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AŞEZARILE OMENEŞTI

-

Inchi.să

DIN DEPRESIUNEA ALMAJ.
etnogeografice -

Consideraţii

de zidul elipsoidal al celor două masive muntoase (Semenic

şi Almăj) Ţara Almăjului a constitui1t o regiune fovorabilă dezvioltării
vieţii omeneşti, adăpostind din vremuri străvechi cele 30 de sart:e ale

sale.
Sub raportul relaţiilor om-neitură se poate urmări în :timp o influLn sensul că penrt:.:ru început cadrul IllaJtural a 1arvUJt un rol
primord1al în pirocesiul populăriii. depresLunii, iiair o dată cu dezvoltarea
forţelor de producţie greutatea cade pe factorii social-istorici, cadrul
natural avînd însă î111toitdeaiuna o însiemnărbaite apreci~bilă, omul adaptîndu-se în mod aotiv cond.iţiilo1r naturale în rapont de treapta socială
pe care s-a siltUJat, a modificart: în 1aice1'aşi timp ·cadrul nartruiral înconjrurătO(r făicînd din el un mediu propice dezvol!tă!'ii vi1eţii economice spedfioe acestei depresiuni.
Particuliarirtăţile morf.ologi1ei ne1i:efu1UJi, o climă de adăpost, însă
ou uniele inversiuni ,tJermioe specifice zonelor depresfoI11aJr,e ooirpaitice,
cîit şi reţeaJUJa hidrogriafLoă, raru influenţat modul de repartiţie teritorială
a populaţiei, aceasta conceiI11trl111du-se în lunoa Neirei şi afluenţifor, pe
conuri de dejecţie sau terase.
Colinele şi munţii din apropiere au fost cele dintîi gazde deosebit
de ospitaliere pentru strămoşii locuitorilor din Ţara Almăjului. Aici
au găsirt: oamenii păşuni bogeite pe care le păşteau ruumeroaise itrurme de
oi; pădlllrea le~a oferit lemnrul de construcţie şi lemn penitru foc, adă
poot nartrurnl în vremuri de irestrişti. In m.Ijlocul pădurii oannenid au
făOUJt ,a1oele tîrsăituri ~clilîărtrulri) unde-şi oonstruiau colibele, iair uneori
aoesrtiea se îilltindoou pe S1Uprafo~e aiprieciabile fiind ocupaite de o vegetaţi,e secundară cu păşruni bogart:e.
Fragmen,tarea accentuaită a reliefului La altitudine mai m<:N"e nu a
favoriziat dezvoLtairea unor aişeză.ri omenieşiti mari, însă în razia comunelor
Şopotu Nou şi Dalboşeţ colibele foarte numeroase au generat cătune
care la recensămîntul din anul 1966 au fost declarate sate şi care în
perspectivă vor CUJnoaşte o ialtă dezv.olitiarie în lumina lucrărilor de sisen:ţă reciprocă

temaiti~.

Cu timpul oamenii :au cobocît în vatra depresiunii, oare înregistooază valori reduse ale energ:iiei reliefului, fiind aitriaşi de posibilitaiteia
dezvo1tării unei economii mai variarbe în mpo,rit cu ,oadrul n1aitwral local:
tereruuri ou soluri mai fertile propiJCe dezvo1tării 1agrioultruriti (soluri
brune de pădure, soluri siJ.vestre brune şi brune-gălbUJi, .S10luri roşii
montane de păduore, reoozÎ!Ilie montaine), apă potabilă (aprovizionarea
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au apă fiind foarte dificilă la altibudine mare), o climă de adăpost
oglindită de prezenţa vege1Jaţiei şi fa1uruei de tip subme<literanean: căr
piniţa,

mojdreanJUl, liliaaul sălbatic, scorpionul (Eu.scorpius eUiropaea),
pe valea. Rudăriei inf1uen1Jaită şi de expoziţia sudică a versanţilor şi prezenţei calcarelor (Cla.l"e generează un relief oarstlic).
In V'a!tră popclatţia Il!U ~ ~art; în lunca Nerei, fiind o zonă mlăşti
noasă, ci a iaLes regiunea de conrtiact înitre depres~une şi m unrte de-a 1un gul rîurilor, aproape de iterenurile agrioole, apă, păşune pentriu animale,
pădurile de fag, gorun, cer şi gîrnd.ţă. Abiia după unele lucrări de bonitare s-a stabilit în apropierea rîuil.rui Nera, ,apărînd satele Prilipeţ, Pă
taş inf1uenţiart;e şi de prezenţa dll"'Umu1ui care străbate depresiunea.
Vetrele siaitelor au ooboait în depresiune. d~r muntele nu a rămas
lipsi,t de viaţă. Aici aiu corutiruwart: să exi&te oolibele ca aşezări semiperma.nel11te pentru va:lorifiioorea cadl'UJ1ui naitural cu păŞU!Ile, pădure, cit
şi legat de tradiţie. Aşa se explică de ce şi în prezent aşezările omeneşti sîrut răspîndd.'te pînă la aJJtittUJdiirue mare (900 m), că vmţia şi aotivitatea umană au găsit posibilităţi de dezvoltare pînă la valori apreciabile.
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A vînd un oaicLriu n.rartiurial variat, "m largii posibtlillt.ăţi de umanizare,
a oorus:ti.tiuirt din 1timpuri stravechi 1um. meidi1u propice dezvoltării aiotivi1tăţii urr:ane.
DescoperirriiJ.e arheologice 1aJtestă pre2ienţJa omului în aooaisrt:.lă regiiua1e
încă cu 3000 de ani în urmă. In raza comunei Rudăria, la Piatra Mare,
Cioaca Oliamu1u:i, Marinovaicea, S-"au găsiit umne ale iaşezărilor omeneşti
care datează diJn penioada ha.J.lsta•ttiiaruă timpurile. Din epoca broozului
se menţionează ca ,aşe2m'e omel!'l!ească sartruJ. Gîrbovăţ, il8!I' dllin cea a fJeru1ui, Băniia. Pe rteritoriuJ. •comunei Dalboşeţ se găseştie „Oei1laltea Gră
dişte" care datează din a doua epocă a fiierului, în prezent rezerviaţie
Ţara A1măju1uii

arheologică.
SăpărtruirHe airheologice şi documerute1e istorice artestă prezenţa unor
aşezări omeneşti şi din epoca daco-romană. La Dalboşeţ, pe partea stingă a drumului ce duce spre lablaniţa, la distanţă de 1,5 km de comună,
în punctul numit „Dragomireana", se găsesc urmele unei fortificaţii mili-

taire de diJ:nenrsiJuni miai.

De ·B!semenea, umnele unor :a-?ezări rorniane se îrutîlnesc 1a „Cetate"
pe teritoriul cornUillei Bozovici şi 1a RUJdăriia, Îlll ziorua de oonflruienţă a
rîului Nera cu pîriul Rudăria, pe malul drept al 1a.oestuila, lia looul zis
„La comoară".
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In perioada ,I'O!l1.0lillă 1egătiua-ile •aşezărilor omeneşti dim Ţara Almă
julrui ou exiterioriul. se realiziaiu pe d:riumul oare pornea de l·a Plrugova
pînă la Vărădia prin Petnic, Lăpuşnic, Dalboşeţ, Sasca, Potoc.
In epoca migraţiunilor, Almăju1, oo şi îrutreg Ba1na1iul, ,a rt;recut pe
rînd în stăpînirea diferi.,telor pop01aire miigriaitoo:rie. In ,secolele al VIIX-lea se menţionează prezenţa slarvilor, agricuLt·ori şi păsitori, ca.re au
convieţui.Jt ·CU popul1 aţi1a 01llltohtonă din A1măj (fiind asim:iliaţi în masa
acesteia) şi de la care s-au păstrat unele toponime: Socolţ, Svinecea,
SiI1lÎ.vir, Glainibreg, Serivaoea, Orloviaiooa.
Măr:tiurii dooumentare relevă perutiru secol•ele IX-X prooeSIUl de
formare a relaţidlor fieudale de tipul oneZJaJtelor şi voievodatelor. Cronica „Nota['luliui •anonim" menţiornează cnem1JUl 1ui GLad oare-şi 1aiveia oentrul poliitiic pe teri1tori'll1 aotua·l al judeţu;]Jui Cairiaş-Severin.
Sub ocupaţi·a ungur:tlor sîl11t desfi:inţJaibe voi1eviod~1e şi apair comli.taite: Cet11ad, Timiş, ToronJ1Jal, Oairaş şi Sev·eninul din1 care făcea pa:rte
şi districbu1 Almăj despre oare se menţionează în mai mui!Jte rînduri
ca fiind un diistrict privilegi1a1t.
In sec. ial XV-lea, alălburi de populaţia a.1U1tohtonă se mentioneaoo
prezenţa unei populaţii de origine sîrbă provenită de pe malul drept al
Dunării, daitorîtă perkoliUJlui tlllroesc.
Din 1552 Ba.rnlltrul oade s.ub oorupaţi!e iblwceasoă, însă Lugojul, Caransebeşul, Mehadiia şi Almăjul sî.rut cuceriitJe 1
abiia în 1558.
Daică în timpul ooupaţi·ei turneşrti se înregistrează o cl'eştere lentă
a populaţiei, după paiooa de la Pass8.il'oviltz dÎIIl arrml 1718, Ba.natul
Timişan, inclusiv Almăjul, revine Austriei oare oo1onizează aceialSltă provinc1e ou o populaţie de origIDe germană iaitrasă în min.eI1i1t şi administraţie (în A1măj pentru etxra.gerea aurului din Miniş şi Nera-neeconomi1cos).
In timpul răzbai•ului aUS1tro-4Jllrc din alilii 1737-1739 şi a răscoalei
Cl!l11tiha.bsburgiioe se menţiornează lupta almăjenilor şi î:ndeosebi a oelor
din Băni1a împotriva st:ăpîruiirii austriece. Tot în a-0ea:stă perioadă ciuma
şi foameitea l8.IU im.fluenţat soăde!'ea l11llimer1că a popu1aţiei în Almăj oa
şi în toit Banatul.
După războirul dtn 1737-1739 au fost aduşi oei dinitîi olJteni „penJtl"U
a fi în pădUJr•e", J1air •ail.ţii aru veniit dil!1 oouza ·ocupaţiei ifJU1~ceş1ti. Sub
Maria Terem (1740-1780) se pun bazele orgiaini:ziaţiei milirtlare g:răni
ce:neş.ti, fiapt oaire a· dm:f1uenŢait dezvoltariea Bowv1ciUJliui oa UIIl renitr:u
important cu 1aisemenea flIDCţi'lllile. In timpul stăpîniirii 1aiustri.eoe Almăjul
se lega de regiunile vecine prin drumul care pornea de la Sasca, Stăn
cilova, Dalboşeţ, Şopotu Vechi, Bănia, Rudăria, Prilipeţ, Pătaş, Borlovenii Noi, Mehad~a.
In jurnia:lrul de călăito:rie a~ lui Iosirf aJ. II-lea din 1773 SÎ'rut menţio
nate în Almăj 13 siartie, toarte româneşti. Sîl11t arnÎ!Illtiite de 1asemel1lea
acele tîl'săituri ca1re ocmpa.iu suprafeţie îrutinse şi pe -.oa'I'le păşteiaiu tUJrmele
de capre şi oi, iar diirrtre oulrbulri, ooa a pol"lLmbuh.i:i şi •a prunUt1u:i.
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In ha11ta lui Fr. Grr-ise1mi îrutoomirtă ou rtrei aind mai tîrziu aipaT cele
13 sate din Ţara Almăjului: Moceriş, Lăpuşnic, Bozovici, Pătaş de Sus,
Părtaş de Joo, Borloven'Î!Î Vechi., Puitrna" Dalboşeţ, Prigor, Bănia, Gîrbovăţ, Şopotu Vechi, Stăncilova.
Cele mai vechi aşezăiri omeneşti menţionate în docwnentele istorice
sînt saitele Bozovici şi Rudăr~a. Saitul Bozovki este amintit din anul 1241,
anul năvălirii <tătarilor (Pl. VII). Din oele ma~ vechi timpuri a constituit
centrul prindpail. (eoonom1c, oulturaL, social) al Ţării Almăjului, fapt
care a determinat pe unii oameni de ştiinţă să extindă numele asupra
întregii depresiuni. Sub dominaţia Imperiului habsbl.Ilrgic îndeplinea rolul admi1nisitrativ ca reşedi.Jnţă de plasă. Era cunoscut oa un tîrguşor
mai însemrnart pentru exportul de virte. Unii istorici maghiari susţin că
primii locuitori ai Bozoviciului au fost unguri, însă tot ei menţionează
că în rtJLmp ce ron:ano-catolicii se străduiau să-şi aducă un preot srtabil,
românii aveaiu cinci preoţi. Este pomein1t în conscripţia de la 1690 şi de
asemenea ieste trecut ~n hwta oonrtelui Mercy ca o ~zare însemnată.
Saitul Hudăria este amiintit în acelaşi an cu Bozoviciul (1241). S-a mai
numit Gîrleşti după famiHa Lui laicob de GiirHşrtJe, ban al SeverinulUJi1
pe moşi1a căruia em si:tuaită aşezairea. Pe la mijloouJ. sec. aJ. XV-lea
această famhli.e sităpinea o moşi1e oare aiparr-ţine aizi la rt:rei oomune: R~
dăria, Prilipeţ, Bo:i'Jovici. Se 1 arrninteşte că Matei Basa:naib a cerut ajutoir
acestor Gîrleşiteni în lupta perutru ocuparea tronului în Ţara Românească.
după ca.rie a împrop:ri1etăirilt în 01.itenia pe toţi almăjenii care l-'alll 1ajUJtart.
Din sec. al XV-lea sînt aminrtite saite1e Bănia, Moeeriş, Părtiaş şi Pri11peţ. Satul Bănia este amintit în documentele anului 1484. S-a mai numi1t Margina sau Bandfa şi Piaruia. Locuitorii au l'Uiat pamte la ruUJmeroase
lupte împotriva itmriahloc care iaJU distrus-o în 1789. Se păsitreaiză de lia generaţiile trecute ştirea că Horia ar fi primit ajutoare de la locuitorii
aioestui sat şi de la a1te sate almăjene. ln treoot 1oomu:rua a fost puternică
şi a jucait un rol de seamă în iSIOOria AlmăjuiJ.ud. ln 1 oonsaripţi.Ja disrtri1ot~
lui Caransebeş d!Îln 1603 se arrniruteşte de ISlaltuJ. Pă1taş de Jos. In sec. al
XVIII-lea sînt amintite două sate; Pătaş de Jos situat la confluenţa pîrîului Păltaş cu Nera şi Pătaş de Sus la trei krrn amonrtle de i~orul pirîului Păltla.ş. LăpuişnÎIC'lll Mare şi Prigor diartieaeă docurrneiru!JaJr din sec. al
XVI-lea, iar din sec. al XVII-lea, Dalboşeţ, Borlovenii Vechi, GîT"lxwăţ,
Şopotu Vechi, Putna, una din aşezările vechi din depresiune este identică cu 1ooalitateia Iablacirua amintită în documente din ainul 1402. Esite
reamintită în 1484 ci-nd iregieLe M0ltei CO!rVin a donat--o 1ui Iacob Gîr1eşteanu pentru merilte deosebLte în LuprtJa ou 1Juricii. Aşezări mad noi din
sec. al XIX-lea sînt: Ravenooa:, înrt:emeiaită în ianul 1828 de căitre coloniştii cehi 1adu:şi ÎIIl tmpul Impeiriuliui aootro-unga.r, iiar Bor1ovenii Nod
şi Şopotu Nou au luat fiinţă în 1899 prin „roire" din satele „matcă"
Borlovenii Vechi şi Şopotu Vechi. Cele mai noi sate declarate la recensămîrutul din arnul 1956 sînt de fapt mail. vechi ca aşezări omeneşti, ele
provenind din sălaşe.
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CLASIFICAREA
ASUPRA

CONSIDERAŢII

Deşi Banatul este pI'Ovincia istorică cu o mare den.siitate de aşezan
urbane, în Ţara Almăjului acestea lipsesc. Singura aşe~ ou un aspeot
urbanistic este comuna Bo:zJovici oare de-a 1Wlgul ·timpului •a îndeplinii!;
o serie de funcţiuni administnaitive.
Pînă 1a reforma aidministratirvă din ailllll. 1951 în depresirune erau
31 de aşezări dirutire oare 16 saitie .şi 15 oătu:ne (a căror populaţie e:ria
indusă în .ooa a. s.artelor), oare La recensăm]ntul din anul 1956 iau fosrt
trecute în oaitegoriia sa11Jelor. In urma împărţirii administrative din 1968
a1U fost dedarat1e 7 Teşedinve de comlllilă (Bănia, Bow;vici, Lăpuşn.icu
Mare, Prigor, Rudăria, Dalboşeţ, Şopotu Nou) şi 24 sate, a căror activitate economică sie desfăşoairă 1aproxirn1aitiv în două p1anmi: vaitra depres~unii din valea Nerei pîruă la 500 m a.lJtiJtru.dine şi raima mornbaină de La
500 m pînă l·a ooa 900 m. Saitie1e mari cu o populaţie mai nume.roasă
(400-900 locuitorii) sîrut aşezaite de o pa.nte şi de 1a1ta a rîului NeTa urmînd în general linia de oorutaot intre vartiră şi munbe. In această zonă
densitatea 1aşezărilor omenieşti depăşeşte media depresi.umii oare înregistrează 6,2 aişezălri La 100 km 2, fiind siitruiaite în general de--a lungul unor
văi, în 1uncHe aioestoca, pe oonuri de dejecţi·e, terase sau mid golfuri dep!'esionare LnsiTlllLa•te în ra1ma munitoasă.
Comuna Bozovki, considerată „inirna A1măjulUJi" este si•tru.ată parţial în lunca Minişului şi pe terasa a III-a a Nerei la cca 1 km distanţă
de oonf1uenţa Mirrişului cu Nera fiind străjuită în nord de dealul Cîrs:tu
(357 m) (Pl. VI).
Pe partea dreaptă a dTurrniul'lli judeţean Bozovici-foblaniţa la o distanţă de 6 km de Bozovici este aşezat satul Prilipeţ, pe ambele maluri
ale rîului Nera, în lunca acestuia. In continuare satul Pătaş, este situat
în lunioa Pătaşulrui şi a Nerei oare-I despainte de Borlovienii Vechi a
cărui v.atră se desfăişooră fot în 1lllnca 1aoestui irîu 1a poale1e dealului Bujoru. Ultima aşezare din nord-est situată în zona de ştrangulare a depresiunii este Borlovenii Noi, între pîriul Ţerova 1a est şi Brezo;va la
vesit. Spre 'Sl.lid-<est de aoelSltJa, pe via1ea PUltnei, într--0 :ziană deluroasă, se
află satul cu aoelaişi nume 1'a o a1ti1rudiine mad mare de 400 m între dealul Feregarului la nord şi Gerişte la sud. La distanţă de 10 km est de
Bo:z;oviici se 1află satul Pirigor S'~tuait în 1ui111oa riu1ut Prigor şi pe terasa
a III-a înt1re DîJm,a Prigooului 1a nmd (528 m) şi vîrful Bi1otecu (398 m)
1a sud. Intre Rudina Mare şi Vîrlopu Mame, în l'llilioa pîrîului Rudăria,
se află ·saitul ou 1aoelaşi n'lllffie, dar în paritea: v·estică a aicesitwa, La distanţă
de 7 Km soo-est de BoZ10vici, este .aşemt sartrul Bărua în 1u111oa rîu1ui Bă
nia şi pe tel'asa a II-e îrutre o zonă dleluiroasă fo1imaită din dealul Vertopul Mare (427 m), dealiul Tăini (401 m), Iar la sud dealul Bănii
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(421 m) şi Vindereu Mare '(448 m). Saitul Gîrbovăţ este situait în lunca
rîului cu aceliaşi nrume, iar Şopotu Vechi parţial în lunca pîrîului Şo
pot şi pe terasa a III-a. Pe malul stîng al rîului Nera situait la 1 km de
acesta şi 10 km de Bozovici se află satul Dalboşeţ pe conul de dejecţie
al rîului care-l străbate şi pe terasa a IV-a. Ultima aşeza.re din partea
sud-vestică este Şopotu Nou situat la contactul dintre lunca Nerei şi
rr:unte, de-a lungul pîrîulJU:i Buceaua pînă aproape la confluenţa acestuia cu Nera~ Tot pe malul sting 'al Nerei se află satul Drişte ale cărui
case sînt împrăştiaite pină în zo111a colinară. La sud-vest de Bozovici şi
cca 2 km distanţă de Nera se află Lăpuşnicu Mare situat pe conul de
dejecţie al pîrîului Lăpuşniic şi 1unoa acestuia 1a poalele dealului Oresticu, dealul Cornilor şi Padina Maire. Satul Moceriş este situat pe conul de dejecţie al pîrîului Moceriş într-un bazinet al depresiunii, măr
ginirt de dealul Poienelor 1a nord, Zmu1ma Mare şi Dealul Mare în sudvest. La 7 km distanţă de Şopotu Nou, de-a lungul drumului judeţean
Bozovici-Şopot-Sasca-Moldova Nouă, pe dealul Şestu Stăncilova, în
apropiere de Cetatea Almăjului, se află situat satul Stăncilova. Intr-o
zonă muntoasă, la mai mult de 700 m aJ.rtiitudine, se găseşte sa.tul Ravensca. Tot pe culmi sînt sihmite srartJele V alea Răchiltei şi Ur:cu iar
Boina şi Boiniţa de-.a lungul unor văi tinene pe culmile străbăirute de
ele.
După poztţia lor geografi.că, aşezările rurale din Depresiunea Almă
ju1ui pot fi clasificrate în urmărtoarele tipuri:
a - Saite care ocupă art:ît porţiuni de Luncă dt şi de terase: Bozovici, Prigor, Bănia, Şopotu Vechi.
b - Sate si1tU1aite în luncă: Prilipeţ, Păitaş, Borlovenil Vechi, Ru1

1

1

dăria, Gîrbovăţ.

·c - Sate sirtuate în văile din zonele miaii înalte: PUJtna, Boi.na, BoiBîrz, Pon:easoa, Valiea Minişu1ui.
d - Sate raşeZ<llte pe conuri de dejecţie şi :terase: Moooriş, Dalboşeţ, Lăpuşnicu Mare.
e - Sate situate la contactul dintre luncă şi munte: Şopotu Nou.
f - Sate de culme: Stăncilova, Ravensca, Valea Răchitei, Urcu,
Reşiţa Mică, Cîirşa Roşie, Poie111ele Boinii, Răchita.
Aproape :toaite iaişezările omeneşti din Ţara AlmăjulJU.i au aVUJt alrte
vewe înainte de ooc. ral XVI-lea s:iitoote 1a a1tttudini rnai mari şi cun.oooute azi SJUb Illl.Lmele de „siait Bătrîn" sau „ţarină". Loouiltorii de la
munte ·care şi-au constrriuit oo1i!bele în „sbăguri" (Locuri d05Il.ice) din
cauza popoarelor migratoare, '31U ooborîrt jos la dealuri după trecer-ea
acestora, fapt care a făcut să se păstreze pînă astăzi expresia „cobor
în Almăj".
In cazul comllrilJei Bozo·vici fenomenul de coborîre se poate rurrn.ăTi
în mai mu1te etape. Cea mai veche aşeZiaire diin mereaua comunei a
fa.sit satul Ou.sere (ami;rutilt în arntl 1370) siltuat în poiana ou oaoe1aşi nume
spre i!Zvoarele rî·ului Miniş. Peste cîteva suite de amâ acest sat a dispăn11t
perutru ca să se înitîlnească o nouă aşezare 1a P0111Jeasoa şi Tăria tort pe
niţa,
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rîul Miniş, apPoximaitiv pe CU!r\SIUl mi,jlocht, iar mai rtîrzi:u locuitorii
acestor saite au (loborît pînă aproope de ·confluenţa rîu1ui Miniiş ou Nera,
luînd fiinţă saltul Bozovici. De asemenea se poaitie ll!rnlări coborîrea popu1.aţiei din satul Bănia. Iniţi·al existaru trei că!tune la o distanţă de cca
4 km spre sud: unul pe „Ogaşul Corbului" afluent al Văii Mari, al
doilea pe „Cioaca l1ui Bodrilă" în .apropi1eTea. „Poienii Hoţiulrui" şi al ibreilea pe „Valea Mică". ln această zonă s-au găsirt monede de aur de pe
vremea lui Traianus Decius, care a domnit pe la anul 238 e.n. Numele
satului în acele rtimpuri a fost Marginea da1tori1tă poziţi·ei sale la margmea păduirii.
Satul Gîrbovăţ a fost sirtiuart pînă în anul 1672 în locul nllllllit „Să
lişte" puirtînid ·această denumire pînă în amiul 1756, cînd, din cauza unor
inundaţii şi alunecări de 1
teren, locuiitoirii S-<aru mutat în valea Gîrbovă
ţului de la oaire şi-.a hlialt •numele noul sat întemefa1t. Şi Borlovienii
Vechi, ou 200 die ani în u:nmă, a: fost situat mai î:n 1amo111te la pu11!Ctul
numit „Bujor" unde se mai văd şi azi ruinele unei vechi biserici, iar
Prigorul şi-a format noua v1aitră din mai multe oăitunie situate la „Rueni"
oare purtaru un nume comun Sălişte: Sălişrte, Sălin, Sooc, Rueni, Boc,
Ramiţia. De asemenea looui1torii saitului Moceriş au oobor~t din „satul
băitirîn" si1tooit a1tădată pe deal!ul din vestul vetrei ·actuale. Tot Sălişte
s-a numit şi Lăpuşnicu Mare în timpul cît a fost situat cu cca 4 km în
amonte pe pîrîul Lăpuşni•oului., şi Pătaşul ca·re .era e.şeza;t către obîrşia
pîrîului Pătaş (Pl. VIII).
Comuna Rudăria s-a form0!t şi ea din mai multe cătune însă aioesteia
erau situate spre Nera: Ielocu, pe pîoriul cu acelaşi nume. Rusnic pe
dealul Rusnic şi Margiianova. StrămUJtariea looruilbori1or din Rusnic şi
Margi1anova s-a făouit în timpul lmperirului ausitriac, cî:nd acestora li
s-a impus să-şi construiască noi oase în Rudăria penrtru a putea fi mai
si1tuat pe paruşor aidmi:niSltnaită o populaţie regrupată. Saitul Prilipeţ 1
tea dTea;ptă a Ne.11ei .şi-a •avut de asemenea vatra siltUJaltă la alitiltudine
mai mare în zona piemontană pe dealul Teilor. ln cazul Şopotului Nou
se observă îrutr-run f:el fenomenul invers, de wcare a locuinţelor 1a alii1tudini mai mari din ·anul 1910 în urma uniei inundaţii, 1o are 1a distrus
majoriltatea caselor din viatra satului.
ln afară de 1a:şezările permanerute (sate, comune) în depresirune exis~
tă şi nlllllleroase .aşezăori semipermanerute, sălaşele, leg,ate de neoesi·tatea
exploatării ·oadriului na1tural ieu păşuni. ln jurrul anului 1884 acestea
eDaU mult mai numeroase (Pl. IX).
Ca aişe:oări omeneşti, să1aşe1e au o vechime mai ma11e în Ţaria Almă
jului. Populaţia a locrui1t iniţial în 1ooesi1Je colibe şi numai drupă realizarea.
unei siwaţii materiale favorabile a coborî1t în sarte oonstruind oaisele mai
mari. lnaiillte de cooperartiviZJaJrea aigrku1tmii unele sălaşe erau ·OOnstrui't.e pe parcela cea. mai mar·e şi 'OU pămîrut mai bun, de la sate ispre
colibe exiistînd o pendulare permaruen:tiă. In prezeillt, la săl~e se adună
n'lllll1ai n'lltreţul „iierDJaJti1c" în timp oe restul 1oerealelor sînt aduse în
sait. De la Sfîntu Dumitru (26 oct.) dnd se coboară vitele de La pădure
1
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este complet reoolitiată începe activitatea la colibe, oare ţine
la Sfîrntul Gheorghe (23 aprilie) sau 1 mai. In unele sălaşe, în
perioada de iarnă, rărrnîne dneva oare doarme permanent ,cu vitele şi
ziua le mai scoate la păscut; la majori'1la.itea însă nu doarme nimeni.
Proprietarul pleacă dimineaţa la colibă, hrăneşte vitele şi stă pînă seara
cînd închide şi coboară în sat (Pl. IV, 3). Dacă înainte, în gospodări'a
din sat rămîneau numai bătrînii şi copiii, cei tineri urcînd la sălaşe,
s1tuaţia 5-a inversiait în ultima vreme., oei tineri fiind ocupaţi în cadrul
cooperativelor agricole sau la exploatările forestiere. Se observă însă
că la Şopotu Nou, Şopotu Vechi, Gîrbovăţ, Bănia, Prigor (satele de pe
rama munţilor Almăj), sînt unele sălaşe locuite permanent şi anume în
cazul familiilor formate din 2-3 generaţii cei vîrstnici stau în acesite
aşezări. Se constată că în ultimii ani numărul sălaşelor din depresiune
scade, urmarie a unor mă,suri luate de căltre consiliile populare. Este o
măsură nu dintre cele mari judicioase dacă ne gîndim la poziţia geografică a ooesitei depresiuni cu precipiitaţii abund.erute ,tocmai în rama
muntoasă unde există oea mai mare µM"te a păşunilor na.turale şi unde
se impune existenţa uruor asemenea adăposturi atît pentru oameni cit
şi pentru anima1e şi depozLtarea nlUJtreţului. De asemenea este bine să
ne gîndim la tradiţia milenară a p:>porului nootru oare s-a înfrăţiit cu
munţii împăduriţi în timpurile cele mai g:rele din istoria lJui.
pînă

MARIMEA MEDIE A SATELOR ŞI CLASIFICAREA LOR DUPA
NUMARUL DE LOCUITORI

Poziţia geografică a 1aşezărilor omeneşti din vaitra diepr.esiunii a
fluenţat într-o oarecare măsură concenJtrarea popu1a!ţiei în rapol't

inde
posibiHtatea mai ma.re de valorificare a. cadrului naiturnl, oomparaitiv cu
oele din zona mon<tană oaJ'e ooncenJtrează o populaţie mai puţin numeroa.să. La recemsăcrnîrutul din anul 1966 în Ţaria Almăjului satele de
mărime foarte mkă deţin o pondere de 580/0 din rtota1ul aşe~riloc
omeneşti şi o singură aşezare foarte ma.ire., Bozovici. Măir1mea medie a
Slaltelor este de ooa. 700 locuitori. In oroinea mărimii, după numărul de
locuirtori, pe teritoriul Almăjului se evidenţiia1:ziă patru categorii de aşezări:
a - Aşezări foarite mairi, cu o populaţi1 e oe depăşeşte 3000 LoouLtori:
Bozovid.
b - Aşezări mari, cu o p:>pu1aţie înrtre 1000-2999 1ocu~tori: Prigor,
Bănia, Prilipeţ, Dalboşeţ, Şopotu Vechi, Lăpuşnicu Mare, Borlovenii Noi,
Rudăria.

Aşezări miici ou o populaţie în tre 500-999 looui11Jori: Gî-rhovăţ,
Borlovenii Vechi, Pătaş.
d - Aşezări foarte mici ou o populaţie sub 500 locmirtJori: PonJeaooa,
Valea Minişului, Bîrz, Boina, BoiniţJa, Prislop, Reşiţa Mică, Putna, Şopotu

c -

Moceriş,

1
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Nou, Cîrşa Roşie, Driştie, Poienele Boinei Ravensca, Răchita, Stăncilova,
Urou, Valea Răchitei, Valea Roşie, 1loaite ootele provenilte din sălaşe la
oare se adaugă Şopotu Nou şi Putmia.

CARACTERELE MORFOLOGICE ALE AŞEZĂRILOR. CLASIFICAREA
MORFOLOGICA (DUPA FORMA, STRUCTURA, TEXTURA)

Fa•atorii geografici., istorici şi eoonomici stau la ha21a lămuririi probl1emei formei, stf'UIOturii şi itexturii aşezărilor omeneşti din Ţara Almă
j ului.
Satele mai depărtaite de munte şi străbăltute de o apă şi un drum
principal au o sitruo1Jură aidunată. (PI. I-III). Unde căile dle oomunioaţie
se reduc la drumurHe de cimp sau poteci şi UI1Jde predomină economia
pastorală, struotura oaselor este răsfi1rată.
Struotura adunaJtă a caselor din vatră este o urmare şi a unor măsuri
luate sub Imperiul aiustriac de .regrupare a satelor pentru a putea fi
mai uşor administrate. In une1e sate au foot întoamire planuri noi cu
stră.zi drepte perpendicuLa1e una pe oeala1tă. Sa-te1e mtci au fost desfiin~
ţate şi populaţi1a obligaită să-şi conSitruiască locuinţe noi în saitele mai
mari. Au fost tria.saite drumuri pe ter.enuri mai puţin ·aJCcidenita. te în locul
celor siituate la a.Ltitudine mai mare şi oa.re azi sînt folostte ca drumuri
de ţarină. Pentru o administrare mai bună toate saitele au fost incluse
într-una din cele patru categorii: saite fonmaite din 200 fomilii, 150 familii, 100 şi 50 familii. Pînă a1tunci sa.tele almăjene chioar şi cele din
vatra depresi•unii a:u av•Utt un carnder împrăştiat, aşa cum se mai întîlnesc în raza comunei Cornereva (de pe ·riul Belareca), din carie oa.uză
numele unor .aşezări erau cunoscute nUJmai după numele proprietarului.
Satele si.tuate în ZJOrna munt·oasă mai păistrează acest oairaoter împrăştiat, casele fiind si1tua•te 1a distanţă de 200-400 m datorită concentrării proprietăţii fiecărei familii îrutr-<o singură parcelă în cuprinsul
căr:eia şi-a st01biliit gospodăriia. Nurrnai unde srutul este străbătut de o
ar.teră principală de oomunioa1i·e sîillt înşi1riate <eiaise şi de-a lungul ei cu
tendinţa de apropiere între ele (exemplu Stăncilova, situat pe drumul
Bozovici-Sa1Soa-Moldova Nouă).
Forma SBJtului almăjan, în general e liniară, alungită cu unele .tentacule, sau poligonală. (Pl. I-III). Casele în satele din vatra depresii.unii
sînt lipiite între ele, aiu fo1Ja,da cu la.tura mare orieruba·tă spre stradă
(Pl. IV, 1-2), iair pe aili0curi (oasele mai w.chi) se :menţin cu Laitura: mioă
orientată spre 'stradă. Gospodăiriile sînrt; bine organi.za!te arvînd curţi şi
livezi cu pomi fructiferii.
Morfologita actuală a aşezărilor omeneşti din Ţara Almăjului dă posibilitatea eviden ţi•erii 1a cinci 'tipuri de siate:
1
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a - Sate adunate şi alungtte de-a lungul apelor şi
Bănia, Rudăria, Şopotu Vechi, Şopotu Nou, Prilipeţ (Pl. II,
II, I; III, I) şi Lăpuşn1cu Mare.
b - Sate adunate şi alungite cu
sau drumuri: Prigor, Putna, Ravensca,

rarr:ificări
Pătaş (Pl.

a drumurilor:
4; I, 4; III, 2;

de-a lungul unor ape
II. 2, 3, 5; III, 3) şi

Gîrbovăţ.

c
(Pl. I,
d
e

- Saite adunate-poligonia1e: Bozovici, Borlovenii Vechi,
1-3), Borlovenii Noii şi Dalboşeţ.
- Sate risipite cu tendinţă de adunare: Stăncilova.
- Sate risipite: Driştiie, Urcu, Boina. Boiniţa, Valea
Răchita, Cîrşa Roşie, Valea Roşie, Poiendle Boinei.

PROFILUL ECONOMIC AL

AŞEZARILOR ŞI

Moceriş

Răchitei,

CLASIFICAREA LOR

FUNCŢIONALA

Factorul economic determinant în dezvoltarea şi repartizarea aşeză
rilor rurale din Ţara Almăjului l~a constituH agricultuna, oare a stat la
baza înfiinţării şi repartizării 1terttoriale a celor 31 de sa1te; industr1a nu
a avut o importanţă în a,oest sens, iar transporturile deşi mai puţin
dezvo1tate dedt în alte părţi ale ţării (nu există nici o cale ferată) aru
avut o oareoare însemnăitaite, aproape toate s.atele din vatră fiind sirbuate
şi de-a lungul dru.·nulrui priincipal oa·re pune în legătură această depresiune ·OU alte regi:uni ale ţărli.
In prezent, 800/0 din totalul aşezărilor omeneşti au o populaţie activă
ocupată în agricultură (de la 630/o din totalul popul1 aţiei active în saitul
Bîrz, la 1000;0 în Valea Rnşie şi Cîrşa Roşie) fopt care dă oa:mcterul
dominant agrar al depresiunii. Din totalul populaţiei active ocupată în
agrioultură femeile deţin o pondere de 580/o, iar în indootri e bărbaţii
rep11ezintă un procent de 860/o din toitalul populaţi·ei ai0tiv,e OC'Upată în
această ramură. 9, 70/o din totalrul satelor au o populiaţie activă ooupată
în indootrie; 6,40/o în industrie şi agriculrtură şi numai 3,20/o aJU o populaţie aiottvă ooopaită în agricultură şi servicii. Deşi satele au un pronunyat profil agrar, toituşi se .oonstată o speci.ializa·re în cadrul ·aicesitei ramuri
ecanomioe şi se dife.renţiază în acelaşi !timp oele cîteva aşezări cu o
populaţie ocupată în alte ramuri de aotiviitaite.
Deci după fUilJCţiunile a.vuite, aşezările rurale din Ţara ALmăjului
pot fi încadrate în urmăitoarele tipuri:
a - Sate agricole propriu-zise cu subtipurile:
- sa'te spedalizate în ou11Jura cerealelor, pomicultură şi zootehnie:
Prigor, Pătaş, Rudăria, Şopotu Vechi, Prilipeţ. Sînt satele· din vatra
depresiunii unde luncile şi terase1e sînt cu1tivarte cu cereale, înălţimile
1
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livezi cu pomi fructiferi, îndeosebi prunul

păşuni şi

(Pl. V).

- Sate specializate în zootehnie şi pomicultură: Boina, Boiniţa,
Pod.enele Boinei, Ravemoa, Cîrşai Roşie., Valea Roşie, Urou, Răchirba,, Valea
Răchttei, provenite din sălaşe, unde creşterea animalelo:r este o s1Ubramrură cu tradiţie.
b - Sate agricole şi de servicii: Bozovici, în care se împleteşte
cultura oe realelor, L'iootehni.ia şi pomicultura cu fUJ11cţi1a de servicii oa
urmare a faptu.lui că Slaitul a fost din timpurile cele mai vechi oenrtrul
administrativ al ALmăjului, fiind reşedinţă de plasă, de raion etc. Populaţi.a •activă ocupată în industrie deţine doar un procen't de 150;0.
c - Sate industriale propriu-zise: Poneasca, Valea Minişului, Stăn
cilova. La Poneasca şi Valea Minişului peste 940/o din populaţia ·aotivă
este ocupată în ind1Usrtr1a forestiteră·, pe teritoriul acestor sate •exil51tînd
guri de exploatare. Deşi la Stăncilova nu sînt obiective industriale totuşi
populaţiia activă a satului esite ocupată în industrie în pmporţie de 960;0,
deplasîndu-se îndeosebi sipre Moldova Nouă şi Anina.
d - Sate industrial-agricole. Borlovenii Noii, unde populaţi1a aotivă
a satului este ocupată în proporţie de 630/o la fabricarea lăzilor şi indrustria forestieră şi de ·aisem.enea Putna.

SISTEMATIZAREA

AŞEZARILOR

OMENEŞTI

DIN

ŢARA

ALMAJULUI.

CONCLUZII.

In prezerut există 1el1emente de si:stemaitizare în ·toate siatele din vatra
depriesiunii. In ·comuna Şopotu Nou se unmăreşte concentrarea vertrei
satului la Groşi (capătul dilll.spre Nera) unde s-a construit noua şcoală
şi clădirea consiliului popul air. Se urmăreşte de asemel1'ea coborîrea unor
colibe în vatra satului. In penspeotivă se propune ca satele Bozovici şi
Prilipeţ să formeze o singură aşezare. Elemente de sistematizare se
întîlnesc şi la unele sate de altitudine - Stăncilova şi Ravensca. In
r.estul S1aJtelor din zona colinară nu se pot stabili vetrele lor şi cel puţin
pe111tru pr·ezent nu sie poate vorbi de o sistemiaitiza.f'e a lor.
Pentru ridioanea diin punct de vedere economic a Ţării Almăjului
eîlt şi pentru schimbarea pmfilulllli 1actual (agricol) propunem coootruirea
la Bozovici, situat în centrul depresiunii, a unui combinat de prelucrare
a lemnului sau a unei instalaţii de semifabricate din masă lemnoasă,
exploatările anuale de buşteni fiind suf1cienbe (ooa. 400.000 m3) ia:r în
prezenit tI"ansiportul mait:eri1ei prirrne pînă la 'Durnu Severin sau în alte
părţi în vederea pre1ucrăirii ·este neeconomicos.
De .asemenea construirea unei fabrid de brînzeturi la Prilipeţ care
să înlocuiască actuala ·tmiitate de produse lactaite destul de rudimerutară
1
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şi de capacitate mica, pentru valorificarea mai eficientă a produselor
laota:te din întreaga depresiune şi pentru stimularea în acest fel a uneia
din ocupaţiile tradiţionale a populaţiei almăjene, creşterea animalelor.
Pentru a fi asiguraită o cantirta.te de lapte sporiită în cadrul noii unităţi, considerăm oa fiind necesar înfiinţarea unei ferme de start: pentru
creşterea vacilor de lapte din rase superioare. Ar fi bine venită şi extinderea secţiei de lăzi şi chiar diversifiicwea producţiei de la Borlovenii
Noi care alăituri de celelalte obiective industriiale ar duce la o mai bună
folosire a forţei de muncă devenită disponibilă în urma cooperativizării
şi care în prezem se deplasează în ·afara: depresilunii.
Intr-o perspectivă prea apropiată nu se poate vorbi de construirea
unei căi ferate, însă esite necesară 1modernizia11ea drumurilor actuale care
pun în legMură aişeză<rilie omeneşti între ele, dt şi mai 1ales a drumului
judeţean care străbate depresiunea în sens longiltudinal, în vederea mai
bunei valorificări a potenţialului ituristk oferii de natura deooebi.t de
atrac-tivă, pentru ca legă.Jturile cu exteriorul să se intensifice devenind
astfel o verigă însemnată în economia Banatului.

SILVIA JOSJPESCU
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THE HUMAN SETTLEMENTS FROM THE ALMAJ DEPRESSION
- ETNOGEOGRAPHICAL CONSIDERATIONS Summary

Closed by the ellipsoidal wall of Semenic and Almăj mountains, the Almăj
County, or as the Romanian call it „Ţara Almăjuluia has been a good land for
people's existence, giving shelter for ages to the 30 villages from here.
The morphological features of land, a schelter climat as well as a drainage
influenced the territorial distribution of population, at it has been concentrated in
Nera and its affluents water meadows, dejection cones or terraces.
The archeological discovers prove the people's presence in the region for
about 3,000 years since today as this land has developed and is still developing.
A classification of the settlements from Almăj Depression can be made now
according to the geographical possition, number of inhabitants, morphological classification, economic structure.
As a conclusion to the facts discussed above there can be made some proposals for the raising of Almăj Depression from the economic point of view as
well as for the cange of its actual agricultural structure. The connections with
the other regions of the country can be intensify this way, Almăj Depression becoming an important part in Banat economy.

