab pillars, 50 x 50 cm, reaching the same height as the wall, 1.80 m,
all supporting a gabled roof and creating an uncovered inner courtyard (pl. II/4).
The support pillar in the eastern corner had already collapsed at the time the
authors investigated the building. At the entrance, the distance between the pillars
is 3.30 m, subsequent pillars being set 1.70 m apart. The distance between pillars
on the northwest and southeast sides is 3.30 m and was 4.50 m on the other two
sides.
The roof is made of fir beams, 2.15 m in length, spaced a meter apart and
linked by small rods placed 20 cm apart which support the shingles and a 35 cm
eave. In the past the entire space had a ceiling, nowadays this can be found only on
the northwest side, to the right of the entrance. The ceiling was constructed out of
hazel rod wickerwork, and was used to store hay (fig. 4).
In the eastern corner the authors observed the remains of an open hearth
with blackened walls around it; we believe that this occurred later, after the
construction was no longer used as a sheepfold, as it would have been impossible
to have a fire going when the attic was used to store dry food for the animals.
On the southeast side, traces are still visible of three pits with a diameter of
1 to 1.5 m, used for storing potatoes. Storing potatoes in this type of pit was, and
still is, very common in the Sebeş Valley, especially around these pasture areas.
Their size varied according to the quantity of potatoes kept; usually the diameter of
the pit is between 1 to 1.5 m and the depth around 1 m. On the bottom and walls
straw or hay was placed, followed by the potatoes, then another layer of hay and
soil to cover them completely. On a limestone block the authors identified several
inscriptions made by shepherds, including drawings of people and sheep. By the
time of investigation, the sheepfold was no longer in use. To this day, it is the only
sheepfold of its type that we have encountered in our field research, in terms of
the shape and materials used.
Sheepfolds in the Hayfields of the Sebeş Valley
(Abstract)
Currently, in all villages of the Sebeş Valley a seasonal type of shepherding is practiced. In the spring,
around 1 May, sheep are grazed on private properties close to the village. The flocks are then driven
up to the so-called colibi (shacks), the pasture and sheep pens where they remain until the St. John’s
day (24 June). Then they are taken up to the alpine areas, from where they come down between 8
September (Small St. Mary’s day) and 14 September (the Exaltation of the Holy Cross) and remain in
the pastureland until the day of St. Dimitry (28 October) when they return to the village. The flocks
winter in the lowland (la câmp) for which they set off starting on St. Nicholas day (6 December).
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This article focuses on the sheep pen, or curtea de oi, as it is called in the Sebeş Valley, one of
many types of livestock enclosures that can be encountered in this pastureland. Two such
constructions have particularly drawn our attention and represent the focus of this article: one is
constructed of wooden beams, with a heptagonal floor plan and cone-shaped roof, while the other
one is quadrilateral and made of limestone.
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Research report 1978
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Pl. I. Heptagonal sheepfold (curte de oi) in the Sebeş Valley
689
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Radu Totoianu

Pl. II. Quadrilateral sheepfold (staul)
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Fig. 1. Sheepfold in the Sebeş Valley

Fig. 2. Ioan Moga’s sheepfold (staul) at Dealul Cornetului, Căpâlna
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Fig. 3. Inside Ioan Moga’s sheepfold

Fig. 4. Remnants of the ceiling made of hazel wickerwork
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REPERTOIRE OF THE LATE CRETACEOUS VERTEBRATE
LOCALITIES FROM SEBEŞ AREA, ALBA COUNTY (ROMANIA)
Mátyás VREMIR
Gareth DYKE
Radu TOTOIANU
Introduction
The Sebeş area (Alba County, SW Transylvanian Basin) is already well-known for
the very diverse Late Cretaceous vertebrate assemblages that have been identified
in this region, mostly in various Maastrichtian continental deposits. Although the
history of paleontological discoveries in this area dates back to the mid 19th
century,2 arguably the most significant finds have been made only in recent years.3
The importance of such discoveries is their crucial role in the relative dating of
various stratigraphic formations, mostly lithologically uninformative continental
units, the age of which has been long debated. Due to our ongoing systematic
paleontological research, the controversial geological and stratigraphical context of
the Sebeş area continental formations is now well-outlined, and a number of
vertebrate assemblages have been identified that substantially contribute to our
understanding of the paleobiogeographic evolution of the Central-East European
domain during the Late Cretaceous.4
In this paper we synthesize the most recent data on latest Cretaceous
vertebrate localities in the Sebeş area; their conservation status, their stratigraphical
context, relative age, fossil content, taphonomy and paleoenvironmentalpaleoecological information. Fossil vertebrate localities (and their coding in local
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Gábor Alap: MKO-KP-1-2015/1-00047). We are very grateful to Zoltán Csiki-Sava (University of
Bucharest, Romania) and Stephen Brusatte (University of Edinburgh, UK) for their reviews and
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2 Various Cretaceous and Tertiary vertebrate fossils were collected in the 1860s by Herepey Károly, at
that time a teacher at the “Bethlen Gábor” College in Aiud, where most of his collection is presently
curated (“Bethlen Gábor” Natural History Museum, Aiud). Various Late Cretaceous vertebrate
fossils (crocodile tooth, dinosaur bones) were later collected by Baron Nopcsa Ferenc during his
1902 Transylvanian summer field-expedition (Nopcsa 1905).
3 Delfino et al. 2008; Csiki et al. 2010; Codrea et al. 2010a; Codrea et al. 2010b; Vremir 2010; Dyke et
al. 2012; Brusatte et al. 2013a; Brusatte et al. 2013b; Vremir et al. 2013; Vremir et al. 2014; Ösi et al.
2014; etc.
4 Benton et al. 2010; Csiki, Benton 2010; Csiki-Sava et al. 2015; Csiki-Sava et al. 2016.
Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 695-724.
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maps) are listed here in alphabetical order; however precise localization is not
always given, mainly for reasons of site conservation.
In most of these vertebrate localities, systematic explorations were
performed by a team from the Sebeş Municipal Museum (Romania), in
collaboration with the Transylvanian Museum Society - Cluj-Napoca (Romania),
the University of Southampton (UK), the American Museum of Natural History New York (USA), the University of Edinburgh (UK), the University of Debrecen
(Hungary) and the University of Bucharest (Romania).
The fossil specimens/collections we refer to are housed in various
institutions as indicated in the text.5 Collecting and field data (when available) are
also listed, as well as bibliographical references. The Romanian names of the
localities are given in alphabetical order, along with synonymous Hungarian (h)
and/or German (g)/Sachsish (s) or old Romanian (r) locality names6 used mainly
in the older geological and paleontological literature, or the older geological and
military maps, respectively.
Summary of the local geology and stratigraphy
The Sebeş sedimentary area (Alba County, Romania) is located in the southwestern
part of the Transylvanian Basin, between the Trascău and Metaliferi Mountains
with the Munceii Vinţului foothills to the north and west and the northern Şureanu
Mountains and the Secaş plateau to the south and east (fig. 1).
Because the local geological and stratigraphical context has already been
widely discussed in several publications,7 here we present and summarize new
stratigraphic and paleontological data from several informative key outcrops (noted
in the descriptive section).
During the first orogenic phases of Carpathian mountain building, the
region was tectonically active and several extensional/collapsed basins were
formed and filled by molasse sediments. The Transylvanian Basin represents a
post-Cenomanian intra-Carpathian sedimentary basin developed on the basement
nappes of the Tisza-Dacia intra-Carpathian blocks (the convergence and merging of
which resulted from the closure of the Transylvanides oceanic domain).8 In Late
Cretaceous times (Santonian-Maastrichtian), the Sebeş area (including the newly
uplifted sections of the Şureanu Mountains), formed the central and southern part
of the Transylvanian (Haţeg) island/sub-archipelago,9 upon which a variety of
continental deposits were accumulated.
The spatially restricted exposures of continental formations in the Sebeş
area belong to two Late Cretaceous-Paleogene tectonostratigraphic megasequences
(as part of the pre-Miocene rift/sag basin), lying mainly on top of the metamorphic
Getic-Supragetic nappe system of the Dacia terrane (along the Mureş and Sebeş
The institutional acronyms are listed at the end of the paper.
Szabó, Szabó 1992.
7 Vremir 2010; Codrea et al. 2010a; Codrea et al. 2010b; Brusatte et al. 2013a; Brusatte et al. 2013b;
Vremir et al. 2013; Vremir et al. 2014; Csiki-Sava et al. 2016.
8 Csontos, Vörös 2004; Krézsek, Bally 2006; Krézsek et al. 2010.
9 Csiki, Benton 2010; Csiki-Sava et al. 2015; Csiki-Sava et al. 2016.
5
6
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Rivers) and on the ophiolite-bearing Mureş nappe system of the Tisza (or Tisia)
terrane (along and north-east of Ampoi River). Particularly in the south-eastern
part of the Apuseni Mountains (part of Tisia), the Jurassic-Lower Cretaceous
basement units are thrusted over Aptian-Cenomanian deep marine sediments (a
flexural basin succession), unconformably sealed by various SantonianMaastrichtian sediments.10
The Upper Cretaceous (Santonian-upper Campanian/lower Maastrichtian)
synrift megasequence (corresponding to the rift and gravitational collapse stages)
that covers the basement nappes, in the Sebeş area was built up by locally
developed red continental and coal-bearing coastal-plain deposits (“Săsciori
Formation” = Sebeşel strata; lower? Santonian),11 conformably overlain by shallow
to deep marine sediments (Bozeş Formation; upper Santonian-upper
Campanian/basalmost Maastrichtian towards the north).12 The base of the
conformably overlaying continental sequence of the Sebeş Formation (uppermost
Campanian-Maastrichtian)13 bounds the Upper Cretaceous rift megasequence.
The latest Campanian/earliest Maastrichtian regional tectonic inversion and
uplift (diachronously continuing up into the late Maastrichtian towards the NW,
and into the Paleocene toward the central Transylvanian Basin), particularly in the
Sebeş area, introduced a second extensive continental depositional setting, related
to the Upper Cretaceous-Paleogene sag megasequence, which includes two 3rd
order sequence boundaries.14 Three sag-basin sequences can be recognised (Sag 1-3
of Krézsek and Bally, 2006), separated by unconformities related to minor tectonic
inversions.
The Sebeş Formation, with its type section at Râpa Roşie near Sebeş15
(uppermost Campanian - upper Maastrichtian/Paleocene?) and being over 1,000 m
in local thickness, represents the infill of Sag-1. It is correlative to the Sînpetru and
Densuş-Ciula formations (lower Maastrichtian-Paleogene?) from the Haţeg Basin,
and diachronously to the base of the Jibou Formation (upper MaastrichtianYpresian/Lutetian) in the NW Transylvanian Basin. Interbedded between the
flyschoid Bozeş Fm. and the continental Sebeş Fm., a transitional sandyconglomeratic unit was defined in the Vinţu de Jos area (Vurpăr Formation; lower
Maastrichtian),16 which represents a spatially restricted local facies variation
(agradational fan-delta) at the base of the red continental unit.17 The Sebeş
Krézsek, Bally 2006.
Marincaş 1965; Marincaş 1966; Marincaş 1973; Ianovici et al. 1976 allocate this unit to the base of
the Bozeş Fm., referring it to the ‘lower Gosau’.
12 The Bozeş Fm. was considered to represent the main component of the Bozeş Nappe, as the
uppermost unit of the Western Transylvanides. Recently, the Bozeş Fm. (along the Bejan Fm. and the
Rapolt and Poiana Ruscă crystalline units) was transferred, from a tectonic viewpoint, to the Southern
Carpathians (Balintoni 2003).
13 Vremir et al. 2014.
14 Krézsek, Bally 2006.
15 Codrea et al. 2003; Codrea et al. 2008; Codrea et al. 2010a; Codrea, Dica 2005.
16 Codrea, Dica 2005.
17 Ianovici et al. 1976, allocate this unit to the top of the Bozeş Fm. The upper boundary of the Bozeş
Fm. can be identified in several sections (Petreşti-Arini, Mihaiului, Stăuinii and Pâclişa valleys) in the
10
11
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Formation is unconformably covered by the Upper Eocene deposits of the Sag-2
sequence in north (Şard and Bărăbanţ area) and by Middle Miocene marine
deposits to east and south (in the Teleac - Oarda - Sebeş area). An angular
unconformity and important erosional and temporal discontinuity (at least 15 Mya)
locally separate the Sebeş Formation from the overlaying Sag-2 sequence.
The ca. 50 m thick Upper Eocene (Priabonian) sequence (Sag-2) is
represented by the continental Şard Formation in the base (exposed in the Tuişului
Valley north of Bărăbanţ and in the Ighiu and Cricău areas) and by the
conformably overlaying shallow marine deposits of the Ighiu Formation (late
Priabonian).18 This transgrading succession is correlative to the Valea Nadăşului
Formation (lower Priabonian; continental) and Turea Group (upper Priabonianlower Rupelian; shallow to deep marine) from the NW Transylvanian Basin.
Finally, the 30-40 m thick Oligocene (Rupelian-Chattian?) sequence (Sag-3)
is locally represented by the continental Bărăbanţ Formation, unconformably
capped by Lower Miocene19 (Aquitanian; Sîntimbru Formation) or Middle Miocene
(Badenian; correlative to the Tălmaciu? and Dej Formations). These are referred to
the Lower Miocene flexural and Middle Miocene back-arc megasequences.
From a structural perspective, on the right flank of the Mureş River,
between Vinţu de Jos (south) and Şard (north), the continental deposits form a
normal-faulted monocline stripe that widens towards the north.20 Restricted
exposures at Vurpăr, Mihai Valley, Stăuini Valley, Cuptorului Hill and Seacă Creek
areas (regional dip 22-40° E) allow us to estimate the maximum preserved thickness
of these sediments to around 300 m, whereas in the Pâclişa (regional dip 25-35° E),
Şard (regional dip 35-40° NE) and Miceşti (regional dip 15-20° ENE) areas,
depending on the extent of faulting, the whole succession exceeds 1,000 m in
thickness between Mamutu and Sălişte hills and the Ampoi Valley.
On the left flank of the Mureş Valley, along the Sebeş and Secaş Rivers
between Sebeşel, Petreşti (south) and the Oarda de Jos locality (north), both the
Bozeş Fm. and the overlying continental deposits are folded forming couplets of
roughly E-W oriented synclines and anticlines.21 These couplets are associated with
numerous NW-SE oriented faults. The dip of these strata varies significantly on
the Petreşti-Sebeş flank of the “Daia” syncline (regional dip 65-20° NW), whereas
on the limbs of the “Lancrăm-Pleşii Hill” anticline strata are less inclined (regional
dip 15-20° SE/10-20° NE/N between Sebeş and the Oarda de Jos locality). The
total thickness of the continental Sebeş Formation is estimated to be approximately
450 m between Sebeş and Râpa Roşie (Red Cliff),22 however, a greater vertical
extent is predicted towards north (in the Hăpria-Teleac area).

lower third of the so-called “Vurpăr” Fm., being marked by the last occurrence of beds with
oligohaline influences, dominated by a marine and brackish fauna.
18 Băluţă 1972; Băluţă 1987.
19 Şuraru, Băluţă 1983.
20 Vremir 2010.
21 Ibid.
22 Ibid.; Vremir et al. 2013; Brusatte et al. 2013a.
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Within the upper section of the Sebeş Formation, the Cretaceous-Paleogene
boundary is presently not identified.
Controversies regarding the Upper Cretaceous vertebrate-bearing units
The regionally very important and major Middle Miocene (Badenian) unconformity
is marked in the Sebeş area by a 5-15 m thick basal conglomerate (correlative to
the Tălmaciu Formation?) and a thick succession of marls with volcanic tuff
intercalations (Dej Formation), which variably cuts into older deposits along a
south-to-north gradient. Thus, the Badenian erosional base can be identified in the
middle section of the Sebeş Formation (to the east and south at Râpa Roşie and
Sebeş) and the Oligocene and Lower Miocene units (to the north at Dumbrava Bilag hills and Bărăbanţ).
Due to the insufficiently documented or variable stratigraphic-spatial
relationships recorded in the Sebeş region between various poorly dated units,
confusing stratigraphic charts and models were recently built.23 In order to clarify
the local stratigraphic scheme,24 Codrea and his team erected or renamed several
stratigraphic units, including four continental formations, ranging in time from the
early Maastrichtian (Vurpăr Formation) up to the Lower Miocene (Sebeş
Formation). Based on this model, the Miocene Sebeş Formation (= Rotherberg
schichten or Râpa Roşie strata)25 with its stratotype at Râpa Roşie,26 was interpreted as
cutting into older formations, in a similar manner to the overlaying middle Middle
Miocene deposits, locally overlaying Upper Cretaceous continental units
(formalized as the Vurpăr and Şard formations). The very rare and fragmentary
dinosaur fossils were erroneously interpreted as being reworked from the Upper
Cretaceous units, during an Oligo-Miocene erosional-depositional event.27
A Late Cretaceous age for the Sebeş Fm. was independently inferred at the
beginning of the 20th century by Gyula Halaváts and Ferenc Nopcsa,28 but these
interpretations were almost completely ignored for more than a century. Based on
some relevant and well preserved fossils (complete dinosaur and pterosaur bones),
this point of view was recently confirmed, undoubtedly indicating a Maastrichtian
age of the Sebeş Formation.29 Consequently, in the Sebeş region, three
Maastrichtian continental formations were artificially erected as roughly coeval
Codrea, Dica 2005; Codrea et al. 2003; Codrea et al. 2008; Codrea et al. 2010a; Codrea et al. 2010b.
For the research history and debates, see Grigorescu 1987; Codrea, Dica 2005; Codrea et al. 2003;
Codrea et al. 2008; Vremir 2010; etc.
25 First named by L. Lóczy in 1913, later adopted by I. Gherman in 1943 and translated as Râpa Roşie
strata (Lower Miocene), then formalized as the Sebeş Formation by Marinescu et al. in 1998. The
nomenclature was followed by Codrea, Dica 2005; Codrea et al. 2003; Codrea et al. 2008; Codrea et
al. 2010a; Csiki et al. 2010; Vremir 2010; Vremir et al. 2009; Vremir et al. 2013; Vremir et al. 2014;
Csiki, Vremir 2011; Csiki-Sava et al. 2016.
26 Codrea, Dica 2005; Codrea et al. 2003, Codrea et al. 2008.
27 Grigorescu 1987; Grigorescu 1992; Jianu et al. 1997; Codrea, Vremir 1997; Codrea, Dica 2005;
Codrea et al. 2008; Codrea et al. 2010a.
28 Halaváts 1905; Nopcsa 1905.
29 Vremir et al. 2009; Vremir 2010. Based on well preserved dinosaur fossils and footprints identified
in Sebeş-Glod and Lancrăm areas, a Maastrichtian age was suggested even earlier, at least for the lower
section of the continental succession along the Sebeş River (Vremir 2001; Vremir, Codrea 2002).
23
24
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units (e.g. the Vurpăr and Şard Formations on the right side of Mureş River and the
Sebeş Formation on the left side of Mureş).30 In order to avoid further confusions
produced by the new stratigraphic model, in some of the subsequent publications
the Sebeş Fm. name was abandoned in favor of the newly erected Şard Fm.,31
whereas in other papers the conservation of the priority-bearing Sebeş Fm. name
was preferred,32 restricting the spatial extent of the Şard Fm. to north-west of AlbaIulia area between the Bilag Hill, Ighiu and Cricău localities.
As discussed above, the rank and validity of the lower Maastrichtian Vurpăr
Formation is also questionable. In our opinion, it represents a local facies variation
in the base of the Sebeş Formation (the upper two-third of its ca. 90 m thickness in
Vinţu de Jos area), whereas its lower third can be allocated to the top of the Bozeş
Fm, as documented in the much better exposed Petreşti-Arini section, near
Sebeş.33
Due to the ongoing confusion regarding the formal naming, spatialtemporal extent and the relationship between the various Maastrichtian continental
units, over the past several years detailed mapping and extensive logging has been
performed. On the basis of this work some preliminary conclusions have emerged.
Based on the available data, we question the referral of the Şard Formation
to the Upper Cretaceous (Maastrichtian) for the following reasons:
a. As defined,34 the Şard Fm. type section is located in the upper course of
the Tuişului Valley (east of Şard locality) where only Eocene-Oligocene
sedimentary deposits occur; the “type section” is represented by two small and
uninformative outcrops situated on the dirt-road and next to it, close to the
Dumbrava forest limit, which exhibit the uppermost section of the unit. Here the
uppermost section of a continental unit alone is exposed, conformably overlapped
by transgrading Upper Eocene (upper Priabonian) shallow marine deposits.35 The
lower boundary at this outcrop is marked by an important erosional and angular
unconformity, recently exposed in the middle course of Tuişului Valley.36 The dip
and strike of the Şard Fm., recorded in the Tuişului Valley type-section, is
concordant to that of the Ighiu Fm. (upper Priabonian-lower Rupelian) exposed upsection in the same place, a few meters above (regional dip 25-27° N), and
discordant with respect to the underlying Upper Cretaceous (Maastrichtian)
continental unit (15-19° ENE), outcropping between Bărăbanţ and Şard localities.
As indicated by the local mapping data, the Şard Fm. is separated from the
underlying Upper Cretaceous continental sequence by a major unconformity (also
noted by Băluţă in 1987) and was probably deposited during the Eocene
(Priabonian). From this point of view, its stratigraphic position suggests this unit to