AŞEZARI PERMANENTE} IN CLISURA DUNARII

In paginile ce urmează se urmă:reşi1Je, pe ba:z;a dovezilor diocumenrtare
(arheologirce şi istorice), :tradiţional-1ocale, funcţionale şi etnice, demonstrarea permanenţei unora dintre aişezări1e ruraJe din defileul Dunării
(de la Porţile de Fier la Socol).
In zona defileului Dunării multitudinea mărturiilor arheologice ne
permite să începem cu ele, rămînîrud la tradiţie numai pentru secolele
al XIX-XX-lea, penrtriu stabilirea unor coordonate şi cariacterisitici -etnografice.
I. A. Săpă1turHe arheologice, mai ales cele efe.otuate în cadrul invesitigaţii1or multidisciplinare organizate de Grupul de cercetări complexe
Porţi1e de Fier au diemonstriart; •existenţai timpurie şi ioonitinuă a unor
comuni1tăţi umane de-a lungul malului sitîrug .al Dunării. Rezultatele acestor săpă:turi au fost sinteti:ziaite şi pubUoaite 1• Relicvele păstrate în adîncuri1e pămînroului, le-au permis .auitorilor respectivi să facă o analiză s.tratigrafi.oă diia.icronică şi sinicmonioă a culturHor oe şi ....au făcut apariţia în
această pa!I"te a ţării.
a. Chiar în ZJona 1abruptă a Cazanelor Mari, în „Peştera lui Climente"
din Ciucarul Mare, pe atunci foarte aproape de cursul Dunării (în
dreapta Dubovei) au fost descoperite urme de locuire musteriană, datlnd
din paleolitic. Din paleoliticul mijLodru sînrt; şi descoperirile făcurte La
Băile Herculane (Peştera Hoţilor), Gornea (pe dealul Căuniţei). Aceleaşi
puncte sint locuite şi în paleoliitiicul .superior.
b. In adăpostul ferit de vînt de sub stînca de la „Cuina Turcului"
(situat aproape de intrarea în Oazaruele Mari, Dubova) au fost semnalate
vetre de locuire 'llilTI•ană :sau de aidăpootire vremelnică, atribUÎJte epipaleoliticului. Tot din epipaleolitic au fost locuite şi Ostrovul Banului (Gura
Văii), Schela Cki.doV'ei, Peştera de la drum (Climente II), Peştera Veterani, Peştera Hoţilor (Băile Herculane), Răzvrata şi Icoana (Cazanele
Mki), Ogriadena, Drubov.a. OuJ.bura acestei perioade, denumHă de tip
„Schela Cladovei" şi oar.acterizată prin uneLte din cuarţit şi roci cuarţiitice
est~ aitesta.tă şi la gura rîului Alibeig (pe teTitoriul comunei Pescari).
La et·ceste localităţi, a căror continuitate este Umlăr~tă de către ,autorii
studiului amintiit pînă în serolul al XIV-lea, cind apar primele atestări
documentare, se adaugă mel"eu •aiLte puncte, în eare viaţa a pulsat încă
din comuna primirtivă pînă în zilele ruoootre.
c. Culturile neolitice StairoeV10 şi Vinoa ~u fost sesizaite la Liubcova
şi Gornea (cele mai importante), Cuina Turcului (locuiire îrudelungată),
Moldova Veche, Pojejena.
1

1

Porţile

C. S. N i c o 1 ă e s c u - P 1 o p ş o r ş i c o 1 a b., Rezultatele arheologice din zona
de Fier, în Comunicări, seria arheologie, Academia R.S.R., Craiova, 1968.
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In aoeru;.tă pante a ţării s-au succedat unele dintre cele mai însemnate culturi preistorice.
d. In Peştera Hoţilor de la Băile Herculane au fost descoperite mai
multe niveluri de locuire de tip Sălcuţa IV şi Coţofeni, din perioada de
tranziţie spre epoca bronzului. In ziona Porţilor de Fier, comunităţile
culturii Coţofeni au venit în contact cu cele ale culturii Kostolac, pe
care le-au asimilait. Sfîrşirtul perioadei de tranziţie şi începutul epocii
bronzului se remarcă prin răspîndirea unor elemenite ale culturii Vucoool
şi în aJCeastă zonă. Este v;orba de o cultură originairă din regiunea
Dravei şi se caracterizează printr-un decor adîndt, deosebit de bogat2 •
e. Pentru epoca bronzului, aşezările de tip Vucedol şi îndeosebi
Vatina au fost la: Moldovia Veche şi pe ostrovul 0.'11onim şi la Gornea.
Mormintele de incineraţie de la Moldova Veche (pont) din perioada
1300-1200 î.e.n. „aitestă pătrunderea din zona Dunării mijlocii a purtă
torilor culturii Zuto Brdo - Gîrla Mare, documentată pe v·alea. Dunării
aproximativ înrtre vărsarea Savei şi văirsarea Jiului" 3 .
f. Aşezările datînd din Hallstatt sînt de tip Basarabi şi sînt loca~
lizate pe Insula Banului, Gornea şi ostrovul Moldova Veche (la punctul
Groblea), precum şi la Ieşelniţa (lai vărnarea rîului Mala).
g. A doua epocă a fierului (Latene-ul) este definită prin aşezări cu
bordeie ovale, ca cele de la Schela Cladovei, Ostrovul Banului (Gura
Văii), Şimian.

h. Perioada. stăpînirii romane ai fosit şi mai bine reprezerutată prin
rurale, urbane, fortificaţii: Ositrovul Banului, Gornea, Pojej-enia.,
Drobeta (Turnu-Severin), Dierna (Orşova), Moldova Veche şi Nouă.
i. Nki perioada feudalismului nu a fost neglijată de către airheologi,
care au depistait locuinţe-bordeie pe Ostrovul Banului şi pe Ostrovul
de la Moldova Veche (la punctul „Spirtz"), la Ieşelniţa (aproape de gura
riului Mala), la Orşova (în zona fostei cetăţi romalile).
j. Fortificaţii din secolul al XIV-Zea au fost cercetart:e pe Ostro·vul
Banulrui, la Dubova (în dreptul Peşterii lui Veterani, ·inclUJSiv peştera),
Tri-Kule, Drencova, Pescari, Pojejena. Tot din secolul al XIV-iea datează bisericile de pe vialea Mraconia, din Cazane1e Mici, din valea
Vodiţei mănălstirea Vodiţa.
k. In secolele al XVl-XVJII-lea apar noi fortificaţii şi cetăţi: AdaKaleh, Peştera lui Veterani, punctrul Ţîrvişte.
O sou:rită incursiune în istoria :riegiunii va fadliita. înţelegerea apa.riţiei acestei multiltudini de fQI"ltifioaţii şi cetăţi.
De remarcait că, încă de la îruceputul eecolului al X-lea, la care se
referă cronica lui Anonyrnus, provincia în dioouţie fă·cea parte din voievodatul lui Glad, care sie întindea de la Dunăre pînă la Mureş, avîndu-şi
probabil reşedinţa în cetatea Cuvin (Keve). Alături de celelalte două
aşezările

2 Eugen Co m ş a, Epoca de tranziţie spre bronz, în Atlasul complex Porţile
de Fier, Bucureşti, Ed. Academiei R.S.R., 1972, cart. LX, p. 78 şi 196.
3 Sebastian Mori n t z, Epoca bronzului şi prima epocă a fierului, în Atlasul . .., cart. LXI, p. 79 şi 196.
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poliitice de tip foudal (voievoda<tul lui Men:umorut în
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şi al lui Gelu în Transilvania), aoestea sînt oorusidemte primele formaţiuni statale şi poliitice a.I căror soop preponderent era acela de a.părare 4 •
Poziţia de graniţă a Clisurii a neoesi>tat permanente preocupări de

întărire a frontierei. In seoolul al XIII-lea, în sud-vestul Banatului şi
nordul Olteniei ia fiinţă „Banatul de Severin" „Banatele erau organizaţii
administr.ativ-poliitice în.teme.iate numai la grianiţa de sud a regatului
Ungariei, pent.Pu a constiitui un cordon de apărare. Populaţia era în
deobş.te nemaghiarizată, fiind ·cond'OOă d:e cneji, pest·e ·care regii unguri
numeau un ban, car.e guv:erna ţinutul" 5 •
Prin importantul dooumenit din 1247 - Diploma cavalerilor Ioaniţi
- Banaitul de Severin este cedait împreună cu cnezatele lui foan :şi
Fa:rcaş pînă la rîul 01,t, aoestor carvaleri. „Românii din ţintUturile concediate i·oaniţilor aveaiu obligaţia să dea ajutor oav:alerHor pentru apărarea
ţării şi înfrînger:ea duşmanilor, d'lllpă cum cavalerii la rîndiul lor, trebuiau să ajUJte pe- români în împrejurări \3S0Illănăitoare" 6 •
Banatul de Severin, deşi era un ţinrut de frontieră al statului ungar,
avea o populaţie românească, ceea ce a făcut ca el să intre în sfera de
influenţă şi în posesia domnitorilor români, iar după bătălia de la Mohacs
este înglobat în ·totalirtate Ţării Româneşti.
Co1weţuirea de seoole a bănăţenilor cu oltenii, uniţi în aceeru?i provincie administrativ-politică a f.acili:ta.t o dez\l"o1tare social-istorică, economică şi culturală similară pentru cel·e două provincii istorice. După
separarea celor două ·regiuni, în prima jumărtaite a secolului al XVIII-lea,
în sudul Banatului sîrut ooloniz.aţi o serie de ·oliteni, („bufeni"), aduşi
„pentru a da imbold mineritului, care a stagnat în timpul stăpînirii turceşti"7.

Bufenii s-au aşezat pe lîngă unel·e aşezări bănăţene, în principiu,
centre miniere dezvolitate (Reşiţa, Moldova Veche, Oraviţa). In prez.ent,
în Clisură sînt considemte aşezări de „bufeni": Moldova Nouă (cartierul
Baronu), Moldoviţa, Padina Matei, Cărbunari, Ştipănari, Pescari, Dubova.

*

*

Nu voi insista asupra localizării şi caracteristicilor geografice ale
aşezărilor respective, deoarece aiceasita este una din regiunile asupra
căreia at>enţia geografilor s-a oprit îndel·ung şi aimănunţW.
Partkularităţile morfologi·ei :reflie:fiului cu: lunci şi văi, bazinete
Ist. Rom., vol. II, p. 43-45.
M. Pe t r i ş or, Graiurile bufenilor din Clisura Dunării. Particularităţi fonetice, în Comunicări, seria lingvistivă, Academia R.S.R., Craiova, 1968, p. 7.
s Ist. Rom., vol. II, p. 142.
7 M. P e t r i ş or, op. cit., p. 10.
8 P. Coteţ, Problema defileului Dunării la Porţile de Fier, în Probleme de
geografie, 1954, p. 99-119; M. Dr ă ghicesc u, Dunărea de la Orşova la mare,
Galaţi, 1884; V. Hi 1 t, L. Pan ai te, M. Chiţ u, L. Bade a, Consideraţii economico-geografice asupra centrelor populate din sectorul Orşova-Şviniţa, în AU B,
4
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(Ogradena, Dubova, Liuboovia), ooruur:i de dejecţie şi terase, alături de
alte condiţii geografice prielruce ~adăpost natural, soluri montane, podzolice şi aluvionare, pîn:zJa freartkă de suprafaţă) au fost faotori condiţionanţi în atragerea atît de timpurie a omului preistoric. Intr-o perioadă
de climă rece a ultimelor glaciaţiuni (Wi.irrn}, aceste meleaguri au oferit
elementele necesare unei loouiri stabile. Populaţiile de pe malul stîng
al Dunării, „răsitălmădrnd în frolosul lor pitorescul sălbartic al naturii de
la Porţile de Fier, au transformat adăposturile de sub stîncă, peşterile,
terasele în aşezări omeneşti sita.bile cu locuri de pescuit, ogoare, păşuni,
mine, topitorii şi au creat căi de comunicaţie . . . Aceste bunuri sînt
cheia prezenţei continue a populaţiei, perseverenţei în a locui neîntrerupt locuri de hotar, atîit de aprig disput«llte de forţe mereu antagoniste"9.
:;.

*

*

I. B. Cît priveşte atestarea documentară, şi ea este relativ timpurie
(secolul al XIV-lea), în mport ou 1alite părţi 1ale ţării (unde numele
satelor apare pentru prima dată abia în secolele al XVI-XVII-lea). O
serie de localităţi: ZlatiţJa, Socol, Radimna (Rada.mila, Radumlya, Radomir)
sînt atestate în bula papală din 1367, ca avînd deja 20-40 de caset 0 •
In 1374, Vladislav Voevod dăruieşte mănăstirii Vodiţa: „satul Jidoş
tiţa slobod de <toate dările şi muncile domneşti şi de oaste şi cu totul
ohabă şi cîte găleţi vor fi de la satul lui Costea pe Topolniţă şi pe
Dunăre venitul domnesc de la opt pescării şi 1 toată vîlitoarea cea de la
mijloc ,cu toate ale ei şi Dunărea, de la padiilla Oreahova pînă la puntea
cea de sus care duce spre Ruşava şi Vodiţ3. Mare pe amîndouă părţile
cu nucii şi livezile, cu Ţerovăţul şi seliştea Bahnei" 11 . Aurelian Sarcerdoseria şt. naturii, geologie-geografie (1963), nr. 37; M. I an cu, V. V el ce a,
M. G 1 ă j a, Consideraţii geo-morfologice asupra văii Dunării în sectorul Gura
Văii Bahna - Turnu Severin, în AUR, seria şt. naturii, XII (1963); D. La i t i n,
Dunărea intre Baziaş şi Turnu Severin, Bucureşti, 1925; Marsigli, le compte Louis
Ferd de ... , Description du Danube, 1774; C. Petrescu, Studiul aşezărilor şi
populaţiei din sectorul Baziaş-Turnu Severin, în Natura, seria geologie-geografie
(1965), nr. 3; I. Popov ici, C. Ruse nes cu, C. Petrescu, Aspecte ale grupării
populaţiei din sectorul românesc al defileului Dunării între Şviniţa-Orşova-valea
Cernei, în AUR, seria ştiinţele naturii (1966), nr. 2; Gr. P os ea, Defileul Dunării,
în Natura, seria geologie-geografie, (1964), nr. 1; Gr. P os ea, M. Grigore,
N. Popescu, Observaţii geo-morfologice asupra defileului Dunării, in AUB, seria
ştiinţele naturii' (1963), nr. 37; Gh. T r â pc ea, Clisura Dunării. Orşova şi Ada-Kaleli,
Bucureşti, Societatea pentru răspîndirea ştiinţei şi culturii, 1958; G. V â 1 sa n,
Asupra trecerii Dunării prin Porţile de Fier. Studiu de geografie critică, 1916; idem,
Les Roumains de Bulgarie et de Serbie, Paris, 1918; idem, Ţinuturile Porţilor de
Fier, în AO, an. V, nr. 23, 1926; G. V â l sa n, G. G i u g 1 ea, Românii din Serbia,
Bucureşti, 1911.
o C. S. Ni co 1 ă e s c u - P 1 op ş or şi co 1 a b., op. cit., p. 54.
io Al. Moi s i, Monografia Clisurii, Oraviţa, 1938, p. 114, 122, 140.
u P. P. Pan ai te s cu, D. Mi o c, în Documenta Romaniae historica. B. Ţara
Românească, Bucureşti, Ed. Academiei R.S.R., 1966, vol. I, p. 18, document 6;
Documente privind istoria României. Ţara Românească, seria B. secolele XIII-XVI,
p. 27, document 20.
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ţeanu eJqJLiică toponimele din document astfel: „P.ocliişul sau padina
0reahovei pleacă de la ruinele deasupra Vîrdo:rovei spre Dunăre. Podul
de sus este drumul înrgusit oa!1e duce de la Vîrdorova la Orşova. Ţ·e:rovăţul
este pîrîul Ciorevăţul, ca:Pe se varis:ă în Dun.'.We, mai sUJS de Vodiţa, unde
va fi fost şi vreun siait"12.
Petru eel Tînăr, reînrtăreşte măruă:stir:ii Tismana, în 1560 daniile
anrterioare ca „vechi şi drepte ocine şi dedine ale mai sus zisei mănăstiri
şi hotarul de j·os să li se ştie: pe drumul Cladovei şi de ai'Ci pe Brezniţa seacă" 13 .

In 1569, Alexandru Mircea Voevod reconfirmă mănăstirii Tismana
„saitel'e Tîrgoviştea toartă şi Varovniicul şi Petroviţa ,cu cîmpul şi cu pădu
rea şi cu toate şi Jidoştiţa pe amîndouă părţi1e, pînă în Dunăre şi pe
Dunăre şi în sus şi în jos pînă la Tîrgoviştea şi pînă La hotarul Ru,..
ş.avei" 14 .

Al1te documente ulterioare întăresc mănăstirii Tismana raoeleaşi s,ate
în plus: Vrăbiţa, Bistriţa, Vîntejul de mijloc, Elhoviţa. „Toate aoeste
sate să fie slobode de rtoate dăjdile şi slujbele cît se află în ţar.ă de
sine Stă·tătoare"15.
Spaţiul nu permite o pr1e:oentare istorică amănunţ~tă pentru toate
aşezările din CHsura Dunării. Ele abundă însă în docuimen:tele vremii,
deşi do·cumenbele redactate la cancelariile domneşti cuprindeau, în special, p:mbleme liitigioase, 'ori se poate ca o serie dintre looalirtă1ţile respectiv.:~. cu toate că ·exi stau ou mult timp înainte de atestarea lor documentară să nu fie avut nişte chestiuni deosebite, care să atragă atenţia domni~
tarilor, cu atît mai mult cu dt se aplica şi respecta dreptul cutumiar.
Luînd totuşi un singur exemplu ooncreit de localizare în spaţiu a
unui sat pentru secolul al XVI-lea, este neîndoiielnic că, Vîrciioroca
nu putea fi dedt în limitele aproximative a1e •satelor Vodiţa Maire 16
şi Tirgovişte 17 , atestate în docurrnenitel·e secolelor al XIV-lea şi la XV-le.a
şi oare se 1aflau în imediata apropiere a Brezni:ţei 18 , Gura Văii 19 şi a
Rîşavei (Ruşava =
Orşova). Atît Vodiţa Mare dt şi Tîrgovi:ş:tea aveau
ca hotar sudic „drumrul Cladovei" 20 , iar Vodiţa Mare era di'Spusă pe
şi

1

12 Aurelian Sa cer d o ţ ea n u, Aşezările omeneşti în Ţara Românească pînă
la 1418, în Arhiva românească, tom. VII, Bucureşti, 1941.
13 Documente ... , seria B, secolele XIII-XVI, p. 123-124, document 149.
J.I Al. Ştefu 1 e s cu, Mănăstirea Tismana, Bucureşti, 1909.
15 P. P. Pan ai te s cu, D. Mi o c, op. cit., p. 104-107, document 53; p. 154-156,
document 89; p. 209-212, document 124.
1s Vodiţa Mare este atestată pentru prima dată în 1374 (cf. P. P. Pan ait e s c u, D. M i o c, op. cit., p. 18, document 6).
11 Satul Tîrgovişte
este atestat între 1495-1505 (cf. P. P. Pan ai te s cu,
D. Mi o c, op. cit., p. 234, document 246).
1s Documente ... , B. sec. XIII-XVI: indicele numelor de locuri localizează
satul Vodiţa Mare Ungă Bahna (p. 159) iar satul Tîrgovişte Ungă Brezniţa.
19 P. P. pan ai te s cu, D. Mi o c, op. cit., p. 579 localizează satul Tîrgovişte
Ungă Gura Văii, iar Vodiţa Mare tot la Dunăre, Ungă Bahna (p. 585); Al. Ştefu
l e s cu, Mănăstirea Tismana, identifică Vodiţa cu Vîrciorova.
20 Documente ..., B. sec. XIII-XVI, p. 27, document 20; Ibidem, sec. XVI,
vol. III, p. 123, document 149.
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ambele maluri ale Vodiţei2 1 • Vîrciorova şi~a avut aici, prilIIla sa vatră în
vecinăitatea Dunării. Vîrcio!'ova corutemporană nouă se află, de asemenea
lîngă Dunăre, mărginită la esit şi la vest de pîrîurile Vodiţa şi Bahrua.
Frămîntatele evenimente ale secolelor al XIV-XVII-lea au determinat dispariţia unor Slalte riverane: în 1374 se vorbea de „sieliş.tea
Bahnei", în 1560 de „seliştea Tîrgioviştei"2 2 . I. Donat conchide că numai
în judeţul Mehedinţi, din 243 aşezări au dispărut mai ales, în zona
riverană 77 sarte, (31,70/o) sau după alte izvoare din 209 aşezări 37
(17,70/o), satele amiruUte făicînd parite din caitegoria „pagi-lor deoolati"
(= sate dispărurte) 23 . Desigur că l1a această situaţie au contribuit, în
primul rînd, factorii istorici, cu multiple invazii din afară, cu lupte
repetate între autohtoni şi eterohrtoni. Cu această ocazie se produce
mutarea unora dintre lOC'lliitorii Vodiţei, şi respectiv ai Vîrciorovei înspre
zonele colinare: Ţarovăţ24, Ilovi"ţla 2 5, Bahna2s.
Regiunea de interferenţă dintre cele două provincii mari istorice:
Banat, Oltenia, în care se sitUJează 1ouloarul Vîrciorova-Bahna a fost studiată amănunţi1t în altă lucrare2 7 • De remaroait doar că, Vîrciorova apare
S).lb acest nllffie abia în secolul al XVIII-lea2s.

•·

*

*

II. Tradiţia orală perpetuă de-a lungul timpului confinnată în dooumentele istorice şi în hărţile geografice capătă valoare de document în
sine. Chiar 1artunci dnd aceasta rămîne singura sursă de informaţie, fără
a fi confirmată de vreunul dintre tipurile de docllllTiente, ea trebuie să
se bucune de atenţia seleotivă a cericeităitorului.
Se po1t trage concluzii, nu întotdeauna edificatoare, dar oricum
ajutătoare, referi toare la: 1 apariţia în timp şi spaţiu a aşezărilor, toponimia satelor, structura genealogică a localităţilor.
1

21
22
23

Ştefu le s cu, op. cit., p. 111, 202, 211, 239, 287.
Documente ... , B., sec. XVI, vol. III, p. 123, document 149.
I. Don a t, Toponimie slavă în Oltenia, Craiova, 1947, p. 47-48.

Al.

Satul Ţarovăţ exista la 1347; cf. documentelor amintite anterior. In 143!:!,
este întărit mănăstirii Tismana de către Vlad Dracul (cf. P. P. Pan ait e s cu, D. Mi o c, op. cit., p. 154-156, document 89).
25 Iloviţa (Elhoviţa) este atestată între 1400-1418 ca danie mănăstirilor Vodiţa
şi Tismana (cf. Documente ... , B., sec. XIII-XVI, p. 60--62, document 45; P. P. Pan ai te s c u, D. Mi o c, op. cit., p. 52-54, document 22).
26 Bahna apare încă din 1374 cu menţiunea „seliştea Bahnei". Pentru cuvîntul
selişte, vezi Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1975, p. 861. Considerăm semnificaţia seliştii ca echivalînd cu sat părăsit
(cel mai uzitat în literatura de specialitate).
21 Monica B ud i ş, Vîrciorova, sat tîrg pe valea Dunării, în Comunicări,
seria etnografie, XIV, Craiova, 1968.
28 T. I. Bulat, O hartă a Olteniei din timpul ocupaţiei austriece (1718-1739),
în AO, an. V, 1926, p. 175; Elena E f t i mi u, Graniţa Ţării Româneşti cu Ardealul,
în secolul al XVI-lea (1520), în AO, an. I, p. 6, aminteşte harta întocmită între
1769-1772 de colonelul-baron austriac Elempt, în care apare Vîrciorova.
24

Ţarovăţul
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Apariţ1a în timp este mai dificil să fie reţinută de tradiţia orală.
Cîit priveşte înisă dispunerea în spaţiu a aşezărilor din Clisura Dunării,
looalnicii afirmă că cele mai multe sate şi-au avut vechi1e veitre ceva
mai în anr.on:te faţă de vatra actuală, la aproximativ 2-6 km, uneori în
Hmitele hotarelor respective, alteori la distanţe apreciabile (20 km). Aşa
au fost: Vîrciorova. Jupa.Inic, Tufări, leşelniţa, Ogradena, Plavişeviţa,
Berzasca, Şviniţa, P 1escari, Sicheviţa, Belohreşca, Socol, Zlart:iţa, Suşca
(harta nr. 1).
ln unele cazuri (Uoviţa, Brezeasca, Sicheviţa), actuala vatră a satului reprezin·tă chiar al treilea loc de aşezare statornică, locuitorii aceluiaşi sat, stabilindu-se de-a lungul secolelor pe două locuri anterioare
bine definiite în spaţ1u de 1tradiţia locală.
Astfel, Iloviţa şi-a avut vaitra iniţială pe valea superioară a Racovă
ţului lîngă Negruşa (corn. Cireşu), a doua vatră la Obleţi, la „Cracul
morminţilor" şi în sfîrşit a treia la confluenţa Racovăţului cu Bahna.
Berzeasca şi-a avut prima vatră cu 20 knn în amonte pe valea omonimă,
la punctul numit „Debeliug", 1a poi la punctul „Selişte", în sfîrşit a treia
la gura rîului Berzasca; Sicheviţa - pe un platou numi·t „Cracu lat",
apoi la punotul de contact al pîraie1'or Grnimensca cu Ravensca, cea de-a
treia fiind cea actuală 29 •
Dacă pentru o parite a aşezărHor din Clisură, va.tria de pe înălţime
a fost primul perimetru li0cuH, perutru altele (Vîrciorova), aceasta a fost
nu:r.ai un loc de refugiu în timpuri istorice tulburi, după ·care oamenii
au revenit de unde pleca.seră.
ln cazul Vîrciorovei şi poate şi în acel1a al ai.tor sate din Clisură a
avut loc un prnces dublu: dintr-o vatră fonma•tă iniţial în imediata
apropiere a cursului Dunării, locuitorii au urcait pentru aproximativ
două secole în ·amonte penrtru ca apoi să recoboare în vechea vatră.
Pentru Vîrdorova, un prim val de urcare a popul.aţiei spre înălţimi, spre
Duhovna, a avut loc după .toate probabilităţile în secolele al XV-XVI-lea.
Dacă admitem ·că satul Ţarovăţ, aflat pe pîrîul ou acelaşi nume, a
dispărut la 1723ao şi că satul Vîrdornva aparie sub acest nume pe hărţile
întocmiite în secolul al XVIII-lea31 , putem lua în considerare tradiţia
locală, care vorbeşte de formarea satului Vîridorova prin coborîr·ea locuitorilor de pe dealul Duhovnei. Duhovna 1se află lingă sau 'Chiar pe
pîrîul Ţarnvăţ 32 •
Locuitorii pretind că pe dealul Duhovnei s-au găsit urmele 1:1nui
cimitir, de fînitîni, d~ rr:Oiri, cruci de ·răspîruti:e, kagmenrte de drumuri de
29

Pentru Berzasca şi Sicheviţa vezi Lucia A p o 1 za n, Elemente de structură
aşezărilor. Strămutarea populaţiei, în Atlasul ... , cart. LXXXI,

şi morfologie a
p. 99 şi 215.

30 Informaţii

31
32

orale Ion Donat.
Vezi nota 28.
lnf. Căiniceanu Ion, Iloviţa, 64 ani; Bîrlan Petrică, Vîrciorova, 47 ani.
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ţară 33 • Sînt relicve etnografi.ce oare adunate la un loc pot ajuta La reconsUtuirea unei aşezări. Nu sînt lipsite de importanţă nici toponimele:
„La cruce" (despre care se spune că a fost o cruoe-<troiţă), „Selişte"
(toponim în vecinătatea pîrîului Ţarovăţ) ori ,,Plaiul hoţesc·• (aflat lîngă
Duhovna).
Astfel de relicve se găsesc şi în h01tarele altor sate: Iloviţa 34 , Bahna35 ,
Ieşelniţa 36 , Ogradena 37 etc. T·oponimele: Selişte (Sălişte) ori Cracu Morminţilor apar şi în hotarele altor saite: Bahna, Jupalnic, Tufări, Berzasca, Şviniţa, Sicheviţa etc. Sînrt nume ou semantică ce indică existenţa
anterioară a unor areale, cîndva umanizate, chiar dacă, în coru;rtiinţa
colectivităţilor rurale actuale, ele şi-au pierdut semnificaţia iniţială.
Formele de populare a înălţimilor au fost genffate atît de nesiguranţa vremurilor isitorice, cîrt şi de „bogăţia păşunilor naturale, dezvoltindu-se o economie pasitorală, de bogaite resurse forestiere şi posibilitatea
de apărare oferită de cadrul nai1:!ura1·· 3 s.
Coborîrea s-a produs în perioade de mai mare stabilitate istorică,
populaţia fiind atrasă de bogăţiile naturale şi economice, pe care le
oferea valea Dunării, ca arteră polarizatoare.
Vatra din amonrte a răimas denumită în terminologia locală „saitul
băitrîn", el nefiind părăsi1t comple1t. Uneori, chiiar pe hărţile secolului al
XVIII-lea apar vetre duble. Pe harta lui Fr. Griselini din 1776, Ieşelniţa
este consemnată cu v·aitră dublă: una la oonfluenţa văii foşelniţa cu
pîrî.ul Criviţa (numH ·Chiar Criviţa), alta pe Dunăre 39 • Livresoul se suprapune în aces•t fel tradiţiei locale.
Chiar a tunici cînd perimertrele de pe dea1urile înconjurătoare nu
mai sîn t folosiite ca vaitră propriu-zisă de sa:t, 11oourile se menţin şi de·vin
sălaşe. Sălaşe au aproape toate satele din CU.sură. Faiptul că ele sînit
răspîndite în tot hotarul aşezării respective, facilitează legături cu săla
şele unor l·ocaliităţi, ce par destul de distanţate îrntre ele; vechiul hoitar
între Iloviţa şi 'Dufări era pe Ţal"ovăţ (pe li.nia Ţarovăţul.iui, sălaşele
11oviţei se învecinau chiar eu cele ale Topleţu1ui); sălaşele Bahnei se
înv·ecinau eu hotarul Bunoaicei, corn. Cireşu; sălaşele Ieşelniţei ajungeau
pînă în perimetrul Tufărilor). Distanţa în.tre vetrele satelor respective
era însă d€S·tul de mare.
33 Inf. Mangu Ion, Vîrciorova, 60 ani; Boibăceanu Ştefan, Iloviţa, 80 ani;
Gurgui Ion, Vîrciorova, 66 ani, vorbesc de „fîntîna de la troiţă", „fîntina popii",
„moara jidovilor", „jidovi", însemnînd in accepţia locală oameni foarte voinici.
31 Inf. Boibăceanu Ştefan, Iloviţa, 80 ani; Crîng Gogu, Iloviţa, 63 ani.
3; lnf. Dumitrescu Barbu, învăţător pensionar din Bahna; Ungureanu Petre,
Bahna, 5î ani.
36 Inf. Costescu Pavel, Ieşelniţa, 72 ani; Vlad Ion, Ieşelniţa, 55 .ani.
37 Inf. Fulga Enache, Ogradena, 91 ani.
3 s Silvia I os ip e s cu, Influenţa cadrului natural asupra grupării populaţiei
în sectorul dunărean Şviniţa - Orşova, în Buletinul ştiinţific studenţesc. Ştiinţe
umaniste geologie-geografie, Bucureşti, 1970, p. 276.
39 Fr. Gris e 1 i n i, op. cit.
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Sălaşele, numite şi „oonaioe" ori „colibi 1a sălaş" erau fă.cute de
„moştină", moştenindu-se din ·tată în fiiu. Săl•aşele se prezinită ca o
dublură a locuinţei din sat, din punct de vedere al planului şi funcţiei
încăperilor, al organizării interiorului, al materialelor şi •tehnicii de construcţie, al existenţei şi orientării anexelor gospodăreşti. „Ca purtător
şi conitinuMor .al elemente.lor arhaice" 40 , la sălaş vom găsi aproape toate

aspectele prezente, cînidva, în locuinţa din sa•t. „După funicţia economică
îndeplinită, sălaşul ar.e itoate ·trăsMurile unei gospodării stabile, din oare
nu lipsesc terenurile cuLtivate cu cereale şi legume; alături de păşuni
şi fineţe, pomii friuctiferi, via, stupii completează activitate.a, ilu.sitrînd
un mod de viaţă arhaic" 41 (pl. I a-b).
Mul•te sălaşe sînt locui;te permanent, necesităţile de ordin material
şi spiritual al celor ce stau aici, trebuind să fie saUsfăoute în aceeaşi
măsură cu ale celor ce sitau în sait. Desigur ·că există şi unele anexe în
gospodăria din sat, care nu-şi găsesc locul la sălaş, în timp ce aid apar
unele aoareturi, ce nu se află în vatra s.a:tului şi oare oompl1e1tează funcţia
1

sălaşului.

Specifică pe111tru sălaşele din Clisură este şi apariţia, fi.e şi insua proprietăţii comunitare (pe lîngă cea individuală) explioată preZ'umtiv oa o remini;scenţă a unor forme de disoluţie ge111tiliică, cxmcretizată
în obştea teri1torială. Această formă de proprietate şi-a pus amprenta 1Şi
în alte domenii .ale culturii itradiţiooole (instalaţii 1tehnke populare). Astlară,

fel la Pojejena, apar sălaşe „cu rîndaşi", construite de mai multe persoane,
care devin coproprietare ale sălaşului respectiv. Aceştia păzesc oile „cu
rîndul", în ordinea stabilită după anumite .reguli, La daita de 23 aprilie.
Desigur, aspeot·e de pază cu rîndul apar în mulite părţi ale ţării, dar
aici ele oapătă o notă specifică prin folosirea devălmaşă a constI'ucţiilor
de la sălaş.
Calea de acces spre sălaşe, reconstituie, în principiu, vechile drumuri, ·oe duoeau la „satul bătrîn". Aoestea mergeaiu pe culmi, din calllza
stîncHor abrupte, care ooborau chiar în Dunăre.
La Duhovna (Vîrdorova) se poa•te ajunge pe valea Vodiţei pînă la
mănăstire, apoi „sui pe „Văcării", de unde urci pe „Saraiuri" şi la „Cruce".
De la „Cruce" dai La „Plaiu hoţesc". Te poţi întoarce pă acelaşi drum
ori pă drum de cară în jos, dai la păru' Crîngoani, la Caraulă şi de
acolo la Verciorova. Pă primu' drum faci cel mu1t trei ore; pă dincolo
faci cel mult două ore. E mai uşor pă la Caraulă că e dremu de roată" 42 •
La Pescari „drumul vechi era pe sus: pe la locul numit „Vărad" (la
1,5 km de aotualul sait, înspre Moldova Veche}, o lua deasupra satului
pe la Cralevăţ, Priiod, trecea pe la Sf. El·ena şi cobora jos la Aliheg, în jos,
Lucian A p o 1 za n, op. cit., p. 215.
Idem, Tipuri de case. Aspecte funcţionale, în Atlasul ... , cart. LXXXIV,
p. 102 şi 225.
42 Inf. Petcu Păun, Pescari, 80 ani.
40
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în Cazanele Mari. Drumul avea o lungime de 10 km. Şi acum se mai
circulă pe acest drum că ·e drUltn de :mată"43.
O interrelaţie se stabileşte şi în privinţa itoponimiei între tradiţie
şi reali<tăţile social-is.torice şi economice pe de o parte, îrutre tradiţie şi
document pe de altă parte. La baza redaotării docwr.entelor au stat
mărturiile oamenilor mai în vîrstă din localităţile respective, care se
încadrau în bine cunoscutul „obicei al pămîrrtului". Documentele au
preluat şi perpetuat aceste elemente, iar hărţile topografice au sintetizat
atît tradiţia cit şi documentele. În ma:re-a majoritate a cazurilor, părţi
ale moşiei (extravilanului) au în prezent aeeleaşi denumiri pe care le-au
avut în primele atestări documeruta:re.
Tradiţia locală a încercat explicaţii r.eferitoare la: numele satelor,
părţi ale satelor respective.
Numele satelor era corelat cu: formele de relief înconjurătoare,
nu:r.ele de persoane. provenienţa locuitorilor.
Formele de relief înconjurătoare: numele Bahnei ar proveni de la pă
mîntul „fugător" (alunecat de pe terasa de sus); al Tufărilor de la Tufiş;
al Cîmpiei de la Langenfeld (numele vechi al satului, în traducere
Cîmpia Lungă); al Belobr~ăi, fie de la Beli Berg (dealul alb) fie de la
Belo Breşca (piersică albă); al Vîrciorovei de la zona de caitaraote în
care este situată localitatea sau de la „vîrf", în imedia;tia ap:ropiiere a
satului aflîndu-se vîrful Alion. Tradiţia este confirma·tă de unii specialişti 44 •

Numele de persoane (teoria eroului eponim): Pescari, numLt mai demulit
Coronini, îşi trăgea numele de la generalul Coronini (de origine italiană),
guvernatorul Baruatului; Jupalnic de la un loC'Uitor din Jupa, venit dinspre părţile Caransebeşului.
Provenienţa locuitorilor: în Ieşelniţa ar fi locuirt: dndva nişte ieşeni de
unde numele satului.
Mu1te legende s-au creat în jurul unor părţi ale satelor. Aşa sînt:
în Vîrdorova se zice că, chiar „pe locul ·actualului baraj ar fi \nenit
Sf. Petru, ca:re s-a îmbolnăvii!: şi a trimis un moş şi o baibă să aducă
nişte buruieni de la Dunăre. Sf. Petru, bănuindu-i totUIŞi de niecredinţă,
i-a blestemat ca unde s-ar găsi să se ·transforme în stană de piatră.
Urcînd ei cu trăiştile cu plante de leac şi cu blestemul Sf. Petru s-au
tramsformat în stană de piatră. După imoaritea 1ui Sf. Petru, vălenii (cei
din Gura Văii) au vîrudiwt crucea acestuia, dar au fost păcăliţi: în loc
să li se dea galbeni, li s-a dat o ba:rcă cu cărbuni şi nuunai cîţiva galbeni.
43 Vasile B o grea, Cîteva consideraţii asupra toponimiei româneşti, în Dacoromania, an I (1920-1921), p. 217 dă etimonul „vîrtej de ape", „vir", „bulboană".

Etimonul de „vîrf", „vîrfuleţ", „vîrfuşor" (de munte) este dat printre alţii de
I. D o na t. op. cit.; I. I or d an, Toponimie românească, Ed. Academiei R.S.R.,
Bucureşti, 1963, p. 481, citîndu-1 pe N. Drăgan u, Românii în veacurile IX-XIX
pe baza toponimiei şi onomasticii, Bucureşti, 1933, p. 253-254; G. V â 1 sa n,
G. G i u 1 ea, op. cit.
u Inf. Ţăranu Emil "·rciorova, 47 ani.
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Din aoeasită cauză n-a mai plo1,1a1t. Vălenii iau lu1at Îlllapoi crucea şi a
înoeput din nou 1să plouă" 45 . De atunci şi pînă în anii ail!teriori dezafectă.rii satului (1966-1967), în aceia.stă credinţă se făcea nedeie în fiecare
an la 29 iunie.
Penitru }ooul numit „Sfînita", siituat în apropierea mănăstirii Vodiţa,
exisita prezu..'Tiţia că acolo a:r fi fost atît de multe vii, incit vinul curgea
pe oond1t11ote pînă la mănăstire. Acest vin ar fi fost sfinţit46.
Pe teritoriul oomunei Pescari, aproape de Cornea, se afla un loc
numit .,Gaura cu muscă", în jurul căruia s-au creat de asemenea legende:
ar fi fost locul de sălăşuire al mu:ştii columbace, oare primăvara învenina
animalele. Sa u că, era locul prefer.ait de eroul legendar Iorgu Iorgovan.
In l ocul numit „La Mănăstire", pe valea Văradului se zice că pe
vremuri a fost o mănăstire. Izvorul din apropiere era considerat în credinţele locale oa avînd puteri magice, din care cauză oamenii şe spălau
cu apa lui pe faţă, sperînd că se vor tămădui de anumi1te maladii.
Aceeaşi superstiţie era legată de „Fîntîna de deochi", siituată tot pe
valea Văradrului.
Despre o stîncă, aflată în mijlocul apei, în dreptul saitului Pescari
se spune 1că, ar fi fosit „un turc, care a avut o soţie rea; a dus-o acolo şi
a irzolat-o în mijlocul Dunării şi de aceea i se spune Babă ca aia, Baba
Caia". O vaTiantă a legendei narează faptul „c-o fos'un jurăm.înit între
babă şi n:oş. Baba a zis că griu' se fai,e cu forfeca, iar moşu o zîs că
griu se taie cu coasa. Pă drum s-au luat la ceartă şi anoşu de dudă a
aruncat-o în apă. Cu toate că baba s-a-neoat, a arătat cu mîna cum să
taie ou foarfeca. Moşu a blestemat-o să se facă sloi de piaitră. Şi s-a
făout, dar baba se căieşte de fapta sa, de aici şi numele de Baba Caia"H.
In Jupalnic se află puncrt:ul „Făsuişte", despre care bătrînii povestesc, că un locuitor a cumpărat un porc, l-a dus la sălaş, arundnd în
cale cite un bob de făsui (fooole), pentru a nu rătăci drumul şi locului
i-a rămas numele „Făsuişte"4 8 .
Exemplele ar pru:tea fi continuaite pentru fiecare dintre satele Clisurii, deoarece ele abundă în naraţiuni locale.
1

1

1

*
:i-

*

Jn privinţa structurii sociale, ne aflăm într-o provincie unde se
definesc trei tipuri ·distincte: moşneneşti, aservite pînă în secolul al
XVI-lea mănă·sitirilor şi sate de graniţă.
Jn satele moşneneşti, atît intravilanul cît mai ales extravilanul au
fost folosite devălmaş.
4

~

•G
47

•B

Inf. Ţuca Petre, Vîrciorova, 62 ani.
Inf. Petru Păun, Pescari, 80 ani.
Inf. Ţăranu Pantelimon, Jupalnic, Bl ani; Anghelescu Gh„ Jupalnic, 70 ani.
Al. Moi s i, op. cit„ p. 154.
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Sarele care au fosit aservi1te pînă în secolul al XVI-lea mănăstirilor
Tismana aveau în această regiune un regim preferenţial faţă
de cele aservite din alte părţi ale ţării. Fiind la periferia domeniului
feudal, ele constituiau un f.el de rezervă a acestuia, vi·aţa lor internă
conducîndu-se după norme semi-moşneneşti. Care va fi fost structura
genealogică a Vîrciorovei, pe vremea cînd era aservită mănăstirii, nu
avem de unde şti. Cert ·este că, în secolul al XIX-lea cînd era un sait
moşnenesc, ajuns la o dezvoltare maximă, a existat o structurare pe
familii mari (uliţa Pavelenilor, Ispăşeştilor, Ciobenilor). Acest lucru
apărea şi mai evident în satele din amonte aparţinătoare Vîrciorovei. In
Iloviţa şi acum. străzi ale satului se numeoc: uliţa Bălăbăneştilor, uliţa
Delurinţilor. (pl. II a-b). In Pojejena de J·os şi în prezent, ca şi cu
cîrteva decenii în unnă 49 , familia cea mai numeroasă se numea Mutaşcu.
Familii din această mare 1spiţă de neam sînt grupate în părţi bine precizate ale satu1ui.
Şi satele de graniţă (leşelniţa) au fosit structurate pe familii mari:
uliţa Morişeştilor, Brînzan, Plavăţ.
Tradiţia locală a reţinut: numele oelor mai vechi şi mai numeroase
familii băştinaşe pentru fiecare sait şi numele familiilor venii.te şi ap!'oximativul lor loc natal, chiar dacă .aoeasită venire s-a petrecut cu unul sau
două secole în urmă.
Pentru Iloviţa s-e explică ca fiind autohtone spiţiele de neam ale:
Lunguleştilor, Crîngulenilor, Pîrjoleştilor, Piţigilor, Delurinţilor, Tufeş
ti1or, Balabaneştilor; pentru Bahrua: ale Serafin~tilor, Biţăl1enilor, Viţă
lenilor; pentru Tufări: BlidăI'eştii, Bălceştii, Comăneştii, Miţărenii; pe111tru Ieşelniţa: Pă·curariu, Tomescu, Costesou; pentru Şviniţa: Pe:trovici,
Despotovki, Potocea.
Tradiţia locală consideră ca familii veni·te, pentru Iloviţa: spiţele
Căink~enilor, dinspre Canioea (Banat); Pătăşenii, dinspre Pătaşa (Baia de
Aramă); Prejnenii, dinspre Prejna (Podenii) aceştia ar fi întemeieitorii
cătunului Prejeni); Gherghieştii dinspre Ohaba; perutru Tufări Jineştii
dinspre Mehedinţi; Cerneştii şi Brînzeii, dinspre Cornereva; Valuşescu
şi Drăghkesou dinspre Bogîltin.
Familiile 1 abăştinaşe s-au ·conformat unor norme cutumiare de aşe
zare genealogkă într ....un spaţiu dat sau aşa cum spunea un localnic:
„uliţa şi neamul'". Structurarea genealogică a aşezărilor ·am putea spune
că s-a impus tipului social de stat.
Vodiţa şi

„
•·
III. FuncţionaHtaitea eoonom1ca constiituie un argument suplimentar
permanenţă şi continuitate a aşezărilor, întrucît mediul geografic cu
văi, lunci, conuri de dejecţie, bazinete, precum işi multele bogăţii naiturale
de

w Atena Herb st R ă doi, Aurora C r în g u, Contribuţii la studiul geografiei
industriale din sectorul Baziaş - Gura Văii, în Natura, 4, (1956).
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au asigurat un cadru ambiant şi prielnic în atragerea omu1ui preistoric
spre o viaţă stabilă.
Dintre bogăţiile naturale, o pondere deosebită au avut-o întotdeauna
pădurile, care chiar în prez·ent ocupă 650/o din suprafaţa itotală a sectorului cuprins întf'e Bazi:aş şi Gura Văii 50 .
Subsolul din zona Cazanelor a pre:zJentat din .timpuri istorice imemoriabile pînă în zilele noasrtr.e bogăţii dintre cele mai variate: crom
la Eibenthal, Tisoviţa, Plavişeviţa, Dubova, Ogradena Veche, Golenţul
Mare; minereuri de cupru şi fier la Ogradena, Moldova Nouă; fier limoni1' pirită de cupru, piri,tă bismwthină in regiunea Bahnei etc. „Sub
aspectul producţiei de minereuri de cupru această wnă se situează pe
primele locuri din ţară"5t.
Deşi au existat preocupări cu mult anterioare, de o exploatare oarecum sistematică a acestor pe~mrse se poate vorbi abia din a doua jumă
tate a secolului al XIX-lea. Astfel, în 1880 se deschide mina de cărbuni
de la Bahna, pentru dese;rvire'a căf'eia a fost necesară ·chi<a:r 'Construirea
unei căi ferate Bahnar-Vîrciorova. Cărbunii de pămînt mai sînt extraşi
la MoMova Nouă, Cozla, Eibenthal, Mehadia şi culoarul Mehadia-Toeregova. ln sectorul Baziaş - Gura Văii au fost semnalate şi alite importarute zăcămirnte nemetalifere: serpoerutină fosterHkă (Tisovi~a), azbest
(Eiboernthal, Plarvişeviţa)) boerntomtă (Tufări), precum şi feldspat, mică,
cuarţ, talc, dolomi1tă etc. La acestea se adaugă carierele de piartră de construcţii, piatră de var şi marmoră de la: Brezniţa, Bahna, Racoviţa,
Podeni, Obîrşia şi Gura Văii 52 . Unele cariere (Bahna, Gura Văii, Vîrciorova, Vodiţa, Brezniţa) aiu fost cunoscuitoe şi exploatate încă din epoca
romană 53 •

Am prezentait analitic ·cadrul geologic pentru a facilita înţelegerea
raptului că, aşezările din Clisura Dunării se prezirută ou o funcţionalitate
etnografică mixltă·, cu una, două şi chiarr ·trei ocupaţii preponderente
poentru fiecare sat. Astf.el, pentru satele aşezate în imediata vecinătate
a Dunării ori a văii Cernei sîrut predominante: agricultura în terase şi
cea specializată în grădinărit, cpeşterea sedentară a animalelor, precum
şi pescuitul.
Chiar în sate oa: VîrcioflOva, Tufări, Coriamnic, Ogradena, Berzasca, Divici, unde sălaşele sînt inexistente ori apar sporadic (animalele
erau păşunaite în rtimpul zilei în extravilanele satelor, i·ar seara aduse
acasă), terenurile de cultură sînit Peduse ca suprafaţă. Frămîntarea geologică. cu stînci abrupte, ·ce coboară pînă în Dunăre, terenurile de agricuHură, nu priea numef\Oa"S'e au generat îrutr~un fel, practicarea grădi
năritului, a unei agriculturi în terase şi a creşterii intensive a animalelor.
so Netta G h ero n,

Cercetări

economice asupra regiunii

Bucureşti, 1923.
51 Ibidem.