Codrea et al. 2010a.
Codrea et al. 2010b; Codrea et al. 2014; Mariş 2012; Grellet-Tinner, Codrea 2014, etc.
32 Vremir 2010; Csiki et al. 2010; Dyke et al. 2012; Brusatte et al. 2013a; Brusatte et al. 2013b; Vremir
et al. 2013; Vremir et al. 2014; Csiki-Sava et al. 2016.
33 Vremir 2010; Csiki-Sava et al. 2012; Brusatte et al. 2013b; Vremir et al. 2014.
34 Codrea, Dica 2005.
35 Băluţă 1972; Băluţă 1987; Moisescu, Mészáros 1995.
36 Agro-technical land-work performed in the Spring of 2014.
30
31
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be instead a synchronous equivalent of the continental Valea Nadăşului Formation
(lower Priabonian) well-exposed in the north-western Transylvanian Basin.37
b. In contrast to the underlying Sebeş Formation, the Şard Formation is
completely devoid of any diagnostic vertebrate fossils, especially dinosaur bones or
footprints, which would confirm its Late Cretaceous age. Morever, an Eocene
charophyte and freshwater mollusk assemblage was identified in the topmost
section of the unit, in the Ighiu and Bărăbanţ area.38
c. At present, is impossible to explain how, in a tectonically very active
region (as were the southern Apuseni Mountains), a continuous continental
succession, ranging in time from the latest Campanian up to the late Eocene (thus
encompassing more than 30 Mya)39 was deposited and survived the repeated
erosional and depositional cycles that characterized this region.
We conclude that in the Sebeş area, most of the Paleocene-Eocene
succession is missing and that, subsequently, two facially similar continental
formations belonging to different tectono-stratigraphic sequences have been
sharply merged together (the Maastrichtian Sebeş Fm. basally and the Upper
Eocene Şard Fm. at the top). The similar facies-level appearance of the two distinct
units is responsible for the confusion which surrounds the Upper Cretaceous
continental formations exposed in the Şebes region. In our interpretation, the Şard
Fm. is restricted to the Upper Eocene continental unit, exposed only in the
Bărăbanţ - Şard - Ighiu - Cricău area, whereas the upper section of the “Vurpăr
Fm.” (conformably overlying the Bozeş Fm.) represents a locally developed deltafacies at the base of the Sebeş Fm., outcropping between Vurpăr and Valea Seacă
toward Pâclişa.
In sum, in the Sebeş region, several distinct continental stratigraphic units
are exposed, ranging in age from the Santonian up to the Oligocene:
1. The “Săsciori Formation” (or “Sebeşel strata”); resting on the metamorphic
basement and conformably underlying the Bozeş Fm.; locally developed south and
south-west of Sebeş - Santonian;
2. The Sebeş Formation (or “Râpa Roşie strata,” including the upper third of
the “Vurpăr Formation” or “Sabal major strata”)40; conformably overlaying the Bozeş
Fm.; well-exposed on the left flank of the Mureş River, between Cugir Valley at the
Vinerea locality in the south and the Teleac locality in the north, as well as between
the Vurpăr and Şard localities on the right flank of the Mureş River - uppermost
Campanian - upper Maastrichtian/Paleocene?;
3. The Şard Formation; conformably underlying the Ighiu Fm.; locally
exposed in the Tuişului Valley and Dâmbu Rotund hill north of Bărăbanţ and the
Ighiu and Cricău area - Upper Eocene (Priabonian);

Hosu 1999.
Telegdi-Roth 1905; Codrea et al. 2003.
39 A Maastrichtian-Priabonian age of the Şard Fm. is stated by Codrea et al. in 2008; in 1987 C. Băluţă
distinguished the unconformity between the Şard Fm. and the underlying Late Cretaceous unit
(Codrea et al. 2008; Băluţă 1987).
40 Pálfy 1902; Telegdy-Roth 1906.
37
38
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4. The Bărăbanţ Formation; unconformably overlying the Ighiu Fm. and
locally exposed in Ighiu area and Dâmbu Rotund - Bilag hills, north of Bărăbanţ
locality - Oligocene (Rupelian-Chattian?);
The latest Cretaceous vertebrate localities listed in this repertoire are
stratigraphically localized in the top Bozeş Formation (upper Campanian) and most
of the Sebeş Formation, including the “Vurpăr Fm.” (lower and upper
Maastrichtian).
Localities and sites with latest Cretaceous fossil vertebrate discoveries
1. Bărăbanţ (Bd); Borbánd (h); Weindorf, Borbant (g).
Localization: “between the village upper end and the flour-mill” or “above the flour
mill,”41 an outcrop presently impossible to identify in the field. Based on the 19th
century military maps,42 two flour-mills were functioning upstream from the
village, along the Crişeni stream, the closest one located a hundred meters
upstream from the junction with the Ampoi River. Since then, the village has
extended further and presently the area is known as Bărăbanţu-Nou. In the upper
end of the village where the old flour-mill was located, several small outcrops are
exposed along the road in private estates, at the base of the hill-slope.
Conservation: no data available; only historical interests are presented, as the
first dinosaur-bearing site was discovered in the 1860s in Transylvania. Most
outcrops are partially covered by vegetation or recent slope deposits.
Facies: meters thick, cross-laminated sandy and pebbly channel deposits,
subordinate brownish-red overbank, silty-claystone interbeddings, related to a
meandering fluvial system. Based on the original description of Herepey, the fossil
was discovered in a red sandstone layer.
Unit: top of the Sebeş Fm.
Age: late (possibly latest) Maastrichtian.
Fauna: a single badly preserved fossil bone (AiM 1026), tibia(?) of a
sauropod dinosaur43 (collected by Herepey K. in the mid-19th century),44 which was
initially assigned to an Eocene large mammal (Anoplotherium) or an Oligocene
anthracothere (Anthracotherium),45 and later to a sauropod dinosaur.46 Recently, its
dinosaurian nature was confirmed, and it was considered to originate from the Şard
Formation (actually top of the Sebeş Fm.).47 Because the relatively large bone seems
to be rather complete, although crushed, it is reasonable to consider its
autochthonous status, and that most likely it was not reworked or substantially
transported before burial. The specimen has a pale pinkish-grey to reddish colour,
Localization after the original label of AiM 1026 (ca. 1860) and Herepey 1896, p. 138.
Austro-Hungarian Military Survey of the Hungarian Kingdom: 2nd edition (1806-1869) and 3rd
edition 1:25,000 and 1:75,000 (1869-1887).
43 Nopcsa 1905; Codrea, Mărginean 2007; Codrea et al. 2010a, fig. 10.
44 Herepey 1865; Herepey 1896, p. 138.
45 G. Téglás and K. Herepey regarded it as originating from the Eocene continental strata (= Şard
Formation), whereas Koch 1894 assumed that the specimen was collected from the upper Oligocene
Sárd-Borbánd Red Clays, equal Bărăbanţ Formation (Téglás 1886; Herepey 1896).
46 Nopcsa 1905; Társulati ügyek 1909.
47 Codrea, Mărginean 2007; Codrea et al. 2010a.
41
42
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indicating a red-coloured host rock. Specimen AiM 1026 most likely represents one
of the first dinosaur fossils ever discovered in the Transylvanian Basin and presentday Romania.
2. Ciugud (Cd); Maroscsüged (h).
Localization: several small outcrops are known at the southern limit of the village
along the Pârâul Ciugudului creek and towards Limba village, exposing the midupper section of the Şebes Formation. It is not presently possible to locate the
original fossil-bearing site.
Conservation: no data available; only historical interest.
Facies: reddish calcareous silty-claystone and subordinate greenish-gray or
bluish sandstone beds.
Unit: Sebeş Fm.
Age: late? Maastrichtian.
Fauna: the only fossil specimen known from this locality (AiM 1025;
collected by Herepey Károly in the mid 19th century) is a long bone shaft fragment,
identified as belonging to a sauropod dinosaur.48 The fossil has a white-pinkish
gray colour and shows numerous predepositional cracks. The greenish-grey sandy
matrix suggests that it originated from a sandy channel-fill facies and most likely
has a para-autochthonous status.
3. Dealul Cuptorului (DC)
Localization: 300 to 400 m north-east from the Stăuini Valley, on the eastern slope
of Cuptorului Hill (relative altitude of 70 to 90 m).49 Here several small outcrops
(coded DC 1-3) expose the basal section of the Sebeş Formation.50
Conservation: in the past 15 years, the dinosaur track-site DC 1 (cca. 85 m2)
was mostly eroded away, while the other smaller outcrops and ravines (DC 2 and
3) are progressively covered by vegetation.
Facies: mainly red coloured claystone-siltstone overbank deposits and
bioturbated calcareous paleosols, with subordinate shallow sandy-pebbly channel
fills and point-bar deposits, related to a meandering river system. The site is
correlative to the Vurpăr ravine section and is situated ca. 100 to 150 m above the
formation base.
Unit: lower part of the Sebeş Fm.
Age: early Maastrichtian.
Fauna: the dinoturbated bedding plane of DC-1 sub-site preserved a few
dozens of hardly recognizable footprints and possible footprints, allocated to two
or possibly three morphotypes.51 The best preserved medium-sized footprints were
Nopcsa 1905; Codrea, Mărginean 2007; K. Herepey considered it to belong to a late Eocene
mammal (Herepey 1896).
49 Vremir 2001; the dinosaur track-site was discovered and mapped by MV in May 2000, since when
it has been weathered and eroded away.
50 Vremir 2001; Therrien et al. 2002; Therrien 2005; Codrea et al. 2010a; Codrea et al. 2010b.
51 Vremir 2001; Therrien et al. 2002. Local stratigraphic log and position of the dinoturbated layer in
Codrea et al. 2010a, fig. 14, incorrectly referred to Lancrăm LcB site.
48
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allocated to an unidentified ornithopod and several plaster-casts were produced of
them.52 In the same dinoturbated layer, a nodosaurid (Struthiosaurus?) osteodermal
plate (UBBG) was also found.53 In DC 2 and 3 sub-sites, the dominant fossils
(IRMMS, MDRC) are represented by turtle shell elements referred to Kallokibotion,
together with very rare pan-pleurodiran dortokids and mostly fragmentary dinosaur
bones (some of them referred to Zalmoxes). Most fossil bones show
predepositional breakage and are pinkish-white, brownish-red and rarely dark-gray
in colour. Over 20% of the vertebrate fossil sample bears various and abundant
insect (mostly termite) related traces and, more rarely, toothmarks
(crocodyliforms?), suggesting longterm pre-burial subaerial exposure.54
4. Hăpria (Hp); Herepe (h); Harpen (g)
Localization: a suite of small outcrops is located ca. 1 km west from Hăpria village,
one of which is rather well exposed on the left bank of the stream. Occasional
field-prospections were done only recently (2006-2009). No other published data
are available.
Conservation: minor landslides and/or rock falls, as well as overgrowing
vegetation, progressively cover the exposures.
Facies: dominantly meters thick reddish calcareous silty-claystone units, with
subordinate bluish-gray sandy channel fill interbeddings.
Unit: Top Sebeş Formation, ca. 100 to 150 m under the base of the Teleac
ravines section, exposed to the north.
Age: late Maastrichtian.
Fauna: the vertebrate fossils are represented by a limb-bone fragment
(TMS), allocated to an unidentified ornithopod dinosaur.
5. La Cutină-Dealul Feţii (DF); Szölöhegy (h)
Localization: the site is located at the junction of the Sebeş and Secaş Rivers on the
south-western slope of Feţilor Hill, exposing more than 65 m from the lowermiddle section of the Sebeş Formation.
Conservation: the bottom of the outcrop is heavily eroded by the Sebeş River,
producing minor landslides and rock-falls.
Facies: the succession is characterized by coarse channel deposits in the base
and subordinate fine-grained red overbank sediments in the top.55
Unit: lower third of the Sebeş Formation, correlative to the Lancrăm A-C
sections (see below).
Age: probably early or early late Maastrichtian.
Fauna: occasional prospecting revealed that various vertebrate fossils
(IRMMS), mainly fragmentary dinosaurian limb-bones and vertebrae (Zalmoxes,
Telmatosaurus; Titanosauria indet.) and turtle shell elements (Kallokibotion sp.,
52 The footprint casts were deposited in the Geological Department of “Babeş-Bolyai” University,
Cluj-Napoca (UBBG).
53 Vremir 2001.
54 Vremir 2009.
55 Detailed description and stratigraphic log is given in Vremir 2010, p. 642, fig. 5.
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dortokidae) occur in the sandy channel fills and red overbank deposits, whereas
these are very scarce in the coarse conglomeratic units, in which
fossilized/incarbonised wood fragments and logs are commonly found. The colour
of the fossil bones is white and yellowish-brown; they mostly show many cracks or
syndepositional breaks which suggest long-term subaerial exposure and
weathering, and possible intraformational reworking (especially in the upper
section).
6-8. Lancrăm A-C (Lc/A-C); Lámkerék (h); Langendorf (g)
Localization: an almost continuous series of three main outcrops (coded upstream
from A to C) are situated 0.5-0.8 km north from the Secaş-Sebeş river junction.
These are exposed mainly on the right bank of the Sebeş River, north-east from
Lancrăm village. This outcrop suite has been known since the beginning of the 20th
century,56 but more detailed investigations and fossil collecting started only in
1998.
Conservation: the bottom of the outcrops LcA and LcB are heavily eroded by
the Sebeş River, producing dangerous rock-falls, while outcrop LcC is
progressively covered by slope deposits.
Facies: the 40 m thick succession is characterized by greenish-brown or
blueish-gray lacustrine mudstones in the base, followed by several coarse, mainly
cross-bedded fluvial bar conglomerates, with tabular or cross-laminated sand and
sandstone interbeddings in the middle section, and occasional reddish overbank
fines in the top.57 The three major beds of coarse channel deposits contain dozens
of variously oriented silicified or incarbonised tree logs and stumps, some of them
16-18 m in length with diameters up to 1.5 m. As their spatial distribution and
orientation indicates, such megafossils accumulated during periodic heavy floods.
The dominant paleocurrent directions point towards a north and north-east
flowing, high-energy braided river. A swampy streamside gallery-woodland and
forested inter-channel overbank environment can be reconstructed, where the rich
vegetation probably attracted a large number of sauropod and ornithopod
dinosaurs.
Unit: lower third of the Sebeş Fm.
Age: probably early or early late Maastrichtian.
Fauna: the vertebrate fossil material (UBBG; IRMMS) is represented by
hydrodinamically sorted para-autochthonous skeletal elements, mainly massive
limb bones and vertebrae belonging to various dinosaurs. Besides a few stem turtle
(Kallokibotion) and eusuchian crocodyliform (Allodaposuchus) remains, most of the
specimens are represented by titanosaurs (cf. Magyarosaurus) and ornithopods
(Telmatosaurus, Zalmoxes), accumulated mainly in medium to coarse channel
deposits.58 In the basalmost lacustrine mudstones, frequent plant remains,
occasional gastropods and microvertebrates (disarticulated fish bones) occur. In
the lower section of LcB, a dinoturbated layer was identified: the relatively well
Nopcsa 1905; Társulati ügyek 1909.
Vremir 2010, p. 643, fig. 6; Codrea et al. 2010a.
58 Vremir 2001; Vremir 2010; Codrea et al. 2010; Jipa 2012.
56
57
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preserved footprints were allocated to Iguanodontichnus ichnotaxon, probably related
to the euornithopod dinosaur Zalmoxes.59 The fossil bones are of dark colour,
mostly black, and often show predepositional breaks and erosion marks. In LcC
outcrop, the fossils are light brownish or whitish-red in colour and, especially in
the overbank facies, they show many cracks and syndepositional breaks.
9. MI6
Localization: the outcrop was identified in 2010 and explored in detail during the
following years. Due to its major scientific importance, for conservation reasons a
precise localization is not given.
Conservation: slight erosion is progressively enlarging the exposure.
Facies: the section is dominantly formed by red-coloured calcareous and
bioturbated claystone-siltstone overbank deposits, sandy-silty crevasse splays,
occasional gray lacustrine mudstones and cross-laminated pebbly-sandstone and
conglomerate bodies, related to a shallow and meandering river system.
Unit: top of the Sebeş Fm.
Age: late (possibly late late) Maastrichtian.
Fauna: the fossil vertebrate fauna (IRMMS) is relatively diverse, represented
by turtles, small-sized azhdarchid pterosaurs and various ornithopod and sauropod
dinosaurs. Several dinosaur egg-clutches and nest structures were also recorded,
representing the first Transylvanian dinosaur nesting site identified so far outside
the Upper Cretaceous of the Haţeg Basin.60 The dark-coloured bones (including
articulated elements) are often well preserved, especially in the sandy channel fills.
In the red overbank facies and in the nesting horizons, the mostly weathered and
fragmentary bones are pinkish-white or pale brownish in colour, usually being
covered by a thick, greenish calcareous crust. A detailed description of the local
fossil assemblage will be provided in a forthcoming paper.
10-11. Oarda de Jos A and B (Od/A-B); Alsóváradja (h); Salzporten (g)
Localization: the outcrop suite (coded Od/A-C) is located next to Oarda de Jos
village on the edge of Dublihanul Hill, on the right bank of the Sebeş River, 0.5 to
1.2 km upstream from the Sebeş-Mureş river junction.
Conservation: heavy river erosion progressively cuts into the outcrops,
resulting in landslides and rock-falls. Because the very dynamic nature of the
exposures, periodic monitoring and surveillance is required.
Facies: the section is characterized by laterally extensive sandy channel fills,
silty crevasse splays, locally developed ponded calcareous mudstones with thin coal
layers, and brownish-red fine overbank deposits related to a meandering fluvial
system.61 The dominant paleocurrent orientation indicates a north-east to east
direction of flow. Numerous leaf imprints, fruits and incarbonised tree fragments
are recorded especially in the bottom part of the section, in the lacustrine and fineVremir, Codrea 2002.
Barta et al. 2015.
61 Detailed logs and lithological descriptions are given in: Vremir 2001; Vremir 2010; Codrea et al.
2010a; Jipa 2012; Dyke et al. 2012.
59
60
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grained channel facies. Aquatic invertebrates are also numerous, represented by
freshwater snails.
Unit: middle section of the Sebeş Fm.
Age: probably early late Maastrichtian.
Fauna: the site has been known for more than a century,62 but systematic
investigations started only in Spring of 1994 (at which time the site was considered
to probably be from the Oligocene), when the first fossil bone (a partial humerus
of Zalmoxes) and various plant remains were collected by one of us (MV).63
Subsequent prospecting and detailed investigation revealed its Late Cretaceous age,
and numerous additional vertebrate and invertebrate fossils were recovered (TMS;
IRMMS; UBBG). The mostly isolated macrovertebrate fossils occur especially in
the overbank deposits and occasionally in the sandy channel fills. Two lens-like
micro- and macro-vertebrate bone accumulations were identified in shallow
abandoned channels and calcareous pond deposits. Very few associated and/or
articulated skeletal elements (e.g. ornithopod hind-limb elements and articulated
vertebrae of a large lizard) were recovered, originating exclusively from the basal
reddish overbank facies. Overall, the vertebrate assemblage includes fish
(Lepisosteus), allocaudatan amphibians (Albanerpeton), indeterminate lizards, various
crocodyliforms (Allodaposuchus, Doratodon?, Acynodon?), abundant pan-pleurodiran
dortokids64 and stem-turtles (Kallokibotion), small sized azhdarchid pterosaurs,
various dinosaurs (Telmatosaurus, Zalmoxes, titanosaurs and small theropods),
enantiornithin birds and kogaionid multituberculate mammals (Barbatodon). A huge
accumulation of avialan eggs and eggshells associated with hatchling and adult
enantiornithin bird skeletal elements was also recorded.65 Other eggshell fragments
recovered by screen-washing documents the presence of Pseudogeckoolithus? and
Megaloolithus ootypes66 as well.
12. Pâclişa (Pc); Poklos (h)
Localization: more than a dozen outcrops occur upstream along Pâclişii Valley,
Pârâul cel Mare Valley as well as on Sălişte Hill. Dinosaur bones were collected in
1902,67 but a precise localization of the fossiliferous sites is presently impossible.
Based on the description of the stratigraphic log,68 the fossiliferous site might be
located along Pâclişii Valley, upstream from the village in the upper course and
close to the base of the continental formation.
Conservation: the outcrops are mostly overgrown by vegetation.
Facies: various red-coloured siliciclastic deposits. As described by Nopcsa,
from top to bottom (down-section), the log is composed of:

Koch 1894; Nopcsa 1905.
Givulescu et al. 1995; Vremir 2001.
64 Rabi et al. 2013.
65 Vremir 2010; Dyke et al. 2012.
66 Codrea et al. 2010a.
67 Nopcsa 1905.
68 Ibid., p. 162.
62
63
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[…] brownish-red sandstone and claystone layers with subordinate bluish-gray
interbeddings, followed southward by yellowish and red variegated and well
stratified sandstone layers, covered by greenish-gray conglomerates […] followed by
a thin brick-red calcareous claystone layer, yellowish conglomerates and finally gray
marl and sandstone.