52
5J

Olt.R„ p. 63, 68, 330, 431.
Inf. Căiniceanu Ion, Iloviţa, 64 ani.
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tnchiderea „ţarinei" tn comuna
Severin).

Topleţ

(jud.

Caraş

Agri.cultura şi creşiterea animalelor sîrnt ocupaţii ce se compensează
reciproc, ·cu adînci rădădni în conştiinţa locală. Un informator ne relata
în 1966 că: „nu se poate una fără alta; dacă n-ai vitele nu se fac recoltele"5'1. Această afirmaţie are o explicaţie sociologică de mare impontanţă.
Loturile de ·cu1'tură se găs-eau fie în grădinile din jurul caselor, fie în
cele de la sălaşe, fie în „ţarină". Prin „tarină" se înţelege totalitatea
loturilor individuale, siituaite unul lingă altul, dar despărţite prin „sloguri" (răzoare) şi care se conduC€ după norme quasi-instituţionale.
Ţarina era îrntotdeaun.a împrejmuită ·CU gaI'd şi avea un număr variabil de porţi ('3, 7). Ţarina era păziJtă de un paznic, numit ţărinar şi
plătit de comunitatea sătească în produse sau în bani. In perioada muncilor agricole, de primăvara pînă toamna, ţarina se închidea. După recoltare ţarina se deschidea, prin aceasta înţelegîrndu-se dreptul de pătrun
dere al animalelor perntru păşunat. Inchiderea şi des·chiderea ţarinei
erau anunţate prin toboşari şi s·e fă.ceau odată pentru întregul sat (fig. 1).
Toţi locuitorii, care aveau loc în ţarină, 1trebuiau deci, să se conformeze
51
reşti,

M. Popi 1 ian, Trasul la edec în Clisura

1970, p. 21.

Dunării,

în Historica, I, Bucu-
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unor norme sociale bine definite. Ţarina repreZJenita un fel de proprietate individuală în cadrul obştii teritoriale. Proprietatea individuală în
cadrul ţarinei era respectată cu stricteţe în timpul muncilor agricole,
păşuruatul fiind însă devălmaş.
Ţarina se afla fie în lunca fer,tilă a Dunării şi respectiv a Cernei,
fie pe dealurile înconjurătoare vetrelor din sat. Pe lingă poriu1111b, griu
de 'toamnă, care erau culturile predominante, în unele sate (Vîrciiorova,
Jupalnic, Tufări, Şviniţa, Divid) apar preo.oupări pentm viticultură
(pl. III a-b, IV a).
Ală1Juri de agricuUură şi creşterea animalelor o altă ocupaţie tradiţională, cvasi-generală pentru Clisură, este munca la pădure, care presupune tăierea, fasonarea, prelucriarea masei lemnoase. Munca la pădure
a genernt aproape pretutindeni o altă ocupaţi!e tradiţională - cărăuşia.
In Clisură, cărăuşia a îmbrăcat două aspecte esenţiale:
a. transportul buştenilor. De la Ieşelniţa se transportau buşteni
pînă la Berzasoa şi Moldova Nouă; de la Bahna se duceau lemne cu
căruţa la Turnu Severin; de la Pescari se făceau chirii cu lemne la
Moldova Veche, Răcăşdia, Andna, la şlepurile de pe Dunăre i,ar piaitră
la Baziaş.
b. Trasul la edec, practicat îndeosebi în zona cataractelor Dunării
pînă la realizairea lucrărilor de navigaţie de la sfîrşi 1 tul secolului al
XIX-le a.
Prin tras la edec se înţelege „operaţia de transport pe apă, fără
propulsie mecanică, cu ajutorul unei forţe animale sau umane", forţă
care poate ajunge pînă la 30-35 de perechi de boP 5 • Această modalitate
se folosea pentru transportul mărfurilor şi materialelor numai în amonte,
prea rar în aval. Această ocupaţie, ce-i drept ,secundară, o vor fi îmbrăţişat mulţi locuitori ai Clisurii. Tot ca. o ocupaţie secundară este
de semnala,t negoţul.
Lucrările dintre 1829-1847 pentru construirea unei şosele, lucră
rile de modernizare a navigaţiei pe Dunăre, începute încă din 1832,
construirea căii ferate: Bucureşti-Piteşti-Craiova-Vîrcii0rova-Caran
sebeş, una din primele din ţJară, terminată deja în 1874, deschiderea
minei de cărbuni de la Bahna (1880), deşi de scurtă durată, a carierei
de piatră de la Racovăţ (Bahna) (se extrăgea granit, calcar alb cu nruanţe
roşietice şi aspect traver,tin, dar uşor de lustruit) sînt tot aitîtea surse de
exisitenţă oferite locuiitorilor Defileului. Aceste .ooordoruaite social-economice şi istorice au condiţionat apariţia muncii salariate, relaitiv timpuriu, în aceasită par,te a ţării, contribuind la caracterul funcţional-mixt
al ocupaţiilor din satele în discuţie.
Ulterior, fabricile şi în pre:cent şantierului hidro-energetic şi de
navigaţie au făcut să se renunţe, în parte la ocupaţiile tradiţionale şi să
se producă mutaţii importante, îndreptaite tot mai mult spre munca
salariată.
53

Inf. Ungureanu Ion,

Iloviţa,

60 ani;

Căiniceanu

Elisabeta,

Iloviţa,

56 ani.
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Unele sate s-au transforma.t :treptat din aşezan agro-pastorale în
preurbane şi chiar urbane .

localităţi muncitoreşti,

...
*

*

Ca structură şi textură etnografică, satele din Clisura Dunării, cu
cîteva excepţii sînt adunate. Dacă tot aceasta va fi fost situaţia şi cu
două secole în urmă este greu de spus. Este de presupus că, într-o
perioadă anterioară, satele din defileul Dunării să fi avut o structură
răsfirată. Mulţi locuitori ai culoarului Vîrciorova-Bahna ne-au confirmat această prezumţie, caraioterizînd satele respective ca fiind cu oameni
„sprăjiţi (răsfiraţi) uniu' pă un deal, altu' pă alt deal'· 56 (pl. IV b).
Aducerea „la linie "a satelor este relativ recenrtă şi !'ezultat al unor
măsuri administrative. In punrotele cercetate, locwnţele foarte vechi, pe
care le-am mai putut găsi, sînt r·eitrase de la drum. orientate mai mult
spre sud şi formate numai din 2-3 încăperi: „cuina'· sau ,.la foc" (bucă
tăria), „casa" şi unia saiu două „sobe" ori „odăi„.
In anii premergători dezafoctării, aşezările din Clisură se prezentau
într-o te~tură adunată, cu frontul caselor direct la drum şi înşirate de-a
lungul şoselei vechi: Orşova-Moldova Nouă precum şi pe firul Dunării
ori al afluenţilor acesteia (pl. V-VII).
<·

...
etnică

•·

populaţiei

este un alt criteriu de demonstrare
unor aşezări sau a uniei zone.
Cu toate că Clisura este dirntotdeauna o zonă de mixtură a diverselor populaţii. Ea este 1totuşi o zonă în care dintotdeauna a predominat
el ementul l'Omânesc, după cum o demonstrează şi daitele etatisUoe. Luînd
ca bază Recensămîntul din anii 1930 şi 1966 se 1 con:stată 1 că din ,totalul
de 48.593 (în 1930) şi 53.528 (în 1966), . rnmânii sînt în niumăr de
28.225 (58,090/o) şi respectiv 39.058 (72,960/0). Populaţia de orig.ine sirbă
ocupă un procent destiul de mare: 21,220/o; în 1930 şi 17,200/o în 1966.
Cîrt priveşte restul minori1tăţilor, cehii au fost colonizaţi abia la începutul secolului al XIX-lea, avîndu-se în primul rînd în atenţie scopul
de apărare a graniţelor imperi ului. Salte de „pemi" (boemi) sînt: Bigăr,
Ravensca, Gîrnk, Eibenthal, Sf. Elena, Baia Nouă, Ogradena Noru.ă (parţi1al). Germanii, ungurii, turcii reprezintă procentaje mici pînă la 50/c
(vezi tabelele şi harta nr. 2).
IV. Structura

a

a

permanenţei şi continiui1tăţii

1

1

56 Pentru datele statistice privind structura populaţiei au fost consultate: Sabin
nu i 1 ă, Recensămîntul general al populaţiei României, Bucureşti, 1938; Recensămîntul populaţiei şi locuinţelor, Bucureşti, 1968 (publicat de Direcţia Centrală
de statistică).
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populaţiei

din Cllsura
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I

Nr. crl.

LOCALITATEA TOTAL

-o

1

I

Ada-Kaleh

2.

Români
Total
(%)

Sirbi
Total

Cehi
Total

(%)

(%)

Germani
Total
(%)

3

4

5

6

3

Dunării, după recensămintele

din 1930

şi

1966,67

o

Maghiari
Total

~
7

1 9
Alţii

Turci
Total
(%)

Total

B

9

TOTAL

(%)

10

6

6

Români
Total

Sirbi
Total

Cehi
Total

(%)

(%)

(%)

Germani
Total
(%)

li

12

13

14

Maghiari
Total

Total

~

(%)

(%)

15

16

(100)
2

Bahna

3

Baia

Nouă

549
642

545
(99)
200
(32)

22
(3,4)

326
(50,8)

47
(7,3)

10
(1,5)

4
(1)
37
(5)

502
456
112

4

Buziaş

5

Belobreşca

1071

6

Berzasca

1939

7

Bigăr

8

Cîmpia

9

Coramnic

212

10

Cozia

347

li

Di viei

12

Drencova

13

Dubova

508

14

Eibenthal

590

15

Gîrnic

1119

16

Gornea

983

503
1402

650

56
(5)
1561
(80,5)
13
(2,6)
544
(38,8)

78
(12)

997
(93)
28
(1,3)

7

4

170
(8,8)
483
(96)

114
(5,9)
7
(1,4)
2
(0,2)

829
(59)

30
(1,5)

7
(2)
36
(2)

897
1770
611

27
(2)

872

489

572
(88)

200
499
(98)

6
(0,5)
953
(97)

16
(1,6)

582
(99)
1090
(97,5)
3

3
1

1

2
(2)
8
(1)
20
(2)
9
(1,4)

492
476
789

17

499
(100)

499

455

Alţii

Turci
Total

502
(100)
261
(57,2)
55
(49)
42
(4,7)
1594
(90)
163
(26,7)
311
(35,7)
211
(100)
284
(81,9)
11
(2,25)
189
(94,5)
490
(100)
23
(5)
16
(2,03)

10
(2)
50
(44,5)
853
(95,3)
35
(2)
16
(2,6)
556
(63,9)

173
(38)
2
(2)
2
127
(7)
429
(70,2)

8
(2)
3
(2,5)

8

2
(0,7)

1

3
c0,8)

2
(2)

6
(1)
1

2
(0,5)
2

1
1

5
(1,5)
477
(97,75)
3
(1,5)

41
(11,8)

3
(1,5)

16
(4,8)

1

3
(1,5)

2
(1)
2

4
(2,3)
773

449
(92,7)
(97,07)

(Tabela continuare)

Nr. crt.

-;,

LOCALITATEA TOTAL

O
Magbiari
Total

1

Ieşelniţa

18

Iloviţa

19

Jupalnic

1278
799
1673

Turci
Total
(%)

Sîrbi
Total
(%)

Cehi
Total
(%)

3

4

5

6

7

8

9

1193
(93,3)
781
(98)
1204

2

2

16
(!)

10
(I)

5

50
(4,7)
18
(2)
332
(217,)
4
(0,5)

1642

20

Liubcova

21

Măccşti

22

Moldova

23

Moldova Veche 2113

24

Moldoviţa

25

Ogradena

764
Nouă

3982

462
Nouă

26

Ogradena Veche

27

Orşova

:.:8

Padina Matei

29

Pescari

30

Pîrneaura

31

Plavişeviţa

Pojejena de Jos

250

5350
997
1039

368
(22,4)
43
(5,6)
3632
(91,2)
363
459
(99,5)
90
(36)
(97)
2043
(48,2)
997
(100)
1035
(100)

2

118
(2,2)

91
(5,6)

16
(!)

10
(6,3)
7
(0,5)

40

198
(5)
33

26
(2,8)
36

9

31

149
(59,6)
164
(3)

106

3
(0,5)
5
(1,4)
1516
(29)

Total
(%)

I

926

-475
(89)
915
(99)

10
(2)
8
(1)

4
(!)

5

47
4

I

10
(I)

11

1455

1425
(98)
920
(100)
1772

921
1794

(%)

----

8

(99)

1632

896
(55)
722
21
(3)
5838 5436
(93)
3954 2029
(51,2)
354
354
(100)

9

I

Maghiari
Turci
Total
Total
(%)
(%)
-1-5-1-1_6_

Alţii

Total
%

--17

5

14
(!)
I

9
(!)
2

4

I

41
(i,6)

663
(40,6)
701
(97)
162
T(2,8)
1717
(43,5)

71
(4,4)
45
(1)
16

61
(I)
34
(3,8)

93
(1,6()
147

I

59
(5,7)
2:14
(:l,5)

2
(0,3)
417
(6,3)

17
(1.7)
259
(3,9)

RO

4
(I)

835

34

22
(3)
640
(15,5)

1023
6657

1258

1

4

14

10

122
543

13

S!rbi
Total

TOTAL

934
2

12

Romi ni
Total
(%)

Alţii

Romîni
Total,
(%)

7
(72)
1156
(70)
721
(94,4)
39
(!)
1646

Cehi
Total
(%)

6 6
Germani
Total
(%)

3

- - - - - - _lliL_ ____lliL - - - - - 2

1

17

32

1 9
Germani
Total

8
(1,5)
2

33
(6,5)
1

539
915

944
(92,3)
5584
(84)
934
(100)
1250
(99,4)
91
(74,6)
515
(96)
897

7G
(I)

5

2

31
(25,4)
12
(2)

li

(2)

I

22

65
(1,3)
I
(0,6)

""'
""'

33

Pojejena de Sus

650

34

Radimna

832

35

Schela Cladovei 1006

36

Sf. Elena

37

Sicheviţa

2792

38

Soc ol

1756

39

Şviniţa

1477

40

Şuşca

665

41

Tisoviţa

318

42

Topleţ

2092

43

Tufări

1136

44

Vîrciorova

45

Zlatiţa

943

570

197
(30,3)
76
(9)
970
(96,4)
8
(1)
2765
(99)
264
(11,4)
59
(4)
649
(98)
287
(90,2)
1850
(88,4)
1020
(5,90)
565
(99)
717
(52,4()

434
(66,7)
701
(84,3)
3

6

12
(2)
1

935
(99)
7

1265
(72,6)
1381
(93,5)
14
(2)
12
(4)
3

5

2

8
(0,7)

1

1

53
(6,7)
33
(3,6)

5
38
(2,2)

2

7
(1)
164
(12)
20
(1,5)

20
(1,8)

(1)
2

720
2296

3627
1172
1532
613

18
(5,8)
95
(4,6)
31
(2,7)
3
(1)
132
(9,7)

I

2

561

619

125
(6)
40
(3,6)
2

192
(14)

9
(0,7)

48.593 28.225 10315 4320
(100) (58,09) (21,22) (8,89)

2307
(4,75)

1367

317
(23,2)

6

17
(1)
35
(3)

1066
(2,19)

499
(1,03)

345
2040
1510
725
926

212
(75)
73
(11)
2290
(100)
10
(2)
3603
(99)
170
(14,5)
133
(8,7)
579
(94,5)
303
(88)
1979
1468
(97)
725
(100)
287
(31)

343
(23,3)
642
(89)

17
(1,7)

3
1

(1,7)
3

6

4
950
(81)
1363
(89)
28
(5)
15
(4)
2

485
(52,4)

1861 52.528 39052 9209
(3,83) (100) (72,96) (17,20)

605
(98)
6

4
2

2

9

2

9
(0,6)
4
(0,5)
1

2
(0,6)
10

38

6

2

8

33
(3)

146

4
(0,8)

4

629
(1, 17)

617
(1,15)

3224
(6,02)

8
(1)
42
(4,5)
27
(1,7)

4

24
(7,4)
5
6

523
(0,98)

275
(0,52)'

"'"
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Populaţiile conlocuitoare
lizaţia, în special obiceiurile

s-au produs

şi asimilări

s-au păstrat ca enclave cu cultura şi c1v1caracterisitice minorităţilor respective. Dar
la cultura populară românească.
*

*
In concluzie, dooUll1lentele (arheologice, istorice), tradiţia, funcţio
nalitatea, st!"uctura etnică ooncură la demonstrarea vechimii de milenii
şi a permanenţei aşezărilor din defileul Dunării.
S-a demonstrat că aşezările din Clisura Dunării au funcţionalitate
mixtă: agricultură, c!"eşterea animalelor, pădurărit. pescuit, minerit,
muncă salariată etc.
Sartele din Clisura Dunării prezintă o importanţă deosebită din
multe puncte de vedere: geografic, isrtoric, social-economic, etnografic,
ceea ce a determiruat studierea lor analiitică.
MONICA

BUD/Ş

DES HABITATS PERMANENTS DANS LA ZONE DE „CLISURA" DU DANUBE
(Re sume)

Dans son etude, l'auteur essaye demontrer la permanence des quelques uns
des habitats ruraux, localises dans le Defile du Danube (la region des Portes
des Fer jusqu'a Divid) sur des bases: documentaires (archeologiques, historiques),
traditionnelles, fonctionnelles, ethniques.
On insiste sur les documents archeologiques pour expliquer la continuite
des etablissements depuis le paleolithique moyen durant le paleolithique superieur,
l'epipaleolithique (l'âge de la transition du paleolithique final vers la neolithique)
et traversant l'une apres l'autre toutes les periodes historiques; l'âge du Bronze,
du Fer, l'epoque romaine et geto-dace jusqu'â nos jours.
Les documents historiques mentionnent Ies localites du Defile du Danube,
depuis le XIVe siecle, c'est-â-dire assez premature en comparaison aux autres
parts du pays, ou les noms des villages apparaissent pour la premiere fois dans
le XVI-XVIIe siecles.
La tradition locale peut donner des conclusions pas toujours edificatrices,
mais en tous cas auxiliaires en ce qui concerne:
A. L'apparition dans le temps et l'espace des etablissemen,
B. La toponymie des villages,
C. La structure genealogique des localites.
D'apres la fonctionnallite, les habitants de la „Clisura" embrassent des ocupations mixtes: l'agriculture en terrasses et le jardinage, le travail dans les f6rets,
la peche, le labeur dans les mines, l'activite portuaire et salarie etc.
La structure ethnique de la population c'est un autre criterium pour demontrer la permanence et la continuite d'une localite ou d'une zone. Qoique, la Clisure
semble etre une region de mixture avec des groupes ethniques diverses, elle est
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neanmoins, une contree ou !'element roumain a ete predominant toujours, dans
tous les temps, dans tous les siecles.
Les populations cohabitants se sont gardees comme des enclaves avec la
civilisation et la culture, specialement les coutumes caracteristiques aux minorites
respectives. Se sont aussi produites des calques et des assimilations â la culture
populaire roumaine.
Les villages de la „Clisura" presentent une grande importance de plusieurs
points de vue: geographique, historique, sociaux-economiques, ethnographique,
situation qui a determine leur etude analytique.

ARHITECTURA CASELOR GRANICEREŞTI

Conflictul arma•t dintre austrieci şi turci în p€rioada premergătoare
regimentului grăniceresc s-a desfăşurat în rr::are parte pe
teritoriul Banatului care s-a transformat ou acest prilej înitr-un adevărat
teatru de operaţiuni militare.
Atît invadatorii cît şi apărătorii. indiferent din ce parte veneau. au
supus populaţia locală la grele încercări lega.te atît de obligaţiile miliitare
ale bărbaţilor apţi d€ a mînui armele, cît şi la obligaţia de a da alimente
şi furaje armatei.
Efortul populaţiei a fost însă răsplăitit cu incendierea căminului, a
satelor în timpul luptelor şi astfel populaţia rămasă era nevoi1tă să apuce
drumul ·codrilor unde îşi însăila un adăpost vremelnic ca după trecerea
puhoiului să coboare la vatra satului şi să înceapă refacerea căminului
care după un sc·urt timp de pace se va tronsforma iarăşi în cenuşă.
Aşa se face că da.torită acestor evenimente aşezările omeneşti din
sudul Banatului să nu mai aibă înfăţişarea frumoasă şi curată aşa cum
le-a descris călătorul italian Gromo, care. vorbind despre Banat. printre
altele ară-ta că, aici „toate cas·ele sînt din lemn dar foarte arătoase şi
bine înzeSJtrate" 1 . A•cum datorită cauzelor arătate saitele erau ruinate şi
transformate în grămezi de lemne fumegînde.
La acest tablou se adaugă şi înăbuşirea în sîn.ge prin sabie şi foc a
răscoalei ţăranilor bănăţeni din perioadr\ anilor 1736-1739 de căotre
trupele austriece comandate de g€neralul Lentulus.
In urma a.cestor evenimente locuitorii satelor bănăţene au fos.t obligaţi să-şi întemeieze noi locuinţe în codrii, acolo unde au apucat şi astfel
noile aşezări se caracterizau prin sate răsfiraite de tipul cătunului.
Toat€ acestea au determinat autorităţile militare de la Vi•ena, oa trecînd la organizarea graniţei milita·r€ în Banat, să ordone adunal'ea satelor în cadrul comunelor grănicereşti.
Sistemaitizal'ea localităţilor a avut loc pe baza unor •artico1'e de lege,
care prinitre art.ele prevedeau că, mutarea unei case avea loc în si·tuaţia
cînd aceasta era departe de sat şi nu putea fi supravegheartă 2 •
Această acţiune de sistematizare sie desfăşura prin convingerea locuitorilor, nefiind însă exclusă nici posibilitatea unei mutări forţate, care
avea loc atunci cînd mutarea nru s~a făcut în perioada stabili.tă, cînd se
înfiinţării

1 Călători străini despre ţiirile române, Editura Ştiinţifică Bucureşti, 1970,
Vol. II, p. 329.
2 Erliiuterungen der Grundgesetze filr die Karlstiidter, Warasdiner,
Banatslavonische und Banatische Militar Grănze von Mathias S top fer, Wien 1831,
!i 10. (în continuare Grundgesetze).
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respingea cererea de recurs a unui gramcer sau atunci cînd Consiliul de
război declara că mutarea respectivă era necesară.
Grănicerii care erau de acord cu strămutarea erau remuneraţi cu
25 de florini, primind materialul lemnos de construcţie, scutirea de armată şi robotă pe timpul anului în care are loc mutarea ce nu trebuia
să depăşească patru săptămîni3.
Se aproba, prin lege, ca în afara vetrei satului grăniceresc să ră
mînă sălaşul, cu condiţia ·Ca acesta să nu fie folosit ca locuinţă în timpul
anului şi să fie controlat şi pus sub supraveghere 4 .
Concentrarea localităţilor răsfirate a fost primul pas pentru întă
rirea securităţii în graniţă şi ea a început din anul 17775.
O comună grănicerească era deci formată din totalitatea comuniunilor de casă, acestea din urmă primind un accentuat specific milităresc.
Comunionul de casă era individualizat, fapt ce se va răsfrînge imediat direct asupra arhitecturii populare care se caracterizează prin porţi
şi ziduri masive ce nu permit trecătorului sau vecinului să cunoască prea
mul·te din tainele familiei respective.
Aşa se explică forma şi şablonizarea caselor din graniţă, case care
însă, după cum vom vedea, în ciuda tendinţelor de tipizare vor păstra
fiecare individualitatea lor.
Arhitectura gospodăriei grănicereşti trebuie privită aici prin prisma
a două mari laturi care o definesc şi care o individualizează.
In primul rînd arhitectura grănicerească trebuie analizată prin aceea
că în dezvoltarea ei are ca punct de plecar·e forma arhaică ce îşi imprimă prezenţa, elementele vechi, moşitenite se pă:strează integrîndu-se
armonios cu ·elementele noi ordona•te pe linie milHară. Aceste elemenite
arhaice sîut prins·e sub ·toate aspectele atît în arhitectură, ornamentare,
cit şi în inventarul interioarelor.
Insăşi cei mai de seamă exponenţi ai Curţii de la Viena au recunoscut că românii bănăţeni din graniţa militară ţin foarite mult la trecutul lor istori:c, la tradiţia moştenită de la străbuni pe care o cultivă şi
o dezvoltă, ftapt pentru care ei au fost cotaţi ca şi conservatori, nereceptivi la nou pentru că se opuneau la introducerea unor orînduieli ce
corntraveneau cu obiceiurile looolui.
Aşa de pildă Carl Bernd cavaler de Hietzinger, secretar al Curţii
imperiale-regale, în lucrarea sa, vorbind despre conservatorismul românilor bănăţeni, scria: „el ţine la tot ce este vechi şi La valah aceasta s-a
transformat în proverb aşa am găsit-o, aşa vreau s-o las" 6 •
De aid desprindem o latură definitorie a românilor bănăţeni din
graniţa militară, aceea de a menţine tradiţia şi obi:ceiurile moştenite, în
Grundgeset:ze, § 11.
Ibidem.
5 Ibidem.
6 Statistik der MiHtărgrăn:ze des listerreichischen, Ein Versuch von
Bernd Edlen von Hietzinger, Erster Theil, Wien, 1817, p. 276.
3
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ciuda ordinelor şi dispoziţiilor ce veneau pe cale militară cu scopul de
germanizare, de unificare, de modelare sau de subordonare orbească,
luată sub toate aspectele, a populaţiei militarizaite.
Al doilea aspect al arhitecturii grăni,cereşti îl const1tuiie şabloniza
rea clădirilor în cadr,ul satelor adunate şi aceasta trebuie pusă în legă
tură cu însăşi pI'ocesul de militarizare a teriitoriului.
Construirea clădirilor de locui1t se făcea cu aprobarea aiutorirt:ăţilor
milit:lre trebuind a fi respectate anumite reguli ca: toate clădirile destinate a fi locuite să se construiască din maiteriale solide, iar casele să
contribuie la înfrumuseţarea localităţilor grănicereşti. La construil'ea locuinţelor lor, grănicerii, pe lingă faptul că ,trebuiau să le construiască din
material solid, trebuiau să mai respecte anumite cerinţe cUJm ar fi aceea
că aooperi:şul acestora să fie din şindrilă sau ţiglă; locuinţele să fie
înalte şi luminoase, iar între clădiri să fie o distanţă corespunzătoare.
Toate clădirile destinate ca locuinţă penrt:ru grăniceri ,trebuiau să poarte
un număr de ordine scris pe o tăbliţă fixată la întraf'ea principală. O
casă nou construită era înregistrată cu numărul următor ultimului număr
din sat, chiar dacă clădirea s-a construit între alte case caI'e aveau deja
număr. Aoeastă situaţie va rămîne aşa pînă cînd se va ordona de către
autoritatea militară schimbarea numerelor de casă în cadrul locali.tăţii7.
In cazul că o casă părăsită sau chiar locui·tă era dărîmată, cea nouă primea număriul ·casei vechi, iar daică în locul mai multor case era clădită
una singură, aceasta primea toate numerele caselor în locul cărora s-a
clădit. Toate cas,ele grănicereşti primeau numere de casă cu cifre ambe,
iar casele erariale primeau numere de case cu cifre romane 8 . Pe tă
bliţele cu rnnnerele de casă, pe lingă acesta, se scria şi numărul regimen:tului9.
Cu toate indicaţiile şi ordinele daite, ·casel·e grănicereşti din Banat
erau construHe din împletituri de nuiele, din lemn masiv (fig. 1), iar mai
tîrziu din cărămidă.
Implinind po:nuncile stăpînirii austriece, casele grănicereşti erau aşe
za:te la linia străzii, în general, fiind tricelulare, spre stradă fiind casa
propriu-zisă sau „casa dli.nairnte", la mijloc tinda, iar în partea din
spate era ~ituată „casa dinapoi". (fig. 2). La un.ele clădiri casa dinapoi era
locuită, la altele ea servea drept cămară. La casele unde aceasta era locuită, ea fol,osea şi de cămară.
Casele unor grăniceri erau bicelulare fiind compuse în acest caz din
casa dinainte, si1Juată aşa cum am mai văzut, la stradă şi o a doua încă
peI'e care constituia tinda.
7 Die K. K. Militiirgrenze und deren Grundgesetze, Eine kulturhistorische Skizze
verfasst, zusammengestellt und erlăutert von Leopold Martin K rai n z, Wien,
1866, p. 117-118.
8 Die K. K. Militar Grenze und ihre Verwaltung, von Iosef Host i ne Ir,
Erster T hei 1, Wien, 1861, p. 347-348.
9 C. Bur acu, Din Istoria Banatului de Severin, Caransebeş, 1932, p.
19.

52

LIVIU GROZA

Fig. 1.

Casă

de tip grâniccresc din lemn, din comuna Obreja,

judeţul Caraş-Severin.

De-a lungul casei, de la stradă şi pînă la capMul casei dinapoi, se
îrutindea „ tîrnaţul", un fel de coridor deschis ridicait la aceeaşi înălţime
cu casa şi despărţit de curte printr-un stăbor de scînduri cu înălţimea
de un metru. Intrarea în tîrnaţ se făcea prin curte şi prin uşa de intrare
dinspre stradă. Tîmaţul se găsea sub acoperiş, o prelungire a streşinii,
oprind astfel intrarea ploii în casă. Erau însă şi cas•e care aveau tîrn.aţul
scurt, aşezat numai în faţa întrării în tindă.
Fundamentul caselor era din pi•atră adunată cu migală şi trudă din
albia rîurilor, nu era prea adînc, iar la suprafaţă acesta se ridica de la
0,5 la 1 m. Pe fundament se aşezau bîrnele din lemn de brad, tei sau stejar descojit sau fasonat în patru muchii şi pentru a se face legătura între
fundaţie şi bîrne se băteau şipci de nuiele.
La casele de nuiel<e se făcea întîi scheletul din lemn de esenţă tare
apoi în acesta se fixau pari de lemn de stejar şi prirutre aceşUa se împleteau nuiele de stejar sau carpen. Peste această îimpletiitură 1se lipea lut
galben care pentru ·O mai mare durabilita•te se amesteca cu paie sau
pleavă. Peste această lipitură se aşeza un strat subţir·e de lut amestecat
cu apă ca o scliviseală.
Pereţii de regulă erau văruiţi, mai rar erau coloraţi.
Faţada casei se tencuia de sus pînă jos la fundament şi se văruia
iar între geamuri şi deasupra lor, spaţiul se ornamenta.
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grăniceresc.

Orn.amentele executate pe faţadă sîrut variate aitît ·Ca formă cît şi
ca dimensiuni. Pentru o mai bună înţelegere le putem grupa în: element·e geometrice, elemenrte florale, elemente zoomorfe şi mai rar întîlnite sînt elemenrtele antropomorfe.
ln general el,ementele ornamentale nu apair sirugul.are ci grupate, ele
fiind în toate cazurile armonios grupaite.
Din rîrrdul elemen,telor geometri·ce foc parte liniile drepte, orizontale în formă de brîuri, verticale sub formă de coloane sau folosite ca şi
chenar, linia frîrută folosită fot ca şi chenar asemenea dintelui de lup,
ceroul, patratul, dreptunghiul şi rombul. (fig. 3).
Din motiYele florale fac pa.rite ghivecele cu flori (fig. 4), copaci, în
special foioasele şi brăduţul. (fig. 5).
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Fig. 3. Ornamentul faţadei unei case de tip
din Ohaba-Bistra (azi Oţelu

grăniceresc

Roşu), judeţul Cayaş-Severin.

Fig. 5. Detaliu privind combinaţia armonioasă a
orna•nentelor geometrice şi florale pe faţada unei
case grdnicereşti construitd în anul 1833 în comuna Glimboca, judeţul Caraş-Severin.

Fig. 4. Ornamentarea faţadei unei case grăni
cereşti tn care pyedomină linia vieţii yeprezmtată printr-o float'e de ghiveci (Oţelu-Roşu)-

Fig. 6. Case de tip grăniceresc cu acoperişul
teşit în faţă din comuna Obreja, judeţul
Caraş-Severin .
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Motivele zoomorfe sînt ex,eoortate prin excizii reprezentîndu-se cocoşi, păsări cîntătoare de pădure, cai şi alte animale. Din motivele antroporrnorf.e mai des era fol,osită perechea umană.
Orice încer.care de tălmădre a acestor motive ornamentale ne duce
la vremuri îndepăritate, la ceramica neolitică, toate avînd la bază anumite credinţe sau obiceiuri. Aşa de pildă mai rtoate motivele geometrice
ca pătratul, cercul, dreptunghiul, rombul precum şi prezenţa calului se
pun în legătură ou ·cultul solar bine cunoscut. Motivele geometrice liniare
orizontale sînrt forime deriva.ite ale funiei, .ce se explică prin unitatea familiei. Motivele florale precum şi liniile verticale trebuiesc puse în legă
tură cu linia vieţii. M01tivele zoomorfe au fiecare explicaţia lor, animalele sau păsările avînd o mulţime de legende, mituri şi credinţe cu rădă

cini ce pornesc tot din indepăir.tatele vremuri. In sfîrşit, motivele arutropomorfe, reprezentate prin perechea umană, nu fac altceva decît să
evidenţiez·e unirtartea familiei.
De la această formă de modelare a faţadei casei se poa·te porni la
afirmaţia că în arhitectura cru:inică, grănicerul bănăţean păstrează tradiţia şi gustul artistic moştenit şi dacă am compara o casă dacică dăl
tuită pe banda spirală a Columnei de la Roma, ·CU o casă grănicerească
din Banat, vom constata că au aceeaşi rtehnică de consitrucţie, cu aceleaşi
încheie1turi a bîrnelor, cu aceleaşi împletituri de nuiele şi aceeaşi lipitură de chirpici. La această comparaţie se alătură toate săpăturile arheologi'Ce ,efectuate în aşezările dacice.
Grinzile caselor grănicereşti se făceau din lemn uşor, de regulă din
brad şi 111ai rar din ·tei, fiind cioplite în patru feţe şi sprijinite La mijloc
într-o l'rindă mai groasă pusă de-a curmezişul. Pe capetele gr'inzilor se
sprijineau ·cornii (căpriorii) acoperişului, confecţionaţi tot din lemn de
brad peste care se băteau lăteţi, iar pe aceştia din urmă se fix·a şindrila.
Inchei.erea lemnăriei se făcea cu cuie groase din lemn de esenţă tare, iar
lăteţii şi şindrila se fixau cu cuie din fier.
Acoperişul era în două ape şi ceea ce constituie o caracteristică a
caselor grănicereşti este aiceea că, acoperişul în faţă, spre faţadă, are o
teşitură, sigur aceasta nefiind o regulă obligatorie (fig. 6.).
Casele grănicereşti aveau pivniţă care de obicei se afla săpată sub
casa dinapoi, avînd pereţii zidiţi din piatră de rîu şi acoperită cu grinzi
şi scînduri groase de lemn de stejar. !nitrarea în pivniţă se fă,cea din
curte pe trepte din lemn de stejar sub un acoperiş din şindrilă; un fel
de şopron sau nux.ai o prelungire a streşinei rezemată pe stîlpi de stejar.
Uşile de la tindă şi pivniţă se confecţionau din lemn de ·esenţă tare,
iar la cele din camerele de locuit se confecţionau din lemn uşor de brad
şi se închideau cu „răcherul" (zăvor) confecţionat din lemn de esenţă
tare, iar mai tîrziu acesta a fost înlocuit ,cu oel de fier.
Ferestrele erau mici, una sau două la număr, cu două aripi prevăzute mai tîrziu cu catre (obloane) care se închideau la mijloc, fixîndu-se în rama geamului ou ajutorul unor cîrlige. Fiecare aripă a geamului avea cîte două ochiuri de sticlă. Uşile şi ferestrele nu se vopseau
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ci, la început, se spăl·au cu apă oaldă în care se puneau paie de ovăz
şi astfel lemnăria primea culoarea brun-gălbuie. Mai tîrziu însă learnă
ria geamurilor şi a uşilor se vopsea, de r·egulă, în culoarea maron.
Tinda sau încăper-ea din mijloc servea de bucătărie. La casele bicelulare aceasta •era folosită şi perutru cămară, iar la casele tricelulare
rolul de cămară îl avea casa dinapoi. Jumă·tate din tavanul tinzii se
amenaja pentru coş, în formă de trunchi de piramidă. ajungînd la
acoperiş. într-o deschizătură mai îngustă şi ieşind deasupra acestuia.
Coşurile. acolo urude ele se făceau erau confecţionate din împletituri de
nuiele lipite cu un strat de lut perutr-u a feri casa de un eventual incendiu. Nu toate casele aveau co~ şi în acest caz fumul din vatră se ridica şi prin deschizătura tavanului se împrăştia în podul casei.
Va•tra focului ocupa locul cel mai de seamă din tindă, ridicată cu
: 0-40 c:n deasupra nivelului tinzii, pavată cu argilă bine bătătorită,
iar mai •tîrziu cu cărămidă. Deasupra vetrei se găsea o bucată de lemn
de esenţă tare fixată bine în pereţii tinzii. De acest lemn se lega un
lanţ ce avea la ex·tremitatea sa inferioară un cîrlig din lemn de corn
de care se fixa căldarea. In jurul focului se puneau oalele cu fiertură,
iar la mijloc, atunci cind nu se găsea căldarea, se punea pirositia de
fier cu trei picioare pe care se aşeza tigaia pentru prăjitul grăsimilor.
Pe peretele din spate, lingă vatră, se clădea cuptorul de copt pîinea
sau friptura, dar de regulă acesta era folosit doar la zile de sărbătoare,
cînd se făcea mai multă mîncare, în restul zilelor friptura, pîinea sau
mălaiul se coceau în ţest.
Ţestul era de formă rotundă şi era confecţionat din lut iar mai
tîrziu din rtuci (fontă). Pentru folosirea ţestului se încingea bine vatra,
apoi ea se mărura şi înainte de a se pune aluatul de pîine saru mălai
pentru copt, pe vatră se aşezau frunze de varză, hrean sau nuc, se
aşeza apoi ţestul iaT de jur împrejurul lui se aşeza spuză. Carnea şi
cartofii se puneau în tipsii (tăvi) de lrut de formă rotundă la ·fund şi
alungite, prevăzute la partea din faţă cu un cioc pentru scurgerea
grăsimii topite, iar în partea din spate cu un mîm~r.
Intre vaitră şi uşa casei, lîngă perete, se găsea o măsuţă joasă cu
şofeele de apă din care aceasta se lua cu caucul de lemn (un fel de
polonic cu o coadă mai lungă).
Pe unul din pereţii tindei, rămas disponibil, se aşeza poliţa pentru
păstrarea blidelor. In partea inf.erioară a poliţei se făceau orificii în
care se fixau lingurile care, de regulă, •erau din lemn şi fără ornamente, cu dungi crestaite penfou a şti fiecare a cui este, crestăturile
începînd ou o dungă penitru capul familiei şi terminînd cu mai mul.te
crestături, în funcţie de numărul membrilor familiei. Tot în tindă se
mai găsea şi un dulap scund cu două uşi în care se păstrau oaloele de
bucătărie. In mijlocul tindei se aşeza specifica masă scundă de formă
rotundă sau pătrată, de jur împrejur-ul căreia se înşirau scaunele cu
trei picioare şi ele scunde.
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Casa dinainte era siituată spre stradă avînd una sau două ferestre
uneori una mai mică spre ·curte.
Paturlle erau aşezate de o parte şi de alta a încăperii. Pe scîndurile paturilor se puneau paie de grîu, ovăz sau foi de porumb şi uneori
chiar foi de nuc iar peste elie se aşte1rnea o poneavă (pătură) ţesută din
cînepă. Fiecare pat avea trei sau mai multe perne. Partrurile ernu acoperite cu procoviţe sau strani (pături mai groase) ţesute în casă şi de
regulă de culoare albă. Lîngă fiecare pat erau aşezaite soaune lungi ou
spătar mobil care se rabatau seara pentru a se faoe mai mult spaţiu
pentru dormi t şi în acest oaz, ai casei sau musafirii se culcau transversal în pat. Rezemată pe peretele de la stradă. îrntre ferestre, se aşeza
masa care era acoperită cu un măsai iar în faţa ei se aşeza un scaun.
Lada de zestre era destinată penltru păstrarea celor trebuincioase
fetei din casă pentru întemeierea unui cămin, se păstra lîngă unul din
paturi. In cameră se mai găsea dulapul, care a înlocuit prăjina agăţată
de grindă cu ajutorul unor cîrlige meltalice sau sfoară ·de coajă de tei.
Pentru încălzirea încăperii se construiau sobe din pămînt, i ar mai tîrziu
acestea au fost înlocui!te cu oele din fontă. In mijlocul camerei sau
deasupra mesei era agăţată de grindă lampa de petrol.
Pe pereţii încăperii, văruiţi. erau aşezate fotografii, icoane pe sticlă
sau fotografia mărită sau piotată a celor bătrîni, pe peretele din dreapta
şi stînga, deasupra pa turilor, se fixau ştergare cusurte în vari ate forme
ornamerntale şi cu un bogat colorit, iar pe peretele din faţă, între ferestre, se aşeza oglinda în rama căreia se fixau fotografiile de familie
predominînd a celor plecaţi la oaste.
Casa dinapoi era o cameră mai mică aşezată spre curte, avind o
singură fereastră. Aici era un pat unde se odihneau cei itineri ai familiei,
deoarece bătrînii îşi păstrau casa dinainte. Cu trecerea anilor însă tinerii au luat locul băitrîniilor. în sarcina celor din urmă căzînd grija
faţă de anima1'ele din gospodărie.
Nu la toate gospodăriile, casa dinapoi era locuită, dar în ambele cazuri ea servea drept cămară, păstrîndu-se aici lada cu făină. butoiul cu
brînză şi varză murată precum şi alte provizii alimentare.
Podul casei era destul de spaţios, acoperişul casei fiind înaH. Podelele podului erau acoperite cu un strat de lurt amestecat cu pleavă,
aceasti'i lipitură jucînd şi un rol de izolare termică. Pe duşumeaua podului se păstra grîul şi ştiuleţii de porumb, iar întLnse pe prăjini şi agă
ţate de grinzi erau produsele din oarne rezulitate din sacrifi.carea porcilor crescuţi pe lîngă casă.
Ca anexe ale gospodăriei grănicereşti erau grajdul, care se găsea
situat în fundul curţii din faţă şi paralel ou strada, cocina de porci
şi coteţul de păsări. Intre ·casă şi grajd era un spaţiu destul de mare,
oare constituia. aşa cum am mai văzut. priana curte m1mi'tă obor sau
voreţ. Din stradă se putea înitra în această curte printr-o poal'ltă mare
confecţionată din scînduri de lemn de brad aşenaite în formă de parchet sau traforate în partea superioară.
şi

1

1

1

1
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Curtea din faţă era despărţită de vecinii din dreapta şi stînga
printr-un gard de piatră sau cărămidă, iar în spaitele grajdului pînă la
grădina de-'-zarzavait, se găsea o a doua curte unde, de obicei, se depozitau clăile de fin şi gun1oiul de grajd. Atît această cmte cîit şi grădina
erau împrejmuite în cele trei păr-ţi - două laterale şi una în spate cu un gard de împletitură de nudele pe un schelet de pari, gardul fiind
acoperit cu paie sau coceni de porumb şi sprijinit din loc în loc cu
propte din pari de lemn. Suprafaţa grădinii împreună cu a locului de
casă, după leg;Je grănicereşti, nu trebuia să depăşească, pentru gră
nicerii bănăţeni, 24 iugăre10.
Aproape ca o regulă generală fiecare g0\5podărie grănicerească avea,
în afara perimetru1ui vetrii satului, o altă casă numită sălaş care era
construit după aceleaşi reguli ca şi casa din sat şi era folosit ca adăpost
pentru familie şi animale în timpul muncilor agricole. Rolul acestor să
laşe va creşte simţitor după desfiinţarea regimentului, cînd sălaşele au
deveni·t o a daua locuinţă a ţăTanului bănăţean.
Tot din arhitectura populară grănicerească fac parte şi morile de
apă. Nu ne-am propus să fraoem o descriere a acestora, ci să evidenţiem un fapt interesarut în ce priveşte ·constr,uirea # folosirea lor. Pe
firul tumultos al apelor de munte se construiau, prin asocierea mai
multor familii grănicereşti, aceste mori la care prin programarea stabilită încă de la începuit, se rînduiau la măcinat toţi membrii comunităţii
morii respective. Numărul mare de mori colective existente în comunele grănicereşti se explică şi prin aceea că legile grănicereşti scuteau
de impozit morile construite de grupuri mici de g-răniceri şi care funcţionau r1umai pentru nevoile acestora. 11 •
Aşa după cum am văzut, pe baza ordinelor err:ise de autorităţile
mi!itnre, c.re loc în graniţa banatică sistematizarea localităţilor grănice
reşti, dar cu toată tendinţa acestor ordine de nivelare a culturii materiale autohtone, grănicerii bănăţeni au opus dorinţa lor de a-şi menţine
obiceiurile şi tradiţia moştenită de la înaintaşi. Numai aşa se explică
faptul ·că pe lingă procesul de şablonizare a locuillţelor grănicereşti, elementele auitohtone îşi găsesc locul binemeritat şi în proporţii substanţiale.
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Grundgesetze, § 12-13.
Grundgesetze, § 154.
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GRENZHĂUSER

(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Nach eingehendem Studium der Grenzarhitektur hebt der Autor die beiden Wesensziige dieser in den Vordergrund und zwar dal3 die von der Militărbehorde vorgeschriebene Bauart der Hăuser aus der Banater Militărgrenze
sich auf das einheimische Element stiitzt, welches vorherrschend beibehalten
wird, wobei auf diese Art eine harmonische Verbindung erzielt wird.
Als năchstes sind die Bauelemente der Grenzwohung beschrieben wobei auf
eine ausfiihrliche Darstellung der Innenrăume und der Verziehrungen der Vorderfront Wert ge!egt wird. Der Ursprung dieser Zierde wird als aus dem Altertum stammend, begriindet und so die Bestăndigkeit der Bewohnung bewiesen.
Die Grundlage dieses Vortrages bilden sowohl die Grenzgrundgesetze, die
Werke der bedeutendsten Autoren, welche sich mit dem Studium der osterreichischen Grenzregimenter befal3t haben, als auch die personlichen Nachforschungen im Timiş-sowie im Bistra-Tal, wobei aber auch das Studium der
Grenzarhitektur aus dem Almăj-Tal nicht vernachlăssigt wircL
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DE PE PIRAUL MORILOR DIN TOPLEŢ

Localitatea Topleţ, situată la jumătatea drumului dintre Băile Herculane şi Orşova, în valea lărgită a rîului Cerna, e consemnată în documentele scrise ale secolului al XV-le,a, sub denumirile de: Toplicz, Toplecz, Toplicz. aparţinînd judeţului Timiş. Pe un document datat în
1436, Topleţul apare înregistrat în „Kiraly n:ezo" (izlazuri regale), ca
parte din domeniul lui Csornay Balasz 1 •
In scrisoarea de danie a regelui Albert, redactată în 1439, Topleţul
este din nou amintit, împreună cu localităţile Plugova şi Verendin 2 .
Rakoczy Zsigmond donează în 1607 proprietăţi lui Lody Simon şi
Boronkay Zsuzsana din teritoriul locaHtăţilor Găvojdia, Dalboşeţ, Gherbovăţ, Şopot, Domaşnea şi Toplecz. Boronkay Zsuzsana, după cum reiese din consemnările lui Czornay, avea aceste terenuri încă din veacul
al XVI-lea3.
Dintr-o scrisoare datată în 1690 aflăm că Topleţul făcea parte, la
data respectivă, din aceeaşi circumscripţie cu localităţile Mehadia şi
Orşova, oare la această dată erau sub stăpînire turcească 4 •
In Topleţ îşi avea garnizoana una din cele patru companii grănice
reşti înfiinţate în 1769, iar după 1775, împreună cu cinci sate, Topleţul
formează un regiment aparte 5 .
Populaţia Topleţului are o componenţă etnică eterogenă. Elementul
de bază îl constituie românii, al căror număr a sporit în decursul veacurilor cu oltenii veniţi din nordul Mehedinţului. din satele Negruşa, Cireşu. Podeni etc .. de unde feciorii din Topleţ şi azi îşi aduc soţii chipeşe
şi îndemînatice în arta ţesutului. Atît în Topleţ, cît şi în localităţile
amintite se vorbeşte în grai bănăţean, cu accent montan. Alături de români trăiesc germani, unguri şi sîrbi, colonizaţi în vremea dominaţiei
străine.