He also notes that the brick-red claystone layers - very characteristic for
other sites - are almost completely missing, and that the gray marl and sandstone
layers observed upstream represent the same unit as that described from the
Stăuinii Valley entrance.69
Unit: lower section of the Sebeş Fm.
Age: probably early Maastrichtian.70
Fauna: Dinosauria indet. The fossil material collected by Nopcsa in 1902 is
unavailable for study (unknown collection).
13. Petreşti-Arini (PT); Péterfalva (h); Petersdorf/Piterschterf (g/s); Petrifalău (r).
Localization: the PT section is localized along the Sebeş River, between the
downstream, northern end of Petreşti village and the southern end of Sebeş town,
near the “Arini” sport resort and park.
Conservation: represents mainly an artificial channel outcrop-suite, exposed in
spring 2007 during the construction of a hydrotechnical project, and in sections of
the old riverbed downstream from the dam. The artificial channel and widened
riverbed, of ca. 1 km in length, are now partially covered by concrete (upstream),
while the lower section (which includes most of the fossil sites) will be sealed and
filled up in the near future in order to re-divert the river course.
Facies: the lower half of the section preserves deep to shallow marine
deposits and a transitional coastal-brackish estuarine facies representing the top
Bozeş Formation, followed by paludo-fluvial and fully terrestrial deposits of the
base Sebeş Formation.71
Unit: topmost Bozeş Fm. and the lower section of the Sebeş Fm.
Age: late Campanian (L0/a-c) to latest Campanian? - basalmost earliest
Maastrichtian (L1-5).
Fauna: In total, nine fossiliferous layers have been identified, most of them
already described in detail.72 The upper Campanian fossiliferous beds (PT-L0/a-c)
contain a para-autochthonous vertebrate assemblage, with various lepisosteid and
myliobathid? fish scales and teeth, abundant anurans and lizards, various
crocodyliforms (Doratodon, Acynodon, Theriosuchus?), small and large sized pterosaurs,
turtles (Kallokibotion?), frequent nodosaurid and euornithopod (Zalmoxes) dinosaurs,
and multituberculate mammals (IRMMS).73 The latest Campanian? - earliest
Maastrichtian Sebeş Formation fauna, identified in fossiliferous layers PT L1-5, are
Pálfy 1902 (marine-littoral deposits, here referred to the Top Bozeş Formation).
Based on the pollen assemblage, a Maastrichtian age is given by E. Antonescu (Antonescu 1973).
71 Detailed log description and interpretation is given in Csiki-Sava et al. 2012, Brusatte et al. 2013b
and Vremir et al. 2014.
72 Vremir et al. 2014.
73 Vremir et al. 2015. A detailed description of the late Campanian PT-L0/c vertebrate assemblage
will be presented in a forthcoming paper.
69
70
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apparently less diverse, but contain frequent dinosaurs (Zalmoxes) and panpleurodiran dortokid turtles (“Muelbachia”), a medium sized pterosaur, anurans,
and a peculiar small sized multituberculate mammal (IRMMS).74 It is important to
note that the late Campanian-earliest Maastrichtian vertebrate assemblages
identified in the PT site completely lack hadrosauroid and titanosaur sauropod
dinosaurs75; this bias seems to represent a biostratigraphic trend, characterizing the
late Campanian-early Maastrichtian time interval in the Sebeş area, documented by
the top Bozeş Formation and basal Sebeş Formation (as also seen in the lower
Maastrichtian sites of the Vurpăr ravines, Stăuinii Valley and Cuptorului Hill
sections (table 1).76
14. Râpa Lancrămului (RL); Lámkeréki szölöhegy/szakadék (h); Roterberg bei
Langendorf (g)
Localization: a huge erosional ravine situated on the western slope of Pleşii Hill, 4.0
- 4.3 km north of Sebeş town, ca. 200 meters above the Trişca meadow and old
terraced vineyard. The site exhibits an over 80 m thick succession of the upper
section of Sebeş Fm.
Conservation: the exposure has been documented on various maps since the
late 18th century. The ravine complex is progressively eroded by rainfalls.
Occasional landslides cover parts of the bottom section. Most of the outcrop is
inaccessible without climbing equipment.
Facies: the lithology is similar to that of Râpa Roşie outcrop, showing largescale superimposed sandy-pebbly cross-bedded channel bodies, and occasional
silty-claystone interbeddings. The top section of the local succession, however, is
characterized by extensive overbank deposits, with pedogenised calcretic red siltyclaystone layers up to several meters thick, which are missing (eroded away?) from
the Râpa Roşie type section.
Unit: middle-upper part of the Sebeş Fm.
Age: late Maastrichtian.
Fauna: vertebrate fossils (TMS, IRMMS, UBBG) are less commonly found,
partly because of the limited accessibility. Scattered stem-turtle (Kallokibotion)
remains, as well as titanosaur sauropod (including Magyarosaurus?)77 and
euornithopod (Zalmoxes) dinosaur fossils, are embedded in the medium to coarse
channel-lag deposits. As in the Râpa Roşie outcrop, the most frequent identifiable
skeletal elements are represented by massive titanosaur limbbones and vertebral
centra, which were less affected by the fluvial transport. Most bone fragments
exhibit extensive longitudinal or mosaic cracking, which indicates long-term
subaerial exposure (weathering stage 3-4) prior to burial, and some degree of
intraformational reworking, supporting the occurence of repeated erosional and
redepositional processes.

Vremir et al. 2014.
Brusatte et al. 2013b.
76 Csiki-Sava et al. 2016.
77 Csiki, Vremir 2011.
74
75

709
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Mátyás Vremir, Gareth Dyke, Radu Totoianu

15. Râpa Roşie (RR); Vörösmart/Vörösdomb (h); Roterberg bei Mühlbach (g);
Dealu Roşu (r).
Localization: the ca. 800 m wide and almost 200 high ravine complex known as the
“Red Cliffs” is situated 3 km north-east from Sebeş town, on the south-western
slope of Pleşii Hill.
Conservation: the ravine complex and the plateau above is part of a “Natura
2000” natural reserve (with geological, geomorphological, biological, archeological
landmarks) and is protected by Romanian legislation. Except for a few small
sections at the base and lateal parts, most of the exposures are inaccesible without
climbing equipment.
Facies: the exposed section is ca. 200 m in thickness (including the overlying,
transgressive Badenian deposits). The lower part of the section is dominated by
extensively developed red overbank deposits with coarse channel-fill interbeddings;
the middle part is characterized by numerous superimposed massive or crosslaminated reddish sandy-gravelly channels. Towards the top of the section, a
fining-upward tendency can be noticed, with predominant loose sandy-pebbly
deposits and a series of thin silty-claystone interbeddings in the uppermost part.
The dominant large-scale, broad and shallow channel bodies with sheet-like
geometries observed in the middle section are commonly derived from braided
stream deposits with repeated erosional events. The fining-upward trend observed
in the upper part of the profile indicates a greater stratigraphic completeness,
represented by progressive abandonment and lateral migration in a high-sinuosity
and low-gradient fluvial channel system.
Unit: middle-upper part and type section of the Sebeş Fm.
Age: late Maastrichtian.
Fauna: vertebrate fossils are common through the whole section, and in the
past decade, over 150 specimens have been collected. The vertebrate assemblage
(TMS, IRMMS, FGGUB, UBBG) includes rare crocodyliforms (Allodaposuchus, cf.
Doratodon), turtles (Kallokibotion),78 middle-size and giant pterosaurs, and various
dinosaurs, represented by titanosaur sauropods (possibly Magyarosaurus and another
particular large-sized form),79 ornithopods (Zalmoxes, Telmatosaurus), and possibly a
medium sized theropod.80 Taphonomic characteristics indicate scattered and
transported (even abraded and moderately rounded) and weathered bone
fragments/splinters (in channel-fill and channel-lag facies), as well as occasional
autochthonous, more complete specimens, including fragile skeletal elements (in
point-bar and overbank facies). The fossils have a white-pinkish, or more rarely a
brownish or yellowish-brown colour, depending on the nature of the host rock and
the timing of recent weathering that affects most of the exposed fossils.

Vremir 2010.
Codrea et al. 2008; Csiki, Vremir 2011.
80 Grigorescu 1987; see also Jianu et al. 1997; Codrea, Vremir 1997; Codrea et al. 2003; Codrea, Dica
2005; Codrea et al. 2008; Codrea et al. 2010a; Codrea et al. 2010b. The presence of ankylosaurs at
Râpa Roşie (Grigorescu 1987: a fragmentary humerus - FGGUB) was not confirmed (Z. Csiki-Sava,
written comunication to M. Vremir in 2015).
78
79

710
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Repertoire of the Late Cretaceous Vertebrate Localities from Sebeş Area, Alba County (Romania)

16-18. Şard 1-3 (Sd/1-3); Sárd (h)
Localization: a series of outcrops situated south and south-east of Şard village
exposes a more than 300 m thick section from the lower half of the Sebeş
Formation. This is exposed near the bridge that crosses the Ampoi River (Sd/1),
several hundred meters upstream along the river (Sd/2) and uphill on a small creek
between the previous two locales (Sd/3).
Conservation: moderate river erosion cuts into the base of Sd/1, while Sd/2
and Sd/3 are progressively covered by slope deposits and vegetation.
Facies: mainly oblique or cross-laminated brownish-red sandstone (channel,
point-bar) and coarse parallel-stratified conglomerate (coarse gravel bars), with
subordinate and relic brick-red carbonatic paleosoils (overbank) or laminated
purple-red micaceous siltstone-claystone interbeddings, related to a braided river
depositional system.81 Sd/3 exposes a bluish-spotted, purple-red silty-claystone
unit, which is interpreted as a moderately drained proximal floodplain facies. Unit:
lower third of the Sebeş Fm.
Age: Maastrichtian.82
Fauna: due to their dominantly coarse facies, these deposits are not
conductive for fossil preservation. A small and fragmentary long-bone shaft was
collected here in 1970 by the late Prof. Miklós Mészáros, from the base of Sd/1
site (UBBG), which was identified as the femur of a juvenile titanosaur sauropod
(with a reconstructed length of ca. 15 cm). From Sd/2 an ornithopod dinosaur
(Zalmoxes) femur shaft fragment (IRMMS) was collected. Sd/3 site yielded several
vertebrate and invertebrate (snail) specimens, which currently are under study. In
Sd/1-2, the fossil bones are yellowish-white or gray in colour and show many
abrasion marks and syndepositional breaks, suggesting their parautochthonous
nature.
19-23. Sebeş-Glod A-E (SbG/A-E); Szászsebes (h); Mühlbach, Rosenfeld (g);
Melnbach (s)
Localization: a suite of riverbed outcrops (coded towards upstream as SbG/A-E),
located 1.0 to 3.0 kilometers north of Sebeş town, downstream and along the
Sebeş River. SbG/A is located in the Sebeş riverbed 100 m east and 200 m
upstream from the local football-field of Lancrăm village. SbG/B, C and D are
exposed close to each other upstream from the cattle farm of Lancrăm village,
along the river and 200 to 300 m east from the Sibiu-Orăştie-Sebeş motorway
junction, while SbG/E is located downstream from the railway bridge crossing the
river to south-east direction.
Conservation: When discovered and first explored in 1998,83 the outcrops
were rather well exposed along the banks and often in the riverbed. In the recent
years however, the red clay deposits have been mostly eroded away or covered by
recent alluvium derived from the banks and from road construction works. Heavy
Vremir 2001; Codrea et al. 2010a; Jipa 2012; Mariş 2012.
Suciu-Kraus et al. 2006; Mariş 2012. The red continental formation was considered to be of the
Paleogene age by I. Gherman and V. Ianovici et al. (Gherman 1943; Ianovici et al. 1976).
83 Vremir 2001.
81
82
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erosion cuts into the river banks in SbG/B, C and D sub-sites, whereas SbG/A
and E are progressively covered by gravel.
Facies: each of the sub-sites are hosted by red overbank claystone and
siltstone units (overbank-facies OF 1-5; numbered from down-section/upstream)
with subordinate cross-laminated sandy-pebbly and conglomeratic channel
sediment interbeddings, related to a high-sinuosity meandering river system.
Unit: the lower third of the Sebeş Fm.
Age: early Maastrichtian.
Fauna: In sub-site SbG/A (OF 1) the scarce vertebrate fossils are
represented mainly by various well preserved dinosaur bones, including cranial,
axial and appendicular elements, belonging to ornithopod (Zalmoxes, Telmatosaurus)
and titanosaur sauropod (cf. Magyarosaurus) dinosaurs (UBBG, IRMMS). A few
turtle shell elements were also collected, assigned to Kallokibotion. During the last
decade a large number of vertebrate fossils have been found in sub-site SbG/B
(OF 2). Most of these are fragmentary or isolated bones, some referable to
dinosaurs Zalmoxes, Telmatosaurus, titanosaurs and velociraptorine theropods
(Balaur), and others to turtles (Kallokibotion; dortokid), crocodyliforms, azhdarchid
pterosaurs (Eurazhdarcho), anurans and a multituberculate mammal.84 We note that
the SbG/B sub-site represents the type locality of the velociraptorin theropod
Balaur bondoc,85 and of the medium sized azhdarchid pterosaur Eurazhdarcho
langendorfensis.86 The sedimentologic and taphonomic evidence suggests a generally
attritional taphofacies of largely isolated and evenly distributed bone fragments.
More complete specimens or partial skeletons are rare, and usually are grouped in
paleo-depressions and crevasse splays functioning as “feeding spots”. The bones
suffered long-term prefossilization weathering, disarticulation (sometimes
associated with scavenging activity) and subaerial biodegradation, including
occasional insect-related surficial modifications.87 Sub-sites SbG/C and D (OF 3
and 4) contain fewer vertebrate fossils, which occur mainly in lens-like
accumulations, usually within silty-sandy crevasse splay deposits or minor sandypebbly channels. The faunal composition is similar to the other sub-sites,
commonly with various dinosaurs (Zalmoxes, Telmatosaurus, titanosaurs), freshwater
and semi-terrestrial turtles (dortokid, Kallokibotion), crocodyliforms (Allodaposuchus,
cf. Doratodon) and various pterosaurs, including middle-sized and giant
azhdarchids.88 Some eggshell fragments (geckonoid type) and other microfossils were
also recovered through screen-washing from a very rich bone-lens (SbG/D-L1),
which also contains numerous plant remains. SbG/E (OF 5) sub-site is spatially
more restricted, and the recovered fossils are represented by several ornithopod
and sauropod dinosaur limb bones and vertebrae. In general, the Sebeş-Glod
Ibid.; Codrea et al. 2009; Csiki et al. 2010.
Csiki et al. 2010; Vremir 2010; Brusatte et al. 2013a; see also Cau et al. 2015.
86 Vremir et al. 2013.
87 Vremir 2009. Most insect-related bone modifications are produced by isopterans (termites) and
possible coleopterans (Dermestidae?), pointing to long-term subaerial exposure, a low water table, a
not densely vegetated environment, and relatively dry climatic conditions.
88 Vremir et al. 2011. An evaluation and description of the SbG/C and D fossil assemblages is in
progress.
84
85
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vertebrate fossils (TMS, IRMMS, UBBG) are white or pinkish-gray, or rarely darkbrown in colour.
24. Secaş-Straco (SS)
Localization: was exposed on the top of a hill, along the Sebeş-Sibiu motorway
construction site, ca. 2.5 to 3.0 km south-east from Sebeş town.
Conservation: the SS section of approximately haf a kilometer in length was
exposed in 2012-2013 during the construction of the Sebeş-Sibiu motorway and is
presently completely covered, thus not available for study any longer.
Facies: coarse channel deposits of a predominantly red colour, with
subordinate silt-clay overbank interbeddings, reminiscent of those in the middle
section of Râpa-Roşie (RR) section. In all older geological surveys, the sub-surface
of SS area and the middle course of Secaş Valley were mapped as middle Miocene
marine deposits.
Unit: Sebeş Fm.
Age: possibly late Maastrichtian.
Fauna: a single vertebrate fossil was collected from SS site (IRMMS) and
represents the corpus of a mid-distal caudal vertebra (slightly dorso-ventrally
compressed) referred to a titanosaurian dinosaur (possibly Magyarosaurus). The
autochthonous fossil is well preserved (although the neural arch was broken off)
and has a dark brownish-red colour.
25. Teleac (Tc); Telek (h)
Localization: the Tc ravine and torrent complex is located 1 km north of Teleac
village, on the right side of and under the road to Totoi and Drâmbar villages, on
the left bank of the Mureş River.
Conservation: the upper section exposed along several ravines is being
progressively covered by vegetation, while the lower section, along and under the
road, has been opened by small-scale landslides. The access road has also been
affected by landslides. The base of the ravines was heavily eroded in 1970 by a
major flood of the Mureş River.
Facies: the lithology is similar to that of Râpa Roşie and Râpa Lancrămului
outcrops, showing numerous cross-bedded, coarse sandy-pebbly channel bodies
and silty-claystone units in the basal section.
Unit: top of the Sebeş Fm.
Age: late Maastrichtian.
Fauna: The fossiliferous site was discovered in 1998, when the first fossils
were found, and has been investigated occasionally since then. The fossil
assemblage is represented by scarce and mostly fragmentary bones belonging to
the stem turtle Kallokibotion (articulated peripheral plates - UBBG), the
euornithopod Zalmoxes (tibia shaft - UBBG) and a relatively large titanosaur
sauropod (anterior mid-caudal vertebra - IRMMS). Unidentified bone splinters or
larger fragments are common mainly in the upper section of the exposure. The
fossils are pale-brown or light-gray in colour and usually show signs of weathering.
From a stratigraphic point of view, the Tc site can be correlated with Râpa Roşie
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and Râpa Lancrămului sections and is situated ca. 150 m above the Hăpria section,
located to the south-east.
26. Valea lui Mihai (VM); Mihály árka (h)
Localization: one kilometer west of Cîmpuţ village, on both hillsides and along the
Mihaiului Valley.
Conservation: the small hill-slope outcrops are mostly covered by grass.
Facies: yellowish or gray sandy-pebbly channel fills and subordinate redcoloured calcareous claystone-siltstone overbank deposits. The site is correlative to
the upper part of Valea Stăuinii and lower part of Dealul Cuptorului sections, and
is situated ca. 50 to 100 m above the Sebeş Formation base.
Unit: base of the Sebeş Fm.
Age: early Maastrichtian.
Fauna: from the weathered surface of the hill-slope, a very small number of
scattered and fragmentary vertebrate fossils and silicified wood fragments were
collected (IRMMS). These indicate the presence of turtles and dinosaurs. Without
more complete specimens, their precise identification is impossible. The colour of
the fossils is light gray or pinkish-white and they display signs of advanced
weathering.
27. Valea Stăuinii (VS); Kolcspatak (h); Valea Stoineloru, Valea Cheii (r).
Localization: one km long outcrop suite, exposed at the entrance and along the
Stăuinii Valley, about 3 km north from Vurpăr and Vinţu de Jos localities.
Conservation: at present, most outcrops at the valley entrance area and valley
flanks are covered by debris and vegetation. At the beginning of the 20th century,
on the left bank of the vally entrance a sand-pit was functioning, which delivered
the first vertebrate fossil.
Facies: red or brownish-red silty-claystone and sandstone layers are cropping
out on the northern flank of the valley (overbank and minor channel deposits),
followed upstream by yellowish and greenish-gray massive sandstone and
conglomerate bodies (aggradational fan-delta), representing the local base of the
Sebeş Fm. Following the valley upstream (down-section, due to the dip and strike of
the stratigraphic succession), dark grey or pale yellowish-grey marl and sandstone
units occur, with thin coaly-clay interbeddings (a brackish littoral/lagoonal facies),
lying on top of neritic, fossiliferous marl-sandstone couplets, with occasional
coarser interbeddings of turbidites, representing the top Bozeş Formation of the
late Campanian age.89 The Bozeş/Sebeş Fm. transitional stratigraphic section was
studied in detail by various authors in the late 19th and beginning of the 20th
century.90
Unit: topmost Bozeş Fm. and the lower section of the Sebeş Fm.
Age: late Campanian - early Maastrichtian.91