La recensărnîntul din 1717 s ....au înregistrat în Topleţ un număr de
100 case 6 • In 1816 existau 650 familii, iar în 1858 avea 890 locuitori şi
127 case 7 . Căfre sfîrşi1tul veacului al XIX-lea, populaţia a atins numărul
de 1153 8 .
Cu ocazia recensămîntului din 1909 s-au înregistrat în Bîrza, care
ulterior, a fost anexată Topleţului, un număr de 455 români şi 393 germani şi unguri, iar în Topleţ 1572 români şi 176 de germani şi unguri.
In 1931 existau 1806 români, 22 unguri, 103 germani şi 492 de case9 .
1 F. Pe st y, Szorenyvm; vol. I, Budapest, 1878, p. 553.
2_e Ibidem.
9 C. M a r t i n o vi c i şi N. I s t r a te, Dicţionarul Transilvaniei
ţinuturi alipite, Cluj, 1921.
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In mare parte, populaţia Topleţului se ocupă cu creşterea vitelor
mari, pe care le trimite la păşune „în pilcuri", păstorite cu rîndul de
către unul din proprietari.
Solul cu struotură săracă nu îngăduia omului să se ocupe intens
cu agricultura. Cele cîteva platouri, cu o suprafaţă nu prea întinsă, sînt
cultivate cu porumb şi cartofi. Terenurile în panită sînt plantate cu
pomi fructiferi, printre ca!'e prunul se bucură de mai multă îngrijire.
Cu toate acestea, cele două oazane de fiert ţuică, existente în Topleţ, lucrează mai mult pentru satele vecine.
Abundenţa materialului lemnos, oferit cu dărnicie de întinsele pă
duri ce acoperă cea mai mare parte din hotarul localităţii, cu o suprafaţă de 7500 ha, a contribuit la dezvoltarea meşteşugului dulgheritului în Topleţ. Mai fiecare gospodar mînuieşte cu dexteriitate barda,
dalta şi tesla. Vechile construcţii din lemn sînt ridicate exclusiv de
meşteri locali.
Paralel cu dulgheritul se practică, cu bune rezultaite, zidăritul cu
piatră de stîncă, în tehnica străveche „în uscat" (fără mortar).
Topleţul este o aşezare de tip montan, cu uliţele strîmte şi întortochiate, ce urmează firul sinuos al Cernii şi al afluenţilor ei: Bîrza,
Ogaşul Satului, Ogaşul Branăţului, Ogaşul Ilovicichei, Ogaşul Zăpădu
lui, Săcărciţa, Iardăşciţa, Ogaşul Prăpănei, Ogaşul Piţigoiului, Ogaşul
Săracovei Mari şi Săracovei Mici, Apa Izvorului cunoscută şi cu denumirile: Bigăr şi „Pîrău Morilor".
Această bogată I'eţea hidrografică îşi are izvoarele pe sub culmile
şi poienile cunoscute cu toponimele: Culmea Mare, Culmea Nacovila,
Poiana Lungă, Poiana Rotată, Bidi Glava sau Capu Gol, Miciriz, Bră
năţu, Cleanţu Cocoşului, Pnilogu, Poiana Podului, Poi1an:a Drănăpu, Podişu Iovan Iorgovan, de unde, ne spune legenda, ar fi sărit Iovan Iorgovan în ajutorul frumoasei prinţese Ana Girondel, ameninţată de balaur.
Vechea aşezare de tipul satului adunat, pînă acum o sută de ani,
se ,afla mai spre est, în spatele noii aşezări, pe un platou denumit de
localnici „Gealu Satului Bătrîn", delimitat spre sud de Ogaşul Saitului,
iar SpI'e naro de Apa Izvorului sau Pîră•U Morilor, cu obîrşia chiiar acolo,
sub o rîpă, acoperită de mărădni.
Apa izvorului, cu o temperatură mai ridicată decît a celorlalte pîraie şi cu gust plăcut la băut, constituie pentru populaţia satulUJi bă
trîn singura sursă de alimentare cu apă potabilă şi în acelaşi timp factorul principal ce a determinat înfiriparea aşezării pe acest loc. Ca toate
pîriaiele de munte, Apa Izvorului (Pîrău Morilor sau Bigăr) este un
şuvoi sprinţar cu albia puţin adîncită în roca dură, cu un debit redus,
dar constant.
La distanţa de circa 200 m. de la ohîrşie, apele izvorului cad de
pe platou, cu mare zgomot, într--0 vîltoaire, de unde, apoi ,o ia năva1lnic
spre maitca Cernii.
1
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In drumul lor, oamenii au construit iazuri şi mori cu ciutură, denumite rîşniţe, la care, de veacuri, populaţia Topleţului îşi ·aduoe la mă
cinat puţinele grăunţe adunate ou multă trudă.
Au fost vremuri - spun bă.itrînii - cînd, în lipsa cerealelor, se
aduceau la măciniat rădăcini de pir uscat la soare sau pe cuptor.
Debitul constant şi viteza sporită prin căderea apelor din „Geal"
sînt factorii prindpali ce au determinat apariţia unui număr impresionant de mori (rîşniţe) cu dutură, pe porţiunea şuvoiului, cuprinsă între
cataractă şi liziera estică a noii aşezări. Intre timp s-au construit cîteva
mori şi pe platou, pînă aproape de obîrşia pîrîului, dar, cum treaba
acolo nu mergea ca la cele din vale, oamenii le-au abandonat.
Din informaţiile culese de la cei mai bătrîni. reiese că existau pe
„Pîrău Morilor"to (pînă în preajma ultimului război mondial) 20 de rîş
n ite cu ciutură, din care, în 1969, mai funcţionau doar opt. Una din
rîşniţ,ele părăsi•te, şi anume rîşniţa nr. 10. a fost achiziţionată de Muzeul
Banatului şi remontată la Pădurea Verde din Timişoara.
Deşi morile cu ciutură în Banat au existat cu mulite veacuri în
urmă, o .confirmare scrisă ne parvine abia din secolul al XIV-lea, prin
intermediul unui inventar al moşiei Valea din Caraş-Severin. redactat
la 30 mai 1377. In cuprinsul actului respectiv. printre bunurile imobile
este menţionată şi o moară cu palete (inferius pellens) situată pe rîul
Caraşu. S-ar crede că această moară era acţionată cu •ajutorul ciuturei.
Pe un aH document, scris în 12 august 1389, cu ocazia reglementării
unei succesiuni privind urmaşii nobililor români Nicolae şi Petru de
Egerszeg (Iersig) sînt pomenite: o moară pe apa Bîrzăvii şi ai.te două
mori pe apa Pogăniciului1 2 .
In cazul de faţă nu mai avem certitudinea că morile de mai sus erau
cu ciutură; e lucru ştiut că pe aceste ape, pînă în ultima vreme au existat exdusiv mori cu roata fixată pe ax onizontal. adaptate la ·ape cu
debiit mare.
Din informaţiile culese de la bătrînii din Topleţ aflăm că cea mai
veche moară (rîşniţă) pe Pîrîul Morilor este „Rîşniţa Turcului", situată
chiar în gura străzii prin care pîrîul îşi face intrarea în localiitiate.
Aceaistă moară se zioe că ar fi fost construi•tă pe la sfîrşitul secolului
al XVI-lea de un turc stabilit în partea locului, în vremea stăpînirii
otomane. Respectiva instalaţie •CU valoare de prototip. poate fi lesne
recunoscută în arhitectura adăpostului şi în mecanismul rudimentar al
tuh.l"Or rîşniţefor de pe „Pîrău Morilor".
Elementul definitoriu în arhitectura acestor rîşniţe îl constituie
„cinda", un mic foişor consitruiit pe două grinzi, în faţa uşii de acces
în moară.
10 Apa Izvorului sau Bigăru, din cauza numărului de mori construite pe malurile s:i!P a primit denumirea „Pîrău Morilor" (n.a.).
11 Victor M o n to g n a, Banatul românesc în cele dintit veacuri ale stăpînirii
ungureşti, în RISBC, an. XII, nov.-dec. 1943, Timişoara, p. 288.
12 Ibidem, p. 327-328.
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Asemenea mori cu „cindă" am întîlnirt în anii ultimului război în
localitatea Bughea Mare din zona Cîmpulung Muscel.
Pentru Banat, moara cu „cindă" constituie un caz aparte, ca şi casa
cu „cindă''. răspîndită în satele din jurul Topleţ;ului, în Valea Baronului
(Moldova Nouă) şi pe cale de dispariţie, în mai toate localităţile cu
olteni stabiliţi în Banat în cursul veacului al XVIII-lea.
Tipologic, rîşniţele de pe ,.Pîrău Morilor" din Topleţ se încadrează
în categoria morilor cu ciutură, frecvente în zona montană, cu ape
repezi şi debit scăzut. Pe scara evoluţiei tehnicii populare. rîşniţa cu
ciutură se înscrie în grupa instalaţiilor ţărăneşti. mecanizate, acţionate
prin forţa apei, fapt ce o deosebeşte de rîşniţa primitivă manuală, de
care o despart :rilenii de experienţă umană în sectorul industriei casnice ţărăneşti.
Elementul tehnic ce defineşte tipul respectiv de instalaţie ţără
neasc·ă este ciutura compusă dintr-un butuc (buciume) cilindric, în care
sînt fixate radiar un număr variabil (14-16) de lopeţi (aripi). de forma
unor linguri scobite cu tesla în lemn de plop, salcie sau paltin (fig. 1).
Pentru a-i asigura ciuturei o mai mare rezistenţă, butucul şi vîrfurile
lingurilor sînt consolidate cu cercuri de fier numite „pence'·, (la singular. pantă).
Prin centrul butucului, în direcţia verticală. trece fusul, un ax
prismatic din stejar, prevăzut la capătul inferior cu un vîrf conic din
fier, numit „calcîp". La capătul superior, este prevăzut cu un drug
în patru muchii din acela·şi metal numit „stăniu", fixat în fus, prin
vişluitură şi consolidat cu mai multe inele din fier. „Calcîpu" se sprijină într-o piuliţă metalică (brn:iscă) fixată pe un cră·can de len:n (furcă), dispus perpendicular pe mijlocul unei bîrne (talpa), imitînd forma
.răşchitorului (fig. 2).
„Stăniu" şi „calcîpu", iniţial, erau confecţionate din gorun, fădnd o
singură bucată cu „fusu". „Broasca" era din nod uscat de „gîrniţă", scobită în forma „calcîpului".
Capăitul liber al S'tăniului trece printr-un manşon cilindric din lemn
den:umit ,gînjei" şi se fixează în „părpăriţa" pietrei superioare (piatra
mică). „Gînjeiul" centrează mişcarea circulară a pietrei superioare şi în
acelaşi timp împiedică boabele nemăcinate să cadă prin orificiul central
al pietrei inferioare (piatra mare).
„Fusu", „stăniu", „ciutura" şi „calcîpu" formează „purecu" denumire locală cu înţeles de prisnel (fig. 2).
Pietrele morii, în număr de două, sînt confecţionate dintr-o rocă
numită popular „bekă", „bancă" sau „băuţă", adusă din localităţile Dubova
şi Sviniţa O asemenea rocă există şi pe Valea Săcîrdţa, in hotarul Topleţului.

Cioplitul pietrelor de moară se făcea de către pietrarii din Gura
Jupalnic. Ca unealtă este folosită o daltă de oţ•el cu vîrful în
patru muchii, denumită „şpiţ". (germană: spitz, ceea ce înseamnă vîrf
Văii şi

ascuţit).

Fig. 1. Mecanismul morii cu ciutură:
a - coşul morii ; b - legături metalice ; c - stîlpul suport al coşului ; d - „ciocoiu" ; e - „postăviţa" ; f - „tontoroaca" ; g - piatra mică ; ; h - piatra mare ; i - „ocoli" ; j grinzile postamentului; l - „ginjei" ; m - „stăniu"" ; 11 - ,,fusul" ; o - inele metalice;
p - „buciumele" ciuturei; r - „calcîpu" ; s - lingura ciuturii; ş - „broasca"; t - talpa;
I - furca; u - opritorul sau „posada" ; v - floarea opritorului; z - piciorul morii (din
lemn ); x - ţeavă fixată la butoni; y - butoni.
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Fig. 2. Nivelul inferior al morii :
purecu ( stăniul, fusul, ciutura, calcîpu) ; b - talpa; c e - broasca.

I

furca; d -

opritorul;

Cu aceeaşi daltă „se ascut" pietrele de moară, tocite prin frecare.
Piatra mare sau „stătătoare" este aşezată în poziţie oriz·ontală, pe
un postament din grinzi groase suprapuse, cu înălţimea de 0,60 m. faţă
de nivelul duşumelei.
Piatra mică sau „mişcătoare" este aşezată deasupra pietrei mari,
în aşa fel ca orificiile lor centrale să coincidă. Ea este pusă în mişcare
de ciutură, prin intermediul stăniului fixat în părpăriţă. Părpăriţa este
o bucată de fier adîncită în centrul pietrei mici.
Pentru evitarea risipei de boabe şi de făină, pietrele sînt înconjurate cu un număr variabil de „obezi" de lemn ce formează „ocolii".
(fig. 1).
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Deasupra pietrelor, la o oarecare înălţime se află coşul morii, susţinut de un stîlp, de care e fixat cu legături metalice.
Grăunţele turnate în coş cad continuu, una cite una, în postăviţă.
Reglarea căderii grăunţelor se face cu ajutorul „ciocotului", o scîndură
triunghiulară fixată cu un cui de lemn la baza coşului, deasupra orificiului de evaoua:re.
„Postăviţa" este un jgheab scurt, din esenţă moale, manitat 1a
baza CC>."?Ului, în plan uşor înclinat, pentru ca boabele căzute din coş să
se rostogolească cu uşurinţă într-un cilindru de lemn numit „tontoroacă". Aşezată în punctul cerutral al pietrei superioare „-tontoroaca",
învîrtindu-se odată cu piaitm, aruncă cu viteză boabele între pietre.
Făina rezultată prin frecarea boabelor între cele două pietre curge în
postavă", o ladă construită din scînduri doplite sau tăiate la gater.
Pornitul şi opri.tul morii se face cu ajutorul opritorului, cunQIScut
şi cu termenul „posadă". Opritorul este o prăjină de lemu sau mai nou
un drug din fier, cu capătul inferior fix·at într-unia din ramificaţiile
turcii, ia1 capătul superior prevăzut cu o „floare" (cap lăţit şi rotunjit
la forjă), este introdus prin duşumea, în „casa morii", aproape de peretele opus pietrelor. „Opritorul", „furca" şi „talpa" formează o pîrghie
cu punctul de sprijin în „talpă". Prin ridicarea opritorului, ciutura este
îndepărtată din calea curentului de apă, şi moara se opreşte. Prin lă
sarea ·opritorului, ciutura este readusă sub curent şi moara porneşte.
Meşterul popular a înlăturat inconvenientul pricinuit de
debitul
scăzut al pîrîului, inventînd un sistem ingenios de aducţi,une şi dirijare
a apei la ciutură, prin intermediul unui cilindru din trunchi de oopac,
numit „butoni" sau „butoi", prevăzut la un capăt ou o deschizătură
largă pentru colectare, iar la celălalt cu un orificiu de evacuare foarte
strîmt, în care, uneori, se fixează o ţeavă scurtă din lemn. Avantajul
acestui sistem de aducţiune constă în sporirea presiunii jetului şi evitarea risipei de apă. Mai toate morile cu butoni au ciutura şi pietrele
mai mari ca ale morilor cu jgheab şi o capacitate de producţie mult
sporită.

Adăposturile rîşniţelor de pe „Pîrău Morilor" sînt construcţii din
lemn, cu două nivele scunde. Arhiteotura lor, simplă şi echilibrată,
atrage atenţia vizitatorilor de la bun În<leput. Nivelul inferior alcătuit
din patru piloni masivi de stejar, rezistent la umezeală, sau, mai nou,
din două ziduri paralele, construite pe linia faţadelor, din piatră de
stîncă ,.în uscat'·, adăposteşte „purecu" (ciutura şi fusul), „furca" cu
„talpa" şi „opritorul". Pilonii, sau cele două ziduri, formează picioarele morii. Nivelul superi·or se compune din „casa morii", încăperea în
care sînt instalate pietrele. In faţJa uşii de acces în moară este construiită
„cinda" pe două grinzi aşezate pe tălpoaiele morii (fig. 3).
Pereţii nivelului superior sînt din bîrne late de fag, îmbinate la
colţuri, „în ţopi" sau „cleşceie" („chentari").
Duşumeaua este confecţionată din grinzi, aşezate una lingă alta,
în tehnica „tipil", iar tavanul din scînduri de fag cioplite. Acoperişul
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Fig. 3. Nivelul superior al morii :
I - casa morii (încăperea cu pietrele morii) ;
I I - „cinda" ;
III - postamentul pe care sînt aşezate pietrele;
a - piatra superioară sau piatra mică (mişcătoare);
b - „tontoroaca"' ;
c; „ocoli" ,·
d
stîlpul pe care este fixat coşul morii ;
e - „postava"';
f - opritorul sau „posada"';
g
grinzile postamentului ;
h - scara de acces la tindă.
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Fig. 4. Profilul

a -

palmaclîcul „cinzii"; b

rtşniţei

nr. 1O:
la ambele capete cu
în uscat.

btrnă lată prevăzută
piatră clădit
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ţopi

; c -

picior din
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în patru ape, cu coamă scurtă, se sprijină pe o „somină", aşezată cu capetele pe doi stîlpi verticali, fixaţi pe două grinzi (fig. 4 şi 5).
Invelitoarea, iniţial, era din scînduri cioplite aşezate longitudinal,
sau din şindrilă. Cînd lipsa lemnului s-a făcut tot mai simţită, şindrila
şi scîndurile au fost înlocuite cu ţiglă solzi, saiu cu ţiglă de Marsilia.
„Cinda" şi scara sînt adăpostite sub streşina muH lărgită, pe toată
lungimea faţadei principale.
Producţia de cereale, extrem de redUJSă, este cauza rămîneri moră
ritului din Topleţ la condiţiile economiei autarhice medievale. O moară
cu o capacitate de măcinare de 25-30 kg, în răstimp de 24 ore, nu
poate constitui o sursă de îmbogăţire, ci doar un mijloc de satisfacere
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Fig. 5. Faţada principală a morii nr. 10:
a - somina acoperişului; b - căprior; c1 -c 2 - stîlpii de susţinere ai sominei; d - cununa;
e - sttlpii „cinzii"; f - tălpoaia „cinzii"; g - grinzişoare alăturate („tipil") ; h - bîrnă
cioplită; i - grindă; j 1 - j 2 - grinzile de susţinere a „cinzii; l - scara „cinzii'' ; m 1 -m, grinzile postamentului; n - tălpoaia morii; o - picior din piatră clădit tn uscat; p - ţap;
r - îmbinare în ţopi.
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necesităţilor strict interne ale unei mid gospodării ţărăneşti. Aşa se
explică de ce morăritul de tip feudal nu a cunoscut o dezvolta.re a capaciităţii de producţie pe unitate ci numai o sporire numerică a instalaţiilor de capacitate mică.

a

In scopul reducerii cheltuielilor de întreţinere a morii, care grebugetul goopodăriei ţărăneşti, proprietarii de mori ·se asociau cu
rudele, prietenii şi vecinii, formînd „ortăcii"; moal'la devenea în felul
acesta proprietatea „ortădei".
Primele ortăcii aveau un număr de şapte membrii, numiţi rîndaşi
şi şapte rînduri la măciniş pe parcursul unei săptămîni. Fiecare rînd
începea în zorii zilei şi se termirua în zorii zHei următoare. O dată
cu înmulţirea moştenitorilor a crescut şi numărul ortacilor sau dndaşi1or, fără ca aceasta să influenţeze rîruduiala măcinişului. La baza ortă
ciei stă învoiala liber ·consimţită, oPală. Mai tîrziu s-au redactat înscrisuri aiutentifioate de către oficialitatea comunei. Din această învoială
decm·g obligaţii ce revin în mod egal fiecărui membru, ca de exemplu
contribuţia în bani sau în muncă la oonstruirea sau repararea morii, respectarea rîndului la măciniş, achitarea impozitelor etc.
Relaţiile create îrutre rînd~i sînt oele de proprietate în col,~ctiv, bazate pe încrederea reciprocă şi cele de producţie. La fiecare rînd, coopă:rtaşul verifică mecanismul insta1aţi:ei, apoi
deşertează
„burduşul"
(burduf) de caprăt 3 , în coşul morii, după care părăseşte moara pentru a-şi
vedea în continuare de alte treburi gospodăreşti. Fiindcă moara nu macină dedt pentru rîndaşi, nu a intrnt în obicei uiumul. Oa unitate de
capacitate, cei din Topleţ folosesc oca, egală cu 1,25 liitri.
Intrucît morile cu ciutură reprezintă o etapă impor.tantă în desfăşu
rarea procesului evolutiv al tehnicii populare, considerăm necesară conservarea în situ a întregului ,complex de instalaţii ţărăneşti de pe „Pîrău Morilor" din Topleţ. Acestea constituie un document viu, menit
să păstreze imaginea modului de viaţă feudal în Banat.
vează

NICOLAE Ţ ARANU

LES MOULINS DE

TOPLEŢ

(Re sume)
Les informations comuniquees dans cette etude sont le resultat des recherches ethnographiques sur terrain.
Dans la premiere partie sont exposees, Ies conditions historiques, geographiques et economiques dans lesquelles se deroule le phenomene ethnographique.
Dans la dernierre partie on fait une description du moulin. Les elements caracteristiques de ce type d'installation technique populaire sont: l'echauguette, la turbine et le rouleau d'adduction.
13

Sac

confecţionat

din piele de

capră

tăbăcit

pe partea

fără păr

(n.a.).
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Meştt~şugul olăritului constituie un domeniu al culturii materiale,
prin produsele sale finite, care au de cele mai multe ori un rol utilitar şi unul estetic, fiind o punte de legătură între trecut şi prezent.
Ca meşteşug popular, olări1 a s-a practicat şi se practică şi azi în
multe cenitre din ţară. Peste tot, acest meşteşug a apărut şi ~ dezvoltat determinat de anumite condiţii geografice şi social-economice: pă
mîntul - materia primă - de o anumită calitate care să permi>tă prelucrarea sa; lipsa de condiţii favorabile practicării agriculturii şi a altor
meşteşuguri, dezvoltarea pieţei de desfacere 1 .
Aceste cîteva elemente se pot lua în considerare şi atunci cînd
este vorba despre centrele de ceramică din judeţul Caraş-Severin.
Din documente scrise şi informaţii orale culese, se poate stabili numărul centrelor ceramice din zona noastră 1a şase: Biniş, Caransebeş,
Sasca Română, Potoc, Socolari, Lăpuşnicu Mare. Dintre acestea, doar
pr1mele trei sînt centre active, celelalte încetînd de cîtva timp a mai
produce.
Vechimea urmelor materiale pe aceste meleaguri coboară pînă în
timpuri preistorice, ele continuînd să apară şi pentru epocile următoare.
ln evul mediu, se ştie că, Banatul avea o situaţie specială, diferită de
a Transilvaniei: semiautonomie 2 , fiind format din obşti săteşti, care în
această parte a Banatului, din anul 1200 va forma comitatul Caraş.
Ocupaţia turcească şi cea austro-ungară au fost şi aici motivul multor
nemulţumiri şi revolte sociale. Obligaţiile populaţiei erau şi aici apăsă
toare, dar aveau un alt caracter şi anume unul militar, statornidte prin
înfiinţarea în anul 1768 a Batalionului I românesc 3 .
In timpul stăpînirii austriece, Banatul are la început o administraţie
civilă. Din 1778, e încorporat Ungariei şi e împărţit în trei comitate
(în 1779): Carnş, Timiş, Toronital 4 •
In toată această perioadă şi cea următoare, Banatul cunoaşte o dezvoltare economică mai pUJternkă decît Transilvania, industria fiind mai
dezvoltată aici dedt agricultura, rămasă în urmă din cauza condiţiilor
naturale nefavorabile: regiune de deal şi de munte. Piaţa de mărfuri se
dezvoltă şi ea considerabil. In aceste condiţii are loc specializarea unor
sate întregi în practicarea unor meşteşuguri.
1 Nicolae D u n ă re, Răspîndirea satelor specializate în meşteşuguri populare
pe teritoriul României, în Cibinium, 1967-1968, p. 34.
2 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. I, Cluj, Ed. Dacia, 1971, p. 33.
a IstRom, vol. III, p. 520.
4 Ibidem.
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CENTRE DE OLARIT

Trebuie menţionat de la început că toarte centrele de ceramică populară din judeţul nostru produc aitît ceramică nesmălţuită cit şi ceramică
smălţuită.
Binişul situat în nord-vestul judeţului, este centrul cu cea mai mare
vechime. B. Slăitineanu afirmă că Binişul producea deja ceramică pe la
jumătatea sec. al XVIII-lea, fiind anterior Caransebeşului şi Lugojuluis. Acelaşi autor aminteşte că, în jurul anului 1930, la Biniş erau 280
200 cuptoare 6 • In aceeaşi perioadă, Ilieşiu afirmă că „printre
ocupaţiile caracteristice, olăritul se remarcă, aproape fiecare casă fiind
un atelier de olar" 7 .
La Biniş, specializarea, spre deosebire de celelalte centre, a fost

olari

şi

generală.
Astăzi la Biniş mai trăiesc 9 olari, dintre care
Caransebeşul. B. Slătineanu spune că a apărui

mai lucrează doar 4.
în sec. al XVIII-lea,
ca centru de olari unguri 8 . Acelaşi autor consemnează prin 1930, 4 olari
unguri la Caransebeş. In prezent mai lucrează un singur olar. Din informaţiile acestuia reiese ·că la Car,ansebeş nu a fost nici un olar ungur,
ci toţi au fost români 9 . De la acelaşi informator am aflat, că la Caransebeş au existat olaTi mai înstăriţi, proprietari de ateliere, ce aveau
angajaţi alţi olari drept oalfe, aceştia fiind iniţial ucenid la respectivul
proprietar, de la care, l'a terminarea a 3 ani de ucenicie, primeau un
„Certificat". A existat şi o femeie-olar - Jucu Alexandra - proprietară
şi ,ea a unui astfel de atelier cu ucenici.
Sasca Română, Potoc şi Socolari sînt 1tr·ei centre situarte în aceeaşi
zonă de sud-vest a judeţului, la intrarea dinspre nord în Cheile Nerei.
Se pare că sînt nişt,e centre mai recente. Din dteva daite de arhivă am
aflat ră în 1930, la Sasoa Română erau ·14 olari1°, iar la Portoc 5
olarPt. In prezent mai lucrează un singur olar la Sasca Română. Parte
din cei care lucrau acum cîţiva ani, fiind mai tineri, s-au angajat în
industrie.
Lăpuşnicu Mare este la fel un centru mai recerut şi pe cale de dispariţie. In 1971, m3.i trăiau 5 olari1 2 , în prezent mai trăiesc 3, dar nici
unul nu mai lucrează.
::>:·

*

Barbu S 1 ă t i n e a n u, Studii de artă populară, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972,
p. 172, 327.
s Ibidem, p. 233.
7 Ilieşiu, ms. MB, p. 55.
8 B. S I ă tine anu. op. cit., p. 327.
9 Inf. V2sile Băcilă, Caransebeş. str. Romanilor, nr. 78, 66 ani.
10 F AS Caransebeş, fond Pref. Caraş, dosar. nr. 103/1930, fila 30.
11 Ibidem, fila 31.
12 Ioan God ea, Aspecte etnografice în Depresiunea Almăjului (Cara~·Severin_I,
în StcomC, I, 1975, p. 95-96.
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Meşteşugul olăritului se transmite din tată în fiu, în oadrul fiecă
rei familii de olari.
Tehnica confecţionării ·Ceramicii în centrele din judeţul Caraş-Se
verin este apropiată de cea ia altor centre de olari din ţ.ară.
Materia primă - pă:rr.întul de oale - se procură din anumiite locuri
din marginea localităţii şi se scoate din grnpi săpate la adîncimea de 2 m
(Caransebeş şi Sasca) pînă la 7-8 m (Bini·ş) cît şi din galerii (Biniş).
Adus acasă, pămîntul e depus în ·curte, într-o îngrăditură anume
amenajată. Urmează pregătirea lutului pentru lucratul oalelor. Cei de
la Biniş şi Caransebeş procedează la fel: lutul luait din curte se dă
prin „:naşina de tăiat pămîntul" (înainte, dnd rru se cunoştea încă aiceastă unealită, pămîntul era tăiat „din coasă") pentru a înlMura orke urme
de impurităţi. Apoi, se calcă şi se frămîntă pe „vatră" (podea) cu piciorul. Procedeul este idenUc cu cel de 11a Bîrsa (jud. Bihor)13.
Cei de la Sasca Română pregătesc altfel lutul: este întins mai întîi
în curte, pentru a se usca la soare, după care se „volţ.uie" („valţul" este
un cilindru din pi1atră, cu un ax central, de caire se fixează un rr:îner
cu ajutorul căreia piatra respectivă este rotită) pentru a zdrobi toate
bucăţile mari. Se cerne apoi printr-o sită, după care se amestecă cu
apă într-un „ciuvai" (vas de lemn) şi se frămîntă atîta, pînă crede
olarul că lutul a dobîndirt plasticitatea necesară.
Ceramica se modelează la roarta olarului, aieeeaşi în toate centrele.
La Biniş, r·oata propriu-zisă şi scaunul pe care şade •olarul în timpul
lucrului comunică prinJtr-o „dngăriţă" 14 , astfel încît înrtiregul ansarr:blu
are o stabilitate mai mare. La Caransebeş, Sasca Română, Potoc şi Socolari roata şi scaunul sînt separate.
Etapele de lucru la acelaşi tip de Vlas sînt aceleaşi în aceste centre
cu celelaHe din ţară. Piesele de dimensiouni reduse se realizează dintr-o
singură bucată, cele mai mari, din 2-3 părţi, ce apoi se îmbină.
Uneltele folosiite la modelat, în afara roţii sînt: piaptănul din lemn
la Biniş, Sasca Română, Potoc, Socolari, din metal la Caransebeş, fusul
din lemn, „potlogul" din piele (Biniş şi Sasca Română), pana sau pensula
(Biniş şi Saiooa Română), cornul la Caransebeş şi Sa:sicat 5 .
Ornamentarea vaselor se face fie pe roată, imedioat după modelare
- la cele cu un ornament linf.ar (Caransebeş, Biniş, Sasca Română), fie
după oe vasule desprins de pe roată - dnd ornaimentul este floral (Potoc,
Socolari, Lăpuşnicu Mare).
Decorarea vaselor se face în mai mulite feluri: în marea majoritate
prin pictură cu pensula (Biniş, Sasca Română, Lăpuşnku Mare), cu cornul (Caran•sebeş ·şi Sasca Română), cu degetul (Biniş). Cromatica este
simplă: se folosesc culori obţinUJte de olar din dif.eribe calităţi de pămînt:
13 pt. analogie vezi Tereza M o z e ş, Ceramica populară din Bîrsa, în Cibinium,
1967-1968, p. 132.
u Ibidem, p. 134, fig. 5 şi p. 135.
15 pt. analogie vezi Tancred B ă n ă ţ e a n u, Ceramica populară din zona Bihor, în AMET, 1962-1964, p. 152, fig. lOe şi p. 155.
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roşu din pămînit bogait în oxizi de fier şi .albul - din pămînt bogat
în conţinut de caolin. Ca motive aplicate se întîlnesc: brîul alveolar
la Biniş şi Sasca Română, „pupii" la Lăpuşnicu Mare. Vasele smălţuite
de la Biniş se ornamenrtează prin excizare.
Odată terminat, vasul se desprinde de pe roată cu „drotul" şi se
aşează pe poliţe, în .atelierul olarului, la uscat. Nu se uscă la soare
pentru că se crapă.
După uscare, vasele se ard, cele nesmălţuite odată, iar cele smălţuite
de două ori. Smalţul este un procedeu recent introdus, azi generalizat
în toate centrele. S-a ajuns ca l,a Sasca Română, Potoc şi Socolari vasele
nesrr:ălţuite să fie tot mai rar întîlnite („ tămîielniţele"). Smalţul se
aplică pe vas cu o lingură, după ce s-a preparat într-un vas, sub formă
de pastă. Olarii din Biniiş şi Caransebeş folosesc smalţul aşa cum îl
cumpără din comerţ (incolor) pe cînd cei din Sasca Româ- - îi adaugă
foiţă de aramă topită, r·ezultînd diferite nuanţe de verde. Înainte la
Socolari se obţinea un smalţ albastru sau negru. După informaţiile primite de la Băcilă Vasile, la CaI'ansebeş, înainte de 1940, Lugojan Ion
lucra vase smălţuite în albastru.
Vasele se ard în cuptor. În ·centrele de ceramică din judeţul Caraş
Severin se cunosc două tipuri de cuptoare:
1. cuptorul tronconic, fără vatră organizată, de tradiţie foarte îndepărtată16, folosit la Biniş 1 i. Se construieşte din cărămidă nearsă. Cele
mai vechi se făceau din lespezi din piatră. Dimensiunile acestui cuptor
variază, mărimea lui depinzînd de numărul de vase pe care vrea fiecare
să le ardă deodată. Acest itip de cuptor are analogii în unele centre din
Bihor şi Jupîneşiti din Banat1 8 .
2. cuptorul tronconic cu vatră organizată se întîlneşte la Sasca
Română, Potoc, Socolari şi Caransebeş. Se face din cărămidă crudă.
Camera de foc este separată de cea în care ard vasele printr-un grătar.
Există însă cîteva deosebiri între cuptorul de la Sasoa şi cel de la Caransebeş. La Sasca, la exterior, de jur împrejur, cuptorul e încins cu un cerc
metalic pentru mărirea rezistenţei. Grătarul e din bare metalice aşezate
în cruce, lăsînd ochiuri („ochieţi") între ele, aici aşezîndu~se bucăţi de
ţiglă, cioburi de oale pe care se pun vasele pentru ars. La Caransebeş,
grătarul e din cărămidă şi se constmieşte în felul următor: după ce
s-a construi1t cupto.rul pînă la înălţimea la caire se va amplasa grătarul,
se aşează dinspre centru spre marigini, pe diametru, bucăţi de lemn
curbate în sus - „colaci de lemn" - peste oare se aşează grătarul,
propriu-zis, făcut din cărămidă. La terminarea grătarului, colacii se scot,
cărămida aşezîndu-se, nernaiavînd suporit, după o linie orizontală. Deschi1~
nească,
17

Barbu S 1 ă tine anu, op. cit., p. 214, fig. 72, p. 215; Arta populară româEd. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1969, p. 544.
Maria Petrov s z k y, Meşteşugul olăritului la Biniş (Caraş-Severin), în
StcomC, I, 1975, p. 155.
18 Tancred Bănăţeanu, op. cit., p. 155, 158-159, fig. 16-17 şi p. 157, fig. 18;
inf. Nicolae S ă c ară, Muzeul Banatului Timişoara.
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derile grătarului sînt de formă patrată, cu latura de aproximativ 15 cm.
Atît la Sasca Română dt şi la Caransebeş umplerea se face printr-o
deschidere dreptunghiulară ce se practkă în peretele camerei de ardere
a vaselor. In timpul arderii vaselor, această deschidere cîit şi partea
superioară a cuptorului se închid, prima cu cărămidă, iar deasupra
cuptoriului se aruncă cioburi.
La Sasca Română cuptorul e construit în cuină (bucătărie), lîngă
peretele ee desparte această încăpere de atelierul de lucru al olarului
(„veştotul"). La Caransebeş şi Biniş cît şi la Lăpuşn.icu Mare cuptorul
se ridică în curte. La Caransebeş acesta se află sub un acoperiş fix, în
celelalte două cerutre acoperişul e mobil, îndepărtîndu~se în timpul funcţionării cuptorului.
Capacitatea 'acestui tip de cuptor este destul de mare: se pot arde
deodată pînă la 2000 de vase.