Bălc, Zaharia 2013.
Herepey 1896; Pálfy 1902; Nopcsa 1905; Telegdi-Roth 1906.
91 Age constraints of the Bozeş Fm. after Bălc et al. 2007; Bălc et al. 2012 and Bălc, Zaharia 2013.
89
90
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Fauna: very few vertebrate fossils were discovered: in the (now covered)
sand-pit in which Herepey found parallel oriented incarbonised tree logs, including
the trunk and several leaves of a Sabal major palm-tree,92 a large crocodyliform
tooth (possibly Allodaposuchus) was found in 1902 by Nopcsa (specimen impossible
to relocate).93 An unidentified long bone shaft and a fragmentary ornithopod
ischium (referred to Zalmoxes)94 were later found in the yellowish sandy-pebbly unit
exposed at the valley entrance (IRMMS). A small and reworked unidentified turtle
shell (IRMMS) was also found in the upper Campanian Acteonella (Trochacteon)- and
Inoceramus-bearing turbiditic unit in the top Bozeş Formation, exposed on a creek in
the right flank of the valley.95 In the dark-coloured, coal-bearing brackish
mudstone unit in the top-Bozeş Fm. (the “Cerithium strata” of Pálfy), unidentified
small fish bones also occur. The macro-fossils are dark-brown or yellowish brown
in colour and all of them show signs of rolling and abrasion marks, suggesting a
long transport in a high-energy fluvial environment. In age and stratigraphic
position, this poorly known assemblage is correlative to the latest Campanian and
earliest Maastrichtian Petreşti-Arini fauna (PT).96
28. Vinerea (Vi); Felkenyér (h); Ober-Brodsdorf (g) Britsderf (s)
Localization: a suite of poorly investigated outcrops exposed more than 3 km in
length along the right bank of Cugir Valley near Vinerea village, north from Cugir
town.
Conservation: moderate river erosion progressively cuts into the outcrops,
resulting in occasional rock-falls or minor landslides. The access to the main
exposures is limited by the abrupt terrain and water depth.
Facies: cross-laminated sandy and pebbly channel-fill deposits with
subordinate brick-red overbank claystone-siltstone interbeddings. Occasionally
gray claystone-mudstone lenses and thin coal layers occur. In several places, and
unconformably above the fluvial beds, transgrading middle Miocene (Badenian)
marine deposits as well as Quaternary sandy gravels are exposed. Geological field
investigations and coal prospecting along the Cugir Valley were performed at the
end of the 19th and beginning of 20th century, and the red continental deposits
were considered as Late Cretaceous in age.97
Unit: Sebeş Fm.
Age: Maastrichtian.
Fauna: occasional field prospecting revealed very similar sedimentary facies
to those exposed along the Sebeş River in Petreşti, Sebeş-Glod and Oarda de Jos;
nevertheless, the fossil content is extremely poor. Several smaller fossil bone
fragments were recovered from both the channel fills and red overbank deposits,
Staub 1889; Herepey 1896.
Nopcsa 1905.
94 Identified by Z. Csiki-Sava (verbal communication to M. Vremir in 2015).
95 Vremir 2001; Vremir 2004.
96 Vremir et al. 2014; Vremir et al. 2015.
97 Primics 1891; Halaváts 1905. Later, in 1906, Gy. Halaváts reconsidered the age of the red
continental strata cropping out between Şibot, Vinerea and Sebeş as Oligocene-early Miocene
(Halaváts 1906).
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but their taxonomic affinity remains uncertain. The bone fragments are white or
brownish-red in colour and are usually are fragmented and weathered.
29-30. Vurpăr 1-2 (Vp1-2); Borberek (h); Burgberg (g) Burprich (s)
Localization: Vp1 is located about 700 m north from Vurpăr village and the local
pub, on the left side along the rural road to Pâclişa and Alba Iulia. Vp2 is located
on the hillslope above the northern end of the village, ca. 400 m south-west from
Vp1.
Conservation: from a geomorphological point of view, the Vurpăr ravines
(Vp1) were formed before the 18th century and were active until ca. 1860, being
eroded by a wide meander of the Mureş River (later artificially diverted).
Subsequent remodeling due to landsliding took place in 1970, after a major flood.
In the past 10 years, large surfaces were covered by vegetation and slope deposits.
Being located on a private estate since 2012, Vp1 is functioning as paleontological
conservation site (as the type locality of the euornithopod dinosaur Zalmoxes
shqiperorum), which is constantly monitored, and where only surface fossil collecting
is permitted. The Vp2 site is represented by a suite of small exposures opened by
recent landslides, and is located in another private land (a vineyard). Presently,
most of the exposures are covered by vegetation and recent slope deposits.
Facies: the ca. 70 m thick stratigraphic section is dominated by
pedogenetically modified red and brownish calcareous claystone/mudstone units,
interrupted by laterally extensive brownish-gray or greenish-gray cross-laminated
sandstone sheets. The section is interpreted as a floodplain-dominated meandering
fluvial system. A more detailed description and interpretation is given in several
other publications.98
Unit: base of the Sebeş Fm.
Age: early Maastrichtian.
Fauna: the first vertebrate fossils (associated lower jaw, scapula, sacrum,
ilium, ischium and femur; NHMUK) were collected by Ferenc Nopcsa in 1902,
and were allocated to the genus “Mochlodon.”99 Recently, this specimen was
defined as the holotype of the euornithopod Zalmoxes shqiperorum.100 Other fossils
were occasionally collected in the 1960-70s by Prof. Miklós Mészáros and his
student Rolf Speck, and then a decade later by Prof. Dan Grigorescu.101 These are
represented by a rib and a proximal femur referable to Zalmoxes (UBBG) and some
other fragmentary bones (FGGUB). More intensive field-prospecting started in
1997, and since then several hundred fossil specimens have been collected and
identified (UBBG, TMS, IRMMS). The local faunal composition is relatively poor:
it includes rare basal eusuchian crocodyliforms (Allodaposuchus),102 semi-terrestrial
and freshwater turtles (Kallokibotion and the pan-pleurodiran dortokid
Therrien et al. 2002; Codrea et al. 2001; Codrea et al. 2003; Codrea et al. 2010a; Codrea et al.
2010b; Therrien 2005.
99 Nopcsa 1905; Grigorescu 1987.
100 Weishampel et al. 2003.
101 M. Mészáros verbal communication to M. Vremir (1999); Grigorescu 1987; Grigorescu 1992.
102 Vremir 2001.
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“Muelbachia”),103 as well as numerous dinosaur fossils, represented mainly by
scattered elements, but also by several partial skeletons belonging to ornithopod
(Zalmoxes) and nodosaurid (possibly Struthiosaurus) dinosaurs.104 From this site, a
partial skeleton of a small-sized theropod dinosaur was mentioned,105 which,
however, was never published, figured or subsequently referred in the literature
(we suspect a possible case of misidentification). The fossils are light gray, bluishwhite or yellowish-brown in colour and present various stages of weathering,
frequent cracking, predepositional breaks and occasional puncture marks, as well as
diverse insect-related traces.106 The fossil distribution is uneven, the bones being
more frequent in certain layers of the pedogenised overbank deposits. At least six
more or less articulated partial skeletons were recovered from three distinct
layers107: these belong to young and adult Zalmoxes individuals (five specimens including the Z. shqiperorum type specimen) as well as to a young/subadult
nodosaurid.108 Most of these skeletons were partially dispersed by scavengers
(based on some associated shed teeth, probably by the basal eusuchian
Allodaposuchus), and subaerially exposed for various periods of time.
Repertoire of the Late Cretaceous Vertebrate Localities from
Sebeş Area, Alba County (Romania)
(Abstract)
In the present paper, we review the actual status, stratigraphic position, relative age, lithology and
fossil content of thirty Late Cretaceous vertebrate-bearing continental localities of the Sebeş area (SW
Transylvanian Basin, Romania; see table 1). Vertebrate assemblages are recorded in the Late (possibly
latest) Campanian Bozeş Formation (2 sites), from the lower Maastrichtian (8 sites) and the “middle”upper Maastrichtian (20 sites) of the Sebeş Formation. Vertebrate fossils (bones, eggs, footprints),
although not abundant, are widespread throughout the whole thickness (over 1,000 m) of the Late
Cretaceous continental succession. The Late Campanian and Maastrichtian vertebrate fauna
succession comprises a variety of fish, anurans, lizards, pterosaurs, crocodylimorphs, turtles,
dinosaurs, birds and multituberculate mammals. Their geographic and stratigraphic distribution is
given in table 1. The best dated sites are localized in the base of the continental succession (PetreştiArini and Stăuinii Valley sites) and represent the Late Campanian and lowermost Maastrichtian
interval. Most of the remaining sites, are stratigraphically localized based on their relative position to
each other (considering the depositional setting, thickness, stratigraphic completeness and presumed
sedimentation rates), yet lacking any precise age determination. The youngest occurrences are
considered to represent the Late Maastrichtian (MI6, Bărăbanţ and perheps Teleac), because of their
very high position in the stratigraphic succession, close to the formation top (more than 1,000 m
above the formation base).
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Repertoire of the Late Cretaceous Vertebrate Localities from Sebeş Area, Alba County (Romania)

Fig. 1. Simplified geological map of the Sebeş region (Romania), showing the Late
Cretaceous vertebrate-bearing localities listed in the present repertoire (after Csiki-Sava et
al. 2016 - modified). Legend: 1 - crystalline basement; 2 - sedimentary cover of the
Transylvanian Basin; 3 - uppermost Campanian-lowermost Maastrichtian transitionalcontinental deposits; 4 - Maastrichtian continental deposits; 5 - Quaternary terraces and
alluvia; 6 - fossil sites, numbered according to the text.
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X
X
X
X
X
X
X
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X

X
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X
X
X
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X
X

X
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X
X

X
X
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X

X

X
X

X
X

X
X
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X
X
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X
X

X

X
?
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X
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X

X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
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X
X
X
X
X
?
X
X
X
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X

X
X
X
X
?
X
X
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Cd
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Tc
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Bd

X
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X
?
X
X
X
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X
X
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X

X
X
X
X
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X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
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X
X

X
X
X

X
?
X

X

X
X
X

X
X
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X
X
X
X

X

Ma2

X
X
?
Ma2

Ma2

X

X
X

X

X
Cmp2

X
X
X
X

X
X

Ma1

Cmp2
Ma1

Ma1

Ma1

X
Ma1

Ma1

Ma1

Ma1Ma2

X
Ma1Ma2

Ma2

Ma2

Ma

Ma2

Ma2

Ma2

Ma2

Ma2

Table 1. Stratigraphic and geographic distribution of the Late Cretaceous vertebrates in Sebeş region, south-western Transylvanian Basin
(Romania). Cmp2 = upper Campanian; Ma1 = lower Maastrichtian; Ma2 = upper Maastrichtian
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- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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Alin Frînculeasa, Cimitirul din epoca bronzului de la Câmpina (jud.
Prahova), Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2014, 353 p. (113 planşe).
Autorul acestei lucrări este arheolog la Muzeul
Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. Alături de
el, la realizarea volumului pe care îl prezentăm, au
contribuit şi alţi specialişti arheologi, antropologi şi
geologi: Cornel David, Mădălina Nicoleta
Frînculeasa, Monica Mărgărit, Bianca Preda, AndreiDorian Soficaru, Eugen Silviu Teodor şi Marian
Vârgolici. Împreună au luat decizia ca rezultatele
cercetărilor din timpul campaniilor de săpături
arheologice derulate între anii 2008 şi 2013 să fie
publicate în această formă, pentru a face cunoscute
importantele informaţii rezultate în urma cercetării
cimitirului din epoca bronzului situat în incinta
bisericii „Sfântul Nicolae” din cartierul Slobozia al
oraşului Câmpina.
De menţionat că, relativ recent, autorul acestei importante lucrări, împreună
cu colaboratorii săi, au publicat două volume dedicate cercetărilor arheologice
întreprinse în acelaşi cimitir în intervalul cronologic 2008-20101 şi o lucrare
preliminară în care sunt vizate descoperirile funerare din epoca bronzului2. De
asemenea, pentru fiecare campanie de cercetări întreprinse, s-a publicat câte un
raport preliminar în Cronica Cercetărilor Arheologice din România3.
În toamna anului 2015, volumul pe care ne-am propus să îl prezentăm s-a
bucurat de atenţia specialiştilor, fiind recenzat de arheologi de marcă precum Horia
Ciugudean4 şi Sorin Cristian Ailincăi5.
Volumul de faţă este structurat în trei părţi care, la rândul lor, au fost
împărţite în capitole şi subcapitole. Acesta debutează cu un cuprins în limbile
română şi engleză. Tot la începutul lucrării se află Prefaţa, în limbile română şi
engleză, semnată de Alin Frînculeasa şi Introducerea (p. 17-18), în care sunt expuse
succint campaniile de cercetări derulate în necropola de la Câmpina.
Prima parte (p. 19-104) a fost structurată în şapte capitole, care au fost
împărţite, la rândul lor, în subcapitole. Primul capitol, Contextul fizico-geografic (p. 1923), este redactat de Mădălina Nicoleta Frînculeasa şi oferă informaţii despre
perimetrul de cercetare arheologică, poziţionarea arealului studiat, principalele râuri
şi tipuri de soluri.
Frînculeasa, Frînculeasa 2011; Frînculeasa 2012.
Frînculeasa, Lichiardopol 2010-2011, p. 51-63; a se vedea şi Frînculeasa et alii 2011c, p. 40-46.
3 Lichiardopol et alii 2009, p. 281-283; Lichiardopol et alii 2010, p. 247-248; Frînculeasa et alii 2011b,
p. 167-168; Frînculeasa et alii 2012, p. 194-195; Frînculeasa et alii 2013a, p. 41.
4 Ciugudean 2015, p. 377-379.
5 Ailincăi 2015, p. 232-233.
1
2
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Al doilea capitol, Cercetări arheologice în cimitirul preistoric de la Câmpina (p. 2326), semnat de Alin Frânculeasa, cuprinde şi subcapitolul Metodologia şi evoluţia
săpăturii arheologice (p. 23-26), care prezintă tehnica de săpătură utilizată în cele şase
campanii de cercetări efectuate între anii 2008 şi 2013, detaliind fiecare campanie şi
oferind informaţii despre secţiunile cercetate şi complexele descoperite. Încadrarea
cultural-cronologică a mormintelor de inhumaţie şi de incineraţie s-a făcut în
primul rând în funcţie de materialele descoperite, care aparţin culturilor Noua şi
Monteoru, dar au fost identificate şi elemente specifice culturii Tei, iar datele
absolute au confirmat realităţile din teren, fiind cuprinse între 3180±35 BP şi
2819±24 BP.
Cel de-al treilea capitol, Catalogul complexelor arheologice (p. 26-47), este redactat
de Alin Frînculeasa şi Bianca Preda, fiind împărţit în patru subcapitole: A. Morminte
(p. 27-44), în care au fost prezentate 60 de morminte, dintre care 47 sunt de
inhumaţie, 12 de incineraţie şi un complex funerar format din resturile a doi
indivizi înhumaţi şi unul incinerat. B. Alte complexe din epoca bronzului (p. 44-45), în
care au fost oferite informaţii despre două gropi şi patru complexe; C. Complexe
medievale (p. 45-46), cu inventarul aferent lor; D. Descoperiri izolate (p. 46), în care se
încadrează câteva fragmente ceramice şi piese de silex, între care un vârf de săgeată.
În capitolul IV, Despre stratigrafie şi amenajări funerare (p. 47-51), autorul - Alin
Frînculeasa - oferă date referitoare la stratigrafie, descriind grosimea straturilor,
culoarea şi conţinutul fiecăruia, tot aici insistând şi asupra amenajărilor funerare.
În capitolul V, Morminte şi înmormântări - rit şi ritual funerar (p. 51-61), Alin
Frînculeasa oferă informaţii despre necropola cercetată, care este una mixtă, cu
morminte atât de inhumaţie, cât şi de incineraţie. Autorul prezintă etapele necesare
pentru amenajarea unui mormânt, descoperirea mormintelor de incineraţie şi
inhumaţie, mormintele duble şi raportul dintre ritualul de înmormântare şi grupele
de vârstă. Capitolul a fost împărţit în două subcapitole: A. Morminte de inhumaţie (p.
52-58), prin cercetarea cărora au fost extrase date importante despre: Tipuri de
amenajări (p. 52-53), Gropi - formă şi adâncime (p. 53-54), Poziţionarea şi orientarea
scheletelor (p. 54-58), şi B. Morminte de incineraţie (p. 58-60), care cuprinde amănunte
despre amenajarea complexelor funerare, formă, dimensiuni, aşezarea urnelor şi
mormintele de incineraţie fără inventar. De asemenea, autorul a considerat necesar
să ofere informaţii referitoare la Elemente suplimentare (Biritualism?) (p. 60), în acest
context fiind discutată, de pildă, şi arderea la temperaturi joase a scheletelor.
Capitolul VI, Inventarul mormintelor - între periferie, tradiţie şi transformări culturale
(p. 61-81), debutează cu un util tabel în care este prezentat Inventarul şi dispunerea
acestuia pe complexe funerare. Pentru început ne sunt oferite informaţii generale despre
inventarul funerar al mormintelor, fiind enumerate doar piesele mai deosebite.
Acest capitol a fost împărţit în trei subcapitole care, la rândul lor, se împart în mai
multe părţi şi în care sunt prezentate detaliat toate piesele de inventar funerar
descoperite în cadrul mormintelor, după cum urmează: Ceramică (p. 63-70), Obiecte
de podoabă (p. 70-79), Oase de mamifere (p. 79-81). Categoriile de inventar funerar sunt
reprezentate prin vase întregi sau fragmentare (ceşti, vase tip kantharos/cupe cu
două toarte, căni, castroane, vase borcan, amfore, vase tip sac/urne), piese din os,
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lut, sticlă, argint, bronz, chihlimbar, silex şi oase de animale. Au fost descoperite şi
zece schelete, toate fără inventar.
În capitolul VII, Cronologia absolută şi relativă - între repere culturale şi axiome (p.
81-99), autorul a adus noi contribuţii ştiinţifice prin datarea cu 14C a 11 probe de
oase umane din mormintele de inhumaţie. Capitolul este împărţit în două
subcapitole, după cum urmează: A. Perspectiva cronologiei absolute (p. 81-86), B.
Perspectiva cronologiei relative (p. 86-99). Prima parte se încheie cu Concluzii (p. 99-103)
şi cu un Epilog (p. 104). Problematica discutată în prima parte a fost publicată, întro altă formă, în două studii care au apărut anterior lucrării de faţă, în anii 20111 şi
20132.
Cea de-a doua parte (p. 105-144) este prezentată de Andrei Soficaru, fiind
strucurată în două capitole. Primul capitol, Determinări antropologice privind materialul
osteologic din Cimitirul de la Câmpina (p. 105-110), a fost împărţit în două subcapitole:
Metoda aplicată (p. 105-106) şi Studiu (p. 106-110), fiind realizat un tabel care
prezintă analizele antropologice ale celor 62 de schelete, în care au fost prezentate
următoarele rubrici: număr mormânt, sex, vârstă, statură şi patologie. Un aspect
important este legat de scheletele care prezintă afecţiuni patologice (29 schelete),
din care şapte sunt de subadulţi şi 22 de adulţi, dintre aceştia opt de sex feminin şi
14 de sex masculin, fiind identificate 11 cazuri de cribra cranii, cinci cazuri de cribra
orbitalia, 15 cazuri de osteoartroză, două de osteoperiostită, un caz de myositios
ossificans traumatica, două de noduli Schmorl, trei cazuri au suferit fracturi, patru au
suferit de hipoplazia emailului dentar, şase indivizi au suferit de tartru, nouă indivizi
au suferit de carii, iar cinci au avut abces.
În cel de-al doilea capitol, Catalogul mormintelor (p. 111-144), după cum
sugerează şi titlul, sunt oferite informaţii detaliate despre cele 60 de morminte
cercetate în cimitirul din epoca bronzului de la Câmpina. De menţionat că în
mormântul M3 au fost depuse trei schelete, aşadar, avem 62 de schelete în 60 de
morminte.
Ultima parte a lucrării (p. 145-201) a fost împărţită în trei capitole care, la
rândul lor, au fost divizate în mai multe subcapitole. În primul capitol, semnat de
Eugen S. Teodor şi Marian Virgolici, sunt prezentate Cercetări de diagnostic asupra
originii chihlimbarului (p. 145-169), fiind împărţit în şase subcapitole, după cum
urmează: Introducere: Obiectul de activitate (p. 145-148), Scurt istoric şi probleme ale
,,diagnosticului de origine” (p. 148-153), Artefacte de chihlimbar preistorice din colecţiile
româneşti (p. 153-155), Analiza unei mărgele de la Câmpina prin FTIR-transitanţă (p. 155156), Analiza unor probe prin FTIR - reflectanţă (p. 157-159), Analiza probelor prin
spectroscopie RAMN (p. 159-162), Câteva concluzii (p. 163-164). Cele două tabele
prezentate între paginile 165 şi 168, conţin informaţii despre probele analizate (cod,
provenienţă, deţinător, observaţii) şi mărgelele de chihlimbar din depozitul de la
Dridu-Meterez, păstrate în colecţia Muzeului Judeţean Ialomiţa (nr. inv., greutate,
descriere, dimensiuni, starea de conservare, necesar consolidare, prelevare,
menţiuni).