FORME

ŞI FUNCŢIONALITATE

Conform părerii mai multor autori, ,ceramica populară din Banat
este de t:ria:diţie veche, păstrînd prin procedeele de lucru, tehnica ornamentării şi ·elemeilitele de decor, elemente 'ale ceramidi Latene şi grecoromane19. Este o ceramică utiliitară în primul rînd şi ca urmm;e formele
au rămas în general neschirrnbaite de~a lungul vremii.
In g·eneral, ornamentul ceramicii centrelor mai sus amintite este
unul simplu, liniar. Rareori apar ornamente vegetale şi florale. Sînt dispuse pe gîtul şi umărul vasului, mai puţin pe pîntec. Brîul alveolar este
singurul ornament care uneori acoperă întreaga suprafaţă, avînd în acest
caz şi un rol utilirtar, de mărire a rezistenţei vasului.
Vom mniruti <acum pe rînd, oare sînt principalele tipuri de piese
ce se realizează în aceste centre.
In primul rînd, sînt formele întinse care cuprind:
Blidele cu aceeaşi formă, de strachină, în toate centrele: adînci, tronconice, cu buz,a dreaptă. Prin forma lor, blidele sînt de tradiţie romană 20 ,
forma aceasta întîlnindu-se deja în Latene 21 . In marea lor majorirtate,
aceste piese au un motiv central şi elemente ornamentale dispuse pe
margine. Altele sînt decorate mai simplu, prin simpla stropire cu „făr
buri" sau smalţ. La Potoc, înainte vreme, se realiziau blide cu buza
19 Barbu S l ă tine anu, op. cit„ p. 16, 112-113, 169; Corina Nicolescu,
Paul Pe t re s cu, Ceramica românească tradiţională, Ed. Meridiane, Bucureşti,
1974, p. 10, 40.
20 Gheorghe Popi li an, Ceramica romană din Oltenia, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1976, Pl. LXX.
~ 1 I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969,
PI. CXXVII, 1-7.
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răsfrîntă oblic în afară şi crestaită, avînd pe ele motivul lalelei2 2. La
Caransebeş se fac şi blide cu două mănuşi.
Frigările de formă ovală, la un capă't cu mănuşă, la celălalt cu un
cioc, se fac în toate centrele şi sînt smălţuite.
O altă categorie de vase sînt cele de capacitate, oalele, de dimen-

siuni şi capa.cirtă.ţi diferiite, de la cele de 1/2 1 pînă la cele de 15-20 1 oalele rr.ari „adause" produse La Biniş şi chiupurile de Sasca Română şi
Biniş. Au o formă pintecoasă (cele mai vechi chiar sferici) excepţie făcînd
doar oalele de fiert lapte, de forma unui „S" alungiit. Au baza de acelaşi
diametru cu gura, cu buza răsfrîntă în afară, cu una sau două mănuşi.
La cele din Biniş şi Caiiansebeş toarta porneşte în unghi drept din buză
pină pe mijlocul vasului.
Mai există oalele îmbăierate, cu toarta peste gura vasului.
Chiupurile de carne sau de murături amintesc prin forma lor vasele
mari greceşti şi romane (pithoi).
Toate aceste vase au capac de formă itronconică, cu buton oa miner,
de tradiţie Latene23_
!n decorul acestor vase se întîlnesc alături de linii, puncte, brîie în
relief pînă la trei pe corpul vasului, i«u· pe cele de la Biniş apar şi
pe mănuşă.
Ulcioarele - „cîrcegele" - se produc peste tot. La Biniş şi Caransebeş sînt nesmălţuite, piriforme, cu fundul îngust, gîtul înalt şi cu ţîţa
pe mănuşă. Au gura biloba1ă, prin această caracteristică şi formă amintind de ulcioarele romane.
Ca forme ce se produc numai la Biniş şi Sasca amintim: bacala cu partea inferioară semisferică şi cea superioară tronconici. Cele de
la Biniş au dimensiuni reduse (1/4-1/2 1) pe cînd la Sasca se întîlnesc
booăli („chiupuri") de dimensiuni mari (3-4 1). La Po1oc se lucrează
bocale cu angobă albă la exterior pe care se aplică ornamente vegetale,
florale, struguri. Pe acestea se -trece şi anul confecţionării. Se folosesc
la diferite ocazii festive, pentru servitul băuturii.
O altă formă întîlnită numai în aceste două centre este „bădîniul"
- untarul. Ca formă şi ornamentaţie cel de la Biniş este superior ce1ui
de la Sasca Română. E un vas înalt, de formă aproape cilindrică la Biniş,
uşor tronconi,că la Sasca. Cel de la Biniş are două mănuşi, e nesmălţuit.
La Sasca el e fără ·toarte şi se smălţuieşte cu smalţ v'erde.
Bîrdacul e a treia formă comună Sascăi şi Binişului. E ,asemănător
ou ulciorul, cu deosebirea că gura e rotundă şi mănuşa fără ţiţă.
Există apoi cîteva categorii de V·a&e specifice numai unuia sau altuia
dintre aceste centre.
La Biniş se lucrează „ciurele" de formă piriformă, cu o mănuşă,
cu sau fără ţîţă, cu gura evazartă, arcuită în faţă într-un cioc. La Leleşti,
2 2 Liviu Mi hăi 1 e s cu, Note caracteristice ale ceramicii din sud-vestul României sesizate în centrele de olari din Sasca Română, Potoc şi Socolari (Caraş
Severin), în StcomC, I, 1975, p. 112.
23 I. H. C r i ş a n, op. cit., PI. CLXXXVII.
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în Bihor, se lucrează un vas identic oa formă ciurelei de B1niş24: La
Sasca Română, Potoc şi Socolari se lucrează plosca-colac, cu aspectul
unei cununi, avînd la bază paitru picioruşe.
Cazanul de răchie, de formă bitronconică, cu capac se face la Sasca
Ro:r!1ână, Potoc, Socolani şi Lăpuşnicu Mare. Cele de la Socolari sînt
lucrate în smalţ albastru şi negru.
Se mai fac apoi o serie de produse cu forme neregulate: „cuci"
- jucării pentru copii (Biniş, Sasoa Ron:ână, Lăpuşnicu Mare), sfeşnice
(Sasca Română, Potoc, Soco1ari), burlane pentru sobe (Biniş), călimări
de cerneală (Biniş), solniţe (Sa·soa Română).
Toate aceste produse, olarii celor şase centre şi le desfă·ceau pe
piaţa locală în primul rînd sau în localităţi mai depărtate paritidpînd
la difer1te rtîrguri. Cei care se duc cel mai departe cu produsele lor
sînt binişenii. In nord au ajuns pînă la Arad şi Sînnicolau Mare, în est
pînă la Marga şi Băuţar. Caransebeşenii se duceau la Lugoj, iar în sud
pînă la Orşova. Olarii din Sas.ca îşi desfăceau oalele pe pia~a locală
şi în Clisur:a Dunării pînă la Berzasoa.
Vasele se dau pe bani în zonele de munt·e şi pe cereale în dmpie.
Din cele prezentate mai sus se desprind cîteva concluzii referi·toare
la ceramica centrelor mai sus prezentate: este o cer.amică uzuală, cu
foal'te puţine forme ce se folosesc la anumite ocazii. Formele sînrt, Îl'l
general, de veche tradiţie, tehnica realizării lor fiind aceeaşi în toate
cenrtrele. Se produc vase nesmălţuite şi smălţuite, cromartica reducîndu-se
la roşu şi alb la produsele niesmălţui•te, verde, albastru, negru şi galben
la cele smălţuite. Repertoriul ornamental cuprinde cîteva elemente tradiţionale: valul, brîul alveolar, ambele specifice oer·amidi populare din
Banat.
Intrucît, <toate aceste centre sînt pe cale de dispariţie, se impune
cu necesitate cercetarea lor, ceramioa populară consiti'tuind una din priorităţile de cel'oetare în etnogra:fiia Banartului.
MARIA PETROVSZKY

DIE VOLKSTOMLICHE KERAMIK AUS DEM KREISE
(Z

usam menf assun

CARAŞ-SEVERIN

g)

Aufgrund von Dokumenten und der mi.indlichen Oberlieferungen, kann man
die Zahl der Topferzentren des Kreises Caraş-Severin auf sechs schătzen: Biniş,
Caransebeş, Sasca Română, Potoc, Socolari, Lăpuşnicu Mare. Von diesen sind nur
die ersten drei aktiv die anderen horten seit einiger Zeit auf Keramik zu erzeugen.
Die Keramik ctieser Zentren, dergleichen der anderen aus dem Banat behălt
Elemente alter Traditionen durch die Arbeitsweise, Formen und Technik der
Verzierungen die an die Latene-und griechisch-romische Keramik erinnert.
Da alle diese Zentren zu verschwinden scheinen nimmt die Volksti.imliche
Keramik in der etnographischen Erforschung des Banats eine wichtige Stelle ein.
24

Nicolae D u n
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re, op. cit., p. 39, fig. b.

a

b

c

d

Pl. I. a. blid1? de Bini ş; b. blide de la Sasca
de la Sasca Română, B iniş şi Caransebeş; d.

Română şi Potoc; c. blide
Strecurătoare de la Biniţ.

a

b

c

3
Pl. II. a: bîrdace de la Potoc, Sasca Română şi Biniş; cazan de răchie
din Sasca Română; c. oale îmbăierate : 1. Caransebeş ; 2. Biniş; J. Sasca
Română.

b

d

c

f

e

g

PI. III. a: bocale de la Sasca Română, Potoc şi Socolari; b. circeag de la Biniş; ~. oaltl de
lapte din Biniş; d. oală de lapte din Sasca Romdnă; e. bacală de la Biniş; f. plosctl-colac
din Sasca Română; g. ctrceag din Sasca Romdnă.

a

b

c

d

Pl. IV. a-b: „ciupuri" de la Sosea

Română;

c-d: oale mari „adause" de la

Biniş.

VOPSITORIA CU INDIGO
DIN PECIU NOU (JUDEŢUL TIMIŞ)

Condiţii istorioe specifice au făcut ca in Banat să vieţuiască alături
de poporul român şi alte naţionalităţi care au păstrat, pe alocuri, ocupaţii, veşminte, credinţe tradiţionale, specifice. Este şi cazul ţesăturilor
vopsite cu indigo, unele imprimate 1 , într-un atelier care foloseşte unelte,
mijloace şi tehnici de lucru meşteşugăreşti.
Fiind, după ştirea noastră, ultimul ateli.er de acest gen, în stare de
funcţionare din Banat ne propunem a-l prezenta în lucrarea de faţă.

CADRUL GEOGRAFIC

ŞI

ISTORIC

LocaHtatea Peciu Nou este situată în Cîmpia Banaitului, în zona
rîurile Bega şi Timiş, 1a 21 km sud-vest de oraşul
cu acest oraş se face pe linia ferntă Timişoara
Cruceni, construită în anul 1893 şi pe şoseaua judeţeană Timişoara Foeni. în prezent asfaltată.
Teritoriul localHăţii se încadrează în climaitul continental de tranziţie caracteristic depresiunii panonice cu unele influenţe ale climatului
submediteranean în varianta sa adriatică 2 .
Vegetaţia şi fauna sint cele specifice silvostepei bănăţene 3 • Din
vechea zonă a pădurilor de stejar se mai păstrează, la 2 km nord-est
de localitate, o pădure de 49, 70 ha. Solurile de luncă şi cernoziomurile
de fîneaţă 4 sînt fertile, prielnice agriculturii.
Peciu Nou este ridicat, probabil, pe locul unei străvechi aşezări
romane 5 •
subsistenţă dintre
Timişoara. Legătura

de

ţesături nu este
populară românească, Bucureşti,

Imprimeul de

Arta

populară românească (cf.
Ţările Române au pătruns
români, Bucureşti, 1927, p. 87
98-99 („măngălăul di călcat

întîlnit în arta
1969, p. 646). In

din Occident. Vezi N. I org a, Istoria industriilor la
(„basma nemţească, basma pictată în tipar"), p.
straie"), p. 103 („ferbăr nemţesc").
2 Atlasul geografic al R.S.R., Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1963,
p. 31.
a Ibidem, p. 51-52.
4
Ibidem, p. 47.
5 Karl K r a u s ha ar, Kurzgefasste Geschichte des Banates und der deutschen
Ansiedler, Viena, 1923, p. 213.
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In anii 1333-1337 este menţionait în listele de zeciu.Lală papală
fiind sediul unei parohii6 • Este pustiit şi ars de turci în urma bătăliei
de la Nicopole 7 , dar renaşte pentru că în anul 1401-1406 figurează ca
domeniu regal şi s-a declarat oraş 8 . In 1522, o incursiune turcească a
fost oprită la Peciu Nou 9 , dar în cele din urmă ei cuceriră Banatul
printre comunele ce urmau a fi refăcute, fiind menţionată şi aceasta 10 .
După ocuparea Banatului de către austrieci şi în Peciu Nou a fost
colonizată populaţia germană 11 • Primii colonişti au fost aşezaţi la aproximativ jumătate de kilometru de actuala vatră a satului, în locul numit
azi „Grădina cu cartofi", da·r curînd, în 1720 au fost siliţi să se mute
din cauza revărsărilor Timişu1ui, pe atunci neîndiguit 12. Din acel timp
mai există casele cu numerele 40, 44, 161 13, refăcute în mare parte în
ultima vreme. Recensămîntul din anul 1766 arată că pînă la ·acea dată
în Peciu Nou au fost aduşi 839 de colonişti1 4 • 1n 1792 numărul locuito1 ilor ajunge la 1117 15.
De la început localitatea s-a ·organizat ca o aşezare de tip geometric
dreptunghiular. Natura înconjurătoare a oferit cu dărnicie materialele
necesare construirii unor case cu pereţii din pămînt bătut, acoperite cu
paie sau stuf. Şi coloniştii „şvabi" s-au ocupat cu agri.Jcultura, creşterea
vitelor, meşteşugurile praicticate iniţial 1ca îndeletniciri casnice, iair mai
apoi prin organizarea meşteşugarilor în bresle, printre meseriaşii cunoscuţi fiind şi vopsitorii1 6 •
Comunia Peciu Nou s-a dezvoltat continuu ajungînd una din localiB or o vs z k y Samu. Torontal varmegye, Budapest, 1912, p. 133.
Aurel Ţintă, în Timişoara 700, pagini din trecut şi de azi, Timişoara,
1969, p. 46.
B Bor o vs z k y Samu, op cit., p. 133.
9 Ibidem, p. 359.
10 Josef K u pi, Ulmbach, Frcilassing, Panonia-Verlag, 1964, p. 11.
11 Anul
de început al colonizării comunei este controversat: anul 1720
(cf. B or o vs z k y Samu, op. cit., p. 133); „primii colonişti au fost aduşi în 1718
din KOln, Mainz, Trier" (cf. Josef K u pi, op. cit., p. 12-13); anul 1719 (cf. Karl
Mă 11 e r, Wie die schvăbischen Gemeiden entstanden sind, Timişoara, 1924, p. 82);
„Peciu Nou (Neu Wien). Colonia acem:ta în 1724 are preot, astfel e probabil ră
s-a întemeiat cu cîţiva ani mai înainte (cf. Traian Simu, Colonizarea şvabilor în
Banat, Timişoara, 1924, p. 38); „Neu Wien (Peciul Nou) ... Primii colonişti sînt
amintiţi în 1723 .•.. , în Conscripţia din 1743 apare ca localitate germană (Uypez) ...
(cf. Aurel Ţintă, Colonizările habsburgice în Banat (1716-40), Timişoara, Editura
Facla, 1972, p. 162).
12 Karl K r au s ha ar, op. cit., p. 213.
13 Josef K u pi, op. cit., p. 13.
14 Leo H of f man n, Kurze Geschichte der Banater Deutschen,
Timişoara,
1925, p. 38.
1s E. C z oe ring, Etnographie der Oesterreichischen Monarchie, III, Wien,
1857, p. 60.
16 cf. Privilegiul acordat breslelor din Peciu Nou de către Ferdinand al V-lea
de Habsburg, in anul 1840, document însoţit de Regulamentul breslelor şi păstrat
la Secţia de etnografie a Muzeului Banatului din Timişoara (fără nr. de inventar).
6

1
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tăţile rurale mari, mmoscubă în Banat1 7 • Astfel încă di,n anul 1812 se
organizau tîrguri săptărnînale, iar dim anul 1823 obţine dreptul de a
organiza trei tîrguri anuale 18 • S-au ridi,cart: noi consitrucţid, unele de utilitate publică (Uzina electrică din a1I1Ul 1913), s-au diversificat ocupaţiile
locuitorilor crescînd mult numărul meşteşugarilor şi comercianţilor, au
apărut chiar şi întreprinderi mai mari ca „Moara comercială" (1898) 19 •
In zilele noastre localitatea cunoaşte o dezvoltare deosebi•tă. Peciu
Nou este centru de comună, aparţinîndu-i şi looalităţile Diniaş şi Sînmartinul Sîrbesc. In 'anul 1975, în Peciu Nou locuiau 1696 de români,
1737 de germa!1i, 169 sîrbi şi 100 de altă naţionalitate. Economia localităţii, în plină înflorire, cuprinde un sector industrial reprezentat printr-o secţie I.I.L. (mobilă) cu 641 de salariaţi, „Moara comerdală" cu
27 salariaţi; un seotor agriool reprezerntat prin „I.A.S. Peciu Nou" cu
3281,84 ha ter-en şi „C.A.P. Peciu Nou" cu 1994,21 ha teren, deservLt de
o brigadă „S.M.A." cu 75 salariaţi; sectorul producţiei meşteşugăreşti,
reprezentat prin 14 ateliere de profile diferite şi sectorul comercial cu
12 unităţi. Instituţiile sociale existente astăzi <dispensar medkal uman
şi veterinar, liceu de cultură generală, grădiniţă, cămin cultural ş.a.),
construcţiile noi (locuinţ;e, blocuri, magazine) sînt rodul unei activităţi
susţinute şi permanente cu profunde implicaţii social-economice înnoitoare, care nu exclud însă, elementele de tradiţie de genul „Vopsitoriei
cu indigo".

DIN ISTORICUL ATELIERULUl20

Prin anul 1890, exista 1'a Peciu Nou, în clădirea nr. 283, boiangeria
lui Peha în care se vopsea cu indigo 2 1.
Populaţia cumpăra materialele vopsite cu indigo din comerţ. Probabil ele erau destul de costisitoare de vreme ce folosirea indigoului sintetic
se răspîn:deşte după anul 19002 2.
17 Incorporarea
Banatului la Ungaria face ca denumirea germană, „NeuBetsch" - „Neupetsch" să apară în acte „Ujpecs" - „Uj-Pecs" (cf. Josef K u pi,
op. cit., p. 41). lnainte şi în timpul celui de al doilea război mondial a circulat şi
denumirea de ,,Ulmbach", dar nu s-a încetăţenit.
IB B or o vs z k y Samu, op. cit., p. 133.
19 Privind dezvoltarea social-economică a localităţii vezi: Josef K u pi, op. cit„
p. 51-60; Karl M 611 e r, op. cit., p. 82-84; Ion Lotre anu, Monografia Banatului, Timişoara, Institutul de Arte grafice, 1935, p. 320.
2o Inf. Matei Hoffman, Peciu Nou, nr. 181, n. 1910, fost vopsitor; Anton
Hoffmann - fiul, n. 1921, lucrător în atelierul de vopsitorie de la nr. 274A.
2 1 Inf. Susana Jun g, Peciu Nou, nr. 122, n. 1881.
22 C. D. Albu, Chimia culorilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967, p. 97-105.
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O altă vopsitorie obişnuită, a lui Penz, a funcţionat în Peciu Nou
în preajma primului război mondial.
In anul 1919, locuiltonul Anton Hoffmann, care învăţase meseria de
vopsitor la Periam 23 , cumpără ou 1000 de coroane, de la Glass din Lovrin,
o serie de une1te (forme, cazane, căzi, „capre") şi deschide un atelier
de vopsitorie în dădi:rea nr. 268, amenajînd şi cuva de ciment pentru
vopsitul ţesăturilor cu indigo.
După scurit timp, atelierul s~a mutat în dădirea nr. 176, iar în
anul 1923 în actuala clădire, la nr. 274A.
Pînă în 1939, „măngălirea" materialului se făcea în atelierul lui
Blacha Johan din Timişoara. In ocel an, inventaf'ul atelierului s-a îmbogăţit: Anton Hoffmann a cumpărat de l a Ochsenfeld din Periam un
„măngălău" (Mănge) şi a ·oonfecţionait o vîrtelniţă (Hai.5pel). Pentru instalarea lor a prelung~t o clădke a atelierului cu o încăpere corespunză
toare. Tot atunci, Anton Hoffmann a comandat la Reşiţ.a două plăci mari
de fier care au fost instalate pe soclul „măngălăului" şi respectiv sub
,,lada" acestuia ca valţurile să se mişte pe suprafeţe cit mai plane.
Proprietarul atelierului cumpără diferite sortimente de pînz.ă din
bumbac şi vindea metraje, basmale imprimate, şorţuri simple sau imprimate, toate rnpsite cu indigo. Periodic aceste mărfuri erau desfăcute
şi pe alte pieţe cu ocazia unor tîrguri la Ciacova, Liebling, Ionel, Timişoara. In aitelier se vopseau şi alte materi.ale, după metode obişnuite
de vopsire.
Anton Hoffmann a lucrat împreună cu soţia sa, Maria Hoffmann24
şi a avut ca ucenici pe Matei Hoffmann, nepotul său 25 , pe Raaber Matei 26 ,
Kleits.ch 27 şi pe Anton Hoffmann, fiul său, actualul lucrător.
Prefacerile social-economice din ultimii ani au făcut ca atelierul să
treacă în anul 1959 la Cooperativa meşteşugărească „Unirea", iar din
anul 1973 să aparţină de „Arta populară bănăţeană".
şi

1

1

23 Anton
Hoffmann - tatăl (1891-1955) a fost ucenic în atelierul lui
Ochsenfeld. In Periam mai existau atelierul lui Barth şi cel al lui Griln, care
au devenit o întreprindere mai mare (vezi Enciclopedia României, Bucureşti, 1938,
vol. II, p. 471). Şi în acest caz, marea producţie capitalistă de fabrică a înlăturat

producţia meşteşugărească.
2 4 Maria Hoffmann,

Peciu Nou, nr. 274A, n. 1897, pensionară din anul 1965.
Matei Hoffmann a fost ucenic în atelierul unchiului său, prin anii
1923-1926. A lucrat, apoi, la Griln (Periam), Steib (Carei) şi Luncacevici (Satu
Mare). A deschis un atelier propriu în locuinţa sa şi a lucrat împreună cu soţia,
între 1934-1942 şi 1948-1951. Nu a avut „măngălău" propriu. Din anul 1960 pînă
ln pensionare (1971) a lucrat în atelierul de la nr. 274A.
26 Raaber Matei, ucenic prin anii 1923-1926, decedat în anul 1964.
27 Kl ei t s c h, ucenic prin anii 1938-1939; nu se mai ştie nimic despre el.
25
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IMPRIMAREA

ŞI

VOPSITUL CU INDIG028
încăperi

Atelierul se compune din mai multe
definită29 (fig. 1).
Tehnica de lucru se bazează pe
citeva operaţii pre 1 im i nare
executate după aceleaşi reţete încă
de la înfiinţarea atelierului.
Reducerea indigoului.
Indigoul nu poate fi întrebuinţat în
mod obişnuit fiind insolubil în apă.
Pentru solubilizare se reduce
într-o baie formată din 16 kg sulfat
de fier şi 20 kg var, dizolvate în apă
fierbinte, la 4 kg indigo. Amestecul
se face într-o cadă de lemn sau de
material plastic care se completează
pînă la 200 1 cu apă de 40°C. Se
prepară rastfel „esenţa de vopsea"
(Stanimki.ipe), care se poate folosi
după aproximativ 6 ore.
P r e p ar a r e a cuve i p e nt r u vopsit. In forma redusă colorantul de indigo devine solubil în
apă şi are afinitate faţă de fibră. In
contact cu 1aerul se oxidează, refă
cîndu-se pe ţesătura în formă iniţia
lă, adkă insolubil şi rezistent. Vop-

cu o

funcţi,onaliiate

bine

------Fig. 1. Vopsitoria cu indigo din Peciu Nou:
a - sala de imprimat ; b - intrarea la pod şi
pivniţă; c uscătoria; d sala cuvelor;
e - sala pentru „măngălirea" materialului ;
f - magazie pentru coloranţi; g - sala cazanelor, spălătorie; h, i - magazii ; j - locuinţa.
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28 Despre indigo, metode vechi de imprimare şi vopsire, vezi: T. Bă n ă ţ ean u, Cooperativele de artă populară în R. P. Chineză, editat de UCECOM, p.
101-102; Meyers, Konversationslexikon, Leipzig, 1887, p. 918-920; Revai Nagy
Lexicona, 10, Budapest, 1914, p. 553-555; Siu T c he n - Pen g, Introduction, în
Les toiles imprimees a l'indigo - un art populaire chinois, Peking, Editions en
langues etrangeres, 1956.
29 Pînă în anul 1960 cînd s-a construit sala nr. 7, încăperea nr. 2 era denumită „Camera focului", pentru că de aici se întreţinea focul la cele trei cuptonre din sala nr. 3, pe atunci „Sala cazanelor".
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sirea cu indigo presupune, deci, această trecere succesiva prin flotă şi
aer, flota fiind lichidul cu colorant în care se tratează materialul pentru
vopsit.
Flota se prepară în cuv·e mari de cimen:t (Ki.ipen) cu un diametru
de 1,25 m şi o adîncime de 2,5 m din •care 2 m sub nivelul duşumelei.
Se toarnă, într-o cuvă, 2000 l apă la temperatura normală de vopsire
(+ 20°C), se adaugă 1-2 kg sodă calcinată (carbonart de sodiu), 6 kg
sulfat de fier, 10 kg var stins cu apă fierbinte şi 20 kg indigo redus
(esenţă de vopsea), se amestecă bine şi după 10-12 ore se poate folosi.
Amestecul se face cu ajutorul unei „rude de mesrtecat" cu o lungime de
3.60 m (Rilhrstange), pînă cînd are ouloare galben-oliv cu vene albastru
!nchis.
Completarea flotei cu indigo redus se face în seara fiecărei zile dinaintea vopsirii în „golul de flotă", iniţial de 70-80 cm, astfel încît după
vopsirea a circa 2000 m 2 de n:aterial, cuva se umple şi trebuie schimbată,
fiind epuizart:ă soluţia de vopsit. Schimbar-:ea are loc prirutr-o „rotaţie
a cuvelor", pompînd flota în altă cuvă şi aruncînd depunerile. Prepararea
noii cuve urmează calea descrisă mai sus.
Pre par are a pastei de imprimat. Se face într-o cantitate
mai mare pentru că randamentul ei creşte odată cu vechimea. Pentru
aproximativ 2000 m 2 material, compoziţia şi sistemul de preparare sînt
următoarele: se înmoaie 2 kg de caolin în apă rece, se adaugă 1 kg de
cocleală (carbonat bazic de cupru) muiată în oţet, 1 kg de piatră vînătă
(sulfat de cupru), 1 kg azotat de plumb, 5 kg acetat de plumb şi 1 kg
de gumă a:riabi1că. Se fie1 b toate într-un vas de cupru, nu la foc direct,
ci în alt vas cu apă fiartă şi în momentul în car·e compoziţia foce o
crustă, se adaugă 1 kg de piatră acră (sulfat dublu de aluminiu şi potasiu = alaun) continuîndu-se fierberea încă 30 de minute. După răcire,
se dă prin sită pentru omogenizare, iar la folosire se unge cu apă şi
3-50/o oţet.
Reţeta de mai sus este notată de către Anton Hoffmann-tatăl, pe
penultima pagIDă scrisă într-un caiet „cu reţete" de prieparar-:e a diferitelor paste şi vopsele, unele din plante sau substanţe organioe. in caiet
apare şi n'lllmele propri·etarului sau copistului: „Anton Prisching, Schonfărber („vopsi.tor care vopseşte frumos") 1842". Actualul proprietar nu
ştie de unde a primit tatăl său acest caiet. El pare mai v·echi, primele
reţete fiind scrise cu alte caraotere. in funcţie de destinaţie, vopsirea
ţesăturilor de bumbac cu indigo se execută fie integral, în cazul „şorţu
rilor simple" numite de vopsitor „Glatte" (Schilrze-şorţ, glatt--neted),
fi.e parţial, la „imprimate" numi•te de vopsitor „Drucke" (drucken - a
imprima).
„Şorţurile simple". 1. Pregătirea materialului. Se aleg
bucăţile de ţesătură care au aceeaşi lăţime şi prin coaserea lor „cap la
cap", în aşa fel încît cusăturile să fie paralele cu firele de băteală, fără
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încreţituri sau întreruperi, se obţin
„partizi" cu o lungime de pînă la
20-30 m fiecare.
Fierberea, avînd drept scop
curăţirea materialului de impurităţi
şi obţinerea unei hidrofilii corespunzătoare, se face timp de 3 ore, într-un cazan de cupru, în apă cu adaus de 30/0 sodă oakinată (carbonat de sodiu).
Pentru clătire, materialul se agită 5 minute înitr-o cadă de lemn
cu apă şi 0,250/o acid sulfuric sau
10/o add acetic, iar după neutralizarea sodei calcinate din ţesătură, se
limpezeşte 10 minute in altă cadă
care conţine apă curată.
Operaţia următoare, stoarcerea,
se execută prin răsucirea materialului, de la unul din capete, cu un
băţ de lemn, celălalt capăt fiind aşe
zat pe un suport (fig. 2).
Apoi, se adună fiecare „partidă" în lungime, în mîna stîngă, „se
bat'• de cîteva ori cele două părţi,
una de alta, după care se loveşte Fig. 2. Stoarcerea (materialul din imagine
de 4-5 ori de o masă de „bă.tut"
este vopsit).
(Praktisch) (Pl. I a-b; fig.3). Această
masă are pidoarele din lemn de sakîm, înfipte în duşumea, un suport
din lemn de stejar şi două planşete din lemn de brad, fiecare cu suprafaţa de 1,41 m 2 • !nălţimea planşetei superioare de care se baite maiterialul
nevopsit este de O, 73 m, iair a celei inferioare de car-e se bate materi,alul
vopsit ·este de 0,67 m.
După reluarea ·operaţiilor, la celălalt capăt al „pantizii", fibrele
ţesăturii se întind, revenindu-şi după deforn:area produsă la stoarcere.
2. Vopsire a. Mate.rialul aşezat pe „capra de cuvă" (Ki.ipenbock),
o masă cu înălţimea de 0,50 m şi suprafiaţa de 0,24 m 2 , se prinde în
cîrlige de La mijlocul „I"oţii" (Reifen--ce.rc de fier cu diaimeitrul de
1,12 m, prevăzut pe margine cu 152 drlige, fig. 4). Acest sistem de prindere a celor două „partizi" de cîrligele „roţii" duce la vopsirea uniformă
a materialului pe ambele părţi.
Introducerea în flotă se face cu ajutorul unui sistem de scripeţi,
printr-o mi'şcare uniformă, pentI"u a evirta pătrunderea unei cantităţi prea
mari de aer, sa:u lipirea cutelor, fienomene care determină pătaI"ea ~esătu
rii prin absorbţia neunifol'mă a colorantului (fig. 5).
După 45 minute „roaita" cu maitenial se ridică deasupra cuvii şi
timp de 15 minute se produce oxidarea ,colorantului absorbit. Perutru ca
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Fig. 3, Lovirea 111alerialului textil de
masa „de bălul".

Fig. 4. Material la oxidat.

a

b

PI. I. a. -

„Adunarea" materialului; b -

„Întinderea" materialului,

a

b

PI. 11. a -

„ Vîrtelniţa" sau „depănătoarea"; b -

rularea materialului pe

valţuri.

Q

b

Pl. I II. a -

„Masa cu pasta de imprimat"; b - „masa de imprimat"
pentru imprimat.

şi

instrumentele auxiliare

a

b

Pl. IV. a -

Balic cu chenar imprimat şi cîmp central imprimat; b primat, imprimat pe restul suprafeţei.

batic cu chenar neim-

CONST:\ NTlN VID : Pl. V. a -

Motive ornamentale; b -

Imprimat la metraj.

PI. VI. -

„Forme de imprimat" chenare
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flotă.

„foile" să ruu se lipeasică între ele, se prind cu un „băţ de răcire"
(„Kiihlstecken"), prin bătăi rapide, de sus în j,os (fig. 6).
Această operaţie, de trecere suooesivă prin flotă şi aer, este numită
„ tragere" (Zug).
După fiecare trei „trageni", materialul se clăteş,te timp de 1-2 minute în cada cu apă curată pentru a îndepărta surplusul de var care
împiedică colorarea, se stoarce penitru că mişcarea fibrelor ajută la
depunerea colorantului, „se bate" şi se reaşează pe cîrHge în aşa fel
încît partea de jos să ia locul oe1ei de sus în vederea uniformizării
vopsirii.
După douăsprezece „trageri", materrialul se rulează pe un v·alţ unde
rămîne întins pînă ,a doua zi, cînd se spală din nou cu add sulfurk
diluat în apă, se clMeşte şi după stoarcere şi „batere" se pune la vopsit.
După alte douăspre2'lece „trageri", cu repetarea operaţiilor corespunzătoare descrise, maiteriia.lul se spală din nou, se dăteşite şi se uscă
fără a se mai stoaroe. Nuanţele obţinute siînt în funcţie de numărul de
„trageri".
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3. Apr e t ar e a. Soluţia de apretat este formată la 100 1 de apă,
din 3 kg scrobeală (amidon), 100 g
de vopsea neagră. - care închide
culoarea ţesăturii - şi 50 g ceară
de albine sau seu de vacă, care dă
. luciu. Se foloseşte la o temperatură
' de 30-40°C şi ajunge pentru apretarea a 300 m de ţesătură.
„Partizile" se agită 5 minute în
această soluţie, se trag prin „inelul"
de apretare" pentru a se îndepărta
surplusul de apretură şi se „bat" de
două ori.
După uscarea materialului, operaţiile se repetă, înlăturîndu-se astfel eventualele pete.
4. „M ă n g ă l i r e a". In sala
destinată aces:ei operaţii (fig. 1) sînt
amplasate două piese mai importante: „măngălăul" (Mănge) şi „vîrtelniţa•· sau „depănătoarea" (Haspel).
„Măngălăul" (fig. 7) se prezintă
ca o cutie enormă, deschisă în partea superioară (lungunea de 7,20 m,
lăţimea
de 1,10 m, înălţimea de
Fig. 6. Dezlipirea materialului cu „băţul
1,05 m), CU pereţii laterali şi pode răcire".
deaua din grinzi masive de stejar şi
brad, prinse între ele cu şuruburi
din fier. In interi.ar este umplut cu piatră spartă, astfel îndt are o greutate totală de aproximativ 8 tone. Soclul „măngălăului" este format dintr-o fundaţie, un suport de cărărr:idă înalt de 20 cm deasupra podelei, un
schelet din bîrne de sitejar, o podea din acelaşi material şi o placă de fier
de 5 milimetri. Deplasarea „măngălăului" se face pe valţuri. Sistemul
de transmisie se bazează pe cîteva roţi dinţate care acţionează prin intermediul energiei electrice, „lada măngălăului" legată cu un „lanţ cu ochi".
După afirmaţiile lui Anton Hoffmann-fiul, sistemul de transmisie folosit
înainte de cumpărare, probabil şi pe la 1900, se baza pe tracţiunea animală. Şi Matei Hoffmann îşi aminteşte de vremea cînd lucra la Carei, la
un oarecare Palagi, care îi povestea că pe la 1880-1890 a văzut un asemenea „măngălău" acţionat de cai. Nu este exclus deci, ca unul din vechii
proprietari să-l fi folosit astfel. Afirmaţia ne-o bazăm pe :liaptul că
vechimea „măngălăului" pare mare: pe una din griinzHe la.terale este
incizat numele unui fost proprietar, lucrător sau constructor, „Vinzenz
Neugebauer 1847'', iar pe altă gri11Jdă este notat cu vopsea anul „1813".

VOPSITORIA CU INDIGO DIN PECIU NOU

91

Fig. 7. „Ml1ngl1ll1u" cu transmisie.
„Vîrtelniţa" sau „depănătoarea" (Pl. II ·a), cu o lungime de 1,58 m
o lăţime de 1,44 m, este forn~ată dinitr-un cadru din lemn de stejar
cu patru picioare la colţuri, fiecar.e cu înălţimea de 0,90 m, între oare sînt
mai multe „opritori". Oele două valţuri, din lemn de nuc, de la extremităţile superioare ale laturilor scurte asigură rularea manuală a materialului, prin interimediul unui mîner din metal.
Ma•terialul vopsit şi apretat, st.ropi•t cu apă, se aşează pe podeaua
,.vîrtelniţei". se p21trece pe după 2-3 opritori şi se rulează pe valţuri
bine întinse (Pl. II b).
Peste fiecare „partidă", :aduniată pe cite un valţ, se înfăşoară o pînză
care fereşte ţesătura de murdărie (fig. 8). Prin trecerea „măngălăului"
peste valţul cu material se produce călcarea aoestuia (fig. 7). Penitru că
în timpul „măngălirii" apar cute, „partizile sînt trecute pe alte valţuri,
prin intermediul „vîrtelniţei", şi din nou „măngă11te". Aceste operaţii
repetate de 3-5 ori fac ca pîriă în finial materialul să dobîndească un
luciu foarte frumos pe ·care Anton Hoffmann îl numeşte „imprimat de
apă" (Wasserdruck). La prima spălare acest luciu disparie, dar se reface
parţial după apretar.ea şi căloarea ţesăiturii în gospodărie cu un „măn
gălău" mai mic (Rolle).
şi
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Fig. 8. Introducerea materialului peutru

mă11gălire.

In ·cazul „şorţurilor simple" Yopsite cu indigo (material din care se
şorţuri), ,.măngălirea" continuă de încă 2-3 ori, după
„dublarea" materialului (împăturirea în două pe toa·tă lungimea „partizii").
„Imprimatele". 1. Pregătire a materia 1u1 u i. Se face ca
şi la „şorţurile simple" cu deosebirea că, după fierbere şi stoarcere, se
apretează şi se „măngălesc" odaită sau de două ori, pentru a se întinde.
Soluţia de 1apretare este formată în acest ,caz, la 100 1 apă, din 3 kg
scrnbeală, 100 g pia•tră vînătă (sulfat de cupru) şi 1-2 kg clei de oase.
Se poate folosi 1a apretJarea a 200 m ţesătură.
2. Im p r im ar ea. Pasta de imprimat se foloseşte întinsă în strat
subţire în lada unei mese cu două planşete din care una este mobilă
(Pl. III a). Această „masă de uns" (Aufstreichtisch) este confecţionată din
lemn de brad, are o înălţime de 0,82 m, suprafaţa „lăzii de uns" fiind
de 0,25 m 2 • Pasta de imprimare se toarnă pe o muşama sub care s....a
aşternut un strat de 4-5 cm păr de pooc, care crează o anumită elasticitate la ungerea „formelor".
Materialul se imprimă pe o „masă de imprimat" (Drucktioch). Această
masă, confecţiionartă de asemenea d1n lemn de brad, cu o lungime de
1,95 m, lăţimea de 0,87 m, înălţimea de 0,85 m şi !'espectiv 1 m, este
înclinată. Pentru elasticitate, planşeta mesei este acoperită cu un strat
de burete, două pături şi o pînză simplă. Ca instrumente auxiliare se
folosesc „şipca de trasat" (Richtlaitte), un compas (Zirkel) şi un cuţitaş
de lemn sau de metal pentru trasat (Streichmesser), iar ca suport pentru
materialul imprimat, o „capră" de lemn cu două picioare (Bock) (Pl. III b).
„Forme1e de imprimat" (Druckformen) sînt tipare din lemn de măr
sau fag, în care sînt fixa.te sîrme sau plăci de al:amă, carre a1cătuiesc anumite modele. Forma ca şi dimensiunile acesitom variază. Cele patru
confecţionează
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Fig. 9. „Forme de imprimat" metraje.

chena'I'e (Pl. VI) au în medie 25 cm lungime, 3 cm lăţime şi 4 cm grosime,
iar .oele pentru metraj1e au 25 cm lungime, 25 cm lăţime şi 5 cm grosime
(fig. 9). Pentru a nu se deforma din oauza umez·elii, cel e ddn urmă sînt
formate din două-trei bucăţi de lemn suprapuse.
Motivele ornamentale sînt de o mare varietate (Pl. V a). Fiind de
fapt redarea stilistică a unor rr:odele reale, ele poartă denumirii pitoreşti
de exemplu: „frunză de viţă de vie" (Traubenbl,aJtt), „sptoe de griu"
(Weizenăhre),
,coroniţă"
(Krănzchen),
„dungi" (Streifen), „buline"
(Punkte), „picături de ploaie" (Regentropfen), „inele" (Ringehnuster),
,,boabe de cafea" (Kaffeemuster), „model ou ochi" (Augenmuster), „ghiare
de piskă" (K1a tzenkrallen) etc.
Imprimarea se prezintă oa o succesiune de operaţii manuale de aplicare a pastei de imprimat pe ţesătură prin intermediul „formelor de
imprimat" (fig. 10). Imprimarea metrajelor se face pe o parte (pe „faţa
ţesăitudi"). într-o anumită ordine (fig. 11), încadrarea corectă a materialului fiind asigurate de cuiele ·cu care sînt prevăzute „formele" la colţuri.
1n cazul imprimării baticurilor se trasează mai întîi chenarul, care poate
fi imprimat sau nu. Atunci <C'ind „forma" este mai mare dedt spaţiul
de imprimat se protejează restul ţesăiturii ·cu o hîrtie.
3. Vopsire a. „Tragerile" se compun dintr-o scufundare în cuvă,
de 30 minute şi 15 minute de oxidare, ţesăitura fiind ceva mai fină. Ele
sînt precedate de 2-3 îl1iilluieri 1ale mater.i,arului în flotă (cîte 5 minute).
Cele două „palI'ltizi", de 20-30 m fiecare, se priirud mai des pe cîrligele
,,roţii", la unul din capete făcîndu-s·e „lllrechi" îndoituri mai mari
pentru a n:u rămîne semne pe partea imprimată.
După 15 „trageri", „partizile" se întorc şi rămîn, peste noapte la
oxidat. Vopsirea corutinuă e~ecutîndu-se încă 15-17 „trageri", după
1

1
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Fig. 10. Imprimarea.

care materialul se înmoaie 10-12 ore în apă, se spală de două ori cu
acid sulfuri·c diluat în apă (l-20/ 0) ~i se clăteşte.
P e fondul albastru-indigo al ţe să turii apar modele imprimate (Pl. V b;
IV a-b). Acestea au culoarea iniţială a materialului, pasta de i:11pri:nat
împiedicind pătrunderea colorantului în locurile în care s-a aplic:::lt.

d

b

Fig. 11. Aplicarea „for111elor de imprimat" pe metraje: a - masa de imprimat; b - „capră"
pentru materialul neimprimat; c - material textil; d - „capră" pentru materialul
impr imat

rabatabilă
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Atunci cînd ţesătura a fost albă, modelele imprimeurilor pot fi şi de alte
culori. Astfel se pot obţine:
nuanţe de albastru deschis,
imprimînd materialul după ce s-au
efectuat 2-7 .,trageri";
- 2-3 nuanţe de alba,stru deschis, prin imprimarea succesivă după
cîteva „trageri";
- alb cu albastru deschis, prin imprimarea unui model pe ţesătura albă
şi altuia după cîteva „trageri";
- penitru culoarea galbenă, materialul imprimat pe alb, vopsit şi spălat,
se trece printr-o soluţie de lapte de var; după o altă baie de 15 minute
în apă cu 0,50;0 bicrorr:at de sodiu la 20°C, se clăteşte şi modelul devine
galben;
- ouloarea verde se obţine tot prin spălarea materialul în soluţii de
lapte de var şi bicromat de sodiu, dar după oe se imprimase pe un fond
albastru deschis (după 3 „trageri");
- pentru verde cu galben, se imprimă un model pe fond ,alb şi ·altul
după 3 „trageri"; se continuă vopsirea, spălarea şi tratarea în soluţiile
de lapte de var şi bicroma<t de sodiu, modelul imprimat pe alb devenind
galben, iar cel imprimat pe albastru, verde deschis.
Aceste combinaţii de culori se realizează folosind „forme de im-

Fig. 12. Anton Hoffmann -

fiul

şi

cîteva dintre produsele sale
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primat" potrivite, pentru ca rr:odelele să nu se suprapună. Ele depind în
mare măS'llră şi de arta vopsi,torului.
4. „M ă n g ă 1 ir ea" se face de 4-5 ori, pînă cînd impi-imeul dobîndeşte un luciu arămiu („klipferig" = Kupferfo.rbe).
Cu această ultimă fază se încheie un proces îndelungat de muncă
realizat cu mari eforturi, aproape n.eounoscut publicului larg oa şi specialiştilor etnografi (fig. 12).

„

•·

„

în prezent numărul celor care mai poartă ţesături vopsite cu indigo
s-a redus simţitor. Ei sint, în general, oameni mai în virstă, îndeosebi
femei, <'are trimit pinză de bumbac la vopsit, confecţionindu-şi baticuri,
bluze, fuste, şorţuri din materiialul imprimat sau „şorţuri simple". U1tima
categorie, din material mai gros, este purtată şi de bărbaţi în timpul
lucrului.
Comenzile nu sint prea numeroase, dar provin din diferite localităţi
din Banat: Peciu Nou, Darova, Birda, Giarmata, Giulvăz, Ionel, Liebling,
Niţchişoara, Parţa, Periam, Pietroasa Mare, PLş.chia, Recaş, Săcălaz, Tomnatic, Tolvădia, Tudor Vladimirescu, Zădăreni.
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DIE INDIGOFARBEREI AUS NEUPETSCH (KREIS TIMIŞ)
(Z

usam menf assun

g)

Im Banat leben, dank der gegebenen spezifischen historischen Bedingungen,
zusammen mit dem rumănischen Volk auch einige mitwohnende Nationalităten.
Sie haben auch einige herkommliche Lebensformen und Brăuche beibehalten,
darunter auch des Fărben verschiedener Gewebe mit Blauindigo.
Vom ethnographischen Standpunkt aus, ist diese Blauindigofărberei aus Ne uP e t s c h sehr anziehend und ist zur Zeit die einzige im Banat. Sie wurde im
Jahre 1919 errichtet.
In dieser Werkstatt fărbte man „kalt" mit verhăltnismăssig einfachen Werkzeugen und Anlagen. Das wichtigste Werkzeug besteht aus einer Mănge (Wăsche
rolle), die wahrscheinlich im Jahre 1847 hergestellt wurde; heute aber mit Hilfe
des elektrischen Stromes in Bewegung gesetzt wird.
Die Zeugdruckerei wird manuell mit Hilfe von Holzformen durchgefiihrt,
an denen Messingstiftchen und Plăttchen angebracht sind, die das Muster prăgen.
Die Druckpaste schiltzt das Gewebe vor der Einwirkung des Farbstoffes.
Die eigentilmlichen Verzierungen sind zahlreich und mannigfaltig; man kann
sogar mehrere Farben zusammenstellen.
Die gefărbten Gewebe dieser Art werden heutzutage nur noch von einem
geringen Teii der schwăbischen Bevolkerung zum Herstellen von Schilrzen, Kopftilchern. Blusen und Rocken beniltzt.
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ZO. Şubă din zona Atmd.J.

DESPRE TIPOLOGIA PORTULUI POPULAR DIN
OARA Ş-SEVERIN

JUDEŢUL

Cînd privim costumul popular românesc, ne impresionează în primul rînd frumuseţea sa, care se înscrie într-o armonie de linii şi
culoare, ce se ,acoroă perf.eot cu formele corpului omenesc şi cu întreg
peisajul în oare este purtat.
Abia în urma acestei puternice impresii de ,,frumos" avem răgazul
s.ă conitemplăm şi celelate msuşiri oe le deţine costumul popular, care
legat de viaţa omului, ca îmbrăcăminJte, reflectă condiţiile de trai din
lungul şir de veacuri, prin care a trecut poporul român şi din răspîndite
locuri, ce le cuprinde ţara românească. Vom înţelege că portul popular,
care a pornit de la cele mai simple forme de îmbrăcăminte pmctică,
ce ocroteşte omul de intemperiile climei, s-a dezvoltat triepta.:t, acumulînd
valori arUs.tice şi dev,eni.Jnd domeniul oel mai complex al antei populare
româneşti. Aspectul funcţionJal al vestimentaţiei, trebuie să ne preocupe
însă pe tot parcursul studiului, ce încercăm să-l întreprindem asupra
portului popular, ·c.aI'e a criescut în <toaite formele ,sale - ·oa de altfel
fiecare creaţie de artă popuforă - în primul rînd, - din ruevoile de
ordin utili.tar, pe care s-au supl'C11pus în timp, 1cele ar,tistke.
Inmănunchind aceste două importanJte coordonate ale costumului:
utilul cu frumosul, vom pu tea 1aprecia va1oarea sa documentară, care
se1rveşte la duci.darea unor primordi1ale probleme de etnogeneză. Pentru
a răspunde însă ace;tui deziderat, 1trebuie să încercăm - cu mijloacele
ce ne stau la îndemînă - o privtre în spaţiul geografic, i.ISltoric şi spiritual, în care b .l dezvolta•t costumul popular românesc, pînă a pr1mit
forma sa de astăzi.
De la bun început este oazul să subliniem locul pe care îl deţine
costumul, derrumiit „popular" în ,cultura neamului nostru, acest oostum
servind astăzi şi în itrecutul apropi at, ca îmbrăcăminte, I11Umai ţărănimii.
Numai ea a păstrat forma tradiţională a vestimentaţiei, în rare şi-a
avut rădă·cina şi costumul feudal, purtat de dase1e dominante. Pînă
cînd aceste dase sociale, s-au orientat înspre costumul universal - occidental - ţărănimea ia rămas fidelă viesitimerutaţiei or:i:gioore, crescute
din necesi,tăţile practiice ale modului său de viaţă şi fundamenta,te pe
un puternk substrat autohton.
De aceea valoarea documentară a costumului popular românesc,
legat de vi.ava ţăranului, este niemăriginită şi prin personalitatea sa etnică,
bine conturată, el reprezintă un part:rimoruiu naţ1onal.
Despre portul popular din treC'Ult avem puţine documente istorice,
i·ar din materialul real, care să ne ajute la munca de urmări.Te a etapelor
1
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de evoluţie, prin care a trecut costumul ţărănesc, nu s-a păs:rat decît
puţin. din secolul al XVIII-lea şi ceva mai mult din secolul al XIX-lea.
Astfel, ne lipseşte veriga de legătură între multe secole din trecut. ceea
ce face rr.ai anevoios studiul portului popular sub aspect istoric.
Totuşi, ne sînt de mare folos vestigiile arheologice scoase la lumină,
care atestă prezenţa unor forme de îmbrăcăminte din depărtate epoci
pe pămîntul patriei noastre, ca şi monumentele istorice cunoscute: Columna lui Traian din Roma şi Tropheum Traiani de la Adamclisi, cu
înfăţişări în care surprindem originea dacică a pontului popular românesc.
Valoroase documente deţin: scri1erile cronicarilor, actele de proprietate, de vînzări şi vamale, foile de zestre, dar mai ales notele călătorilor
străini, care au trecut prin ţara noastră. De aserr:enea picturile murale
ale bisericilor cu ctitori ţărnni, oa şi unele stampe ne învaţă, carie
sînt elementele de bază ale pontulu.i popular românesc, ce s-au păstrat
- ca un puternic filon - în toate etapele de dezvoltare a acestuia,
fiind şi astăzi prezente în îmbrăcămintea ţărănească.
Dar pentru o mai bună cunoaştere a portului popular, ·trebuie să
mergem la el acasă. Să-l vedem îmbrăcat, purtat în satul său de tineri
şi bătrîni, la muncă şi la sărbătoare, să-l prindem în mîini, să-i pipăim
ţesătura, să-i urmărim croiala, să descifrăm punctele de clllSătură şi să
ne adîncim în lumea izvoadelor care-l împodobesc. Abia art;unci vom
înţelege rostul anumitor forme şi respectul ce-l poartă creatorul popular
anumiitor „canoane", legi sttăivechi, oare stau la baza compoziţiilor ornamentale, căd în arta populară nimic nu este fă.cut la întîmplare. Abia
atunci vom înţelege unitatea portului popular românesc, purtat de aceeaşi
populaţie pe un teritoriu, .care i-a aparţinut de milenii. Dar vom mai
înţelege şi altceva: că ,din această puternică unitate s-au desprins, în
cursul Vl'emii, forme diferi~, legate de anumi1te locuri, forme, care au
răspuns 1arrunni·tor condiţii de trai locale: tipuri de costume ce s-au
structurat pe anumite date de stil şi s-.au perpetuat în zonele constituite
etnografic. Alt aspeat are costumul de Năsăud faţă de cel din Gorj şi
altul este ·cel de Marnmureş, faţă de cel de Banat.
Din ·timpuri necun10scute, portul popular s-a cristalizat în arruunite
forme de stil, t ipuri, proprii anumitor regiuni de pe teritoriul ţărr'ii noastre; fie că acestea enau consti1tuitoe în „Ţări", „Cnezatoe" sau în mari
provincii i,storioe (care au UI'mat). In cadrul uniităţilor teritoriale mai
mari, ·costumul se diferenţi1ază pe z·one etnografice mai restrînse, unde
crea·torul popular perpetuează elementele tradiţionale locale. Un fenomen fiiresc, pe oare îl găsim şi în Baniat, ·O distinotă şi iz.o1aită provincie
istorică, oare ne va preocupa în cele ce U·rmează.
Inică de la începutul .temei „Despre tipologia portului popular din
judeţul Cariaş-Severin" este locul să încercăm a stabili ·trăsătura generală
a culturii populare bănăţene, reflectată în arta populară din acesit loc,
care păstrează în toate domeniile sale moştenirea unei puternice romanităţi. Pe de o parte legăturile ·cu 'teritoriul sud-dunărean, balcanic, i·ar
pe de al'a interferenţele puternice ou teritoriul Olteniei de azi - mai
0
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ales a zonei de vest, aria ocupaţiei romane, cea mai bine consolidată
au dat Balliltului un ·caracter specific, care îl desprinde de unele regiuni
învecinate şi îl leagă de ·cultura spaţiu}ui dunărean.
Ne oprim asupra spaţiului dunărean, dat fiindcă Dunărea apare de-a
lungul veacurilor - începînd cu perioada traco-ilirică şi apoi a romanităţii ca ·o axă a cărei fenomene culturale, care apar şi continuă să
se stratifice pe teritoriul Banatului, şi în vremea constituirii imperiului
roman în noile sale forme orientale, cristalizate în cultura bizantină.
Prezenţa · unor elemente de cultură ori,en talo-bizantină mai tînie, care
apar în măsură mai pregrnantă în arta populară a BaI118Jtului, decît a altor
riegiuni din ţară - refleotă un permanent contact al acestei provincii
cu Balcanul, prin intermediul căruia au pătruns în Baniat forme de
cultură din Orient şi Bizanţ perpetuate pînă astăzi în arta populară
bănăţeană. Un factor pozitiv în vehicularea culturii orientale a fost ocupaţia turcească. Timp de peste 150 de ani populaţia Banatului a avut
o directă şi continuă legătură cu provinciile turceşti de peste Dunăre.
Astfel, Banatul a trecut - într-o îndelungată perioadă - prinrtr-un
proces de asimilare a elementelor de cultură bizantină şi otomană ca filieră a culturii orierutale, pe carie turc:ii o vehiculau - şi care făcea
un prim popas pe teritoriul Banatului. Balliltul primeşte şi păs.trează
numai aici anurnirte forme de cultură, care altoite pe trunchiul vigu{"os
autohton, au contribuit La cristaliza11ea unei creaţii 1artistice populare
cu o puternică personalitate istorică şi spirituală, pe car,e o surprindem
în toate domeniile sale de manifestare. Portul popular bănăţean oglindeşte cu prisosinţă cele menţionate.
La prima vedere a costumului femeiesc, ne surprinde caracterul
distinct al acestuia, faţă de alte costume româneşti. Este opregul cu
ciucuri de străveche tradiţie locală şi ceapsa (sau oonrciul) puritate pe cap
de femeie - specifice numai Banatului - care, morfologic - desprind
costumul bănăţean de alte tipuri de porit femeiesc.
Structural, costumul bănăţean se încadrează în tipologia costumului
cu 2 catrinţe - ce are o mare frecvenţă în portul rorr:ânesc - acestea
fiind însă înlocuite aici, cu opregul. Piesă de port neobişnui1tă, opregul,
se tCiompune dintr-o porţiune ţesuită „petecul", de care atîrnă un strat
de ciucuri lungi.
Opregul ou ciucuri este marca ·cnstumului bănăţean. Prezenţa opregului numai în Banat (şi o mică parte din zona limitriofă a Haţegului)
ridică interesante probleme de origine şi inter:Lerienţe cu lumea suddunăreană, probleme, ce sperăm că vor constitui o temă de cercetare
etnografică pentru muzeografii din Banat, în viitor.
In baza descoperirilor arheologiice a unor figurine din epoca bronzului, în Jugoslavia, la Vinea şi Klisevac, în vestimenrta:ţia cărora se
poarte descifra forma opregului cu ciucuri, prezenţa opregului în portul
popular al albanezilor (desoendenţi direcţi ad ilirrilor), de aisremenea,
opregul existînd şi în anumi,te zone din vestul Ba1canilor, ne faoe să
presupunem originea ilirică a acestei pi ese de costum. Iniţial, opregul
a avut porţiunea ţesută mult mai Lată. Transformările prin car,e a .treClllt
1
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opregul pe teritoriuil BanaituLui siînt diferite, de la o zonă la alta; tenapare pentru reducerea porţiunei ţesute, în favoarea
ducurilor care cresc. Privind fazele de .transformare, remarcăm un
fenomen important în zona Oraviţei, unde opregul îşi menţine dimensiunile mari ale ţesăturii.
Al doilea element oaraieteristic costumului din Banat este „ceapsa"
(sau conciul) purtată pe cap de bănăţeancă, spre deosebire de ştergarul,
mamma, sau brob8ada, ·cu care îşi leagă capul femeia în alte regiuni
ale ţării.
Acoperirea capului, la femeia căsătorită, semnalează trecerea ei de
la o stare ·civilă la alta şi sub acest aspect are un rial de simbol social.
Femeia supunîndu-se unei străvechi cutume, oare nu-i îngăduie să-şi
arate părul după căsă•torie, şi-a acoperit ·capul cu o ţesăltură care pe
parC'Urs, a luat diferite forme.
Ceapsa (sau conciul) purtate de femeie în Banat are diverse înfăţişări, da!r pretutindeni este confecţion01 tă într-o formă fixă şi aşezată
pe cap pentru a cuprinde sub ea părul împletit, procedeu cunoscut şi
in Balcani, de unde presupunem că a pătruns pe teritoriul Banatului.
Costumul bărbătesc, cu o structură uniformă pe întreaga suprafaţă
a României, nu prezintă elemente locale atit de distincte ca şi cel
femeiesc; doar cămaşa lungă, ne semnalează apartenenţa .aioestui costum
dinţa generală însă,

spaţiului dunărean.

Nu pUJtem, în această scurtă comunicare, să facem o prezentare
a costumului bănăţean, ci selectînd oele 2 elemente esenţiale opregul şi ceapsa - semnalăm faptul că în Banat ne aflăm
în faţa unui tip de costum cu o puternică personaliitate, .oare reflectă
altă filieră în trecutul îndepărtat, faţă de celelalte tipuri de costume
din ţara noastră şi deţine o tradiţie locală, ce leagă portul popular de
aici cu străvechile forme de îmbrăcăminte traco-ilirice, pătrunse în
spaţiul dacic, numai pe teriitoriul Banatului (de 1
azi) şi oprite la marginea Ţării Haţegului.
Uni1taitea portului popular este evidentă pe toată suprafaţa Banatului, care reprezintă o mare şi unitară regiune etnografică, giraniţele
admini•strati.v·e ale judeţelor neavînd nimic comun cu delimitarea etnografică. Totuşi, realităţile de pe .teren ne araită une1e particularităţi
locale, care aparţin unor zone mai restrînse, ce se scindeam de la sine.
In practica etnografilor contemporani, clasificarea costumului bănă
ţean s-a făcUJt în linii largi, peI11tru prim foceput în două ma:ri categorii:
costumul zone1or de cimpie care ar aparţine judeţului Timiş şi costumul zonelor de munte, ce se încadrează în judeţul Caraş-Severin. Bineînţeles că aceste două mari categorii sînt supuse, la rîndul lor, altor
subdiviziuni, determinate de multiplele variaillte subzonale.
întreaga suprafiaţă a Banatului - privind costumul popular - se
po~ · - delimita în 16 zone etnografice. Dintre acestea, cele mai interedescriptivă
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tradiţiei, apairţin jude~ului Caraş

al

zooo Caransebeşului, cu prolifica Valea Bistrei
Valea Cernei (cu Cornereva)
Almăjul

Clisura (CÎJlnpia Dunării)
Zona Oraviţei
Zona Bocşelor şi a Reşiţei
Zona limitrofă cu judeţul Timiş
Restrînsa zonă a cărbunarilor.

Alături

de aceste zone cu populaţie pur românească, menţionăm citeva
enclav·e unde costumul unor naţionalităţi conlocuitoare rieprezintă o tipologi·e bine conturată: zona Moldova Veche şi zona Caraşova.
în definirea tipului şi varLantelor de costum - alături de opreg
şi ceapsă deţine un rol important şi cămaşa, care în Banat este ornamentată în si·stemul de „tablă", pe mînecă, care reprezintă un dreptlll1lghi, ce se întinde în mod compact pe braţul mînecii, de la umăr, pînă
la încheieitura mîinii. Sînt nenumăriate variantele acestui ornament pe
suprafaţa Banatului, dar ceea ce putem preciza este faptul că în zonele
de cîmpie, această itablă apare în col1oritul de alb (ou unele accente de
culoare şi fiir de aur) iar în Z1onele de munte tabla este realizată în negru,
avînd o consistenţă robustă, într-o cusătură compactă.
Nu este în intenţia noastră de a prezenta fiecare variantă a costumului de Caraş Severin, ci vom înoerea prin conturarea a kei tipuri
zonale de costum: unul din est „Valea Bistrei" unul din ·centru „Almăjul"
şi unul din vest „Zona Oraviţei'' să punem [n lumină cele mai caracteristice elemente, care definesc tipul principal, ·cu variantele zonale ale
costumuJui popular din a·cest judeţ.
,,

*

*
1 Costumul zonei Caransebeş, pur·tart pe vialea B~strei şi alte vai mvecinate, se încadrează în tipologia portului bănăţiean de munte, reprezentînd prin echilibrul valorilor estetice ce deţine, una dintre cele mai
i:zJburtite .areaţii ale aritei populare bănăţene. In contrast cu tipul costumului de cîmpie, acest costum impresionează - de la prima vedere prin aspectul său viguros şi sobru. Nu-i lipseşte ornamentaţia bogată,
dar aoesit decor robust şi compact este fă·ră lumini şi fără strălucire.
Pînm groasă de cinepă, dă cămăşii volwn şi asprime. Pe mînecă
apare ornamerutul de „tablă", care se desfăşoară dens, în moti.ve de linii
drepte, în care surprindem strărvechi semne ale credinţelor dispărute.
Cusă•tma păstrează punctele unei tehnici legate organic de motivele ·ornamentale ca:iie moşten.irtă din generaţii în generaţii, îilltregeşte caracterul
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specific al acestui costum. „Tabla" neagră, (sau vînătă) acopere, ca un
strat greu faţa mînecii, ca şi „foile" la gura cămăşii. Printre motivele
îndesate, cusute cu reliefuri, apare din loc în loc albul pînzei sub formă
de contur, sau într-o reţea de „tăietură" sau „ciurărtură" proprie cămă
şilor bănăţene.

Un alt element, legait de •tipul acestei cămăşi este „brăţara", o cusă
tură, care susţine creţurile de sub guler şi pe •acelea de la volan ul mînecii
şi ca:e executată peste muchiile creţurilor în motive variaite, a primit pe
lingă funcţia practică ce o deţinea iniţial, valoroase atribute artistice.
Alternanţa culorilor, roşu şi negru, care se succed pe lungimea brăţării,
reprezintă de asemenea un element specific costumului de aici. Mîneca
strînsă în:tr-un volan „fodor", în paritea de jos, 1reflectă (după cum confirmă şi denumiirea locală) penetrare.a unei forme pe care o găsim numai
în Transilvania.
Poalele prinse în talie de „ciupag" (paritea superioară a cămăşii) croite
în foi drepte şi din1, abundă de asemenea rn decor, care este plasat pe
şolduri în sens vertical şi la tivul de jos în sens orizontal. Spre deosebire ce ornamentul geometric al ciupagului, decorul poalelor înclină înspre stilizări florale şi zoomorfe.
Brîul, în colorit sobru, ce încinge mijlocul femeii, peste cămaşă, este
înfăşurat pe deasup:ria cu „brăci.ra", opregul, sau catrinţa prinzîndu-se
peste acestea, ceea ce refleotă modul de a pur.ta cingăt-0rile în Banat.
Opregele (care se pu:ritaiu perechi, uruul în faţă şi altul la spate, mai de
mult) sînt prinse peste brîu şi brăciră, cu petecul întins, ca o „platoşă"
pe trupul femeii. Ciucurii lungi atknă în mănunchiuri de culori alternative, în aceleaşi nuanţe sobre. In decorul opregului, aşezat în registre, pe
petecul ţesut, puţinul fir metalic este înecat de a1esă•turile din lînă, ce
apar în reliefuri groase într-un colori1t de mozaic patinat de vr·eme.
,.Catrinţa", care pe parcurs a înlocuit opregul din faţă, compensează
prin opulenţa decorului, sobrietatea costumului din aceste locuri. Aleasă
cu fir argintiu, fie în romburi mari „orjane", fie în mai mici „roate"
acestea din urmă aşezate într-o ţesătură învrîstată în „bece" în niuanţe
de curcubeu, impresionează prin armonia caldă a culorilor şi prin echilibrul decorului.
Piepta·rul, den•umit „cojoc" este mai voluminos la munte, <lecit în
cîmpie. De asemenea despicat în faţă, este împrejmuit cu o bordură de
blană neagră. Suprafaţa cojocului este acoperită de o broderie compactă,
lăsînd Yizibilă o porţiune din spate, „luna din cîrcă"' (în formă de semilună) a pielii albe.
Femeia poartă pe oap „ceapsa", mică, în formă de tichie dreptunghiulară, care, 1 Spr~ deosebire de „condu!" costumului de cîmpie, se
aşează pe creştet, peste părul împletit în „curmi", 2 cozi groase, ce se
încolăoesic în jurul urechilor. Cusătura îndesată a cepsei, (remarcăm decanul ousut şi nu a1es în război) se încadrează în acelaşi stil viguros, cu
ornamentaţia compactă, specifi.că acestui tip de oostum.
„Şuba" albă cu „şînioare" negre aplicate bogat, în „tablă" pe piept,
1
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1a „poznari" şi „pumnaşi", oompletează costumul prin .caracterul său robust şi monumental.
Astfol ne apare costumul femeiesc al Banatului de munte conturat
într-o puternkă personalitate, ::11ubli.niată de duritatea materialului, ce-i
asigură rezistenţa, de opulenţa decorului, care se desfăşoară compact şi
dens într-un aolorit sobru, ca şi de întreg complexul de elemente specifioe, care îi ·oonf.eră valoarea de tip caracteristic al portului popular femt>iesc din zoneLe de murute ale Banatului.
CostUJmul bărbătesc, făaut deasemenea din materiale groase, (pînză
de cînepă, îndoită ou bumbac) „doareoul" şi „fundacul" (pieptarul înfundat) iarna şi „lairbărul" (din „cioarec" negru) vara, ca şi brîul cu bră
cira ţesute din părul aspru, asigură acestei vestimentaţii calitatea de rezistenţă în purta!'e. Deşi cu orientări practice, cootumul bărbăitesc nu este
lipsit de atribute arit:istioe. Cămaşa are foile unite cu „cheie" lucrată
măiestrH cu acul o specialitaite a femeHor din aceste locuri - oa şi
„ciurătura" (decor perforat) ousUJtă pe pieptul cămăşii. Brîiele în motive
a1ese, de „ocheţi" şi „cooori" înviorează, prin coloritul lor, albul cămăşii
şi negrul laibărului.
Dar aici gă.siln o piesă de port „clăbăţul" (căciula) carie merită o
atenţie specială. F-orma sa (făcut din bliană ou pielea în afară) oa şi felul
de a se purta, ne ·aminteşite înfăţişarea dacilor nobili „tarabostes" imortalizaţi pe Columna lui Traian.
*

2. Costumul de Almăj, înrudit cu costumul din zona Ca:ransebeşului,
îl putem considera ca o variantă a acestui itip principal, specific zonelor
de munte din Caraş-Severin. Costumul de Almăj însă păstrează, în mod
firesc, anumite elemente strict locale, pe ear·e le surprindem - în afară
de ceapsa complet diferită şi în detaliile sistemului ·de ornamentaţie. Aceeaşi „tablă" apare şi aici pe mîneca cămăşii, dar într-o compoziţie mai
aerată şi într-un col·oriit mai puţin întunecat. Caracteristic acestui decor
sînt intervalele albe („alburi·u·") printre motivele negre, sau vinete ale tablei. Un ornament specific din Almăj este „tabla nisipită" în care cusă
tura mai puţin îndesată conturează uşor motivele mărunte, ce acoperă
în mod omogen suprafaţa mînecii.
Ră·scroitura mare la gît caz unic în pontul popular românesc aparţine de asemenea caracterului speoific al ·cămăşii ide aici.
Opregul („chiţele") confecţionat din lînă aspră, eu fondul petecului
brăzdat pe margini de „vîrste" sau „mărgini" verticale (într-un colorit
pronunţat) şi peste care trec alesăturile orizontale, prezintă un joc de culori, distincte, care se topesc într-o tonalitate de „vînăt afumat". In aşe
zarea motivelor, almăjanca înclină înspre ornamentul „costiş", orientat în
linii oblice. O altă notă caracteristică de iaici este gruparea ciucurilor de
la opreg, răsuciţi în „1umănări" prirutre oare străba:te a1bul poalelor.
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Cojocul de Almăj, foarte asemănător ou cel de Caransebeş, prezintă
totuşi o notă locală prin cusătura mai rară, spa-tele cu o mai mare porţiune de piele albă şi un colorit, ce are nuanţa de „viorint". Cojoacele mari
ornamentate bogat au dispărut de mult.
Şuba albă a femeii, ornamentată cu bîrnaş negru, se apropie mult
de şuba Văii Bistrei, dar şi aici observăm o reţinere, decoriul fiind aplic.art mai aerat, mai redus, bordînd numai marginile şubei, şi lipsind „tabla" de pe piept, care dă şubei de Caransebeş aspeotul monumental.
Dar elementul specific numai coS!tumului de Almăj este „ceapsa"
triunghiulară, pe care femeia o poartă legată cu o cureluşă pe frunte
- sub creştetul capului, cuprinzînd sub ea capetele „dîrlogilor" (părul
împletit în două cozi groase, ce acoperă urechile, la fel oa şi „curmii"
din zona Caransebeşului). Peste această minusculă ceapsă, ce reprezintă
un petec triunghiular, femeia îşi lega „fruntarul'", o îndoitură din pînză
de casă, legată drept pe frunrte şi înodată la spate.
In raport cu costumul de Oaransebeş, costumul femeiesc de Almăj
prezintă o variantă a acestuia, deşi prin nota locală a unor elemente, el
poate constitui şi un rtip independent. Se încadrează în aceeaşi mare familie a costumului de munte din Banat (căreia îi aparţine şi costumul de
Valea Cernei - Cornereva) şi se distinge prin elementul specific local
ceapsa t1iunghiulară. Prin ornamentaţia mai aertartă şi mai diluată acest
costum se deosebeşte de personalitatea puternică şi robuSltă a costumului
din zona Ca-ransebeşului.
Costumul bărrbătesc, mai puţin vari,at, prezintă aceeaşi formă. Ornamentul de „cheie" îl găsim şi aici, unde femeile sînt familiarizate cu
tehnica acestei cusă·turi complic.arte. Brîul ales din neveditură înviorează
costumul prin colorit, „laibărul" (vesta) fiind negru (mai rar sur) ca şi
în zona Caransebeşului.
In vestul judeţului Cwaş-Severin, în zona Oraviţei, ne aflăm în faţa
unui costum, care ne surprinde prin unele elemente, păstrate aici în mod
izolat. Acest costum se desprinde prin „cămaşa ,albă", (fără tablă colorată) de tipul costumului de munrte şi consUtuie o altă formă de portt,
ce se leagă, mai de grabă, de costumul din Clisura-Dunării, C'U care este
de altfel în strînsă vecină·tate. Cămaşa ornamentată în alb, fie că are
un simulacru de tablă, fie că această tablă (specifică Banatului) se reduoe
la un singur rînd de „cheie" care uneşte foile de pînză ale mînecii (uneori delimitată de o „ciură,tură" deasemenea în alb), reprezintă tipul că
măşii din sud-vestul Banatului, unde decorul alb al cămăşii este specific.
O notă caracteristică al acestui tip de cămaşă apare şi în tehnica de
încreţire a volanului mînecii „creţul cu trei ace" de asemenea în alb,
deosebit de acela al „brăţării" colorate. frecvenrtă la cămăşile din zona
de munte.
Virituozitatea tehnică ne surrprinde şi aici prin măiestria, cu care sînt
lucrate „cheile pe mînecă", „ciurărt:w-ile" şi „creţul la fodor".
Opreg,ul, chiţelele, prezintă o formă unică prin „pertecul" foarte lat,
ca o moştenire a vechilor dimensiuni de opreg, ou porţiunea ţesută sim-
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22. Costum femeiesG din zona Oravi/a.

ZJ. Costum

bărbătesc

din zona Oravi/a.

24. Femeie cu

„munună'"

din zona

Oraviţa.

25.

„Munună" văzută

din spate,

26. Mîneci de

cămaşă femeiască

27. Opreg cu „petecul" lat din zona

Oraviţa .

cu

„creţul

cu trei ace".

28.

Şubă

din zona „Oravi/a' .

30. Br!ie din zona

Oraviţa.

31.

Brăciri

din zona

Oraviţa.

32. Costum femeiesc cu

„prăsliuc"

(vesl<l) din zona

Oraviţa.

33. Costume populare din zona

Oraviţa .

TIPOLOGIA PORTULUI POPULAR

105

ţitor mai dezvoltată, <lecit al opregelor de astăzi. ln decOI'ul peteculJUi de
opreg intervine ca element distinct şi ,compoziţia ornamentală, -care se
intinde în mod omogen peste întreaga suprafaţă a petecului, eliminînd
uneori sistemul de alesătură în registre orizontale, frecvent în decorul
opregului din Baruat.
Şi aici, cum de altfel în întreg Banatul, opregele se prind de talie
peste brîul şi brăcire, încinse (suprapuse) peste ·cămaşă.
Pieptaml, die muH dispărut din ţinuta de să:ribătoare, a fost înloouirt
cu „prăsliucul", o v·estă din „cioarec" (dimie) alb, cu dini. Lung, pînă la
şolduri, acest „prăsliuc", ne aminteşte de „giubeaua" purtată în Cîmpia
Dunării, piesă de port inexistenită în alte zone ale Banatului.
„Şuba" albă şi aici, diferă în decor de şubele din ce1'elalte zone ale
Caraş-Sewrinului, aceasta fiind ornamentată prin aplicaţii de postav colorat, ceea ce reflectă de asemenea o filieră cu spaţiul dunărean.
Dar cel mai interesanrt elemernt, al costumului din această zonă izolată, este „mununa" purtată de neveste pe cap. Compusă din „ceapsa"
în formă de disc, bordată cu o cusătură artistică (aceasta fiind singura
piesă din ţesătură în componenţa mununei) mununa este confecţionată
din mărgele şi monede. Benzi împleti<te din mărgele împrejmuiesc creş
tetul şi itîmplele capului, iar la spate pe ceafă, se aşează un stra't din monede de argint.
Acest tip de îmbrăcăminte a capului, unic în Banat, cu origini încă
necunoscute, se înscrie, de asemenea între elementele cu caracter strict
local al oosrtu:mului din zona Oraviţa.
Costumul bărbă1esc, care păstrează o st:riuotură uniformă în toate
zonele Banatului, se remarcă aid prin decorul preţios al cămăşii de
„cheie", care apare pe mînecă, guler şi la gura cămăşii într-o mare bogă
ţie. Ca un element inedit, găsim aici decorul de „cicuri" nişte colţişori
lucraţi cu acul la tivuri, similari cu „bibilurile" din Cîmpia dunăreană.
De asemenea creţurile mînecii ne arată aceeaşi tehnică folosi1tă şi la că
măşile femeieşti, specifică acestei zone.
Brîul, roşu în vechime, a fost înlocuit ou birul verde, sau albastru
de astăzi. Brăcira îngustă, care se leagă peste brîu, este aleasă în motive
din neveditură.
Cioarecii, ornaanentaţi redus ou „şînooare", se poartă la g,er mare şi
la muncă, dat fiind că aici şi iarna se îmbracă izmenele în ţinuta de săr
bătoare.

Vesta („prăsliucul") întregeşte costumul. Confecţionată din dimie
(„cioarec") într-o mare varietate de culori, este ornamenfa'tă bogat cu
„şineoare" în diverse motive.
Costumul bărbătesc de Oraviţa prezintă o mare preţiozitate prin elementele sale decorative, între care coloritul are •Un rol definitoriu.

„

„
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Deşi unitar, costumul femeiesc al judeţului Caraş-Severin se desprinde în mai multe ,;tipwi" de port local, de lia o zonă etnografică la
alta, fiecare itip ref1ectînd condiţiile de viaţă specifice ale locului respectiv.
Ponderea celui mai caracteristic costum al judeţului Caraş-Severin,
o deţine însă tipul „cootumului de murnte", care a atins apogeul în zona
Caransebeşului, cu prolifica Vale a Bistrei. De aici cunoaştem ramificaţii
subzonale, pînă pe vialea Cernei, 'CU „cetatea munţilor" Oornereva şi
pînă în Almăj, zonă, oare şi...,a păstrat o personalitate istorică şi spirituală
unică în Banat.
Puterea de a se impune, a acestui tip de costum, o emană monumentalitatea sa, cu aspeatul său robust, susţinut de materialul aspru,
din care este confecţionat costumul şi de ornamentaţia compactă, ce acoperă suprafeţe mari în reliefuri gI"oase, care nu cunosc strălucirea culorii. Neagră este culoarea tablei de pe mîneca cămăşii şi chiar şi petecul
opregului, sau al ceapsei este înăbuşit de accentele culorilor închise. Astfel apare caraaterul sever, care 'conturează tipul puternic al costumului
de munte, ce domină tipologia portului popular al Caraş-Severinului.
Izolat în colţul de sud~est al judeţului, a crescut un alt itip de costum
femeiesc - cu o frecvenţă mai redusă - acela al colinelor din zona Oraviţei şi a Clisurii Dunării.
Es~c costwnul cu „cămaşa albă", lucrată în „chei" şi „ciurătură", cu
petecul opregului lat păstrînd ·o preţioasă moştenire a formei sale iniţiale. Este costumul „mununei" din mărgele, purtată de femei numai aici,
ca şi şuba şi „prăsliucul", care se leagă prin croială şi ornamerut de portul
Cîmpiei dunărene.
Tipul de costum al Bocşelor şi Reşiţei, ca şi acela al zonelor limi1:rofe
cu judeţul Timiş, sînt de aproape înrudite cu forma costumului din cîmpie, avînd mul1te afinităţi cu portul popular strălucitor al judeţului Timiş.
De ·aceea, preocuparea noastră s-a îndreptat înspr·e tipurile de costum
prezentate, oare constituie esenţa tipologică a pomului popular din Ca1

raş-Severin.

Pentru porl:n.11 popular bărbătesc avem mai puţine cuvinte, dat fiind
uniformitatea ca şi o mai redusă difer.enţiere între ,tipurile locale. O remarcă generală evidenţiază însă decorul cămăşii, bo~t în „chei" (o cusătură de dantelă specifică aici), varietatea vesitei în colori,t şi decor,
c.:a şi frumuseţe.a brîielor şi a brăcirilor alese în nevedituri. Dar un
lucru de căpetenie, pe care îl remarcăm este forma „clăbăţului", a căciu
lei, purtat de bărbaţi pe V,alea Bis trei, care evocă boneta dacilor „ tarabostes'". înfăţişaţi pe Columna lui Traian.
Astfel ne duce portul popular al Cara-5...,Severinului la origini stră
vechi, păstrate prin formă şi prin semnele decorului pînă astăzi în conşitiinţa creatorului popu1ar de aici.
Studiul tipologiei portului popular din judeţul Cariaş-Severin, cuprinde multiple probleme de origine, iruterpretare, stil şi creaţie artistică,
acumulate într-o vas·tă cultură a spaţiului sud-est european, în care Ba-
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10. CoJoc (piepta r) femeiesc din Valea Bistrei.
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na'1:ul cu adînca sa filieră în fondul au'1:ohton daco-roman, pe care s-a
suprapus - prin intermediul Balcanului - civilizaţia bizantină, reprezinită un nucleu bine conturat al culturii popul.are româneşti.
ELEN A

ON THE TYPOLOGY OF FOLK COSTUME FROM

SECOŞAN

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

(Su mm ar y)

A folk costume represents a document of life; by analyzing and decifering
the pieces of wich it is composed, we can elucidate important problems oi
ethnogenesis. In studying folk costume, we must first consider the function of
the costume piece, upon which its artistic aspect is then superimposed. So, using
all means which lie at hand, we will attempt an examination of the geographical,
historical and spiritual framework within which Romanian folk costume developed
up to its contemporary form. In Romania today folk costumes are still worn by
peasants, who alone have preserved native dress as part of the tradition ancient
to Romanian territory.
We have few historical documents about folk costume in the past. Archeological remains, however, have proved very useful, as have historical monuments
- for example, depictions on the Column of Traian in Rome and on the „Tropheum Traiani" at Adamclisi illustrate the Dacian origin of Romanian folk costume. Important documents include the writings of croniclers, property deeds, marriage contracts, commercial transactions and customs records, as well as journals
of foreign travellers passing through the country. Similarly, church murals representing their peasant founders, along with a few engravings, show us which elements are most basic to Romanian folk costume, having been preserved as a
vigorous lifeline to appear in present-day peasant dress.
However, we must undertake research in the rural milieu for better understanding of folk costume, since today's peasants wear the costumes, and particularly
since they preserve some authentic pieces which help us to understand both the
practica! purpose of the materials cmployed and of their cut, and the respect born
by the folk creator for tradition and for certain „canons" (ancient laws) which lay
at thc base of ornamental composition.
In its composition and în the manner of dress, Romanian costume exhibits
a strong uniformity throughout Romanian territory. The same „cămaşă" (long shirt)
worn flush against the body îs girded tightly at the waist with a wide „brîul"
(belt) and a narrow „brăciră" (waistband). The woman drapes one or two rectangular pieces woven from wool from her waist, which hang over the white ends
of thc „cămaşă" and which - of various dimensions - are worn either close
arounrl the body, gathered in the fonn of a skirt, or in pairs (like two aprons),
onc în front and the other in back.
The man's costume cxhibits a more marked uniformity throughout Romania.
It is composed of the same pieces: a „căciulă" (fur cap) or hat on the head,
„cămaşă", pants, „brîul" with „brăciră" or „chimir" (a type of wide belt with a
pouch, with which the man girds his waist) and vest of peasant cloth or a fur
vest. During the cald seasons, the costume is completed with clothes made from
peasant cloth („dimie", rough homespun) and with sheepskin coats which exhibit
a similar cut across the whole country.
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Within this general uniformity of Romanian folk costume, however, we discover considerable variety. Since times unknown, folk costume has crystallized int
specific stylistic forms, „types", which result from the conditions of if peculia·
to the territorial units in which the forms developed. Each type of costume reflects
its own life conditions. Within the larger territorial units in the area of Romania,
such as those which have been „countries" or „principalities" and then historical
provinces, folk costume differentiates into more restricted ethnographic zones in
which folk creators perpetuated strictly local traditional elements. This is a natural phenomenon which we also see in the Banat, a distinct and isolated Romanian
historical province which includes two „judeţe" (districts), Timiş and Caraş-Se
verin, with which we will deal in this paper.
The purpose of this paper is to setablish the general characteristics of Banat
folk culture, the Banatean territory representing in the past the area best consol1dated by the Roman occupation. Heir to a powerful Roman influence on the
one hand, and uninterrupted connections with the sud-Danubian Balkan territory on the other, the Banat has a particular character which binds it into
Danubian area. The later appearance of occidental-byzantine cultural elements,
which are more conspicuous in folk art of the Banat than that of other Romanian
rcgions, shows us that the Banat accepted and preserved only certain specific cultural forms which, when grafted into the vigorous, autochthonous, Daco-roman
trunk, served to crystallize the powerful personality of folk art creativity which
we see mirrored in local folk dress.
At first glance the distinctive character of feminine costume is surprising.
Two unique pieces are peculiar to it: he tassled „opreg", and the „ceapsă" or
„conci" (bonnets) worn on the woman's head.
Structurally, the Banatean women's costume falls within the typology of the
costume with two „catrinţe" (peasant homespun aprons), which are here replaced
by the „opreg". An unusual piece of dress, the „opreg" consists of a woven portion
(called the „petec") from which hangs a row of long tassles. In past times, it
was worn in the form of an apron, one caught in front and the other in back,
in pairs (today this „opreg" has been replaced by the „catrinţă"). ln its original
form, the woven portion of the „opreg" was wider, and its tassles shorter than
today.
The origin of the „opreg" seems to he Illyric, since archeological discoverics
m western Yugoslavia - the former territory of the lllyrians - show it to have
also belonged to the costume of the Albanians, direct descendants of the Illyrians.
The second characteristic element in the Banatean women's costume is its
bonnet, which contrasts with costumes of other regions where women bind their
heads with a „ştergar" or „năframă" (kinds of kerchiefs).
The uniformity in Banatean folk costume is obvious; however, differences can
he detected from one place to another which, along with local peculiarities, identify the costumes of more restricted ethnographic zones. Banatean costume is
classified by current ethnographic practice into two main categories: a. the costume
of the plains zones, which would belong to judeţul Timiş, and b. the costume
of the mountainous zones, which would encompass judeţul Caraş-Severin. Among
the ethnographic zones crystallized within these two judeţe, Caraş-Severin has the
most interesting distinct territorial units with regards to authenticity and tradition. Of these, we select for examination the complex of the mountainous zones
in south-east Banat, with its center at Caransebeş and its irradiations along Valea
Cernei and Almăj, and the hill zones of south-west Banat, beginning with the
zone of Oraviţă and continuing to the Danubian plain. The zones in the north of
Caraş-Severin exhibit marked affinity with folk costume în neighboring Timiş.
The importance of the women's costwne type from the mountainous zones, as
well as isolated peculiarities of dress from the Oraviţean hill zones, amply justifies our present preoccupation with costume types from these areas. The Caransebeş costume type, with widespread frequency in diverse water valleys (the most
prolific being Valea Bistrei) is characterized by its sturdy appearance, due to the
consistent use of cloth thickened with hemp, rough wool, and the robust character
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of the ornamentation, which is arranged on a broad surface into a compact composition în sober hue. The „cămaşă" is decorated with a rectangular „tablă" (panel) on the sleeve, composed of dense geometrica! motifs which cover the surface
of the sleeve în the shape of a wide band. The ornamental motifs, as well as the
sewing technique, preserve old traditional features. Over the waist, gathered with
„briul" and „betele" (belt and waistband), the two decorated „opreg" are caught
by the woven portion into horizontal bands, strung în the loom with multi-colored
wol. The long tassles are also spun from wool and hang în alternate colors from
the „petec" of the „opreg". More recently this opreg has been replaced by a „catrinţă" decorated in rhomboid motifs strung in the loom.
A characteristic element of this costume is the „ceapsă", a rectangular bonnet
worn by married women. The hair is plaited into two braids which are wound
around the ears. The „şubă", a white cloth peasant coat, îs decorated with appliqued black cord.
A variant of this costume is the women's dress from Almăj, a central zone
also in the mountains, which exhibits a few special features - for example, a
triangular form for the bonnet, and a less dense treatment of the sleeve panel,
within which wite spaces appear în the composition of the decoration.
The mountain costume, although easily differentiated from one zone to another, nevertheless exhibits considerable stylistic uniformity, the prototype for which
shows up în the women's costume from Valea Bistrei to Caransebeş.
Another distinct and special type of costume comes from the south-west of Caraş
Severin, which includes Oraviţa and Clisura Dunării. Here we find some remote features of folk dress; for example, the „munună" worn on the woman's head îs roade
up of beads and coins (a phenomenon not found in other parts of the Banat). Also
the „opreg" has unusual dimensions, with a very wide woven portion - a legacy
of the initial form of this dress piece. Other elements of a local character appear
în the „cămaşă", which îs decorated only în white, and whose sleeve panel is replaced with a white „cheia" („key") - Iace sewn on with a needle - which joins
the sleeve pieces. The „cojoc" (sheepskin vest), long disappeared from holiday garb,
has been replaced by a vest roade from white peasant fabric decorated with colored cloth. Similarly, the „şubă" - a coat made from the same type of cloth has the same appliqued decoration, which is similar to native dress în the Danubian area.
The man's costume, which îs so uniform across the whole of Romania, allso
exhibits fewer differences from one zone to another in judeţul Caraş-Severin. We
observe the same costume composition, including the vest of peasant cloth, which,
however, varies în color and în ornamental scheme. A common and quite valuable
decorative element is the „key" which unites the widths of cloth and which constitutes the principal decorative element în the man's shirt. In winter, men wear
a „căciulă" (fur cap). It is interesting to note that the form of the „căciulă" from
the zone of Caransebeş is identica! with the hat worn by Dacian nobles, „tarabostes",
depicted on the Column of Traian in Rome.

CEHEMONIALUL

NUNŢII

PE CURSUL SUPERIOR AL BISTREI
(BUCOVA, BAUŢAR, MARGA)

la Bucova, Băuţar şi Marga este bogat în praclipsind, însă, cu desăvîrşire, oraţiile. In cele ce urmează ne vom opri a-supra principalelor momenite ale a·cestui important
obicei din ciclul vieţii de familie - aşa cum se prezintă el pe cursul
superior al Bistrei bănăţene - încercînd să reconstituim aspeclul său
tradiţionial, acolo unde acesta s-a simplificat sau a dispărut cu desăvîrşire.
In urmărirea pe teren a diferitelor aspecte ale nunţii, ne-au atras
atenţia unele practici premergătoare, despre •oare fetele cred că le oferă
indLcii asupra viitorului soţ. In sfera acestor credinţe irutră obiceiul cunoscut în sa1tele din Valea Bistrei sub denumirea „v·erge1at", „vedenie",
„Sîn Vasîi" şi „păparce", care se desfăşoară în noaptea de „Sîn Văsîi"
(2 ian.) sau de „Bobotează" (6 ian.). Participă numai fete, pentru a-şi
încerca norocul în privinţa căsătoriei. Acesitea se adună în casa unei femei mai în vîrstă sau în casa unei prietene şi, cînd toate fetele aşteptate
sînt prezente, î·ncepe cer·emonialul, avînd la bază interferenţe înrtre gestkă, mimică, verb şi simboluri, în urma căreia rezul1 tă imaginea plăs
mui.tă a ursitu1ui. Practicant-ele ceremonia1ului aşează pe masă un nurmăr
impar de „blide" - şapte sau nouă - fără să se mai sesfrzeze însă semnificaţia magică a cifrelor, ·Ultilizate astăzi doa1r pentru că „aşa trebuie",
şi siub fiecare farfurie pun cite un obiect: o oglindă, un pieptene, pă
mînt, sare, •cărbune sau o carte. F·etele sînt sooase din cameră şi ·revenind,
pe rînd, se apropie de masă, atingînd cu mîna o farfurie. Obiectul aflalt
sub :6arfurie es·te descifrat, interpretat şi, în funcţie de el, se creează imaginea ursitului sub aspect fizic oou al categoriei sociale: dacă fata va găsi
o oglindă, mirele ei va fi frumos, dacă va afla pămînrt;, acesta va fi bogat, dacă va afla o oaxte, ursitul va fi un o:m învăţat1 .
Tot în noaptea de „Sîn Văsîi", fotele Il'urrnără cu .ochii legaţi nouă
pari din gardul grădinii, al nouălea fiind lega•t cu o aţă colorată. Dimineava, fiecare fată îşi caUJtă parul, orientîndu-se după ouloairea avei: dacă
acesta are coajă şi ·este dr.ept, mirele va fi frumos, spătos şi bogat, iar
dacă parul este decojiit, fata va avea parte de un mire ghebos şi să.Tiac 2 •
In noapbea de „vedenie" (21 noiembrie) fetele dintr-o comună apropiată oelor studiate de noi Zăvoi se duceau 1a 1tulpin:a unui soc,
trăgeau de ramuri - gestica avînd scopul de a convinge ad!'esîndu-i-se
pe un ton implorator, devenirt în final impemtiv:
Ceremonialul

tici

nunţii

şi semnificaţii,

1
2

Inf. An g he 1 Rozalia, 16 ani, Băuţar.
Inf. Ş t i op u Neta, 16 ani, Băuţar.
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„Socule, trag de tine şi te scutur,
pleci în lung şi în larg,

Să

In

munţii cărunţi,

S-aduci pe al meu bărbat,
De unde-l vei afla, de unde-l vei
Să-mi mai dai răbdare !
In vis să-l visez
Şi aievea să-l văd,
Adu-mi-l pe . .. (numele)!"

găsi!