1
2

Frînculeasa et alii 2011a, p. 139-181.
Frînculeasa et alii 2013b, p. 97-145.
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Al doilea capitol, Introducere în studiul podoabelor preistorice din materiale vitroase
descoperite în cimitirul din epoca bronzului de la Câmpina (jud. Prahova) (p. 169-192),
prezentat de Alin Frînculeasa, este împărţit în 12 subcapitole, după cum urmează:
Introducere (p. 169), Despre produsele vitroase preistorice în România (p. 169-171),
Descoperiri în cimitirul de la Câmpina (p. 171-175), Prezenţa produselor vitroase preistorice în
Europa (p. 175-176), Tehnici şi tehnologii moderne de investigare (p. 176-178), Vitros: sticlă,
faianţă - probleme de terminologie (p. 178-182), Despre materia primă (p. 182-183), Matricea
chimică a ,,sticlelor” preistorice (p. 183-184), Cromatica produselor vitroase preistorice (p. 185),
Metalurgia şi apariţia sticlei (p. 186), Comerţul cu produse vitroase (p. 186-187), Scurte
consideraţii asupra produselor vitroase minoice şi miceniene (p. 187-189), Perspective (p. 189192). Înainte de apariţia acestui volum, Alin Frînculeasa a publicat în anii 20121 şi
20132 două articole referitoare la produsele vitroase descoperite în necropola din
epoca bronzului de la Câmpina; în lucrarea de faţă, problematica acestor obiecte
este prezentată într-un mod mai elaborat.
Cel de-al treilea capitol, Investigarea geofizică a cimitirelor vechi de la Câmpina (p.
193-200), prezentat de Cornel David, debutează cu o hartă a zonelor investigate
geomagnetic şi electric atât pentru cimitirul din epoca bronzului, cât şi pentru cel
din epoca medievală. Acesta este împărţit în patru subcapitole: Introducere (p. 193194), Prospecţiuni magnetice (p. 194-195), Prospecţiuni electrice (p. 195), Cimitirul din epoca
bronzului (p. 195-198), Cimitirul din perioada medievală târzie (p. 198-200), prezentând
informaţii inedite şi utile pentru o astfel de cercetare.
Rezumatul lucrării, în limba engleză (p. 201-206), este prezentat la finalul
volumului, înaintea Listei bibliografice (p. 207-228), care este urmată de Lista
ilustraţiilor (p. 229-239). Lucrarea se încheie cu Ilustraţiile (p. 241- 353), care cuprind
imagini din timpul cercetărilor, tabele, hărţi, planuri generale, planşe, fotografii
aeriene ale zonei cercetate, imagini cu biserica „Sfântul Nicolae” din CâmpinaSlobozia, precum şi artefacte.
Concluziile autorului cu privire la rezultatele datărilor 14C sunt următoarele:
„acestea confirmă o evoluţie liniară a acestui cimitir, populat cu elemente ce
subliniază persistenţa unor tradiţii culturale dincolo de limitele cronologice admise
şi precizate în bibliografia temei până recent” (p. 101).
Prin colectarea vastelor informaţii culese în timpul campaniilor de cercetări
arheologice desfăşurate în intervalul 2008-20013 în cimitirul de la Câmpina, şi prin
publicarea lor, însoţite de analize interdisciplinare, volumul pe care îl prezentăm
aduce noi contribuţii referitoare la riturile şi ritualurile funerare, ofrandele şi
analizele efectuate asupra acestora, fiind prezentate detaliat şi obiectele descoperite
în cadrul mormintelor. Acest volum este foarte util pentru specialiştii din domeniu,
ajutând la formarea unei viziuni mai clare asupra cimitirelor din epoca bronzului de
la sud de Carpaţi.
Mihaela BLEOANCĂ
Frînculeasa, Stihi 2012, p. 17-27.
Frînculeasa 2013, p. 189-209.

Doctorandă, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti; e-mail:
mihaela.bleoanca@yahoo.com.
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- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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Glose pe marginea cărţii Influenţa limbii maghiare asupra limbii
române. Perioada veche de Enikő Pál, Editura Universităţii „Alexandru

Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2014, 560 p.

Apariţia unei cărţi-eveniment, cum este cea
semnată de Enikő Pál, nu are doar o însemnătate
restrânsă la cercul intim al specialiştilor unui domeniu
ştiinţific. Mesajul, cu adevărat important al
cercetărilor, depăşeşte cu mult limitele de interes ale
diferitelor discipline, marcând o treaptă de
cunoaştere pe care comunitatea academică a atins-o
la un moment dat. Evident, principalii beneficiari ai
volumului Influenţa limbii maghiare asupra limbii române.
Perioada veche sunt lingviştii români şi maghiari. Cartea
lui Enikő Pál face parte din categoria acelor lucrări
care, în momentul în care sunt citite, dau revelaţii,
confirmă intuiţii, întăresc sau nuanţează certitudini,
elimină prejudecăţi şi locuri comune, clarifică ceea ce
demult a fost insuficient sau tendenţios tratat.
Încă din titlu intuim că avem de-a face cu o carte extrem de curajoasă.
Abordarea unui astfel de subiect este vecină cu tabuul atât în literatura de
specialitate din Ungaria, cât şi din România. Foarte uşor, un posibil semnatar
român al unei astfel de cărţi poate fi catalogat drept trădător de ţară, iar dacă
autorul ei este maghiar, gestul său poate fi perceput în România ca o declaraţie de
război. În istoria limbii, la fel ca în istorie, istoria artei sau etnomuzicologie ne-am
învăţat ca hărţile statelor naţionale să fie colorate într-o singură culoare etnicizată
(sau în cele trei culori ale drapelelor naţionale), situaţie în care „dispar nuanţele,
amestecul, zonele de tranziţie”1.
Relaţia de influenţă a unei culturi naţionale asupra alteia a stârnit discuţii
aprinse încă din perioada interbelică. Reprezentative pentru cazul româno-maghiar
sunt textele semnate de Coriolan Petranu (1893-1945), în care influenţele
maghiarilor asupra românilor şi viceversa au fost marcate de patosul naţionalist şi
interpretate într-o cheie subiectivă2. Inclusiv cercetările profesioniste şi bineintenţionate ale lui Béla Bartók (1881-1945) din domeniul etnomuzicologiei nu au
putut să depăşească obstacolele şi reacţiile adverse impuse de un subiect extrem de
sensibil, cu potenţial mereu degenerativ, ca acela al influenţelor unei naţiuni asupra
celeilalte3.
Pentru abordarea unui subiect ca Influenţa limbii maghiare asupra limbii române
trebuie, pe lângă multă bărbăţie ştiinţifică (lucru care lipseşte prea multor
intelectuali) şi multă ştiinţă de carte, spirit lucid şi echidistant, precum şi o bună
cunoaştere a celor două limbi. Această ultimă calitate necesară unui cercetător
Boia 2005, p. 69.
Petranu 1944a, p. 242-282; Petranu 1944b, p. 283-301.
3 Petranu 1944c, p. 302-319; Petranu 1944d, p. 320-333; László 1995, p. 142-147; Comişel, László
2006, p. 51.
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deschide o altă temă de discuţie care ar trebui să-i preocupe mai ales pe cercetătorii
români. Altfel spus, în dezbaterea academică referitoare la relaţiile românomaghiare (fie că vorbim aici de filologie, istorie, muzicologie sau istoria artei),
românii au un handicap, din ce în ce mai mare, prin necunoaşterea limbii maghiare.
În aceste condiţii, pe de-o parte, cercetătorii români vor mai putea emite judecăţi
de valoare asupra relaţiilor româno-maghiare doar prin intermediul surselor de
mâna a doua, filtrate de circulaţia limbilor internaţionale; iar pe de altă parte,
studierea relaţiilor româno-maghiare va deveni în România o temă marginală, care
va mai putea fi tratată aşa cum se cuvine doar de către minoritarii maghiari. În acest
sens, cu mult spirit vizionar, László Dezső (1904-1973) a pus într-o lumină
favorabilă, încă din epoca interbelică, avantajele vieţii minoritare1. Pe termen lung,
majoritarii nu-i vor mai cunoaşte pe ceilalţi de lângă ei, prin necunoaşterea limbii
lor, în timp ce minoritarii vor avea acces încă de la început la două culturi/limbi
(cea maternă şi cea majoritară), fiind în acest fel cu mult mai bogaţi şi mai câştigaţi2.
Necunoaşterea celuilalt înseamnă, în acelaşi timp, şi necunoaşterea propriei noastre
identităţi!
Enikő Pál ne ajută să ne cunoaştem şi să ne înţelegem mai bine limba şi
istoria, prin intermediul limbii şi culturii sale. Această deschidere extraordinară spre
alteritate a autoarei, care a ales să scrie o carte, nu în limba ei, ci în limba celuilalt,
are o valoare de manifest. Demersul său ştiinţific, străin de complexul superiorităţii
maghiare cu care ne-am obişnuit în multe ocazii, vine în continuarea unei bune
tradiţii interculturale ardelene marcate de reprezentanţi de seamă ai relaţiilor
româno-maghiare, care fac cinste celor două naţiuni, dintre care îi amintim pe: Béla
Bartók, Ion Chinezu, Károly Kós, Gavril Scridon, Gheorghe Sbârcea, Gyula Dávid
sau Mircea Popa.
Cartea lui Enikő Pál ne oferă un bun prilej de reflexie asupra
interconexiunilor existente între ştiinţele umaniste, ba mai mult, de a înţelege
propria specializare prin intermediul altor specializări. Pornind de la o solidă
metodă interdisciplinară de lucru, autoarea încadrează în mod natural conceptul de
„influenţă lingvistică” într-o perspectivă gnoseologică largă, multifocalizată. În
acest fel, premisele şi concluziile cercetării lui Enikő Pál au fost eliberate de
capcanele analizei ultraspecializate, de laborator, care nu are avantajul de a fi
înţeleasă şi în orizontul istoric, geografic, social, politic, economic, cultural,
confesional şi psihologic al oamenilor. Astfel,
„[…] problema influenţei lingvistice este una extrem de complexă datorită (şi)
faptului că impactul unei limbi asupra alteia nu poate fi descris numai prin date strict
lingvistice, deoarece adoptarea unei schimbări structurale depinde, mai degrabă, de
factori socio-culturali, chiar psihologici, de natură extralingvistică […]”3.

Enikő Pál ştie foarte bine să-şi construiască discursul argumentativ. Se
observă osatura lucrării, simţul unei structuri articulate, bine compartimentate şi
László 2003a, p. 126-135; László 2003b, p. 160-167.
Înainte de 1918, toţi intelectualii români din Transilvania au fost buni cunoscători ai maghiarei şi
germanei, situaţie care s-a inversat pe parcursul secolului al XX-lea, când ungurii şi saşii au învăţat
româneşte.
3 Pál 2014, p. 23.
1
2

733
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Recenzii şi note de lectură

echilibrate, care a fost degajată în prealabil de schelăria pregătitoare şi de
ornamentele inutile. Scriitura este precisă şi densă în conţinut. Nimic nu este lăsat
în suspensie, totul este clarificat, recunoscându-se de fiecare dată cu sinceritate ceea
ce poate fi susţinut până la capăt cu argumente şi ceea ce încă nu este clarificat.
Autoarea nu vrea să surprindă prin formulări întortocheate, pretenţioase, nici nu
are tentaţia polemicii.
Polemicile vor veni cu siguranţă în viitorul apropiat, deoarece, repetăm,
cartea lui Enikő Pál este extrem de curajoasă şi tocmai de aceea ea are nevoie de
susţinerea celor care ştiu ce înseamnă lucrul bine făcut şi neangajat ideologic sau
naţional. Dar, din păcate sau din fericire, ştiinţa se face şi cu caracterul. Nu vor fi
luaţi în seamă, bineînţeles, ignoranţii, care oricum nu vor fi mulţumiţi de tăria
adevărată (sau de adevărul puternic al) a concluziilor lui Enikő Pál, ci aceia care,
invocând argumente ştiinţifice, încă mai trăiesc (bine - în diferite funcţii academice
şi universitare) din obsesiile naţional-comunismului.
Orice capitol, luat la întâmplare, ar merita o analiză amănunţită. Cartea lui
Enikő Pál face parte din categoria acelora care se citesc cu creionul în mână; ba mai
mult, face parte din categoria acelor şi mai puţine cărţi care se citesc împreună cu
alte cărţi pe masă. Densitatea de idei provoacă în fiecare moment cititorului alte
idei şi nenumărate căi de gândire. Fiind o cercetare interdisciplinară, aceasta
necesită o lectură interdisciplinară. Istoricul, istoricul de artă sau etnomuzicologul
vor găsi aici clarificări la care, până în acel moment, nici nu s-au gândit.
Pornind de la pistele ideatice şi interpretative propuse de Enikő Pál în cazul
influenţelor limbii maghiare asupra limbii române, pot fi găsite paralelisme şi în
etnomuzicologie, care pot fi exploatate cu folos de către lingvişti, în ipostaza de
ştiinţă auxiliară. Cercetările lui Béla Bartók sunt de un real folos, din perspectiva
unei abordări comparative. Muzica ţărănească a românilor ardeleni a fost
influenţată de cea maghiară în zonele de contact, mai ales datorită faptului că cea
din urmă a reuşit să se standardizeze şi să se uniformizeze mai repede, în timp ce
muzica românească a rămas mult mai fărâmiţată şi mai variată. Savantul maghiar a
apreciat că:
„Dacă pe teritoriul unguresc sau slovac culegem cu cât mai multă îngrijire şi răbdare
materialul a două sau trei sate învecinate, putem spune că avem astfel in nuce
materialul de cântece al întregului teritoriu. S-a întâmplat să putem strânge dintr-un
singur sat, ba chiar de la un singur cântăreţ, mai multe sute de cântece. Dacă
mergem într-altă parte - să zicem la 10 km mai departe - dăm de o bogăţie locală tot
aşa de mare, dar materialul de aici nu se deosebeşte prea mult, prin firea lui, de
materialul regiunii celeilalte. Cu totul dimpotrivă, într-un anumit teritoriu românesc,
materialul muzical nu numai a două sau trei sate, ci al unor judeţe întregi, este cu
mult mai sărac. Într-un sat bihorean, de pildă, nu găsim în medie mai mult de 40-50
melodii, şi chiar acestea se aseamănă mult între ele; în satul vecin găsim iarăşi numai
acelaşi material. Spre a dobândi material nou, trebuie să trecem în alt teritoriu
dialectal. Acolo însă este cu totul necunoscut materialul teritoriului celui dintâi
ş.a.m.d. Urmează de aici că în cuprinsul întregului teritoriu românesc materialul nu
este mai sărac decât cel maghiar sau slovac. S-ar putea spune că materialul maghiar
sau slovac este mai bogat vertical, cel românesc este mai bogat orizontal. Dacă vrem să
cercetăm înrâuririle reciproce dintre muzica populară maghiară şi cea românească,
nu putem, de bună seamă, face altceva decât să privim rând pe rând fiecare dintre
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teritoriile dialectale româneşti. Aceste teritorii sunt, pe scurt, următoarele: al
Banatului, al Bihorului, al Hunedoarei, al Câmpiei, învecinat Secuilor, al Sătmarului
şi al Maramureşului şi Ugocei”1.

Am reprodus acest lung citat pentru că acelaşi fenomen s-a petrecut în linii
mari şi în cazul influenţelor realizate la nivelul limbii. Enikő Pál a observat foarte
bine că influenţele limbii maghiare asupra limbii române s-au produs în mod
independent în cazul diferitelor graiuri româneşti2, acestea fiind marcate de
intersectarea planului „vertical” maghiar cu cel „orizontal” românesc, de care
vorbea Bartók.
Aprecierile lui Enikő Pál referitoare la noţiunea de „împrumut” îşi găsesc
valabilitatea şi în alte domenii umaniste. Simpla punere în oglindă a mecanismelor
de funcţionare internă ale lingvisticii diacronice şi ale istoriei artei ne confirmă
faptul că procesele de împrumut şi asimilare au avut un parcurs asemănător.
Autoarea consideră că
„[…] criteriile după care se stabileşte caracterul unui element ca fiind împrumutat
sau nu, dacă nu diferă, variază în ceea ce priveşte gradul lor de importanţă şi de
aplicabilitate. Împrumutul maghiar apare ca rezultat al contactului dintre cele două
limbi şi este favorizat şi de acţiunea unor factori extralingvistici, printre care
vecinătatea geografică, convieţuirea, raporturile economice, culturale etc. Nu orice
cuvânt care este preluat din maghiară în română, în contextele menţionate, se
califică însă drept împrumut, ci doar acelea care s-au supus unor procese de
integrare în sistemul limbii române. Astfel, împrumuturile maghiare au suferit un
tratament morfologic şi semantic, devenind elemente proprii, funcţionale ale limbii
române, asemenea elementelor pre-existente, cu care intră în relaţii dintre cele mai
variate. În timp ce încadrarea totală este o condiţie de bază a funcţionării
împrumutului în limba standard, nu toate împrumuturile necesită adaptări formale
(cel mult în grafie) şi, în unele situaţii, originea împrumutului este uşor
recognoscibilă. Pe de altă parte, nu toate împrumuturile au întrebuinţare pe întreg
teritoriul românesc şi nici nu intră toate în limba română standard. Lucrul acesta nu
le privează însă statutul de împrumut al limbii”3.

În continuarea acestor idei, putem înţelege cu mult mai bine specificul artei
românilor ardeleni, care încă din Evul Mediu şi până la Marea Unire au realizat şi
patronat o arhitectură religioasă încadrată în mod organic în universul artistic al
stilurilor istorice specifice Transilvaniei şi Europei Centrale. Bineînţeles, modelele
de prestigiu au fost preluate şi adaptate de către români de la saşii şi maghiarii
alături de care trăiau. Poate cel mai bun exemplu artistic în care împrumutul a
suferit o adaptare morfologică şi semantică este reprezentat de turnurile bisericilor
de lemn ale românilor din Transilvania, Banat şi Partium. Modelul iniţial al
turnurilor medievale din piatră, cu galerie şi coif încadrat de patru turnuleţe laterale,
din oraşele libere săseşti (model preluat şi de maghiari) - care a avut o clară funcţie
simbolică şi defensivă -, a fost integrat şi adaptat în arhitectura bisericilor de lemn,
în funcţie de nevoile specifice românilor ardeleni. La fel ca şi în cazul limbii,
împrumutul artistic este uşor de recunoscut, dar, în acelaşi timp, el este perfect
Bartók 1956, p. 180-181.
Pál 2014, p. 80-81.
3 Ibidem, p. 33-34.
1
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asimilat şi încadrat coerent în structura arhitecturii româneşti. În acelaşi timp, acest
împrumut a avut succes doar în teritoriile în care românii au trăit alături de saşi şi
maghiari. Schimbările morfologice şi semantice ale împrumuturilor realizate în
cazul turnurilor-clopotniţă ale bisericilor de lemn se rezumă la următoarele detalii
semnificative: materialul de construcţie nu mai este piatra, ci lemnul; coiful
înconjurat de patru turnuleţe laterale nu mai are o semnificaţie juridică (dreptul
oraşului liber de a pronunţa pedeapsa capitală), ci una pur decorativă; galeria nu
mai are funcţii militare, devenind şi ea pur decorativă, multe dintre galeriile
bisericilor de lemn româneşti fiind de dimensiuni reduse, neavând nici pardoseală1.
Cazul arhitecturii românilor moldoveni ne oferă un alt exemplu de cum au
evoluat pe un drum propriu modelele artistice occidentale venite pe filieră mai ales
săsească. Pentru a ne referi la secolul al XVI-lea, pe care l-a analizat într-un mod
particular Enikő Pál, fondul autohton moldovenesc a asimilat împrumuturile
artistice ardeleneşti doar la nivelul detaliilor arhitecturale, acestea jucând rolul unor
inserţii de prestigiu care au fost încadrate într-o manieră funcţională şi estetică în
structura arhitecturală autohtonă. În acest sens, Mira Voitec-Dordea aduce
precizări importante despre cum funcţionau împrumuturile artistice în Evul Mediu
târziu şi în epoca premodernă:
„[…] Cererea de meşteri peste munţi continuă sub urmaşii lui Rareş. Astfel,
Alexandru Lăpuşneanu care începuse mănăstirea Slatina în 1553 fără s-o fi putut
duce la bun sfârşit, cerea meşteri bistriţenilor în 1560, cu prilejul reluării construcţiei,
precizând că în Moldova « sunt zidari puţini şi greu se căpătat ». Tot de la Bistriţa,
cerea acelaşi voievod, puţin mai târziu, un număr de douăzeci sau chiar mai mulţi
meşteri pietrari pentru o fântână şi alte lucrări, iar în 1564, când ajunsese cu clădirile
la acoperiş, cerea meşteri ţiglari, spre a le înveli, preciza el « cum se obişnuieşte şi în
alte părţi ». De remarcat, în toată corespondenţa citată dintre cei doi domni
moldoveni şi cetăţile ardelene, două menţiuni importante: numărul mic de meşteri în
ţară şi angajamentul formal pe care şi-l dau domnii de a permite meşterilor străini să
se întoarcă acasă, după încheierea lucrărilor. Din aceeaşi corespondenţă aflăm că
lespezile de marmură pentru pietrele de mormânt de la Slatina au fost aduse de la
Haţeg (Petru Rareş importase acelaşi material de la Sibiu). Pentru baia domnească
din Iaşi (1564), Lăpuşneanu a folosit un meşter din Constantinopol, ajutat de
meşteri tot din Bistriţa. Petru Şchiopul, în 1577, cerând meşteri bistriţenilor (în
număr de 15-16 sau chiar mai mulţi), repeta justificarea că în Moldova « nu avem
meşteri care să ne mulţumească »”2.

Arhitectura moldovenească a perpetuat şi cultivat de-a lungul secolelor
aceste împrumuturi (care îşi trădează originea), ajungând ca la biserica „Trei
Ierarhi” din Iaşi să avem de-a face cu o adevărată sinteză moldovenească a
diferitelor limbaje artistice de împrumut. Mai târziu, în secolele XVIII-XIX,
împrumuturile devin arhaisme, moldovenii continuând să folosească în arhitectura
lor ancadramentele goticului târziu sau sprâncenele de cornişă ale Renaşterii,
elemente de arhitectură care demult deveniseră istorie în locurile lor de origine. În
acelaşi timp, împrumutul, la fel ca şi în limbă, pierde din sensul său originar.
Contraforturile gotice au fost folosite, de cele mai multe ori la bisericile
1
2

Petranu 1931, p. 341.
Voitec-Dordea 2004, p. 76-77.
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moldoveneşti, cu rol strict estetic, nu funcţional, cum a fost în cazul arhitecturii
gotice1.
O cercetare interdisciplinară ne poate furniza multe elemente care ar lipsi în
mod normal unei cercetări specializate. Nu întâmplător am insistat asupra faptului
că se importau (la propriu!) meşteri şi elemente de pietrărie din Transilvania în
Moldova. Tot în acei ani, în care regiunea judeţului Hunedoara de astăzi exporta
pietre cioplite pentru construcţiile extracarpatice2, acelaşi sud-vest al Transilvaniei
răspândea în lumea românească traduceri şi cuvinte. Din părţile Haţegului şi ale
Banatului, din familiile româneşti încadrate în sistemul cultural şi politic maghiar,
provin autorii Paliei de la Orăştie (1581-1582), care a avut la bază surse latine şi
maghiare, în condiţiile în care traducerea ei s-a datorat propagandei calvine din
Ardeal3.
Nu trebuie subestimate prezenţele etnicilor maghiari şi ale românilor
ardeleni la est şi sud de Carpaţi. Demografia istorică şi istoria vieţii religioase sau
istoria relaţiilor economice ne pot aduce date deosebit de importante despre
influenţele limbii maghiare în limba română. Evident, în Transilvania influenţa
limbii maghiare asupra limbii române s-a realizat constant de-a lungul istoriei,
proces favorizat de condiţiile politico-administrative, economice, confesionale şi
culturale4. În cazul Moldovei, prezenţele transilvănene nu trebuie neglijate. Într-o
relatare a lui Bernardin Quirini, de la 1599, despre comunitatea catolică din
Moldova, aflăm că, spre exemplu: la Baia preotul era din Transilvania, la Trotuş
existau 3500 de familii de maghiari şi saşi, iar preotul era tot din Transilvania, la
Roman erau 400 de familii, din care 23 catolice, cu 138 de suflete de origine
maghiară, la Cotnari şi Huşi preoţii catolici erau originari tot din Transilvania,
pentru ca la şcoala de gramatică din Cotnari, condusă de Péter Elmar, originar din
Transilvania, Quirini să găsească în posesia directorului trei cărţi „eretice” în
maghiară şi o Biblie interzisă, pe care le-a ars5. La mijlocul secolului al XVII-lea se
poate constata în Moldova existenţa bilingvismului printre comunităţile mixte, cum
este cazul la Baia, Huşi sau Cotnari6.
Analiza amănunţită şi glosarea pe marginea unei cărţi cum este cea semnată
de Enikő Pál nu ar face altceva decât să genereze o altă carte. Pentru a fi măsuraţi,
ne oprim aici. Putem adăuga, cu toată convingerea, că Enikő Pál s-a impus, prin
opusul său, ca cel mai important discipol şi continuator al profesorului Alexandru
Gafton, reprezentant de seamă al lingvisticii diacronice din România.
Aşadar, pentru a fi în spiritul textelor vechi româneşti şi în cel al cărţii
discutate, putem spune că autoarea, cu multă chibzuinţă şi meşteşug, ne-a lăsat
1 Despre cum au fost adaptate cuvintele maghiare în limba română, în funcţie de necesităţile specifice
limbii de adopţie, de bilingvism sau de contextul istorico-geografic, vezi Gafton 2015c, p. 8-9, 17,
passim; Pál 2014, p. 62-69, 341-511, passim.
2 Acelaşi fenomen trebuie să se fi petrecut şi în cazul Ţării Româneşti, în condiţiile în care sunt
atestate documentar relaţii economice între românii din Ţara Haţegului şi cei de la sud de Carpaţi
(vezi Meteş 1920, p. 131).
3 Pál 2014, p. 120-156; Gafton 2015a, p. 141-142.
4 Gafton 2015b, passim.
5 Nouzille 2008, p. 84-98.
6 Ferro 2005, p. 87-88.
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această „marhă” de seamă spre mântuirea sufletului ei şi spre folosul neamului
nostru!
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Istoricul, etnologul şi antropologul clujean
Constantin Bărbulescu, cunoscut pentru preocupările
sale de antropologie, materializate atât în diferite
studii, cât şi în paginile unor volume, precum
Imaginarul corpului uman1 sau Modernizarea lumii rurale din
România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la
începutul secolului al XX-lea2, revine în faţa cititorilor cu
o cercetare ce poate fi circumscrisă aceluiaşi domeniu.
De această dată, autorul încearcă să reliefeze, pe baza
rapoartelor medicale din Regat, starea sanitară a
românilor din acea perioadă.
Lucrarea lui este structurată în trei părţi: în
prima, autorul prezintă România ,,văzută prin ochii
medicilor” (p. 27-76), în cadrul celei de-a doua
analizează discursul medical despre ţăran şi lumea
rurală (p. 77-280), iar în cea de-a treia prezintă comparativ cultura medicală şi cea
ţărănească (p. 281-328). Fiecare capitol este segmentat la rândul lui în mai multe
subdiviziuni tematice, care au scopul de a-l orienta pe cititor şi de a-l familiariza cu
universul complex al igienei sanitare al acelor vremuri.
În partea introductivă, autorul relatează povestea care stă la baza genezei
lucrării sale (p. 11), după care realizează o succintă trecere în revistă a cuprinsului
ei. Cea dintâi dintre cele trei mari părţi este apoi structurată astfel încât să-l
familiarizeze pe cititor cu sursele ce stau la baza cercetării. Din numeroasele
izvoare care, parcă, în unanimitate, creionează o imagine negativă a ţăranului, el
selectează două, considerate reprezentative, respectiv rapoartele sanitare şi
memorialistica medicilor:
„În această primă parte ne-am oprit asupra a două categorii de surse emanate de
lumea medicală, ambele neglijate în prezent de cercetarea istorică: rapoartele sanitare
şi memorialistica medicilor. Surse extrem de bogate în informaţii despre lumea
trecută, aş spune esenţiale pentru istoricul secolului al XIX-lea românesc” (p. 27).
1
2

Bărbulescu 2005.
Bărbulescu, Popovici 2005.
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- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.

756
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Recenzii şi note de lectură
Petranu 1944c
Petranu 1944d

Voitec-Dordea 2004

- Coriolan Petranu, M. Béla Bartók et la musique roumaine, în Coriolan
Petranu, Ars Transsilvaniae. Études d’histoire de l’art transylvain /Studien
zur Kunstgeschichte Siebenbürgens, Sibiu, 1944, p. 302-319.
- Coriolan Petranu, Épilogue de la discussion avec M. Béla Bartók sur la
musique roumaine, în Coriolan Petranu, Ars Transsilvaniae. Études
d’histoire de l’art transylvain /Studien zur Kunstgeschichte Siebenbürgens,
Sibiu, 1944, p. 320-333.
- Mira Voitec-Dordea, Reflexe gotice în arhitectura Moldovei, Bucureşti,
2004.

Constantin Bărbulescu, România medicilor. Medici, ţărani şi igienă
rurală în România de la 1860 la 1910, colecţia „Istorie, Societate &

Civilizaţie”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2015, 356 p.

Istoricul, etnologul şi antropologul clujean
Constantin Bărbulescu, cunoscut pentru preocupările
sale de antropologie, materializate atât în diferite
studii, cât şi în paginile unor volume, precum
Imaginarul corpului uman1 sau Modernizarea lumii rurale din
România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la
începutul secolului al XX-lea2, revine în faţa cititorilor cu
o cercetare ce poate fi circumscrisă aceluiaşi domeniu.
De această dată, autorul încearcă să reliefeze, pe baza
rapoartelor medicale din Regat, starea sanitară a
românilor din acea perioadă.
Lucrarea lui este structurată în trei părţi: în
prima, autorul prezintă România ,,văzută prin ochii
medicilor” (p. 27-76), în cadrul celei de-a doua
analizează discursul medical despre ţăran şi lumea
rurală (p. 77-280), iar în cea de-a treia prezintă comparativ cultura medicală şi cea
ţărănească (p. 281-328). Fiecare capitol este segmentat la rândul lui în mai multe
subdiviziuni tematice, care au scopul de a-l orienta pe cititor şi de a-l familiariza cu
universul complex al igienei sanitare al acelor vremuri.
În partea introductivă, autorul relatează povestea care stă la baza genezei
lucrării sale (p. 11), după care realizează o succintă trecere în revistă a cuprinsului
ei. Cea dintâi dintre cele trei mari părţi este apoi structurată astfel încât să-l
familiarizeze pe cititor cu sursele ce stau la baza cercetării. Din numeroasele
izvoare care, parcă, în unanimitate, creionează o imagine negativă a ţăranului, el
selectează două, considerate reprezentative, respectiv rapoartele sanitare şi
memorialistica medicilor:
„În această primă parte ne-am oprit asupra a două categorii de surse emanate de
lumea medicală, ambele neglijate în prezent de cercetarea istorică: rapoartele sanitare
şi memorialistica medicilor. Surse extrem de bogate în informaţii despre lumea
trecută, aş spune esenţiale pentru istoricul secolului al XIX-lea românesc” (p. 27).
1
2

Bărbulescu 2005.
Bărbulescu, Popovici 2005.
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Urmează o prezentare a istoricului apariţiei rapoartelor sanitare, o clasificare
a acestora (p. 29-53) şi o descriere a principalelor opere medicale cu caracter
memorialistic (p. 54-74).
În cadrul capitolului ce sintetizează principalele elemente referitoare la
discursul medical despre ţărani şi lumea rurală, autorul prezintă informaţii
privitoare la felul în care era percepută igiena în mediul rural (p. 77-93), la aspectul
şi structura locuinţelor (p. 94-122), la alimentaţia ţărănească (p. 123-159), la
problema alcoolismului (p. 160-185), foarte importantă, după cum o arată şi alte
cercetări şi publicaţii1, care afecta atât populaţia din Regat, cât şi pe cea din
Transilvania2, la pelagră (p. 186-217) şi degenerarea rasei (p. 218-257).
Partea finală a lucrării conţine o interesantă prezentare a formelor de
medicină alternativă. Autorul prezintă câteva exemple de practicanţi ai medicinii
empirice (p. 300-328) şi analizează metodele folosite de aceştia.
Întreaga incursiune este asemănătoare unei călătorii în timp, în care cititorul
este invitat să pătrundă, prin ochii medicilor de plasă, ai celor primari sanitari pe
judeţ şi ai altor categorii de medici, în universul ţărănesc, să cunoască habitudinile
şi mediul lui de trai, alimentaţia şi principalele probleme ale oamenilor din satele
muntene şi moldovene din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima
parte a veacului trecut, să empatizeze cu ţăranii sau să condamne unele obiceiuri ale
lor. Textul cursiv, naraţiunea bine închegată şi tonul pe alocuri ludic şi jovial,
uşurează această incursiune şi fac din lucrarea profesorului Bărbulescu atât o
cercetare istoriografică valoroasă, ce restituie circuitului ştiinţific documente
importante, neglijate până acum, cât şi o lucrare aspectuoasă, ce se recomandă încă
de la primele rânduri şi reuşeşte să menţină interesul cititorului de la prima şi până
la ultima pagină.
Iuliu-Marius MORARIU
Abrevieri bibliografice
Bărbulescu 2005
Bărbulescu, Popovici 2005
Coşbuc 1905
Cuza 1897a
Cuza 1897b
Cuza 1899
Ghika 1899

- Constantin Bărbulescu, Imaginarul corpului uman. Între cultura
ţărănească şi cultura savantă (secolele XIX-XX), Bucureşti, 2005.
- Constantin Bărbulescu, Vlad Popovici, Modernizarea lumii rurale din
România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al
XX-lea. Contribuţii, Cluj-Napoca, 2005.
- George Coşbuc, Duşmanul dintre noi. Conferinţă ţinută la cercurile
culturale, Bucureşti, 1905.
- A. C. Cuza, Lupta contra alcoolismului în România, Iaşi, 1897.
- A. C. Cuza, Comerţ liber sau monopol? Răspuns Domnului M. C. Haretu,
Iaşi, 1897.
- A. C. Cuza, Victimele alcoolului. Documente sociale, Iaşi, 1899.
- Grigore Deleni Ghika, Influenţa fabricilor de alcool asupra agriculturii în
România, Botoşani, 1899.

Cuza 1897a; Cuza 1899; Coşbuc 1905; Cuza 1897b; Ghika 1899; Ghelerter 1896; Murgeanu 1900.
Cf. Tămaş 2012.

Masterand, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca; e-mail: morariu_iuliumarius@yahoo.com.
1
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Tămaş 2012

- Leon Ghelerter, Alcool şi alcoolism, Iaşi, 1899.
- G. Murgeanu, Catehism Antialcoolic, Bucureşti, 1900.
- Oana Mihaela Tămaş, Uzul şi abuzul de alcool în România în context
european la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, teză de
doctorat, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 2012.

Lucian Boia, Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri,
reinterpretări, Editura Humanitas, Bucureşti, 2014, 120 p.
Lucian Boia este cunoscut deopotrivă
cercetătorilor specializaţi în istoria modernă şi
contemporană a României, cât şi oamenilor de cultură
din alte domenii, datorită disputelor pe care le-au
suscitat operele lui. De exemplu, lucrarea intitulată
Istorie şi mit în conştiinţa românească, publicată în 1997 şi
reeditată în anii 2000, 2002, 2006, 2010 şi 2011, căreia
Ioan Aurel Pop, actualmente rectorul Universităţii
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, i-a răspuns prin
volumul Istoria, adevărul şi miturile, apărut la Editura
Enciclopedică, în acelaşi an, a constituit subiectul
multor dezbateri privitoare la istoria românilor.
Între timp, fostul universitar bucureştean, a
publicat şi alte volume, opera lui însumând astăzi
peste 25 de cărţi. Între apariţiile de ultimă oră se numără şi cea intitulată Primul
Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări, publicată la Editura Humanitas
în anul 2014. Apariţia ei a fost condiţionată, într-un fel, de comemorarea în
intervalul 2014-2018 a centenarului primei conflagraţii mondiale şi se înscrie, alături
de alte lucrări dedicate acestei teme, între cercetările în care se propun noi abordări
privitoare la acest subiect, după cum mărturiseşte autorul însuşi în cuvântul înainte
al cărţii (p. 5).
Lucrarea lui nu se doreşte a fi un compendiu sau o enciclopedie a
conflagraţiei, ci, mai degrabă, un eseu în care autorul încearcă reinterpretarea unor
aspecte privitoare la „Marele Război”. El însuşi spune, cu privire la scopul şi forma
lucrării următoarele:
,,Ceea ce propun acum se înscrie în acest curent de reelaborare istoriografică. Nu
este o istorie « completă », ci un comentariu: o suită de interpretări în jurul unor
probleme-cheie” (p. 6).