Apoi se duc să se oulce, nădăjduind să-şi viseze ursituP.
Unele presupuneri în legătură cu viHorul soţ îşi au temei real în relaţiile stabilite deja între tineri, cu diferite prilejuri (şezători, nunţi, petreceri, procesul muncii), incit aici putem vorbi de un transfer al dorinţelor fetei asupra actului ritual prin stabilirea de coincidenţe mai mult
dorite, decît reale - între însuşirile obiectului şi calităţile celui ales
deja.
Căsătoriile, pe Valea Bistrei, se fac la ·o vîrstă destul de itimpurie.
Flăcăii se căsător.eSiC, în general, cînd se întorc de la aI1IJlaită, uneori se
căsătoresc şi înainte de armată, de itearrnă să nu-şi piardă aleasa inimii
sau dacă au o mamă care e văduvă, şi nu mai are pe nimeni acasă. Fetele se căsătoresc foarite tinere (15-16 ani). Înainte erau frecvente că
să-toriile pI'ernatuI'e, de itearnă să nu ajungă „să împlecească cică albă",
deoarece pe la vîrsba de 18-20 de ani sînt considerate fete bătrîne şi sortite ironirei celor din jur.
După .oe feciorul a pus ochii pe o fată şi e hotărit s--0 ia de nevastă,
îi spune acesteia ce are pe inimă, este foarte atent şi drăgăstos cu ea, o
i·a întotdearuna prima la joc şi nu se mai uită după· alote fete. Dacă fata
este de acord •OU propunerile pe care i le face tînărrul, acesta urmef>~ 3ă
stea de vorbă cu părinţii fetei. In acest scop ·trimite pe cinevia din nea.
murile lui la părinţii fetei, să-i întrebe dacă aceştia i-o dau. Este neapărată nevoie de consimţămîntul părinţilor din ambele păr.ţi. Uneori
fata are smori mai mari care încă nu s-aiu măritat, dar prezen~a acestoria în familie (în saitele de pe Valea Bistrei) nu este o piedică :în calea căsătoriei celei mici.
Nu întotdeauna părinţii sînt de acord cu dorinţa tinerilor: dacă, după
toate insistenţele, părinţii - de obi·cei ai fetei - nu vor consimţi, fata
îşi îndeamnă iubitul s-o „fure" ('termenul şi obke~ul se mai păstrează,
deşi fata pleacă de bunăvoie).
Inf. Boldea Maria, 25 ani, Zăvoi. Pentru motivul încredinţării soartei
(încă de la naştere) unor arbori, vezi R. Vulcănescu, Coloana cerului,
Bucureşti, Ed. Acad. R.S.R„ 1972.
3
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PEŢITUL

Imediat după ce feciorul, oare doreşte să se însoare, primeşte răispuns
afirmativ din paritea părinţilor fetei, stabileşte ziu:a cînd va merge cu
părinţii în „peţit". Peţitul se face numai în anumite zile: joia sau duminica.
Fata este anunţată din timp cînd îi vor veni peţitorii. AjutaU1 de
părinţi, se pregăteşte în acest scop, fiind gata a-i primi oridnd. Cînd
vine feciorul însoţit de părinţii săi, casa este gătită ca de sărbă1toare,
plosca cu ţuică aşteaptă. Părinţii băiatului arată scopul pentru care au
venit. Părinţii fetei .arată din nou că sînt de ac0ird cu căsătoria. După ce
tînărul primeşte, în prezenţa tuturor, cuvîntul fetei şi al părinţilor a·cestei·a, cinstesc în sănătatea tinerilor. Cu aceas·tă ocazie se discută şi despre
„zestre··. In trecut, dacă •tînăra pereche urma să se stabilească la fecior,
fata trebuia să capete de la părinţii ei următoarele: pămînt, vite (vacă,
citeva oi, irăcar un por.c), două paturi, o maisă, două laviţe. Mamia mai
era datoare să-i dea fetei: un strujiac, două perini, două ponevi, două pricoviţe, două covoare, două măs.aie, două ştergare precum şi toate hainele
pe care le avea gata făioute, pînă la acest ev·eniment.
Astăzi problema zestrei nu mai pr·ezintă chiar atîta imporitanţă, lucrurile de care are nevoie tînăra pereche primindu-le în dar, la nuntă,
de la neamuri.

2. LOGODNA

O dată înţelegerea făcută între tineri şi părinţii ·acestor•a, se stabidata cînd va avea loc „tomna", cum se zice prin satele de pe Valea Bistrei. Iată cum este organizat .acest act în satul Bucova:
înainte de a se căsători „doi copii", se face „tomna". „Tomna" se
face la cel care pleacă (ginere sau noră) de la părinţi. La „tomnă",
fiecare dintre tineri îşi cheamă neamurile mai bune. „Tomna" se face
seara şi· ţine pînă noaptea ·tîrziu. Socrii la car.e vine ginerele sau nora
dau „căpara" în bani, ceasuri de mînă, galbeni şi inele. La „tomnă" se
serveşte „răchie". Mirele trebuie să aducă lăutaşii. După ce se dă „că
para", fiecare „cemător" cinsteşte mirii cu bani.
Această logodnă reprezintă momentul culminant înail1lte de nuntă.
In satele în discuţie - Marga, Băuvar, Bucova - •trei pătrimi din căsni
ciile care se întemeiază, trec mai întîi prin •tradiţionalul şi folositorul răs
timp al „·tomnei", care contribuie la cunoaşterea temeinică a viitorilor
soţi, cunoaşterea răspunderii lor sodale şi morale, ale îrutemeierii unui
leşte
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cămin.

Numai atunci cînd se simte deplin stăpîn pe sentimentele şi faptele sale, tînărul îşi face cunoscută, celor din jur, hotărirea de a păşi
spre viaţa de familie. Logodna devine, astfel, un act matur de chibzuinţă
şi răspundere.

3. STRIGARILE

Imediat după „tomnă" urmează „strigările", trei duminici la rînd,
în biserică, în treout făcîndu-se chiar cu toba prin sat. Ele au scopul de
a afla care este părerea cetăţenilor asupra purtării mirilor, pentru a
descoperi eventualele piedici oare ar putea zădărnici căsătoria.

4. PREGATIRILE PENTRU NUNTA

Pregă·tirea pent~u nuntă se face, în general, de că·tre ambele familii,
contribuindu-se în părţi egale cu tot ce este necesar pentru acest evenimenit. Proporţiile pregătirilor sînt în funcţie de posibilităţile părinţilor.
„Uspăţul" se faoe, de obicei, acolo unde se va stabili tînăra pereche.
Cu vreo două săptămîni înainte de „uspăţ" se „oeamă" neamurile,
prietenii, vecinii, cu plosca. Plosca o „gată" mireasa. O „împodobeşce" cu
un „chişchineu" roşu, două batiste cusute, mărgele şi flori. In ploscă
se „bagă răchie". Ea este dusă „ge un cinăr'; care îi „neam din scurt"
cu mir·ele sau mireasa 4 • Mirele tocmeşte muzica. Tot el cumpără voalul
de mireasă, numit, în trecut „proboadă", la Băuţar şi Buoova, şi „sălie"
la Marga (azi se cheamă „şlaier"). Pînă aoum zece ani mireasa trebuia să
pregătească „cămaşa ge mire" şi „măsaiul ge givăr".
Paralel cu cele două familii implicate direct, pregătiri pentru nuntă
:liac - sau mai exact la pregătiri participă - şi aşa zişii fiuncţionari 5 ,
asupra cărora ne vom opri în cele ce urmează.
Nănaşii ocupă looul de frunte, în imediiată apropiere a mirelui şi
miresei, avînd menirea de ia-i inJţia, pe tinerii oare tr·ec de la o fază a
vieţii la alta, în „diplomaţi.a" şi buna înţelegere într-o căsnicie. „Nănă
şia" pe Valea Bisitrei, ca şi în celelalte regiuni ale ţării, se transmiite din
tată în fiu. Renunţarea la vechiul nănaş, pentru că-i prea sărac, prea bă
trîn sau li se pare tinerilor că nu le face destulă cinste, este considerată
ca o jignire.
4

5

Inf. A n g he I o ni Petru, 84 ani, Bucova.
Denumire folosită de Simion FI. Marian, Nunta la români.
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Indatoririle nănaşilor sînt artît de importante şi de numeroase în cadl'ul spectacolului, încît pe bună drepta.te sînt numiţi „căpitanul şi căpi
tăniţa oştirii" împodobesc steagul oare va fîlfîi deasupra casei lor pînă în
momentul plecării după mireasă, cllll11pără şi împodobesc lumînările pen.tru cununie, pregăitesc şi oferă ospăţul nuntaşilor mirelui, atunci cînd
aoeştia vor veni să ia pe nănaş pentru a merge împreună după mireasă
şi apoi la oununie. Nănaşa, în special, are mult de Lucru. De măiestri·a ei
depinde frumuseţea „pomului" şi a lumînărilor împodobite pentl'u cununi·e, a ste,agului, a „spenilor" cu daruri. Nănaşa o „perie pă cinără", punîndu-i „şiercul", şi o leagă cu cîrpa, semn că a .treout în rîndul femeilor
căsătorirte.

•ter.nenul de „cuscr.u", acesta se atribuie de ·Către
chiar verişorii unuia din tineri - părinţilor, fraţilor şi
verilor celuilalt. Tot „cuscri" sînt cumnaţi unuia dintre miri, pentru
membrii familiei celuilalt.
Givărul ocupă, de asemenea, un loc foarte important la nrunţile
noaistre. El este -organizaitorul şi animatorul întregului ospăţ. Se ocupă
şi răspunde de bunul mers al întregului .ceremonial al nunţii. Este ales
dintre rudele oele mai apropiate ale mirelui. Sarcinile „givărului", denumire împrumutată de la sîrbi, sînt multiple: în primul rînd el iTI!vită
la nuntă musafirii din partea mirelui, cu vreo două săptămîni înainte de
nuntă. Invitaţia se face verbal, oferind fiecărei persoane chemată la
nuntă ţuică din plosca de „givăr". In ziua niu.nţii „givărul", alături de
mire, conduce mireasa la cununie, organizează „jocul miresei", s.coţînd
el prima da·tă mireasa la joc; strînge banii peI11tru „jocul miresei"; se
ocupă de aranjarea dt mai judicioasă la masă, are grijă ca toţi nuntaşii
să fie serviţi la timp şi ou de toate, să nu lipsească nimic de la masă.
Tot „givărul" dirijează muzica, în sensul că el indi·că ce, cînd şi unde
să se cînte. In actul „pătrunderii cu sîla" în casa miresei, nuntaşii acesteia îl cer „ostatic", în schimbul aducerii „căprioar·ei", legîndu-1 cu lanţul. El prezintă, apoi, rînd pe rînd, nuntaşilor, pe „cinăra mică" şi pe
adevărata „cinără". Se poate re.cunoaşte după legătura pe care o poartă
pe piept în diagonaJă, şi care este confecţionată de mireasă dintr-un şter
gar frumos, numit „măsai de givăr". In mînă are în permanenţă nelipsita ploscă cu „răchie", frumos împodohi'tă de mireasă.
Stegarul va purta steagul oştirii plecate în căuitareia „căprioarei". El
este ales de nănaş, de obicei neam al acestuia. Stegarul trebuie să umble
cu steag.ul în tot decursul nlllnţii. El conduce nunta şi este întotdeauna
în frunte. Stegarul trebuie să ~ie şi un jucăfor de frunte. Steagul i-l încredinţează nănaşul, steagul frumos împodobit fiind fala nănaşului. Intrecut acesta se fă.cea dintr-o baSIJTla mare, roşie, cu flori, în pI'ezent se face
din mătase roşie sau din mai multe ckpe colorate ou roşu.
Iată cum este descrisă împodobirea unui steag în satul Bucova: „Iăl
este fă·out dintr-o rudă de b:riad pă carie se învăluie o breşire tricolor. In
vîrv se leagă un clopoţel şî un chituş de flori cu coacăză şi busuioc.
Să faşe o cunună de fonfiu (simbol al oununiei) sau iegeră şi să punie
In ceea ce

priveşte

părinţii, fraţii şi
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steag să mai pun flori
cit joacă, stegarul este
dator să joace cu steagul în mînă. „Dacă n-are grijă de iel şi îl fură
nuntaşii, atunşi nu-l capătă înapoi pînă nu dă lu ăl ge l-o ful'at o sută
de lei, o şinşi lităre de răchie'· 6 .
Ploscarul este un 'tînăr (sau doi tineri) aleşi de mireasă dintre neamurile acesteia ~i ·care are sarcina de a invita la nuntă neamurile şi
prietenii miresei. El umblă cu plosca, ca şi „givărul", cu două-trei săptă
mîni înainte de nuntă. Invitaţia o face tot verbal, şi în numele miresei.
Dacă cel invitat bea, înseamnă că invitaţia este acceptată. Plosca este
împor!obită cu flori, galbeni şi o batistă cusută ieu motive geometrice sau
florale, dăruită de rr..ireasă 7 •
Bucătăresele, „s-ocăşiţele" sau „gătăriţele" au menirea de a menţine
buna dispoziţie a nuntaşilor prin aspectul îmbietor al bucatelor ospăţului.
Ele sînt, în general, aceleaşi la toate nunţile, fiind cunoscute în tot satul
pentru aptitudinile lor în gătirea bucatelor. Meniul alcătuit este invariabil: „răchie (din belşug), zupă, sarme, carne friptă şi pohăită, pireu,
prăji:ură, bere şi turtată''8.
Lăutarii sînt numiţi, în satele de pe Valea Bistrei, „lăutaşi·' sau „lotaşi", întotdeauna tocmiţi de „fişior", adică de mire. In treout, taraful
lăutarilor se compunea din doi pînă la trei lău:taşi (unu cînta la clarinet
şi doi la vioară). ln prezent muzica cuprinde mai multe instrumente:
trompetă, clarinet, torogiaată, saxofon, bas (numit pe Valea Bistrei „bombardon"), viori, unul sau două acordeoane. La nunţile foarte mari şi cu
„pretenţii" sînt cherr.aţi şi cunoscuţi cîntăreţi de muzică populară.
Nuntaşii. In afară de funcţionarii enumeraţi, nunta mai are şi un
număr destul de mare de nuntaşi (sau „uspăşiori", la Bucova). Fiecare
din aceştia îşi au rolul lor bine stabilit, dar tradiţia nu-i încătuşează
ou desăYirşire. Toţi sînt liberi să-şi exploateze, în măsura posibilităţilor,
talentul de care dispun. Din rîndul figuranţilor, cei mai importanţi sînt
doi-trei bărbaţi buni de gură şi cu un dezvoltat simţ al umorului, care
strigă „şinstăle". Aceştia trebuie să aibă un talent deosebit la improvizarea aprecierilor obiective, mereu însoţite de glume reuşite la 1adresa
darurilor prezentate. Dacă „şinstăle" sînt strigate ou pricepere şi umor
episodul rămîne în amintirea celor care au luat parte la ospăţ.
de-a lungu;

şi bimbuşci

după aşeea să coasă chischineul. Pă
(panglici din mătasă)". Tot timpul

5. IN AJUNUL

NUNŢII

Sîmbătă, după-masă, mireasa, ajutată de prietenele sale, împodobeşte camera în care vor fi primiţi nuntaşii a doua zi. Iată cum arăta
un interior pregătit pentru nuntă cu zece-cinsprezece ani în urmă: toată

Inf. I 1 i n Petru, 72 ani, Bucova.
Inf. B o 1 de a Sebastian, 35 ani, Băuţar.
e Inf. Jo m p an Ilişca, 78 ani, bucova.
6
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zestrea miresei era folosită în acest scop. Pe pereţi se puneau covoare
de lînă, frumos alese în război, cu motive geometrice sau florale, ţesute
de mireasă. „Măsaiele ge părece" erau cu măiestrie amnjate în „pături",
împreună ou „tăniere" sau ulcele de pămînt artistic lucrate, aşezate pe
pereţi de jur înprejurul camerei, deasupra de covoare. Paturile făcute
cu multă grijă erau acoperite ou covoare subţiri de lînă, iar pe pat se
aşezau „pricoiţele" şi „perinile" cu feţe albe din pînză, combinate cu
dantele, lucrate tot de mireasă. Tot de dantelă erau faţa de masă şi perdeaua. In general toate lucrurile cu care se decora un interior ţărănesc
erau lucrate de mîinile harnice şi pricepute ale fetelor şi femeilor din
partea locului.
Ciiupagele şi poalele sînit lucrate, de obicei, în alb şi negriu, combinat
cu fir auriu, argintiu- şi bănuţi metalici; „cătrinţele" din catifea asortată
la culoarea motivului de pe „ciupag·' şi împodobite cu cusături, broderii
în fir auriu, argintiu şi bănuţi. Lada de zestre era nelipsită şi întotdeauna
pusă la „vegere", căci în ea se afla restul de zestre, care nu a putut fi
expus. Aşa arăta un initerior tradiţional al unei fete de măritat.
Toate miresele se întrec cu ocazi,a ·acestor pregătiri, căci fala, mîndria fetelor de măritat o constituie şi zestrea cu care păşeşte în casa socrilor. O zestre săracă, lucrată fără gust şi pricepere dă ocazia a doua
zi la ironii usturătoare, ce se pot desprinde din strigă,turile ce se aud
cu ·această ocazie:
„U, iu, iu, pă dealu gol
Că mireasa n-are ţol!
Da i-o faşie mirile
Cin o tunde cîinile!
Şi i-o faşie şi soacra
Cin o tunde şi miţa"9,

In oele din

urmă totul este aranjat. Fiecare lucru este la locul său.
cu nerăbdare ziua următoar·e. Prima grijă este: cum va fi
vremea în ziua nunţii; o zi frumoasă înseamnă viaţă fericită, senină, lipsită
de griJi; zi ploioasă înseamnă belşug în casă. La toţi le este teamă de o
vreme urîită cu furtună, vînt sau viforniţă. O asemenea vreme prevesteşte
o viaţă grea, furtunoa·să, perntru tînăra pereche10.
Toţi aşteaptă

6. GATIREA MIRILOR

Eroii principali ai evenimentului sînt mirele şi mireasa. Ei sînt
straie de sărbătoare, care au suferit modificări de-a lungul
cum s-a modificat şi concepţia despre estetica vestimentară

îmbrăcaţi în
anilor, după
9
10

Inf. R a ca Alexandru, 42 ani, Băuţar.
Inf. Tu ş te an u Aurelia, 75 ani, Băuţar.
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într-o asemenea împrejurare. „Ciupagul" şi poalele miresei se făceau din
pînză de in sau cînepă, împodobite cu motive naţionale, executate în cruciuliţe „şinioare" sau albiu". Se foloseau culorile: negru. roşu verde,
marou. La modelele geometrice se foloseau două culori. iar la cele cu
motive florale se folosea o gamă mai variată. Pentru a aranja lungimea
poalelor, mireasa era încinsă ou ·o „breşire". Peste poale, în faţă se punea
catrinţa de lină sau „bircă", aleasă în război, ţesută cu fir de aur şi argint, predominînd modelele geometri·ce. La spate se punea „opregul",
avînd partea superioară ţesută ca şi catrinţa, iar partea inferioară alcă
tuită din fire lungi, „şiucuri", din culori asortate. Tot costumul descris
era lucrat de mina miresei, inclusiv ţesutul pînzei pentru cămaşă. Pieptarul miresei, despicat în faţă, era din piele, împodobit cu broderii de
lină, dominînd culoarea roşie.
O dată îmbrăcată şi cu costumul cit mai bine aranjat, urma partea
oea mai importantă: gătirea capului miresei. Părul era adus peste cap,
bine netezit şi împletit într-o si:rugură coadă făcută din 8-10 sau 12 şu
viţe de păr (la Marga, un număr fără soţ). Pieptănătura ou „cică lată"
se realizează astfel: mai întîi părul se perie, apoi se alege cărarea la ceafă
orizontal şi paralel cu linia umerilor, cu ajutorul croşetei, cuiului, fusului
sau cu andreaua, în aşa fel incit să se formeze două cozi la fel d€ bogate, situa-te una deasupra celeilalte. Ambele plete se împart într-un număr egal de şuviţe, întotdeauna fără soţ. lmpletitura primei cozi se
realizează „pă dos" pînă la nivelul bazei celei de a doua, de unde operaţia
se continuă prin asocierea şuviţelor părului din ambele părţi, dar „pă
faţă'·. Pentru a obţine, însă, o „cică" mu1t mai lată, coada inferioară, pregătită separat, se coase cu aţă, de culoarea părului, între cele două plete
rezultate din împărţirea cozii deasupra. Realizată într-un fel sau altul,
„cica" lată s-a purtat pe spate, ori prinsă în „crieşoet" 11 • La Bucova nu
există această „frizură", fata fiind p1epteniată simplu, cu două „cişi"
~codiţe) pe spate, legată cu o fundă ma·re, albă.
Pent:riu a spori frumuseţea acestei pieptănă·turi, pe frunte fetele purtau breton, iar la tîmple „cocori" făcuţi cu fierul de ondulat încins în
foc. Uneori şi femeHe recu:rigeau la acest gen de înf.rumuseţJare cu „cocori". Această exageJ"are le-a atras dezaprobarea satului, care le-a numit „Cocorişia" sau „Cocorela", nume de batjocură păstrate pînă astăzi.
(„N'da lu Cocorela a lu Dudă") 12 •
După această „ceremonie", urma aşezarea cununei şi a „săliei",
care la majoritatea mireselor era din salbă cu monede de argint sau de
aur. Miresele care n-aveau salbă îşi puneau o cununiţă albă, din flori de
ceară, procurată din comerţ. Pentru a face mireasa şi mai „mîndră", i se
împodobea capul şi cu flori de diverse culori, naturale sau artificiale
11 Pentru acest tip de pieptănătură, vezi Aurelia Jo m pan-Dumitru Jo mP an, Portul popular din Caraş-Severin I. Găteala capului la femei în Valea Bistrei,
Reşiţa, 1972.
12 Inf. Aurelia J om p an, 36 ani, Marga.
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Pe mînă mireasa purta o basma roşie cu flori, simbol al nevinovăţiei. La
Bucova, această basma se purta în ceafă, prinsă de cunună.
In momentul plecării la ounrunie i se punea miresei o „şubă" albă
de lînă, ajustată în taHe, în clini, bogat împodobită cu şnur negru pe
margini. Mireasa era obligată să poar:te şuba pînă oe venea de la cununie, chiar de ar fi fosit vară. I se impunea acest lucru, pentru a avea
noroc la oi, principala bogăţie a locuitorilor satelor de munte în trecut13.
In sîn, mireasa îşi punea un ou, pentru înfluenţarea fecundităţii, zahăT
şi pîine, care semnifică convieţiUirea în bW1ă înţele.gere şi belşug (la
Marga)t4, zahăr sau bomboane, ca să-i fie soacra bună (la Bău~ar)ts.
Acum zece-cinsprezece ani, mireasa purta tot costum naţional, dar
confecţionat din materiale mai subţiri, procurate din comerţ. Ciupagul,
poalele, se făceau din pînză srubţire ca o rr.ătase şi se împodobeau cu motive frumoase, dar în culori cit mai pastelate şi armonios îmbinate.
Ca 1 trinţa se lucra pe atlas alb sau crem şi avea motive geometrice sau
florale, brndarte cu multă artă. In locul „cişii late" de altă dată se făcea
o pieptenătură cu coc şi ,„cocori". Peste această pieptenătură se aşeza
v oalul şi cununa de mir1 easă, procuraite din comerţ. Pieptar şi opr.eg nu-şi
mai punea. Pe mînă purta inică basma roşie cu flori.
In pr,ezent, mir·esele au părăsit vechea tradiţie şi tradiţionala ţinută,
înloouind--0 cu rochii albe, lungi sa:U s·currte, din nylon, dantelă albă. Pe
cap poa~tă cunună albă şi „şlaierul", aranjate după gustul şi priceperea
celor care le gătesc. Pe briaţ, în locul basmalei roşii de altă dată, ţine
un buchet de flori albe, naturale sau artificiale (în funcţie de anotimp).
Odinioară (cu şase-şapte deoenH în urmă) mirele era îmbrăcart cu
cioareci din lînă şi căma.!lă I.ungă pînă la genunchi, cu guler răsfrînt
şi cu „pumnaşi", împodobi.tă ou broderii pline sau tăiate (pe guler, piepţi,
pumnaşi). Cămaşa era încinsă cu o „brăşire" ţesu'1:ă cu modele. Peste că
maşă purta un „laibăr", (din ţesărtură de lînă colorntă în negru sau marou). Pe umeri purta o şubă, numită „duruţă", concfecţionată din ţesătură
de lînă neagră, avînd croiaLa paltonului, cu marginile şi gulerul tivite cu
o fîşie de catifea şi împodobiite cu şnur de măttase de diferi,te culori. Pe
cap purta căciulă sau pălărie, din caire nu lipsea „chita cu flori". In mină
avea o ploscă fownos împodobită, plină •CU „răchie", cu oare cinstea pe
toţi cetăţenii care-i ieşeau în cale 16 •
Acum zece-cinsprezece ani, mirii se îmbrăcau tort în costum naţio
nal, de data această confecţionat din pînză proour.ată din comerţ. Broderiile sau cusăturile de pe cămaşă erau mai pretenţioase şi executa.te tot
în alb. Laibărul se făcea din stofă neagră, tivită şi garnisită cu catifea,
1

ta Inf. N e d e 1 o n i Ana, 60 ani, Băuţar.
Inf. P r e d a O p r i ţ a, 35 ani, Marga.
1> Inf. O b re j an Ilinca, 33 ani, Băuţar.
1s Vezi nota 10.
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pe la piept şi guler mai ales. In picioare purta pantofi negri, pe cap
iar în mină o ploscă. ln ultimii ani şi îmbrăcămintea mirilor
s-a modernizat. Au renun~at la ţinuta din bătrîni, purtînd costum de
haine de culoare închisă.
1n timp ce mirele se găteşte, la casa lui sosesc, rînd pe rînd, toţi
nuntaşii lui, în ţinută de mare sărbătoare.
pălărie,

7. PLECAREA MIRELUI DUPA

NUNTAŞI

Duminică dimineaţa, pe la orele unsprezece, n:irele. însoţit de prieteni şi de muzică, pleacă să-şi adune neamurile şi prietenii invitaţi de el
la nu:ită. Aceştia sînt gata pregătiţi şi-l aşteaptă în poarta casei cu darurile de nuntă, numite la Marga şi la Băuţar, „şinstă", frumos aranjate în
„spenie". La casa mirelui „spenia" era predată gazdelor care o puneau
undeva, bine, în oamera nunţii, sau într-o cameră alăturată, şi unde
rămînea pînă îi venea rîndul la strigarea „şinstălor". Astăzi se mai
observă rar aoest obicei şi numai la generaţiile în vîrstă. La Bucova
mirele nu pleacă după „cemă.tori". Ei vin singuri, avînd în vedere invitaţia ce le-a fost făcUJtă de cMre „givăr", cu două-trei săptămîni mai
înainte.

8. PLECAREA MIRELUI DUPA

NANAŞ

Pe la orele patrusprezece, mirele, însoţit de muzică şi de toţi nuntaşii săi, pleacă după nănaş. Aceştia aşteaptă cu marsa întinsă, organizînd un mk ospăţ. Nănaşa ia steagul (oare pînă atunci sitătea înfipt sub
straşină sau în „tîrnaţ") şi îl dăruie.cş.te sitegamlui, care este dator să-l
poarte şi să-l „apere" tot timpul nunţii.
In timp ce nuntaşii :mirelui ospătează în casa nănaşilor, în casa socrilor mici este împodobită mireasa. In satele de pe Valea Bistrei gătirea
miresei nu ·este însoţită de cer.emonial. De acest lucru se ocupă femei
pricepute din sait, chemate la toate nunţile, fără a avea o denumire specială, cu ex.cepţia saitului Marga, în care femeia cu această atribuţie se
n'llmeşte „zăloagă "17.

11

Inf. Dumitru Jo m p an, 38 ani, Marga.
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9. PLECAREA DUPA MIREASA

Alaiul mirelui, în founte cu nănaşii, cu givărul şi stegarul ajunge în
miresei. Poarta este ferecată şi in apropierea ei se află „tunul" - o puşcă cu pulbere - şi două păpuşi realizate din haine umplute cu fîn, simbolizînd pe mire şi pe mireasă. Intr-un copac atîrnă
„ciuha" împodobită cu panglici colorate 18 . In comunele Marga şi Băuţar
,ciuha" este realizată dintr-o oală de pămînt umplută cu cenuşă, legată
în vîrful unui copac sau al unei prăjini. In satul Bucova „ciuha" este o
legătură dintr-o „dîrză" cu cenuşă şi un ou clocit, legat pe o „rudă",
iar „ruda" urcată într-un pom înalt.
Un „cemător'· al mirelui trebuie să se urce şi să dea „ruda" jos din
pom, un 'act destul de greu de executat pentru că se ajunge greu la legă
tură, neavînd voie să se împrăşitie cenuşa şi să se spargă oul binenţeles că se poate deseori face pentru comicul situaţiei deoarece jos
lîngă pom stau mai mulţi tineri şi ar putea fi umpluţi cu cenuşă. In comuna Băuţar mirele încearcă să ţintească „ciuha" cu ajutorul unor pietre
şi este foarte lăudat dacă reuşeşte, iar dacă nu, îi vine în ajutor vreun
neam sau un prieten. Figuranţii din ambele alaiuri mimează bătălia în
faţa porţilor ferecate, uneori le scot chiar din balamale, într-un acompaniament de chiote, vociferări, rîsete, muzică. Scena, încărcată de comic
este un rest al unor acte străvechi, care pentru nuntaşii zilelor noastr.e
şi-au închis înţelesurile. Şi cealaltă probă la ·care este supus „împăratul"
şi-a pierdut semnificaţia străveche: oastea împărătească nu poate pă
trunde dacă împăratul nu reuşeşte să ţintească „ciuha" sau oul.
In satul Bucova porţile nu sînt „ferecate", ·alaiul mirelui fiind întimpinat de nănaşii miresei şi poftit în curte. In timp cît sînt primiţi în
curite, givărul încearcă să intre în ·casă „pă suptraiscuns", şi să caute mireasa. Uneori reuşeşte să se strecoa!'e fără să fie prins, printr-un geam
deschis sau din podul casei în cameră; cînd ajunge în casă este legat
„cu o plimbură" roşie peste piept; dacă-l prind afară, este legat cu lanţul şi ţinut înăuntru pînă cînd un „cemător" al mirelui doboară „ciuha",
abia atunci fiind scoasă mireasa din casă. In trecut se rostea o oraţie
foarte scurită de către givăr că·tre mire şi nănaş:
faţa porţii

„Bună

dzîua, domnule căpitan,
am pornit şi pînă ăişea am venit
Să găsim o floare frumoasă
Şî s-o răsădim la mire acasă
Şî cît am ocolit pînă aişea n-am găsit
Şî acu eu v-am adus-o ca să v-o prezzm
Dacă vo plăşea sau nu".
Cu

ie Vezi nota 13.

toţi'
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Toţi răspund:

„Da, da, asta-i floarea

frumoasă şi-o căutăm".19

In ultimul timp obiceiul s-a mai multiplicat - în sensul discuţiei
pe tema vînătoarei şi a prinderii căprioarei, întîlnit în toate satele de
pe Valea Bistrei: după intrarea în casă a nuntaşilor, doi reprezentanţi din
partea miresei îi întreabă ce doresc; - în Băuţar şi Marga - cei doi
nu au denumire specială, în timp ce în saitul apropiat, Mărul, ei se
nwnesc „dîrzari';; „căpitanul oştirii împărăteşti" (naşul) povesteşte despre
ciudata lor vînătoare. O căprioară apărută pe neru?teptate într-o poiană,
tinărul împărat a vrut s-o ţintească dar vietatea sălbatică şi frumoasă a
dispărut. Luîndu-se după urme, a observat că acestea se opresc în faţa
casei. unde a intrat alaiul împără·tesc acum. Reprezentanţii miresei spun
că ei nru au decîit un pui de căprioară, numai că în schimbul lui oastea
împărătească trebuie să le dea un ostatec_ îl leagă pe „givăr" cu un lanţ
şi îl iau cu ei ca să caute puiul de căprioară. Se întorc cu o fetiţă mică,
„dnăra mică'\ dar oştirea împărătească nu recunoaşte în ea căprioara
căutată; este adusă apoi o bătrînă îmbrăcată în zdrenţe, cănită pe faţă,
cu o salbă de felii de cartofi în loc de galbeni. „Căpitanul" insistă să i
se 1aducă ma:ma puiului de 1 căprioară, „Givărul" se întoarce cu mireasa
şi întreabă rmirele dacă aceasta este căprioara. In clipa cînd „împăratul"
o riecunoaşte, „căprioara" săi.iută mina nănaşilor şi se aşează lingă mire.
In trecut, momenitul acesta coincidea cu aruncarea „propoadei" peste
mireasă. Aceasta ·era prinsă cu o creangă de măr dulce simbol al iubirii - mireasa o respingea de d01Uă ori, pentru că .aşa pî'etinde pudoarea
şi datoriia, dar a rtrei1
a oară primea să fie „învălită". Gestul ar putea semnilioa finalul vînătorii, momentul în care „căprioara" intră în posesia
vînătorului. Astfel, învălită cu această propoadă (o pînză foarte subţire,
rtransparerrtă) mergea la cununia relig1oasă şi o ţinea pînă la terminarea
ceriemoniei. Existau două păreri în privinţa învălirii: „învălirea ·o faşie
naşul"2°"; „învălirea o faşie doi oameni cinări, niam cu naşul" 21 •

10. PLECAREA LA CUNUNIE

Este un act emoţionant, plin de greutatea
uniţi în fiaţa colectivităţii şi a conştiinţei lor,
(„legaţi în faţa oamenilor şi a lui Dumnezeu
19
20

21
22

Vezi nota 4.
Inf. M î r z a
Vezi nota 9.
Vezi nota 8.

An;:;luţa,

71 ani,

Băuţar.

clipei în oare tinerii sînt
pentru o viaţă întreagă
- ăsta-i lucriu mare") 2 2.
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După terminarea ritualului obişnuit în biserică, naşii le dădeau mirilor
cornuri cu miere, simbolizînd viaţa îmbelşugată şi fericită (trai dulşie")23.
La ieşiriea de l'a cununie se joacă un „brîu" condus de mireasă. Astăzi
momentul plecării miresei din oasa părinte.ască la cununie se face pe
o muzică lerută, duioasă, uneori cu note triste, semănînd parcă cu muzica
de înmor:mîntare.
In vr.emurile de demult, plecarea la cunurue se făcea mult mai zgomotos, în chiote de bu.ourie, se mergea cu „coşia" împodobită cu covoare
şi coroane de flori. Se cîntau cîn;tece vesele, despre cei care se „iau de
drag" şi sînt frumoşi:

foi de vie
în coşie
Că ce duşi la cununie
Cu şine ţ-o fost drag ţîie"24.

„Frunzuliţă

Sui

Mărie

„Bine-i stă la cer cu lună
miresei cu cunună,
Bine-i stă la cer cu stele
Şî miresei cu mărjele,
Bine-i stă la cer cu soare
Şî miresei ca o floare"25.

Şî

Totuşi, momentul despărţirii de părinţi şi de ·tot oe
viaţa de f,a1:ă este însoţit dintotdeauna şi de 1tristeţe:

c fost fru-

mos în

dzîua bună
de la mumă
fraţi, de la surori,
grădina cu flori".26

„Ia-ţ mireasă

De la
De la
De la

tată,

11. PLECAREA LA NANAŞ DUPA DARURI

După

omenie

cununie, tot alaiul, în frunte cu miru,
Pe drum „feşiorii chiotesc":

şi şinstă".

„Măi mireasă toată

flori,
gîndul de la fişiori
Şî ţî-l punie la bărbat
Că cu iel ci-ai cununat".
Ia-ţ

23

Idem.
Inf. Tămaş Trandafir, 51 ani. Marga.
25 Inf. I ovă nes cu Bălu, 62 ani, Bucova.
2s Inf. Opri 1 e s cu Maria, 43 ani. Băuţa·
24

pleacă

la

nănaş

„la
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„U-iu-iu, nănaşule,
Hai, dăşchide porţile
Că vin socrii şi mirii
Mai la urmă şi străinii,
Să fi tare omenaş
Că deaia ce-am pus nănaş"
„Vină,

mindro, după mine
vrei să trăieşci binie,
La moară nu ci-oi mina,
Nu ci-i duşie, nu-i minca.
Ce-oi ţinie cu lapce dulşie,
Dacă

Dacă vacă ţî-i aduşie.

De bătut eu nu ce-oi bacie,
Om o fi ăl de ce-o scoace"21.

La nănaşi m curte, aranjată în spenie sau pe masă, aşteaptă „şin
sta": diferite garnituri de tacîmuri, servicii de şase şi douăsprezece persoane, o masă cu două scaune, mobilă de bUJCă:tărie sau itelevizor, maşină
de spălat, frigidei- - aceasta în zilele noastre iar în trecut articole
de îmbrăcăminte, lînă, sfeşnice frumoase penitru lumănări, veselă. Pe o
masă, în curte, era obiceiul să se găsească (obiceiul se mai păstrează la
Bucova): „patru rtăniere de prăjitură, o turtată, o cantă cu două lumînări
aprinse, un castron cu ouă roşii, o găină nefiartă cu o panglică cu flori la
guşă şi o ţigară în gură, o plăşintă în care se împlînrtă o cloambă de măr
dulşie, o sticlă de vin cu două pahare" 2 8.
In comunele Băuţar şi Marga, odinioară „şinsta" nănaşilor includea
şi iun brad frumos împodobit ou tot felul de „turcie", ouă roşii şi fîşii de
hîrtie colorată. „Pomul" era aşezat într-un „şofei" din lemn de brad
sculptat, în jurul căruia se împleitea o cunună de „foienfiu", străjutt de
două lumînări. „Şofeiul" în care se fixa „p01nul" era purtait pe oap de
nănaşă pînă la casa mirilor. Acolo ieşeau în grădină şi sub un măr aşe
zau o masă aşternută cu un ştergar, pe car.e se afla un „şofei" cu apă în
jurul căruia trebuiau să joace mirii, întrecîndu-se fiecare să Tăsioarne
„şofeiul", spre a vedea oare dintre ei va fi mai ... viteaz. Acest obicei
se practică extrem de rar, nemaiîntîlnindu-se în ultimii zece-cinsprezece
ani 29 .
Ou ani în urmă în „şinsta" nănaşilor era indusă necondiţionait şi o
oglindă mare; obicei·ul se mai păstrează des.tul de des şi astăzi.

27

2e
28

Vezi nota 6.
Vezi nota 19.
Inf. Ne delo ni Ana, 58 ani,

Băuţar.
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LA CASA MIRELUI

sau pe cap, de către
unde are
satul iese
la poartă să vadă mireasa. să vadă „şinsta nănaşului". In ultimpul timp,
darurile oferite de nănaşi au atins valoarea de cin.ci-şase mii lei şi chiar
mai mu1t (în luna februarie 197:J, la o nuntă de proporţii mai mari din
Marga, nănaşul a dat zece mii lei).
Dintre strigăturile specifice acestui moment, am notat, la Bucova:
Cu dar:urile

nănaşilor,

NUNŢII

purtate unele pe

braţe

nănaşă şi rudele ei, toţi nuntaşii se îndreaptă spre casa mirelui,
loc ospăţul. Mobila şi celelalte lucruri sînt aduse cu căruţa. Tot

„U-iu-iu, nănaş, nănaş
Cu şine mă cununaşi
O nu ai vcizut pre bine
Că asta no fost d<! minie".
Strigătura

la adresa soacrei pare a fi aproape

aceeaşi

în mai multe

regiuni:
„Soacră, soacră,
Poamă acră,

De cc-ai coaşie czr ce-ai coaşie
Tot dulşie nu Ct.'-ai mai faşie
De ce-ai coaşie un an ş-o vară
Tot ieşci acră şî amară".

Sau:
„Ieşi afară, soacră

mare,
aducem scărmînătoare
Şî pă unde te-o scărmăna
Şapce ani nu ce-o mînca"30.
Că-ţi

Se mai aud strigături
prea „rumenite" pe faţă:

şi

la adresa unor femei din alaiul

cu apă rece
Pe la poarta mîndrii trece,
Iese mîndra să se spele
Pe obraz de rumenele;
Ştie dracu cum le-o pus
Că pe nas nu s-or ajuns" !31
„Izvoraş

30

31

Inf. A n g he I o n i Anuţa, 36 ani, Bucova.
Inf. I o v ă n e s cu Maria, 32 ani, Bucova.

nunţii,
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13. PERIATUL MIRESEI

Cînd, în sfîrşit, alaiul ajunge la mire, rr..ireasa intră în oasă, se dezde rochia de mireasă şi se îmbracă cu costumul naţional cusut de
ea. „Se perie", ajutată de nişte femei pricepute, cu coc, şi de acuma devine „nevastă··32.
Pină mireasa se îmbriacă, nănaqul şi năna.şa aranjează „şinsta" afară.
In satul Bucova, nănaşa nu participă în mod obligatoriu la „periatul"
tinerei neveste.
Fetele îi cîntă la unison, foarte rar, acompaniate instrumental:
bracă

„Plîngi, mireasă, cica ta
Mila de la maică ta,
Plîngi mireasă părul tieu
Mila de la taică tieu,
Că mila de la bărbat
Ca frunza de măr uscat".33

In comuna Marge. cînteoul la „periaitml miresei" este mai lung:
„ Trandafir în colţu miesî
Tare plîng ochii miriesî
Las' să plîngă cît de tarie
Mila de la maică sa-rie
Că mila de la bărbat
Ii ca ruda de su' pat
Bărbatu-i rudă străină,

lel cie bacie fără vină
Plîngi, mireasă, păru tieu
Mila de la tată-tieu,
Plîngi mireasă cica ta,
Mila de la maică-ta
Plimbă cucu pă uliţă
Mireasa şădie-n porcită
lară mama miriesî
Şăde-n cruşia fereşcii

soarielui
Soarie,
sîncie soarie,
la ţînie dzăuna mai mare
C-am o fată călătoare

Şi să roagă

Păstă văi şi păstă munţi

La
32
33
31

părinţi necunoscuţi!"34

Inf. S i 1 vă ş an Avram, 38 ani, Bucova.
Vezi nota 31.
Inf. Măr g an Miţa, 44 ani, Marga.

CEREMONIALUL

NUNŢII

IN V ALEA BISTREI

127

O dată cu intonarea cî111tecului miresei, cunoscut, sub o formă sau
alta, în toate zonele f.oklorice ale ţării, ceremonialul „de trerere" a femeii dintr-o etapă într-alta a vieţii se completa, pînă acum cîţiva ani,
cu aranjarea unei pieptănături specifice nevestelor. Astfel, „ci.ca" lată
era înlocuită cu coafura „cu cocori" sau cu „şierc", iar pieptănătura „cu
co Lac" se triansfiorma în pieptănătură cu „şierc"; mai nou, nu există,
nici o „dieschilineală" (deosebire) căd, atît pînă la nuntă cît şi după
aceea femeile „se perie" cu coc, ori cu părul „rMuI115"35.
Inainte ca mireasa să fie prezentată astfel gătită min~lui, i se aşează
pe cap o cădulă şi i se pune în brarţ;e un băieţel „ca să aibă fişior mai
întîi" 36 . In comuna Băuţar nu apa.re, în schimb, nimic deosebit la schimbarea ţinllltei mire6ei. La periatul miresei ajută nănaş.a, fără a se intona
vreun cînrtec.
Un obicei deosebit de cele1ailrte sate se întîlneşte la Bucova: „După
ce se .gată, givăru scoacie ia[" mireasa în faţa nănaşului şi o pr€dă mirelui. Inaincie de a sie duşie la mire, mireas:a să·rută mînar nănaşilor şi a
socrilor. După aia rr:irii, nănaşii, givăru şi stegaru să suc de tri ori după
masă şi sărută cloamba de măr împlîntată în plăşintă (am amintit mai
SJUs; în „şinsta" nănaşului era prevăzută o „plăşintă" cu o „cloambă de
măr, şi un castron cu apă). Mi["easa i·a chituşul de flori din castronul cu
apă, care se află pe o masă, şi srtropieşee spre răsărit, apus, miază-dzi
şi miiadză-noapcie. Mirele varsă sub masă apa din casitron" 37 . Mireasa
face acest gest ca să aibă „noroc pe lume" deci în toate părţile să fie
înconjurată de no!'oc, iar mirele, spre a ·avea noroc la pămînt. Nănaşul
pune vin în pahai:re şi închină cu mirii şi socrii. Ace6t vin servit de miri,
nănaşi şi socri este, de fapt, singuriul în •tot timpul „uspăţului", deoarece
în satele de pe Valea Bistrei la nunţi se bea numai ţuică şi bere.

14. JOCUL MIRESEI

La un semn 1al givărului, muzica începe să cînte „jocul miresei".
o ia pe mir·easă primul la joc, acesta fiind dreptul şi
datoria lui.
Mireasa joacă apoi cu majoritatea nuntaşilor, în ordinea importanţei
lor: cu nănaşii, stegarul, rudele apropiate. In timp cît se joacă mireasa
givărul ba.te în farfurie şi zice:
Givărul plăteşte şi

„Hai la

moară,

hai la

moară

Că umblă goală!"

35
3G
37

Aurelia Jo m pan - Dumitru Jo m pan, op. cit., p. 16-17.
Inf. B a n c eu Floare, 70 ani, Marga.
Vezi nota 25.
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Uneori o iau la joc şi fetele, dar rtot pe bani, pe care givărul îi încasează şi la urmă îi dă miresei. După un timp, ca mireasa să nu obosească prea tare, mirele o „salvează", luînd-o la joc şi plătind o sută de
lei. El este ultimul care ·o

15.

joacă.