După prezentarea unei scurte cronologii a evenimentului, autorul deschide
primul din cele şase capitole cu o întrebare cheie şi anume: ,,Trebuia neapărat să se
întâmple?” La o primă vedere, el săvârşeşte o eroare metodologică, căci, aşa cum
este arhicunoscut mediului de specialitate, istoria nu se cercetează contrafactual.
Lectura atentă a acestui capitol va arăta însă că, dincolo de titlul ce se doreşte
pompos şi incendiar, şi care, ca şi alte elemente de efervescenţă metodologică, dacă
le putem numi aşa, definesc modul de a fi şi de a scrie al autorului, el se doreşte
doar o scurtă incursiune în problematică, în cadrul căreia Lucian Boia prezintă
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AAR-SI

- Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice.
Academia Română. Bucureşti.
AAust
- Archaeologia Austriaca, Beiträge zur Paläanthropologie,
Ur- und Frühgeschichte Österreichs. Wien.
AB
- Altarul Banatului. Arhiepiscopia Timişoarei şi
Caransebeşului şi Episcopia Aradului. Timişoara.
ActaArchCarp
- Acta Archaeologica Carpathica. Cracovia.
ActaArchHung
- Acta Archaeologica. Academiae Scientiarum Hungaricae.
Budapest.
ActaMN
- Acta Musei Napocensis. Cluj-Napoca.
ActaMP
- Acta Musei Porolissensis. Muzeul Judeţean de Istorie şi
Artă Zalău.
ActaPal
- Acta Paleobotanica. Polish Academy of Sciences. Krakow.
AÉ
- Archaeologiai Értesitö a Magyar régészeti, müvésyttörténeti és éremtani társulat tudományos folyóirata.
Budapest.
AHA
- Acta Historiae Artium. Akadémiai Kiadó. Budapest.
AIIC(N)
- Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ”. ClujNapoca.
AIIAC
- Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj. ClujNapoca (din 1990 Anuarul Institutului de Istorie „George
Bariţ”).
AIIAI/AIIX
- Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D.
Xenopol” Iaşi. (din 1990 Anuarul Institutului de Istorie „A.
D. Xenopol” Iaşi).
AISC
- Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj.
AJA
- American Journal of Archaeology. New York.
AJPA
- American Journal of Physical Anthropology. The Official
Journal of the American Association of Physical
Anthropologist. Baltimore.
Almanahul graficei române - Almanahul graficei române. Craiova.
Aluta
- Aluta. (Studii şi comunicări - Tanulmányok és
Közlemények). Sfântu Gheorghe.
AnB
- Analele Banatului (serie nouă). Timişoara.
Angustia
- Angustia. Muzeul Carpaţilor Răsăriteni. Sfântu Gheorghe.
Antaeus
- Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico
Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.
AnthAnzeiger
- Anthropologischen Anzeiger. Journal of Biological and
Clinical Anthropology.
Antiquity
- Antiquity. A Quartely Review of World Archaeology.
York.
AnUB-LLS
- Analele Universităţii din Bucureşti - Limba şi literatura
străină. Universitatea din Bucureşti.
AO
- Arhivele Olteniei. Craiova; serie nouă (Institutul de
Cercetări Socio-Umane. Craiova).
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AP
APR
Apulum
Archaeologia Bulgarica
Archaeometry
ArchMűhely
Arheologia
ArkhSb
AS
ASS
ASUAIC-L
AT
ATS
AUASH
AUASP
AUCSI
Australiada
AUVT
AVSL
BA
Banatica
Balcanica
BAMNH
BAR
BB
BCMI

- Annales de Paléontologie. L’Association paléontologique
française.
- Acta Palaeontologica Romaniae. Romanian Society of
Paleontologists. Bucharest.
- Apulum. Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia.
- Archaeologia Bulgarica. Sofia.
- Archaeometry. Research Laboratory for Archaeology &
the History of Art. Oxford.
- Archeometriai Műhely. Budapest.
- Archeologia. Organ na Archeologičeskija Institut i Muzei
pri Bulgarskata Akademija na Naukite. Sofia.
- Arkheologicheskiy sbornik. Muzey Ermitazh. Moskva.
- American Studies. Mid-America American Studies
Association. Cambridge (USA).
- Asian Social Science. Canadian Center of Science and
Education. Toronto.
- Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi (serie nouă). Secţiunea IIIe. Lingvistică.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
- Ars Transsilvaniae. Institutul de Istorie şi Arheologie ClujNapoca. Cluj-Napoca
- Acta Terrae Septemcastrensis. Sibiu.
- Annales Universitatis Apulensis. Series Historica.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
- Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
- Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie.
Universitatea din Craiova.
- Australiada: A Russian Chronicle. New South Wales. Woy
Woy (Australia).
- Annales d’Université „Valahia” Târgovişte. Section
d’Archaéologie et d’Histoire. Universitatea Valahia din
Târgovişte.
- Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde.
Sibiu.
- Biblioteca de arheologie. Bucureşti.
- Banatica. Muzeul de Istorie al judeţului Caraş-Severin.
Reşiţa.
- Balcanica. Annuaire de l’Institut des Études Balkaniques.
Belgrad.
- Bulletin of the American Museum of Natural History.
American Museum of Natural History. New York.
- British Archaeological Reports (International Series).
Oxford.
- Bibliotheca Brukenthal. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice / Buletinul
Comisiei Monumentelor istorice. Bucureşti.

749
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista abrevierilor

BerRGK
BF
BGSG
BHAB
BI
BMA
BMAntiq
BMN
BMS
BOR
BospCht

Das Börsenblatt
Br J Ind Med
Brukenthal
BTh
Bucureşti
Bucureştii vechi
BUS
CA
Caietele ASER
Carpica
CCA
CCJ
Cele Trei Crişuri
Cetatea Bihariei
CIRIR
CL
Codrul Cosminului
ComŞtMediaş
ConspNum

- Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts. Frankfurt am Main.
- Bosporskij fenomen. Gosudarstvennyj Еrmitazh SanktPeterburg.
- Bulletin of the Geological Society of Greece. Geological
Society of Greece. Patras.
- Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica. Muzeul
Banatului Timişoara.
- Bosporskie issledovanija. Krymskoe Otdelenie Instituta
Vostokovedenija, Nacіonal’na akademіja nauk Ukraїni.
Simferopol, Kerch.
- Bibliotheca Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia.
- Bibliotheca Memoriae Antiquitatis. Piatra Neamţ.
- Bibliotheca Musei Napocensis. Muzeul de Istorie a
Transilvaniei. Cluj-Napoca.
- Bibliotheca Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal „Ioan
Raica”. Sebeş.
- Biserica Ortodoxă Română. Patriarhia Română. Bucureşti.
- Bosporskie chtenija. Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v
period antichnosti i srednevekov’ja. Militaria. Krymskoe
Otdelenie Instituta Vostokovedenija. Nacіonal’na akademіja
nauk Ukraїni. Simferopol, Kerch.
- Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel-Frankfurter
Ausgabe. Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Frankfurt pe Main.
- British Journal of Industrial Medicine. London.
- Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Bibliotheca Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
- Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie. Bucureşti.
- Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice.
Bucureşti.
- Birka Untersuchungen und Studien. Stockholm.
- Current Anthropology. University of Chicago.
- Caietele ASER. Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din
România. Bucureşti.
- Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
- Cronica cercetărilor arheologice. Bucureşti.
- Chemistry Central Journal. London.
- Cele Trei Crişuri. Oradea.
- Cetatea Bihariei. Institutul de Istorie şi Teorie Militară din
Bucureşti, Secţia Teritorială Oradea.
- Cercetări istorice. Revistă de istorie românească. Iaşi.
- Cercetări literare. Universitatea Bucureşti.
- Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Comunicări Ştiinţifice. Mediaş.
- Conspecte numismatice. Chişinău.
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Convieţuirea-Együttélés
Corviniana
CPF
CretaceousRes
Crisia
CRP
Cultura creştină

Dacia
Dări de seamă
DB
De Antiquitate
DFS
DP
Drevnosti Altaja
EHQ
EphNap
EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
751

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

Lista abrevierilor

HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.

752
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista abrevierilor

ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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Ghelerter 1899
Murgeanu 1900
Tămaş 2012

- Leon Ghelerter, Alcool şi alcoolism, Iaşi, 1899.
- G. Murgeanu, Catehism Antialcoolic, Bucureşti, 1900.
- Oana Mihaela Tămaş, Uzul şi abuzul de alcool în România în context
european la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, teză de
doctorat, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 2012.

Lucian Boia, Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri,
reinterpretări, Editura Humanitas, Bucureşti, 2014, 120 p.
Lucian Boia este cunoscut deopotrivă
cercetătorilor specializaţi în istoria modernă şi
contemporană a României, cât şi oamenilor de cultură
din alte domenii, datorită disputelor pe care le-au
suscitat operele lui. De exemplu, lucrarea intitulată
Istorie şi mit în conştiinţa românească, publicată în 1997 şi
reeditată în anii 2000, 2002, 2006, 2010 şi 2011, căreia
Ioan Aurel Pop, actualmente rectorul Universităţii
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, i-a răspuns prin
volumul Istoria, adevărul şi miturile, apărut la Editura
Enciclopedică, în acelaşi an, a constituit subiectul
multor dezbateri privitoare la istoria românilor.
Între timp, fostul universitar bucureştean, a
publicat şi alte volume, opera lui însumând astăzi
peste 25 de cărţi. Între apariţiile de ultimă oră se numără şi cea intitulată Primul
Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări, publicată la Editura Humanitas
în anul 2014. Apariţia ei a fost condiţionată, într-un fel, de comemorarea în
intervalul 2014-2018 a centenarului primei conflagraţii mondiale şi se înscrie, alături
de alte lucrări dedicate acestei teme, între cercetările în care se propun noi abordări
privitoare la acest subiect, după cum mărturiseşte autorul însuşi în cuvântul înainte
al cărţii (p. 5).
Lucrarea lui nu se doreşte a fi un compendiu sau o enciclopedie a
conflagraţiei, ci, mai degrabă, un eseu în care autorul încearcă reinterpretarea unor
aspecte privitoare la „Marele Război”. El însuşi spune, cu privire la scopul şi forma
lucrării următoarele:
,,Ceea ce propun acum se înscrie în acest curent de reelaborare istoriografică. Nu
este o istorie « completă », ci un comentariu: o suită de interpretări în jurul unor
probleme-cheie” (p. 6).

După prezentarea unei scurte cronologii a evenimentului, autorul deschide
primul din cele şase capitole cu o întrebare cheie şi anume: ,,Trebuia neapărat să se
întâmple?” La o primă vedere, el săvârşeşte o eroare metodologică, căci, aşa cum
este arhicunoscut mediului de specialitate, istoria nu se cercetează contrafactual.
Lectura atentă a acestui capitol va arăta însă că, dincolo de titlul ce se doreşte
pompos şi incendiar, şi care, ca şi alte elemente de efervescenţă metodologică, dacă
le putem numi aşa, definesc modul de a fi şi de a scrie al autorului, el se doreşte
doar o scurtă incursiune în problematică, în cadrul căreia Lucian Boia prezintă
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cauzele ce au dus la declanşarea tristului eveniment. Acest demers se leagă de însăşi
reuşita investigaţiei, căci, după cum remarcă istoricul:
,,Modul în care izolăm şi combinăm « cauzele » ţine mai mult de privirea istoricului
decât de mecanismul intim al istoriei. Istoricul tradiţional vâna anecdota: cauzele
mici (susceptibile de consecinţe mari). Istoricul modern preferă, de departe,
structurile complexe: cauzele mari” (p. 13).

Lucrarea prezintă apoi evoluţia războiului, focalizându-se atât pe aspectele
generale, cât şi pe cele particulare. Pornind dinspre departe înspre aproape, istoricul
analizează întâi modul în care a debutat războiul şi, ulterior, a căpătat amploare,
pentru ca, apoi, să se concentreze pe soarta României. Acelaşi lucru se întâmplă şi
în ceea ce priveşte finalitatea lui. Descrierea evenimentelor, realizată într-un mod
concis şi plăcut cititorului, pe alocuri cam superficială însă, este alternată de
anumite analize. Bunăoară, după ce descrie debutul războiului şi vorbeşte despre
începutul lui din perspectiva cauzelor particulare, el are în vedere măsura în care
dimensiunea expansionistă este o cauză a izbucnirii lui. Iată ce spune autorul:
„Scopurile mari de război, tentaţiile imperialiste nu pot fi, desigur, scoase din ecuaţia
conflictului mondial. E de presupus chiar ca Germania să le fi avut într-o măsură
mai mare decât alţii. Se simţea « înghesuită » pe continent, în timp ce concurenţii săi
(Rusia, Franţa Marea Britanie, Statele Unite) îşi extinseseră imperiile fără încetare;
mai mult chiar, se considera ameninţată, în însăşi existenţa ei, de tăvălugul slav spre
est, iar spre vest de « latini » aliaţi eventual cu anglo-saxonii. Realitate a îngrădirii şi a
primejdiei sau « reprezentare » cel puţin exagerată? Ce importanţă mai are? Încă o
dată, nu realităţile, ci reprezentările conduc jocul. Oricum ar fi şi oricât vor fi
cântărit cauzele mari şi reprezentările de tot felul, determinant a fost însă
mecanismul concret al declanşării incendiului” (p. 46-47).

Deşi îşi propune realizarea unui eseu cu privire la tema aleasă, Lucian Boia
nu se poate dezbăra însă de vechea meteahnă a cercetătorului, oferind adesea
cititorului trimiteri bibliografice, ce-i drept, uneori, la surse de mâna a doua, sau
punându-i la dispoziţie cifre şi statistici.
Lucrarea lui are atât plusuri, cât şi minusuri. Pe de-o parte, ea propune un alt
fel de abordare şi un limbaj al scrierii diferit de cel cu care cititorii au fost obişnuiţi
până acum. Istoricul alunecă însă uneori înspre interpretări forţate sau formulări
de-a dreptul romantice şi încearcă să impună ca teze anumite ipoteze ce nu sunt
întru totul sustenabile.
Cu toate acestea, cartea lui merită citită căci, cei care vor dori să îl contrazică
vor găsi în paginile ei suficiente motive în acest sens, cei care doresc o abordare cu
iz beletristic nu vor fi nici ei dezamăgiţi, iar istoricii vor găsi şi ei, ascunse între
rândurile sale informaţii pe care le pot dezvolta sau valorifica în scrierile lor.
Iuliu-Marius MORARIU



Masterand, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; e-mail: morariu_iuliumarius@yahoo.com.
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IN MEMORIAM
IACOB MÂRZA (1946-2015)

În ziua de 29 noiembrie 2015 s-a stins din viaţă, după o grea suferinţă, la
doar 69 de ani, prof. univ. dr. Iacob Mârza, eminent dascăl şi istoric al culturii şi
învăţământului din Transilvania.
S-a născut la 18 august 1946, în satul Galtiu, comuna Sântimbru, judeţul
Alba, din părinţii Mârza Partenie şi Victoria (n. Groza). Studiile elementare le-a
urmat în satul natal, iar pe cele medii la Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba
Iulia (promoţia 1964); pe cele superioare la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj,
Facultatea de Istorie-Filosofie, specializarea Istoria medie a României (promoţia
1969). Dintre dascăli şi mentori i-a avut pe prof. Nicolae Lascu, acad. prof. Ştefan
Pascu, prof. Francisc Pall şi, mai ales, prof. Pompiliu Teodor (evident, prin ceea ce
a scris pentru secolul al XVIII-lea românesc) şi prof. David Prodan.
Debutează în cercetarea istorică chiar cu lucrarea de absolvire a facultăţii, în
1969, cu tema Regium Gymnasium Zalathense (1790-1848), încercare de monografie, 84 p.,
iar în publicistica de specialitate cu Gramatica lui Andrei Şaguna, în Limba română,
XX, 1971, 1, p. 21-32.
A activat ca muzeograf la Muzeul Regional din Alba Iulia - ulterior Muzeul
Naţional al Unirii - (1969-1972), bibliotecar, bibliotecar principal, şef de birou la
Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (1972-1993). Din 1993 a fost conferenţiar şi
apoi profesor universitar la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, unde
a îndeplinit şi funcţii administrative (decan şi rector).
A pregătit şi susţinut examenul de doctorat în domeniul Istorie
(Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 1985), cu tema Şcolile superioare de la Blaj
şi rolul lor în procesul de formare al intelectualităţii româneşti din Transilvania, avându-l
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coordonator pe acad. Ştefan Pascu, teză publicată în anul 1987, şi care a întrunit
aprecieri critice favorabile în principalele reviste de istorie din România şi a
beneficiat de recenzii în Austria, Germania, Ungaria, Slovacia etc. Aici a abordat
sistematic, pentru prima dată, problema conţinutului învăţământului în instituţiile
unde s-au format reprezentanţi ai Şcolii Ardelene, lideri din generaţia Supplex
Libellus Valachorum (1791) şi intelectuali care au pregătit - teoretic şi practic Revoluţia de la 1848.
A participat la sesiuni de comunicări ştiinţifice, colocvii, congrese şi
seminarii de specialitate (la nivel local, regional, naţional şi internaţional) şi a fost
beneficiar al unor stagii de documentare în Anglia, Germania, Slovacia, Italia şi
Ungaria. Din anul 1987 figurează în Répertoire internationale des dix-huitiémistes
(Voltaire Foundation, Taylor Institution, Oxford, Anglia) şi este prezent în Who’s
Who în România, 2002, Bucureşti, Pegasus Press, 2002, p. 393. A fost membru al
Societăţii de Ştiinţe Istorice din România şi al Societăţii Istoricilor din Transilvania
şi Banat. A fost membru în Colegiul de redacţie al publicaţiei Apulum (Muzeul
Naţional al Unirii din Alba Iulia), redactor responsabil la Annales Universitatis
Apulensis. Series Historica (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia),
membru în colegiul de redacţie la Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Theologia
Graeco-Catholica, Cluj-Napoca, Acta Musei Porolissensis, Zalău, Discobolul, Alba Iulia,
Cultura creştină (Mitropolia Greco-Catolică, Blaj) şi Studia Blasiensia, Blaj.
A colaborat, cu texte de specialitate, la o serie de publicaţii de profil, dintre
care amintim: Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, Apulum, Biblioteca şi cercetarea,
Revista istorică, Revista Muzeelor şi Monumentelor, Revue des études sud-est européennes, Revue
Roumaine d’histoire, Sargetia, Secolul 20 şi Transyilvanian Review.
Bibliografia Istorică a României înregistrează, începând cu 1971, un număr
impresionant (peste 350 de titluri de cărţi, articole comunicări, studii, referate,
recenzii, în reviste de specialitate din ţară şi de peste hotare, la care se adaugă
recenzii, prezentări de cărţi ori texte tipărite în publicistica de orientare culturală,
răspândită în reviste locale, regionale şi naţionale), în care se dezbat probleme ale
culturii româneşti din Transilvania secolului Luminilor, „Vormärz” şi din deceniul
5 al secolului al XIX-lea (structurile şi conţinutul învăţământului, istoria cărţii şi a
bibliotecilor, circulaţia cărţii româneşti şi europene), pentru ca în ultimii ani să fie
abordate probleme ale istoriei istoriografiei româneşti. S-au cercetat cu insistenţă
diferite aspecte ale istoriei culturii româneşti din Transilvania epocii Luminilor, cu
predilecţie istoria învăţământului românesc.
A fost colaborator la monografia Alba Iulia 2000, Alba Iulia, 1975; la
volumele: Enlightenment and Romanian Society, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980;
Actes du Sixième Congrès International des Lumières, Oxford, 1983; Ţara dintre cetăţi şi
râuri, Bucureşti, Editura Eminescu, 1984; Noul Testament de la Bălgrad, 1648, Alba
Iulia, 1988; Bucoavna, Bălgrad, 1699, Alba Iulia, 1988; Cultură şi societate în epoca
modernă, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1990; Vibrácie, Bucureşti, Editura Kriterion,
1992; 21. Abdos Tagung Bratislava und Martin. 25. Bis 28 Mai 1992: Referate und
Beiträge, Berlin, 1992 şi editor la: Vasilie Popp, Disertaţie despre tipografiile româneşti
/…/, Sibiu, 1838, Cluj, Editura Dacia, 1995 (în colab cu dr. Eva Mârza) - în
„atenta şi competenta îngrijire a doi specialişti ce demonstrează înalt
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profesionalism” (La republicarea „Disertaţiei despre tipografiile româneşti” a lui Vasilie
Popp - cronică publicată de prof. univ. dr. Octavian Schiau în Universul catedrei,
XXXXVI, 1995, p. 11); Incursiuni în opera istorică a lui Gheorghe I. Brătianu, ClujNapoca, 1999; Spiritualitate transilvană şi istorie europeană (editor şi coautor), Alba
Iulia, 1999; Psaltirea, Bălgrad, 1699, Alba Iulia, 2001 (colaborare); Etape şi momente din
istoria învăţământului din Transilvania (sec. XVIII-XIX), Sibiu, Editura Imago, 2000
(autor); Semantică politică iluministă în Transilvania (sec. XVII-XIX): glosar de termeni,
Alba Iulia, 2002 (colaborare).
O parte din studii au fost dedicate cărţii străine vechi (manuscrise şi tipărite),
cu predilecţie codice şi tipărituri de la Biblioteca Batthyaneum (codice miniate,
aldine, elzevire, plantiene ş.a.). Amintim, în acest sens, Psaltirea lui David cu calendar,
Bucureşti, Editura Meridiane, 1977 (în colaborare cu Cristina L. Bica).
În anul 2000 a obţinut dreptul de a conduce doctorate în Istorie. De
asemenea, a contribuit la organizarea liniei de masterat în Istoria culturii (sec.
XVII-XIX). A fost şi director al Centrului de Studii Istorice şi Politologice „Iuliu
Maniu”, director al unor granturi de cercetare de tip A (2000-2002 - Preiluminism şi
iluminism politic în Transilvania (sec. XVII-XIX) şi 2003-2005 - Sens şi reprezentare în
dinamica gândirii politice din Transilvania (sec. XVII-XIX). Dicţionar terminologic explicativ).
A fost cooptat ca membru în „Comisia celor patru”, din programul de cercetare
ştiinţifică interuniversitară - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
Facultatea de Istorie şi Filologie, Catedra de Istorie - Universität Wien - Fakultät
der Katholischen Theologie - Stiftung „Pro Oriente” (din 2001), cu tema Unirea
religioasă a românilor ardeleni cu Biserica Romei.
Drept recunoaştere a muncii depuse la universitate, i s-a conferit de către
preşedintele României, Emil Constantinescu, prin decretul nr. 525 din 1 decembrie
2000, Ordinul Naţional „Steaua României”, în gradul de ofiţer. În 2003 a primit,
din partea Primăriei Municipiului Alba Iulia, „Diploma de onoare” pentru
activitatea culturală şi de cercetare istorică desfăşurată pe parcursul a trei decenii,
dar şi ca recunoaştere a muncii depuse în calitate de profesor, decan şi rector la
Alma Mater Apulensis.
Decan în două legislaturi la Facultatea de Ştiinţe, rector al Universităţii între
anii 2000 şi 2004 a urmărit, în cadrul managementului universitar să contribuie la
dezvoltarea instituţiei, în concordanţă cu planul strategic al Universităţii „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Prin cunoştinţele sale vaste din domeniul istoriei culturii, prin întreaga sa
activitate didactică şi de cercetare, dispariţia profesorului Iacob Mârza a lăsat un gol
imens în istoriografia românească. El va rămâne veşnic în amintirea colegilor,
prietenilor şi nenumăraţilor săi învăţăcei un exemplu de CERCETĂTOR,
DASCĂL şi, mai ales, de OM.
SIT TIBI TERRA LEVIS, CARISSIME AMICE!
Ioan Al. ALDEA



Alba Iulia; e-mail: ioanaldea72@yahoo.com.
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LISTA ABREVIERILOR
AAR-SI

- Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice.
Academia Română. Bucureşti.
AAust
- Archaeologia Austriaca, Beiträge zur Paläanthropologie,
Ur- und Frühgeschichte Österreichs. Wien.
AB
- Altarul Banatului. Arhiepiscopia Timişoarei şi
Caransebeşului şi Episcopia Aradului. Timişoara.
ActaArchCarp
- Acta Archaeologica Carpathica. Cracovia.
ActaArchHung
- Acta Archaeologica. Academiae Scientiarum Hungaricae.
Budapest.
ActaMN
- Acta Musei Napocensis. Cluj-Napoca.
ActaMP
- Acta Musei Porolissensis. Muzeul Judeţean de Istorie şi
Artă Zalău.
ActaPal
- Acta Paleobotanica. Polish Academy of Sciences. Krakow.
AÉ
- Archaeologiai Értesitö a Magyar régészeti, müvésyttörténeti és éremtani társulat tudományos folyóirata.
Budapest.
AHA
- Acta Historiae Artium. Akadémiai Kiadó. Budapest.
AIIC(N)
- Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ”. ClujNapoca.
AIIAC
- Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj. ClujNapoca (din 1990 Anuarul Institutului de Istorie „George
Bariţ”).
AIIAI/AIIX
- Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D.
Xenopol” Iaşi. (din 1990 Anuarul Institutului de Istorie „A.
D. Xenopol” Iaşi).
AISC
- Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj.
AJA
- American Journal of Archaeology. New York.
AJPA
- American Journal of Physical Anthropology. The Official
Journal of the American Association of Physical
Anthropologist. Baltimore.
Almanahul graficei române - Almanahul graficei române. Craiova.
Aluta
- Aluta. (Studii şi comunicări - Tanulmányok és
Közlemények). Sfântu Gheorghe.
AnB
- Analele Banatului (serie nouă). Timişoara.
Angustia
- Angustia. Muzeul Carpaţilor Răsăriteni. Sfântu Gheorghe.
Antaeus
- Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico
Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.
AnthAnzeiger
- Anthropologischen Anzeiger. Journal of Biological and
Clinical Anthropology.
Antiquity
- Antiquity. A Quartely Review of World Archaeology.
York.
AnUB-LLS
- Analele Universităţii din Bucureşti - Limba şi literatura
străină. Universitatea din Bucureşti.
AO
- Arhivele Olteniei. Craiova; serie nouă (Institutul de
Cercetări Socio-Umane. Craiova).
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AP
APR
Apulum
Archaeologia Bulgarica
Archaeometry
ArchMűhely
Arheologia
ArkhSb
AS
ASS
ASUAIC-L
AT
ATS
AUASH
AUASP
AUCSI
Australiada
AUVT
AVSL
BA
Banatica
Balcanica
BAMNH
BAR
BB
BCMI

- Annales de Paléontologie. L’Association paléontologique
française.
- Acta Palaeontologica Romaniae. Romanian Society of
Paleontologists. Bucharest.
- Apulum. Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia.
- Archaeologia Bulgarica. Sofia.
- Archaeometry. Research Laboratory for Archaeology &
the History of Art. Oxford.
- Archeometriai Műhely. Budapest.
- Archeologia. Organ na Archeologičeskija Institut i Muzei
pri Bulgarskata Akademija na Naukite. Sofia.
- Arkheologicheskiy sbornik. Muzey Ermitazh. Moskva.
- American Studies. Mid-America American Studies
Association. Cambridge (USA).
- Asian Social Science. Canadian Center of Science and
Education. Toronto.
- Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi (serie nouă). Secţiunea IIIe. Lingvistică.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
- Ars Transsilvaniae. Institutul de Istorie şi Arheologie ClujNapoca. Cluj-Napoca
- Acta Terrae Septemcastrensis. Sibiu.
- Annales Universitatis Apulensis. Series Historica.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
- Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
- Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie.
Universitatea din Craiova.
- Australiada: A Russian Chronicle. New South Wales. Woy
Woy (Australia).
- Annales d’Université „Valahia” Târgovişte. Section
d’Archaéologie et d’Histoire. Universitatea Valahia din
Târgovişte.
- Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde.
Sibiu.
- Biblioteca de arheologie. Bucureşti.
- Banatica. Muzeul de Istorie al judeţului Caraş-Severin.
Reşiţa.
- Balcanica. Annuaire de l’Institut des Études Balkaniques.
Belgrad.
- Bulletin of the American Museum of Natural History.
American Museum of Natural History. New York.
- British Archaeological Reports (International Series).
Oxford.
- Bibliotheca Brukenthal. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice / Buletinul
Comisiei Monumentelor istorice. Bucureşti.
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BerRGK
BF
BGSG
BHAB
BI
BMA
BMAntiq
BMN
BMS
BOR
BospCht

Das Börsenblatt
Br J Ind Med
Brukenthal
BTh
Bucureşti
Bucureştii vechi
BUS
CA
Caietele ASER
Carpica
CCA
CCJ
Cele Trei Crişuri
Cetatea Bihariei
CIRIR
CL
Codrul Cosminului
ComŞtMediaş
ConspNum

- Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts. Frankfurt am Main.
- Bosporskij fenomen. Gosudarstvennyj Еrmitazh SanktPeterburg.
- Bulletin of the Geological Society of Greece. Geological
Society of Greece. Patras.
- Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica. Muzeul
Banatului Timişoara.
- Bosporskie issledovanija. Krymskoe Otdelenie Instituta
Vostokovedenija, Nacіonal’na akademіja nauk Ukraїni.
Simferopol, Kerch.
- Bibliotheca Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia.
- Bibliotheca Memoriae Antiquitatis. Piatra Neamţ.
- Bibliotheca Musei Napocensis. Muzeul de Istorie a
Transilvaniei. Cluj-Napoca.
- Bibliotheca Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal „Ioan
Raica”. Sebeş.
- Biserica Ortodoxă Română. Patriarhia Română. Bucureşti.
- Bosporskie chtenija. Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v
period antichnosti i srednevekov’ja. Militaria. Krymskoe
Otdelenie Instituta Vostokovedenija. Nacіonal’na akademіja
nauk Ukraїni. Simferopol, Kerch.
- Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel-Frankfurter
Ausgabe. Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Frankfurt pe Main.
- British Journal of Industrial Medicine. London.
- Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
- Bibliotheca Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
- Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie. Bucureşti.
- Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice.
Bucureşti.
- Birka Untersuchungen und Studien. Stockholm.
- Current Anthropology. University of Chicago.
- Caietele ASER. Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din
România. Bucureşti.
- Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
- Cronica cercetărilor arheologice. Bucureşti.
- Chemistry Central Journal. London.
- Cele Trei Crişuri. Oradea.
- Cetatea Bihariei. Institutul de Istorie şi Teorie Militară din
Bucureşti, Secţia Teritorială Oradea.
- Cercetări istorice. Revistă de istorie românească. Iaşi.
- Cercetări literare. Universitatea Bucureşti.
- Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Comunicări Ştiinţifice. Mediaş.
- Conspecte numismatice. Chişinău.
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Convieţuirea-Együttélés
Corviniana
CPF
CretaceousRes
Crisia
CRP
Cultura creştină

Dacia
Dări de seamă
DB
De Antiquitate
DFS
DP
Drevnosti Altaja
EHQ
EphNap
EVNE
FK
FU
FVL
Geo-Eco-Marina
Glasnik
Glasul Bisericii
Godišnjak
GR
HistArchaeol
HistMet

- Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cahiers des Portes de Fer. Beograd.
- Cretaceous Research. Elsevier.
- Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării
Crişurilor. Oradea.
- Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences France.
- Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei
Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul
Geologic al României. Bucureşti.
- Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk.
Moskva.
- De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca.
- Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana.
- Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj
universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj).
- European History Quarterly. Sage Publications. New York.
- Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei, Cluj-Napoca.
- Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut
Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk. Novosibirsk.
- Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata.
Budapest.
- Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani.
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.
- Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină.
Bucureşti.
- Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the
Serbian Archaeological Society. Beograd.
- Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.
Bucureşti.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Gondwana Research. International Association for
Gondwana Research, Journal Center, China University of
Geosciences. Beijing.
- Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology.
- Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society.
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HJ
HSCE
IJAM
IJO
IPH
Istros
JACerS
JAS
JFA
JLS
JMH
JOB
JPSP
JRGZM
JSP
JSSR
JVP
Közlemények
Le Glob
LSJ
LŞ
MA

Marisia
Marmatia
Materiale
MBGAEU
MCA

- The Historical Journal. University of Cambridge (UK).
- History & Society in Central Europe. István Hajnal Society
of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society.
Budapest. Krems.
- International Journal of Arts Management. École des
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal.
- International Journal of Osteoarchaeology. United States.
- Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of the American Ceramic Society. The American
Ceramic Society, Ohio.
- Journal of Archaeological Science. Academic Press. United
States.
- Journal of Field Archaeology. Boston University.
- Journal of Lithic Studies. Edinburgh.
- Journal of Modern History. University of Chicago.
- Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien.
- Journal of Personality and Social Psychology. American
Psychological Association. Washington DC.
- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu
Mainz. Mainz.
- Journal of Systematic Palaeontology. British Natural
History Museum. London.
- Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for
the Scientific Study of Religion. South-Carolina.
- Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate
Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK).
- Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és
Régiségtárából, Cluj.
- Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris.
- Life Science Journal. Acta Zhengzhou University.
Zhengzhou (China).
- Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior
Oradea.
- Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (19561991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este
continuată de aceeaşi revistă.
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
- Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia
Mare.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
- Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
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ME
MEJSR
MemAntiq
MIA
MJSS
Monumente Istorice
Monumente şi muzee
MPG
MSIAR
MTE
Naturwissenschaften
OlteniaŞtNat
ŐL
PA
PAPS
PAS
PAT
PBF
PLOS ONE
PM
PNAUSA
Pogrebal’nyj obrjad
Pontica
PPP
ProblemyArh

- Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
- Middle-East Journal of Scientific Research. International
Digital Organization for Scientific Information. Deira,
Dubai (United Arab Emirates).
- Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Piatra Neamţ.
- Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya
Nauk SSSR. Moskva.
- Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean
Center of Social and Eductional Research. Rome.
- Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia
Monumentelor Istorice. Bucureşti.
- Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti.
- Marine and Petroleum Geology. Elsevier.
- Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a
II-a. Academia Română. Bucureşti.
- Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest.
- Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
- Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul
Olteniei. Craiova.
- Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest.
- Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Alba. Alba Iulia.
- Proceedings of the American Philosophical Society.
American Philosophical Society. Philadelphia.
- Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin.
- Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. ClujNapoca.
- Präehistorische Bronzefunde. München.
- PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access,
online publication.
- Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL
(Presses universitaires de Lyon). Lyon.
- Proceedings of the National Academy of the United States
of America. National Academy of the United States of
America.
- Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences.
Elsevier.
- Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.

756
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista autorilor

LISTA AUTORILOR
Ioan Al. ALDEA, Alba Iulia;
e-mail: ioanaldea72@yahoo.com.
Călin ANGHEL, Universitatea „1 Decembrie 1918” din 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” din Alba Iulia;
e-mail: sorinarhire2001@yahoo.com.
Mihaela BLEOANCĂ, doctorandă, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei
Române, Bucureşti;
e-mail: mihaela.bleoanca@yahoo.com.
Bogdan BOBÎNĂ, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Baia Mare;
doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
e-mail: bghbobina@gmail.com.
Gherghina BODA, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva;
e-mail: ginaboda15@gmail.com.
Mircea CHINTOANU, Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică ClujNapoca;
e-mail: chintoanu_m@yahoo.com.
Costel CIOANCĂ, Academia Română, Muzeul de Artă Veche Apuseană Bucureşti;
e-mail: kishinn@gmail.com.
Florin CIULAVU, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; doctorand, Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti;
e-mail: florinciulavu@yahoo.com.
Beatrice Elena CIUTĂ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
e-mail: beatrice.ciuta@uab.ro.
Marius-Mihai CIUTĂ, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
e-mail: mariusciuta@yahoo.com.
Ionuţ-Cosmin CODREA, doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
e-mail: ionut.codrea@yahoo.com.

757
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista autorilor

Zevedei-Ioan DRĂGHIŢĂ, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba;
e-mail: dei70@yahoo.com.
Ana Maria DUCUŢA, doctorandă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
e-mail: louvsal@gmail.com.
Nicolae DUMBRĂVESCU, doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
e-mail: ndumbravescu@yahoo.com.
Gareth DYKE, Ocean and Earth Science, National Oceanography Centre, University of
Southampton, UK; University of Debrecen, Hungary;
e-mail: garethdyke@gmail.com.
Violeta-Anca EPURE, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
e-mail: violetaanca@atlas.usv.ro.
Gruia FAZECAŞ, Muzeul Ţării Crişurilor Oradea;
e-mail: gruia74@yahoo.com.
Florin GOGÂLTAN, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca;
e-mail: floringogaltan@gmail.com.
Jean-Noël GRANDHOMME, Université de Lorraine, Nancy, Franţa;
e-mail: jean-noel.grandhomme@univ-lorraine.fr.
Carol KACSÓ, Baia Mare;
e-mail: carolkacso@yahoo.de.
Irina Sovetovna KARABULATOVA, Institute of Social and Political Research of the
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation;
e-mail: radogost2000@mail.ru.
Imola KELEMEN, Muzeul Secuiesc al Ciucului, Miercurea Ciuc;
e-mail: imonox@yahoo.com.
Nursafa Gafurovna KHAIRULLINA, Tyumen State Oil and Gas University, Russian
Federation;
e-mail: nursafa@inbox.ru.
Julia Gennadievna KHAZANKOVICH, North-Eastern Federal University named after M.
K. Ammosov, Yakutsk, Russian Federation;
e-mail: lula1974@mail.ru.
Kenesar Kuanyshevich KOYSHE, Tyumen State Oil and Gas University, Russian
Federation;
e-mail: koishe.k.k.@mail.ru.
Olga Igorevna KRAYUSHKINA, Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula
Region, Russian Federation;
e-mail: jkzkray@mail.ru.
758
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista autorilor

Natalia Borisovna KRYLASOVA, Perm State Humanitarian Pedagogical University
(PSHPU), Perm Region, Russian Federation;
e-mail: n.krylasova@mail.ru.
Marian Adrian LIE, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca;
e-mail: Quirinus_lie@yahoo.com.
Eva MÂRZA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
e-mail: evamarza@yahoo.com.
Iacob MÂRZA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
e-mail: iacob_marza@yahoo.com.
Radu MÂRZA, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca;
e-mail: rmarza@yahoo.com.
Iuliu-Marius MORARIU, masterand, Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca;
e-mail: morariu_iuliumarius@yahoo.com.
Răzvan Mihai NEAGU, Colegiul Tehnic Turda;
e-mail: neagurazvan10@yahoo.com.
Ovidiu OARGĂ, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia;
e-mail: ovidiu_maxim_oarga@yahoo.com.
Yuliya Aleksandrovna PODOSENOVA, Perm State Humanitarian Pedagogical University
(PSHPU), Perm Region, Russian Federation;
e-mail: podosenka@yandex.ru.
Cristian Ioan POPA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
e-mail: cristi72popa@yahoo.com.
Cornelia POPA-GORJANU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
e-mail: pgcornelia@yahoo.com.
Cosmin POPA-GORJANU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
e-mail: cosminpg@gmail.com.
Claudia RADU, Centrul de Biologie Moleculară, Institutul de Cercetări Interdisciplinare în
Bio-Nano Ştiinţe, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca;
e-mail: claudia.radu20@gmail.com.
Ciprian RIGMAN, Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda;
e-mail: ciprianrigman@gmail.com.
Aleksey Nikolaevich SARAPULOV, Perm State Humanitarian Pedagogical University
(PSHPU), Perm Region, Russian Federation;
e-mail: ans05@mail.ru.

759
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista autorilor

Mihaela SAVU, Christian Albrecht Universität, Graduate School, Human Development in
Landscapes, Kiel;
e-mail: msavu@gshdl.uni-kiel.de.
Nikolay SEREGIN, Altai State University, Barnaul, Russian Federation;
e-mail: nikolay-seregin@mail.ru.
Marina Fedorovna SHVEDOVA, Tyumen State Academy of World Economics,
Management and Law, Russian Federation;
e-mail: shvedova-72@yandex.ru.
Adrian SIMION, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia;
e-mail: simion_constantin_adrian@yahoo.com.
Ştefan STANCIU, doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
e-mail: e_trif@hotmail.com.
Marin ŞENILĂ, Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca;
e-mail: marinsen@yahoo.com.
Rareş Sebastian ŞERBAN, doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
e-mail: caraiman2442@yahoo.com.
Gabriela ŞTEFĂNIŢĂ, doctorandă, Universitatea de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
Bucureşti;
e-mail: gabriela.stefanita@gmail.com.
Călin ŞUTEU, doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
e-mail: suteu.calin@gmail.com.
Cornel TATAI-BALTĂ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
e-mail: ctataibalta@yahoo.com.
Anca Elisabeta TATAY, Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca;
e-mail: ancatatai@yahoo.com.
Claudiu TĂNĂSELIA, Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca;
e-mail: claudiu@tanaselia.com
Octavian TĂTAR, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
e-mail: octavian_tatar@yahoo.com.
Radu TOTOIANU, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş; doctorand, Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia;
e-mail: rtotoianu@yahoo.com.
Valentin TRIFESCU, Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc;
e-mail: valentintrifescu@yahoo.fr.

760
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Lista autorilor

Monica URSU, Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca;
e-mail: monaursu5@yahoo.com.
Renilda VAIPAN, Liceul „Marin Preda” Odorheiu Secuiesc;
e-mail: renildakiss@yahoo.com.
Mátyás VREMIR, Societatea Muzeului Ardelean Cluj-Napoca;
e-mail: vremirmatyi@gmail.com.
Sergey Vladimirovich YARTSEV, Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula
Region, Russian Federation;
e-mail: s-yartsev@yandex.ru

761
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