OSPAŢUL ŞI

STRIGAREA DARURILOR

Crmează masa, care de obicei este aranjată în una sau două camere. La locul de cinste, în capul mesei, stau mirii, alături nănaşii cu
rudele lor cele mai apropLaite, apoi celelalte rudenii ale mirelui şi miresei. Sosesc primele ulcele, căni, sticle cu ţuică fiartă şi îndulcită. Toţi
cinstesc şi ridică paharul în sănătatea ·tinerei perechi.
Urmează o secvenţă emoţionantă, cînd nănaşul mulţumeşte socrilor
mici pentru felul cum şi-au crescut fata, laudă şi calităţile băiatului
şi sfătuieşte pe tineri să aibă încredere şi de aici înainte în sfatul părin
ţilor, să dea asoultare cuvîntului bărtrînesc. Urmează apoi un episod foarte
important din cererr:onialul nunţii: striga,tul „şinstelor". In satul Bucova se folosea, înainte vreme, mail des terminologia de „s·trigatul darurilor", termen întîlni:t şi în Ardeal.
Spectacolul nunţii capătă un aspect comic, în care personajele se
străduiesc să strălucească prin vervă şi umor. Cei doi strigători sînt aleşi
dintre nuntaşii despre care se ştie că sînt cei mai petrecăreţi, „vorbă
reţi". Intre cei doi se angajează un dialog care generează o veselie exu-

berantă.

In comuna Marga, strigarea „şinstălor" începe de la nă~. Este
singurul text strigat care pare a avea o formă fixă; în rest .tex.tul dialogului, pentru ceilalţi nuntaşi, este o improvizaţie de morr:ent. în proză
şi uneori în versuri.
„Şinsta" nănaşului se strigă astfel:
A.

„Bună sară căpitane

Hai, hai

fost să fie
veselie
La ăst om de omenie"
La şinie anumie?
La (cutare, numele socrului mare)
Dar nici el n-o putut
Fără unu, fără altu
No putut faşie nunta fără (numele naşului)
Care-i om şinstît, n-are nişi-o patimă.
Numai cîceodată întîrzîie mai mult la cooperativă
Şî cineodată la precenu Lae a lu Cărăment,
Care-i cam bătrîn şi are muiere cinără".38
Astă

B.
A.
B.

A.
B.

3

s Vezi nota 24.
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Urmează apoi striga1tul „şillSltălor" celorlalţi nuntaşi, în faţa mesed
mirelui. De cele mai multe ori sosesc înrtîi neamurile şi iapoi ceilalţi
nuntaşi. Apar femeile, pe cap puritînd „speni1a cu şinsta" şi se prezintă în faţa naşului.
Dialogul dintre cei doi nunitaşi buni de g1ume începe:

A.

B.
A.
B.
A.

„Bună dimineaţa, domnule căpitan,
Am credzut că s-or găcit
Dar niamurile bune acu or venitM
Iacă vine!
Cine vine?
O văruică dulşie şi veşci bunie ni aduşie?
Ea cinstăşcie pă jupinul mire şi jupineasa
mireasă cu: se numesc darurile.

Urma apoi

soţul

femeii,

vărul

mirelui sau miresei.

A. „Bună sara dumnule căpitanM.
B. Iaca c-o vi nit!
A. Şinie o vinit?
B. Un văr care şinstăscie pe jupînul mire cu bani
A. Cu cîţi, cu cîţi?

Cei doi îi

numără şi exagerează

mulţi.

suma 39 •

Banii se dădeau mirelui, iar cadourile mil"esei.
Dialogul dintre cei doi continuă pe măsură oe se

perindă nuntaşii

cu

„şinsta".

A. Hai la moară, hai la moară că umblă goală!

Sini-o fi să fie?
Iac-un om de omenie, Ion a lu Cucuruz de pă vale.
Da cu şie şinstă a vinit?
Cu bani mulţ şi mulce dîrze
Păi las ca are de unde, că lucră la copărătivă şi acolo
Şi dîrză de aşcea n-am vădzut;
De mătasă, de aur, de argint
A. Păi are la copărătivă supt tejgea, de aia
n-ai vădzut, nu dă la tot natuM.

B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.

Nuntaşii

rid

pică

bine.

şi aplaudă.

După cum s~a văzut, „strig.a.tul şinstălor'' la o nunrtă de pe Valea
Bi1strei nu se face după un :text fix, aşa cum sînt o.riaţiile de nuntă din
alte părţi ale ţării. Totuşi, el are un farmec specific, prin faptul că strigătorii improvizează o conversaţie adecvată momentului, naturii obiectelor aduse, ofertanţilor, simţul umorului, puterea de a sesiza şi de a
prezenta unele iaspeote pozitive sau negativie din vLaţă jucînd 'lln rol
important în acest marnenit.
39

Vezi nota 28.
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După strigatul „şinstălor" se serveşte masa: supă de pasăre, sarşi prăjituri. Mirii se ridică de la masă şi se întreţin pe rînd cu toţi

male

nuntaşii.

Pe la orele itrei-patru dimineaţa se pun pe masă colaci cu nuci, pră
jiturile mărunte şi torturile. Cele mai reuşite „turtate'; se pun în faţa
nănaşilor. In general, pentru a sitimula pe cei ce vin la nuntă să facă
torturi bune şi frumoase, se aşează în faţa fiecărui invitat ceea ce a
adus în dar.

16. „CALEA PRIMARA"

ŞI

ADUSUL ZESTREI

Tinerii căsătoriţi, însoţiţi de părinţii tînărului, nănaşi, givar, stegar
apropia.rte, fac prima viz1tă părinţilor fetei, numită în saitele în
„calea primară". Socrii îi aşteaptă La o petrecere de proporţii
mai mici. Aoum joacă şi socrii, se aud chiote ca:
şi rude
discuţie

„Haidă babă să jucăm

Că

fata ne-o mărităm
Ferice de noi c-am dat-o,
Vai ş-amar de care-o luat-o".40

După masă, rUnerii căsăltoriţi îşi iau zestrea. Inrainte vreme tot ce
se putea duice (pril()oilţi, perne, costume popularie, cearooafuri etc.) era
luat în braţe de „givăr" şi de alţi feciori, iar restul zestrei se aduceai cu
căruţa. Spectat.orii saitu1ui sînt din nou la porţi şi ferestre să vadă zestrea;
înroep d1n nou comentariile: „Ai văzut, soro, cite i--o da.t, o lăsat casa
goală"; „NUJma aitîrta i--0 dat, v1aică sau porc nu i-o dat, să verde că nru-i
plaşie giner.ele, nu-i aşa de nea.m" 41 • La num.ţile diln ultimii ani s-.a renunţat aproape în îrutregime la racest spectacol cu dusul restrei. Se aduce
mai înainte dte cerva, apoi pe rînd toate eeleLarlte lucruri pregătite pentru
. .
...,,
„c1:nara mireasa .

17. VIZITA LA

NANAŞ

A ·trei.a zi după nuntă, tinerii căsătoriţi fac o vizirtă nănaşilor. Ei le
aduc în dar tradiţionala „spenie" încărcată cu mîncăruri, băuturi, prăji
turi. Tinerii căsătoriţi sîrut însoţiţi de părinţi şi stegar- (care înapoiază
40 Vezi nota 27.
u Vezi nota 22.
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cu această ocazie steagul nănaşilor). Aici se întinde din nou masa, cu
buoate1e adUJSe şi cu cele pregătiite de nănaş.
A·ooasta este ulitima 'etapă a ceremonial.ului unei nunţi bănăţene de
pe cursul superior al rîului BiJStra.
Nunta la români, în g·eneral, indifffi'"ent de regiunile ţării, este creaţia
folclorică cea mai bine reprezentată. Atît prin proporţiile ce le ia, cit şi
prin conţinutul ei deosebit de bogat şi de complex, nunta poate fi socotită cea mai însemnată dinrtre manifestările noastre artistice populare.
Muzica şi dansul, poezia şi jocul sce!1ic se îmbină aici într-o deplină
armonie.
LETIŢIA LENGHEL-BRINZEI

LE CEREMONIAL DE LA NOCE AU COURS SUPERIEUR DE LA RIVIERE
BISTRA (BUCOVA, BAUŢAR, MARGA)

(Res u me)

Le folklore des coutOmes d'existence simple recuil!e par Ies trois villages:
Bucova, Băuţar, Marga, est une categorie de la creation populaire avec des
multiples representations dans le context de la vie spirituelle de cettes localites.
Parmi Ies coutOmes populaires multiples qui existent encore dans ces villages se fait remarque l'un de plus essentiel moment de la vie de l'homme le mariage.
Les informateurs interroges sont des personnes de tout Ies âges, justement
pour observer Ies modifications surveillantes dans la poesie de ce coutume au,
long des lannees. Meme si, dans Ies vers satiriques qui se disent au moment „du
depart d'apres la mariee", „d'apres Ies parrains" ou „Ies cadeaux", ils ont et&
produits quelques changements par l'introduction des neologismes, toutefois la solennite de la noce garde dans le deploiement Ies etapes (a la fete du vergel", l'accodoilles", „le festin") du temps ancien.

RITURI

AGR~COLE ŞI

PAS'I10RALE PE V ALEA BISTREI

Lucrarea se vrea o parte din oeea ce va fi cîndva o monografie şi
este rodul unor cercetări recente în satele Măru, Măgura, Mal şi Ohaba
Bisitra1 situate de-a lungul cursului superior al rîului Bilstra, majori„batea
locuitorilor fiind români. Deoairece nu sînt aşezate la şoseaua naţională
aceste sate au fost izolate de legături prea strînse cu oraşul. Indeletnioirile de bază, agdoultura şi pă1storitul, i~au legat mai mult de locurile
lor. Numai cel de al doilea război mollldial i-a determinat pe unii dintre
locuitorii satelor să se angajeze oa muncitori în intreprinderile industriale dtn Zăvoi sau Oţelu Roşu. Motivul angajării a fost, pentru cei
mai mulţi,, obţinerea de sourtiir·e de mobilizare. In prezent mulţi tineri
care termină şcoala se îndreaptă spre oraş pentru a se califica prin şcoli
profes1onale.
Pentru culegerea materi1alului am făcut oercetăiri pe teren printre
bătrînii satelor. Prinitre tinerii pînă la 25 de ani nu am găsit informatori, riturile nefiindu-le cll11Josicu:te. De La 25-55 de ani, informatorii
afirmă că au aruzit despre rituri de la cei mai bă-trîni (părinţi sau bunici).
Dacă unii dintre ei le prnJCtică o foc doar în scopul de a mulţumi pe cei
băitrîni. Informatorii mai bătrîni de 55 de ani relatează ou ser~ozi,tate, cu
convingere, diau amănurute despre 'fiituri ca şi ·cum ar descrie munca sau
operaţiile muncii. Totul este rela·tat naitural, ei nu găsiesc nimic ciudat în
pra·oticile magice. Afi:irmaţiile · „~ trebuie", „aşa e bine", „aşa facem"
sînt foarte eategorice şi nu l1asă loc nid unei întrebări de natura „de ce
trebuie?" sau „de ce faceţi ,aşa?". Ei nru interpretează. Am lăsat să ni se
povesteasică, am pus întrebări şi am consemnat întocmai cele aflarte.

RITURI PENTRU

CUNOAŞTERE

SAU

INFLUENŢAREA

VREMII

1. Agrkultorul are nevoie să ştie, din mnă, dacă va fil un an bun
în rod. Pentru aceasta interpreteallă diferite „semne" de preves·tire a
vremii. Astfel, dacă de „ziruia ursului", (Strechenie) la 2 februarie, ursul
îşi vede umbra cînd iese din bîr1og, înseamnă că iarna 1 oonitimuă. Dacă e
1 Populaţia aproximativă

a satelor, la data cercetării, era următoarea: 1500cu 480 numere de casă; 300-Măgura (Crîjma), cu 120 numere de casă;
280-Mal, numere de casă: 1200-0haba-Bistra (localitate încorporată acum
oraşului Oţelu Roşu), cu 400 numere de casă.
Măru,
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înn01Urat, ninge sau plouă, primă!V'ara e iaipropiată 2 • Pe lingă această modalitate de prevestire a vremii, neînsoţi1tă de r1t, am notat o serie de
împrejurări oare, într-o viziune mHkă, prevestesc sau cMar pot influenţa
condiţiile de desfăşurare a a:otiviităţii agrkole.
2. 1n seara de 31 decembrie, în ajunul Anului Nou, se despică o
ceapă mare, se 1au foi din ea, se aşază pe masa din camera din faţă,
12 foi care reprezintă lunile anului. Se pune sare pe fiecare dintre ele
şi se lasă acolo pînă diimineaţJa.
Semnele se interpretează astfel:
- se numesc lunile de la stînga la dreapta;
- feliile de ceapă în oare este „apă" mai multă reprezintă lunile
ploaiase din ·an ul care începe;
- feliile de ceapă cu mai puţină „apă" reprezintă lunile mai puţin
ploioase;
- feliile care rămîn mai usca·te reprezintă lunile seoetoase.
Rezultatul se înseamnă, de obicei, pe calendar. Ritul ·acesta „preZJicăitor" l-am întî1nit în toate sartele cel'Cetate şi este practicat încă 3 .
3. Ţăranii care participă la un r.~1Jua1l reHgios găsesc semnificaţii magke în „semnele vîntului". In ziua de Bobotează, 6 ianuarie, după ce s-a
terminat slujba religioasă în biserică, se merge în procesiune („se iese
cu litia") la apă. Acolo, în timpul slujbei, chiar în momentul în care
crucea praporului mare este introdusă în apă, toţi participanţii urmăresc
din care parte barte vîntul.
Interprebarea semnelor:
- dacă vîntul barte spre Ardeal, va fi un an cu fruote multe;
- dacă bate dinspre pîrîul Sasa sînt „bucate" multe;
- dacă nu bate vîntul deloc (imforma·torul nu-şi aminteşte precis)
crede că nu e un an bUJn.4
4. „Simţii", în joia celor 40 de muoenici (la începu.tul lUIÎ martie),
este ziu.a în care agricultorml, dar şi păstorul, dimineaţa, „în făcut de
zi", cînd i.ese din casă dă de 3 ori cu piciorul în pămînt, cu ·to.aită puite rea,
spunînd:
- Să se deschidă pămîntul,
să iasă căldura, să 1n:tre frigul"!
5. 1n zon:a cercetată păpăruga se celebrează aistfel:
în Mal, Mă:gura şi Ohaha-Bistra se vorbeşte despre o fotă (16, 17 ani)5
care este îmbrăcată cu frunze de •arin, legate cu „brîul" la mijloc. In
Mărm „păpă:ruga" e numai o femeie graividă 6 şi „ea e cu rod", ca şi pă2 Informatori: Floare Popovici, 83 ani, Măru; Natalia Mălăescu, 69 ani, Măru;
Todosie Popovici, 74 ani, Măru; Todor Mălăescu, 82 ani, Măru; Petru Drăguţ, 81
ani, Măgura; Pamfil Drăguţ, 74 ani, Măgura; Mihai Oprean, 72 ani, Mal; Maria
Oprean, 62 ani, Mal; Marioara Turcin, 58 ani, Ohaba-Bistra.
a Vezi nota 2.
4 Inf. Natalia Mă 1 ă e s cu.
5 Inf. Marioara T u r c i n, Maria O p r e a n, Petru D r ă g u ţ.
s Vezi nota 4.
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mîntul, ea trebuie „tropită" 7 • Astfel, îmbrăcată în frull2Je, merge de la
casă la casă, împreună cu itrei -pa.Jtru însoţitori oare cîntă cînitecul „pă
părugii":
Păpărugă, rugă

Ia ieşi de ne udă
Cu-n pahar de apă
Peste lumea toată,
Ploaie, doamne, ploaie
Locul să se moaie,
Unde dau cu sapa
Să meargă ca apa
Unde dau cu plugu
Să meargă ca şucu (şipot),
Ploaie, Doamne, ploaie
Locul să se moaie"B.

Din fiecare casă cineva iese şi stropeşte cu apă „păpăruga" în timp
ce ea j·oacă în ritmul cîntecululi. După aoeasta se dă grupuliud de pomană,
ceva de mîncare, ori bani.
In compairaţi·e cu „păpăriugia" clllleasă în 1937 de către Nico1ae Ursul
în acelaşi sat (Ohaba-Bistra), aceste versuri nu mai ·cuprind în continuare:
Bumburez de-argint
Varsă-l

pe

pămînt

Ploiţă curată

De Domnul

lăsată.

Cucuruzăle,

Cît grădinile,
Spicu cît voinicu,
Rodul umple podu".9

„Păpăruga" se priactică de către ţigani. Ea este, însă, wţiaită de români. ln t·oate satele ţiganii formează cearta „păpărudelor". Participarea
este, însă, .colectivă: românrid stropesc, dau de pomană, ţigainii o celebrează. Ultima „păpărugă" •a fost La Măru cu şapte--opt ani în urmă. Se
celebrează ritul ori de cîte ori este nevoie de ploaie. ln vremea secetei au
umblat mai multe zile 10 . Este un rit pe care copii îl imită în jocurile lor
(opinia informatorului de 16 ani, Popovici Niţă, din Măru) sub numele
„păpăruţa".

Vezi nota 4.
a Inf. Marioara Turc i n.
9 N. Urs u, Contribuţii muzicale la monografia comunei Ohaba-Bistra (Banat), Extras din Buletinul Studii muzicologice, nr. 1/1956, p. 56.
io Vezi nota 4.
1
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6. Tot în scopul alungării secetei, în Ohaba-Bistra se urmăreşte cirul
trece pe drum o femeie gravidă şi se aruncă apă pe ea, pe neaşteptate.
Udind-o, ea se S1Upără, SUJpărarea ei este ascultat.ă şi atunci plouăn. Ritul este altul decît „împroorul" care se practică la „Sîngeorz".
7. Un rit magic, pe care nu l-0Jm î111tîlnirt în bibliografia consultată,
avînd scopul de a provoca p1'oaia, şi caire nu este legat de o dată anume,
celebrat individual în cea mai mare taină, pentru a fi efioaoe, am notart
în Ohaba-Bistra:
„Ca să vină ploaia, te duci în cimitir, să iei o cruce necunoscută
(de care nu ştii a cui este), o cruce mai veche, o duci la apă curgătoare
(la Ohaba-Bistra, Ieruga) şi-i dai drumul pe apă în jos. Este dusă de
apă şi atunci vine ,ploaia". Informatoa·reat 2 afilrmă că nu s-ar zice nimic
cinici se aşează crucea pe apă. Este un rit despre care a auzit că l-au
practicat unele femei din sat.
8. Cînd vremea era prea ploioasă de stri-că semănăturile, ca să
oprească ploaia „să o taie", ţăranii din toate satele zonei cercetate 13 aşe
zau ·toporul cu tăişul în sus. Ritul este foame rar celebrat în uHJi.mele
trei decenii.
In scopul de a fi an bun în ploi, 1a „Sîngeorz" se practică „împroorul". Dacă nu plouă în ziua de „Sîn.georz" atunci se udă totul în curte,
în locul runde sînt adUIIllate oile 14 . Oamenii se stropesc şi ei unii pe alţii
cu apă 15 . Este o adevărată întrecere de a uda pe cit mai mulţi1 6 •
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1. Teama de trăznet a crerait rirtul inrterdd.cţiei de muncă. Ca să se
ferească

de .1trăznet agrioutoruJ, dar şi păstorul, nu lucrează nouă joi
după Paşti. Ar fi lucrat o femeie la Ohaba-Biistra, a spă.1a.it o cămaşă, dar
o bătrînă i-a spus să n-o ducă seara în casă. A lăsat-o într-un pom, iar
dimineaţa pomul a fost trăznit şi cămaşa arsăt 7 •
2. Rea de trăznet şi de foc este şi „Ana Foca", dacă lucrezi în ziua
respectivă 18 . Se povesteşte de f\.lil caz ou o femeie care a lucrat de „Ana
Foca" şi dnd s--ai dus să oarulbe caii pe Măgura a fost itrăzn1t.ă 19 •
11
12
13
14

1s
18
17

18
1&

Vezi nota 8.
Vezi nota 8.
Vezi nota 2.
Vezi nota 4.
Inf. Marioara Tur cin, Petru Drăguţ, Floare Popov i ci.
Vezi nota 8.
Vezi nota 8.
Inf. Pamfil D r ă g u ţ, Marioara Turci n, Todosie Popov i ci.
Inf. Floare Popov i ci.
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3. La „Opîrld.i" (trei zile îruaim.1te şi trei după Sfîntul Ilie) nu se pune mîna pe coasă. A ma.ii lruorait oa:revai şi în anJUl unmă•tor, în zilele numite „OpîrHi", a fost trM:ndit pe cîmp. 20
4. De „Sîntoager" se celebrează un şir întreg de rituri care au
diverse scopuri. Astfel, cinel se pune postul Paştilor nu e voie din prima
marţi să mănînci de „slastă", în aceeaşi zi se opăresc vaisele ou leşie de
cenuşă. 21 Nu se lucrează de mairţi pînă marţi, dacă nu este un bărbat în
casă. 22 Dacă totuşi lucrează fălră să fi.e un bărbat aco1o, vin „caii lui
Sîntoager" şi calcă fetele. 23 „Oai1i lrui Sîntoager" sînit încălţiaţi în cizme
şi poartă cozile ooounse în ciZime, „în colo" ei au faţă de om. 24 Nu e
voie să urzeşti, că vin caii să-ţi încîlcească urzeala 25 . Se culcă toţi devreme
searo, dar mai ales fo·tele, pentru ca să nu vină oa·Îli să le „dripească".
Focrurhle se sting,26 să nu fie foc în casă.2 7
5. Pentru a,griculit:oni, namurile de saJde înflorLte aduse de la biserică în ziu:a de Florii (in Sîmbăita Floriilor se aduce foarte mul·tă salcLe şi se a·şează pe maJSa •OU anafură) au rolrul magk de a faice să se prindă
în grădina că salcia şi să fie roditori. Pentru aceasta, două-trei fire
se plantează în grădină.28
6. Pentru 1a~Lgurarea rodului viitor al pomilor se lasă, în toaite satele
din zona cercetată, cîteva fructe neculese, prune sau mere. Acestea sînt
ale păsărilor şi ale prunului (mărului), să aibe „rod bun la anu şi să nu
se ·uşte".2 9 Practica este răspîndiită, în multe zone, fi.e că este vorba de
fructe. fie că este vorba de griu. Pentru grîu în zona cercetată nu se practică ritul.
7. Pentru a preveni îmbolnăvkea de deochi e bine oa atumci cînd
admiri un animal să scuipi de trei ori peste el, spunînd „de deochi".
Deochiul îmboJnăveşte ainimalul, fooe să se strice Laptele lia vacă, o face
să dea cu pidoarele la muls.Jo
8. Dacă nu s-au luat măsurile preveniite de a eviita de.ochiiaitrul vaca
are laptele stricat31, sau dă cu picioar.ele la muls 3 2, atunci se t:r~atează
de deochi prin descînitec. Informatoarea din Mă.ru cunoaşte un descîntec învăţat de la mama ei, dar duce vaca la un băitrîn
din
sat ca să îi descînte. Afirmă că la primul descîntat vaca nu
mai dă cu picioarele. Intrebată dacă bătrînul rosteşte altfel desInf. Pamfil D r ă g u ţ.
Inf. Petru D r ă g uţ, Marioara Turc i n.
22 Vezi nota 8.
23 Vezi nota 4.
23 Vezi nota 8.
24 Vezi nota 4.
25 Vezi nota 4.
26 Vezi nota 8.
27 Vezi nota 4.
2e Inf. Petru D r ă g u t.
29 lnf. Marioara Turci n, Pamfil Drăguţ, Maria Op re a n.
30 Inf. Natalia M ă I ă e s cu, Marioara Tu r cin, Mihai Op re an.
3 1 Vezi nota 8.
32 Vezi nota 4.
20
21

MARIA

138

DRĂGUŢ

-

PAVEL

DRĂGUŢ

cîntecul decît ea, ea afirmă că şi el spune acelaşi descîntec, însă
el e mai prd.ceput, al hlli se prinde. Descînteoul pe oare îl cunoaşte 33 esite
următorul:

„Iar amin, amin,
de min
Descîntă cu Maică Sfîntă Marie
Leacul să fie
Din gura mea
Din limba mea
Mai vîrtos de Cristos
Doamne ajută-le.
De-o fi deoghiat
De bărbat curat,
Necurat,
Cosmă

Zdravăn,
Nezdravăn,
Coacă-i boaşăle,
Cură-i

laptele,

Moară-i

puii de foame.
De-o fi deochiat
De muiere curată,
Necurată,
Zdravănă,
Nezdravănă,
Coacă-i ţîţele,

Pice-i coşîţele,
Doamne dă-i leac
Din min'
Din Dumnezeu,
Mai vîrtos de Cristos,
Doamne ajută-i.
Voi muroni
V oi pocitori
Să vă grăbiţi

Să ieşiţi

De la ăl beceag
Din creerii capului,
Din faţa obrazului,
Din zgîrcii nasului,
Din tulpini,
Din piele,
De sub piele,
Din nouăzeci şi nouă
De încheutorele,
33

Vezi nota 4.
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Doamne dă-i leac
Din min'
Din Dumnezeu,
Mai vîrtos
Din Cristos,
Doamne ajută-i.

Acest descîntJec are elemerute de invocare, de b1esitem. Ceea ce
aitrage atenţia esbe faptul că bles.temul foţă de cel oare a deochiat vita
are accente puternice. Păstorul este legat de aa1lima1ele oare-I hrănesc,
fac parte din viaţa lui şi este în stare să-şi blesteme semenul dacă
vilta se îmbolnăveşte din cauza lui.
In Măru se cunoaşte un desdntec foar·te asemănător oo oel pentru
vi11Je, pe oare-1 rostesc cînd deocîntă de deochi •copiilor. In itianpul rostirii
descîntecu1ui de deochi 1a vită 3 4 nu se îndeplineşte nici un alt ritual.
Se suflă asupra virtJe.i din cînd în cînd şi, de f,i.ecare dată cînd se rosteşte
„Doamne" se face şi cruce. In Ohaba-Bistria se descîllltă., de asemenea,
împotriva deochiiu1ui. Descîntecul •este însoţit şi de alte ri1turii magice
ce se practică în timpul descîntecul1UJi sau după descîrutec:
Fugi diochi
Dintre ochi
Din gene
Din sprîncene
Din tot corpul
Vacii mele
Să laşi

Vaca mea

curată

Luminată

Cum Maica Domnului

M-o

lăsat-o".

In aicest timp ia un pahar în oare pune apă, apoi nişte cărbuni aprinşi
în timp ce se „stîmpără" oărbunH pUilie iun fir de mătură şi un cuţit,
apoi ~onitinuă să rositească descîntecul:

şi

Cu mătura
Te-oi mătura,
Cu cuţitul
Te-oi tăia
Şi peste nouă hotare
Te-oi mina.
Vaca mea
Să rămînă

H

Vezi nota 4.
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Curată,
Luminată

Şi

cu laptele ei.
nu mi-l mai
L11a nimenea.35

Să

poată

După terminarea descîillteaull\.lJi se udă vaca, i se dă să bea din apa descîntată. Cuţitul se aşează într-un colţ al grajdului, iar mătura în celălalt
colţ. Aceste obiecte de rit rămîn o zi în grajd. După cum se observă
descîntecul este de deochi, dar a!'e elemente şi pentru magi1a păstrării

manei laptelui. In saite1e Măru, Măgura, descîntecele se aseamănă. Descîntecele din Mal sîn:t mai apropiiaite de cele din Ohaba-Bistra.
9. E bine ca mielul, viţelul sau mînzul să aibă clin primele zile cîte
un semn roşu, oa:re-1 fereşte de deochi. Acest semn roşu este un fir de
aţă, un fir de lînă roşie care se leagă la. picior sau se coase la ureche 36 .
10. Grija faţă de păstrarea izvmmlui v·~cii se manăfestă din primele
zile după ce ea a fătat. ln acest scop, înainte de a fierbe curasta, femeia
se duce la apă curgătoare şi aduce de acolo trei elemente; apă, lemne
din apă, spălate de .apă şi pi.etricele. Pune laptele peilit!'1u cura.stă să
fiarbă. ln lapte se pune apa şi pietricelele de rîu. Beţele nu se purn în
lapte. Cînd e fiartă curasta· se împătură o „poneavă" (pătură) şi se
aşează pe jos, unde se aşează blidele. La această pomană a curastei
vin copiii vecinilor. Se aşează pe jos fiecare în faţa unUJi. bLid. Se ia
o altă „poneavă", se acopera copiii şi se stropesc cu apă în aşa fel ca
stropii din apă să cadă şi în blid, penrtru oa să fie izvor la lapte, ca apa
curgătoare. După ce au foo.t Sltropiţi copiiii şi aiu căzwt stropi de apă
în blide, aceş1lia mîn1ncă 37 • Riitul esrt;e actual în toate sartele din zorua
cercetată.

11. Din salcia înflorită care se aduce de la biserică la Florii se dă
vitel·or să mănînce cirte un fir, pentru că „aşa e bine", să fie frumoase
şi să dea mult lapteas.
12. Pentrru a feri vaca de 1warea manei de căltre cei oore ştiu să
facă vrăji, vaca va purta un semn magic din primele zile cînd este
scoasă la păscut, după fătare. După ce se ţine o săptămînă în grajd, se
pregăteşte pentru soos la izlatz în felul următor: se ia Ulil petec de pînză
în care se învelesc: un cui, un barn, puţină tămîie. Petecul se leagă
cu o sfoară de coada: vacii şi va fi purlat pînă caide de la siine. Ac.est
rit magic fereşte vaca şi de alte rele 39 .
13. Cînd fată vaca şi faoe „spurcuJ39" (umflarea şi întărirea ugerului),
acesta poate fi alungat ou motoa de lînă şi cu sulul de lia războiul de
ţesut. Motca rudă se aplică pe pulpa inrt:ăriltă, se freacă pulpa cu sulul,
şi

Vezi
Vezi
37 Vezi
as Vezi
3s Vezi
35
36

nota
nota
nota
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nota
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ca „spurcul" să dea înapoi, să părăsească vaca. Frecţia şi compresa vindecă „spuncul "40.
14. De „Sînrtoager" se taie din coada fiiecărei vi te oa şi a cailor cîte
puţin păr, magie oare fereşte animalele de „oaii lui SînJtoager", le face
1

frumoase 41 •
15. De „Macovei" nu e bine

să se 1ucre:re, pentru că omoară msul
v:itele 42 • Un 1a1t riot deosiebilt rnu se ceLebriează în iaiooastă zi.
16. De „Sîngeorz" fiecare familile face Illişte co1aci din pîine nedo&pită, fără unsoare, copţi în ţest. Se foce dite un colac pentru fiecare
vacă, saiu unul penrbriu toate oile. Colacii sînt dUJşi aico1o unde se mulg
vitele sau oHe. GăleaJta îrn oare se mruJlge se împodobeşte ou ramuri de
salcie din oare se face aunlllnă împr.ejrurul ei. Colacul ·erstt> s:tropiit cu
lapte la mulsoare. Duipă oe co1aaul este umezit birue, păiou.na:nul de la oi
sau oel .oare mUJl.ge vaoa, îşi La un or1Jac. Ei ~pUJcă pe suib ooie saJU vacă
de aoesit colac. Păcuranul spune: „Cu.ou!", oelălal:t raspu.nde: „Răsoucu!"
şi după ce S-<a spus de .trei ori se II"Upe co1a:cul. Se spune că oel oare are
par:tea mai mare va trăi mai mult 43 . Colacul pentru „oucu-răscucu" se
fooe dim aliuat nedoopift, penitru oa să nru se strice 1ap1Jele44 , sau ·oa să nu
coacă pulpa La viJte4 5 , să nu dospească (să nu crieaisoă pulpa ca „pita
de CresoUltă" ) 46 .
17. De „Sîngeorz" nu se fierbe lapte pentru că se strică în pulpa
vitelor47 , nu se f1iierb ouă, că mor găinilie 48 .
18. Cunoscut şi celebrat în urmă ou 30-40 de ani şi rămais numai
în memoria bătrînilor, ri'1Jul pentru al.Jungarea ciumei ne-a fost oomumcat
de către infOII'maitoirii oei mai băltrîni din Măru, Măgura şi Mal. Informatoarea49 din Măru a pamcipat ,activ 1a desfăşmaflea u:nud asemenea rit,
în '111rmă ou cca 50 de ani. Ba diescriie riitul în f.elul ur:mă·tor:
„Atunci dnd mrureau viltele treburla scoasă ciuma di,n sait. Pentru
aceasta sie .aiduinaiu femeile, fărră bărbaţi şi făceau o cămaşă d1n bucăţi
de pînză ţesută de fiecare. Cămaşa era nouă, dar ·eria din bucăţi adunate.
F·emeile se adunau prin chemar.ea „haJideţi ·toaite să scoaitem ciruma din
sat". Dintr-un a•nillilll!Îlt loc al saitului luau în spate o feme1e „ou guşile
mari", „năroada satul'lli", oare nu Vl()rbea bine şi efla tiare lllrîtă. Ace.asta
pmta cămaşa ei ruptă şi murdairă. O druioeiaiu în sparte ou .rindul pînă la
hotarul 1satului Mărru cu Măgura, La locul !llUill1it „Părăoani.a" (ooa. 4 km
de sat). La „Păflăoanie" o diezbrălca:u de cămaşa iei şi o îmbrăcau cu
că:maşa cea noUJă, ooa făioută din bucăţi. Cămaşa cu ca'I'e ea a: fost îmbră1

40
41

42
43

H
45

46
47

48
49

Vezi nota 4.
Inf. Natalia Mă 1 ă e s cu, Maria Oprea n.
Vezi nota 19.
Natalia M ă 1 ă e s cu, Mărioara T urci n.
Vezi nota 28.
Vezi nota 4.
Inf. Todosie P o p o v i c i.
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cată pînă acolo era Ul'cată înrr-o salcie şi rămînea acolo, la podul
„Părăoanei". Ci:uma lăsată la hotair, reprezentată de astă dată numai
prin cămaşa cea veche, ritul lua sfirşit şi fiecare se întorcea acasă 5 0.

Ni s-a povestit că s-<a mai prnctica1t şi în alţi ani scoaterea ciumei
din sat, de fiecare dată cînd mu!'eau viitele sau porcii 51 .
In satul Măru 52 am înregistrat o altă variantă pentru alungarea
dumei, celebrată ou cca 60 de arui în urmă. Cei din pairtea de sus a
Mărului nu ducearu duma pînă la „Păil'ăoan:i!e", oi la locul numit „Intre
ăpi·· (între ape) la o mairgine de stait. Acolo ri1tul era urmat de o pomană
penrru copii, în poiană. Ritul s-a celebrat arunci pentru că muriseră
foarte mulţi porci. Despre femeia care reprezeruta du.ma am coru;<tatat că
e aceeaşi ,.năroadă", cru guşile mari şi mîtă, numită de mformaitooire53
„A lui Pleşu. din Deal" şi care nu de mult a murit. In varianta povestită
de Floairea Popovki54 ciuma era îmbrăoart:ă cu cămaşa din bucăţi, dată de
pomană, de la plecarea din sat. In satele Măgura şi Mal ritul este
asemănător. Cei d~n siartruil. Măguro îşi duceau. ciruma pînă la hotarul cu
Măru, deci tot la „Părăoaini1e" loc ce se bllJC'U["'a de toată „faima" magică
a „înnre-hotJarelor", adecă aoolo unde se l1asă toaite vrăjile, respectiv
elemerutele ce se folooesc la vrăji. Prin aioest loc sătJend.i se feresc să
treacă pe înoorate. Se spu.ne 55 că unul din săitenii d.Îill sartruJ. Măgura a
văzut oeva aoolo şi s-.a îru;păiimînitat, pe1I1tru care mo:ttv „nru ia rămas
întreg la mirute". In acelaşi loc iln.rformaitoal'ea56 pl.Jaiseare înitîmplarea
prin care a trecut o fomeile care se întoroea ou cocila pe aioolo şi chiar
pe podul de La „Pălrăoanie" i-alll căzut şi muri:t 1amîndoi oaii, pe loc,
pe drurm drept. I s-a1r fii pălrult că 01ffiîndoi caii au. văZllllt ceva, ea în.să
nu a văzut nilmic, nu s-ai isiperiat, a 1ămt cocia ooolo şi a v enit pînă
îin sat, noaptea, să ceairă ajuitQlr. Se poate înrtîln:i la „PărăioaJ1I1ila" capete
de gărni, usitruroi, oapeţi de aţă de mW: mu:l.'te culori.
19. Ca rirt oare se practică pentJriu ca să IllU moară găill1dle, întîlnit
în Ohaba-Bistra şi asociart ou !ni:tu.rile de pregăitilrea mortu.lru.i, putem
aminti: trecerea prin :mHni1e mor.tului boabe de porumb. Aceste boabe
sîDJt ar:unioaite :La găini ca să nu &e îmbolnăvească . .Al1nlill.ici cînd 1ţăranull
observă că îi mor găinHe caută un mont în sat şi trece prilru1Jre mîinile
acestui.a cîtev1a boabe, pe oa;re apoi le druoe iaioasă şi le arriUilJCă la găini,
ca să DJU miali moară.
20. Cînd mor gă:inile se procedează astfel: se sapă 2 g:ropi care
comiunilcă înrtre eLe pnimltr-un <tunel. Se ia gă:imia moarrită şi se •treoe pri111
tunel de trei ori57 . Rirtu.l se practică în scopul de-a nu mai mUJri şi alte
găini. Un rit asemănător am înrt;îlnit în satul Măgura, rit oare se practică
1

1

1

so Vezi nota 19.
Vezi nota 4.
52 Vezi nota 4.
53 Vezi nota 4.
5 4 Inf. Floare Popov ici, Pamfil Drăguţ, Petru D r ă g u ţ.
5s Vezi nota 4.
5e lnf. Todosie Popov i ci, Petru Drăguţ, Floare Popov ici.
57 Vezi nota 8.
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astăzi, daT prin tunel se trece un purcel atunci cînd mor porcii 5 B. In afară
de soopul riJ1JUlud, informatorii 111u d<llu 'aL'tle expli,caţti.
21. Despre dă.Joi illnform1aitorii spun că rnu s~nt însoţiite de ri1t'lllri, da.ir
sînt legate de anumite zile d:iJn an. A treia zi de R:usaLii se foce cliaoă la
săpat. In 17 iulie clacă l.ia fîn. P€1111tru tors, clăcile devin adevăira'1Je şezători
şi nu sînt legate de anumHe zile.
22. Cul:tura grîului apr:oape că nru există în satele MăT1u şi Măgura.
In Ma l şi Ohaiba.-Bisrtira se seamănă mai muH grîu. Rirtruni1e lega1te de
sece!r'a1JU1 grrul1uJ., cunoo,cute şi răspîndi'1Je în alte zone, nru sînit pra1oti1oate
în satele zonei cerceit<liite. Se faoe, însă, CllJ111tmă cîrud se Lese ,cu litia la
cîmp, l.ia Rusalii. Grîul nu este coipt artrunci, oummile se-mp1e:tesc pe
cîmp, de că1 tre cîtev.a bărtrîne şi se pun la crucea fiecăl"U!i prapor. Aceste
OUllllll1lÎ rămîn în biserică pîruă 1a schimbrurea lor. Ritul esite ounoooort: în
toa te sarbe1e59.
23. La îngropai1JU1 porumbul'llli (ultimul prăş1t) se înnoadă 2 frunze
de la 2 fire de porumb, modul se foc.e ou o singura mină. Cînd nodul este
bine făcu:t se ia sapa şi cu fierul în sus se rupe nodul (legătura), spunîndiu-se în acel moment: „Partru-cinci cară să se culeagă de pe holda
astia!" (sie obiŞillurlJ~e să se spună mai, mrul1t dectt pmdooe terienul respeotiv). Ri1trul imii1Jă, probabil, lega'1Jul. porumbu1ui (forma'I1ea ro<luJ.ui),
rupere1a nodulruii siimbo1iizînd ·cul,esuJ porumbului. întrebată de ce se
face aşa, informatoarea răspunde: „oo să fie rod bun"s 0 •
24. La îngropaitrul caintolfli:l:or (ultimul priă:şiit), cî111d se îngmapă ultimul cu:ib din holdă, 1a oa.pătul ultiimilllrui rîind se 1alege femeia cea mai
giriaJSă dintre cele ,Clall'e 0lU. lucrat la sapă şi se ia.şază brusc pe ouâbllll. de
cart<Ai spunind: „cît c ... meu de mare să fie crumpeii în holdă!" Informatoarea afirmă că acest rit hazliu s-a practicat chiar cu cîteva zile
î111ainte de 'a-l comll1Il.rcas1.
1

1

::-

*

*

Această inv1esiti.gaţie, de mici proporţii, în Lumea ţă'I"lainilor agniicmJ.rtori
şi păstori de pe malurile Bistrei impune de la sine necesiitatea întregirii
cenaeităorii, perutru ia nu se piierde nimic din ceea oe este semnificativ
în treooitrul spirirt:ru1a1l şi de muncă ial aooo1Jor oameni. Sub poa1e de
munte, ei şi"""8.u căutat singuri mijloacele de luptă împotriva vitregiilor
niaitull"ii, mijloaioe1
0BJI1e şi oe1e ll"iitua'le, iaiu păLsi1mat doza de opti'mism de care aveaJU nevoie m să se simtă stăpînii Lumii în oare s-au
pomel11iit. Astăzi rirtluri1e sie pracilliioă din ce în ce ma.li. 'I"la.T, omul ,oonvifl.-

prmtre

gî111dru--se pe zi ce trece de lipea Lor de efiaacitiaite.
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RITES AGRICOLES ET PASTORALS DANS LA VAL!E DE BISTRA

cR e su mel

Ce recueil de rites („pratiques superstitieuses"} des travaux agricoles et
pastorales est obtenu par des recherches faites sur les vieux paysans de quelques
villages de la vallee de Bistra (Caraş-Severin).
On pratique ces rites magiques dans le but de determiner la pluie ou le
beau temps („paparuda", „lmproorul" etc.}; des autres pour l'augmentation de la
recolte, la prevention des maladies du betail („ciuma" - la peste -, les incantations etc.}.
Quelques rites magiques ont ete abandonnes il y a 4-5 decennies, mais il y
en a quelques uns qu'on pratique encore.
Les principaux informateurs se trouvent parmî les paysans Ies plus ages
(70-80) ans environs} c'est ă dire les heritiers des croyances et das rites des aieux.
lls ont cru que l'homme a la possibilite de surmonter les hostilites de la nature.

EVOLUŢIE ŞI PERMANENŢA

!N MEŞTEŞUGUL ŢESUTULUI ŞI
ARTA DECORARII ŢESATURILOR PE TERITORIUL
JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

Cele demă elemente, compon1errte !Îimporitante şi fir.eşti 1a1e •artei populare, şi ca.re const~truiie subiectiul luorăirii de faţă, nu reprezmtă în nki
un caz o noutiaite în domeniul ceroetării etnografice clin ţara noastră .
.MH meşteşugul ţesutului cît şi arta decorării ţesăturilor populare sînt,
în general, probleme sitiudiate, 1tmtiatie şi, în parte cunoooute în 1irteratura
de speciiali'tiaite.
Ca ataJre, vcm căuta să ne r.eferim mai ales La ciroums1Jainţele apariţiei, perfecţionă:rii şi transmitel'ii în timp a celor două elemente amintite mai sus, ca modaliltăţi specifiice de manifestiare umainiă în societate,
prii.vite în perspectivă i:stork.ă.
Cu atîrt mai normal şi necesar ni se pare a :Da.oe .aoest lucrn.I, cu cît
este îndeobşte cunoscut că zona Banatului, în general, şi cea a judeţului
Caraş-Severin în mod ou to:tiul special, se oaractJeri~ează pnin ·existenţa
unor microzone etnografice numeroaJSe, ou specific destul de bine conturait, de mare şi real i:nteres ştiinţific. Inoadra•te totuşi firesc şi oirganJ.c
în aria mrunifestăriloc de ordin etnografic, în genePal t.m~tiaire, de pe
intreg teritoriul nostru naţional, aceste particularităţi se datorează în
mare măsură unor condiţii aparte de dezvoltare istorică, social-economică
şi demografică a teritoriului sud-vestic al ţării noastre.
1ncă din perLoadele străvechi, Banaitul cunoaşte ·o dezvol1ba1re isto.rică
speoifkă, datorată în mare măsură •aşezării sale geografice şi oarncteristicilor sa1e natumle, fiind UJna dJnitire importantele plăci ·tiuman1te ale
legă·!Jlllrii di•ntre centrul, esibul şi sud-estul european. Ca ataiDe, incă oel
mai tîrziu - din epoca rneobtiică, 1terHociiul Banatului, ooootiiitJuie aria
de forma:rie şi manifes:tiare a unoir sintieze de cultură materi1ală şi spirituală largi, de mare ·consistenţă şi de îndelungată persistenţă în timp
Trebu1esc !I'emarioaite de La ÎI110eput 1ai1oi, împleU:riea strînsă şi aproape
permanentă ·a viguroaselor el·emerute de tnadiţte locală icu influenţele
venite dÎln oerutrn.Il EuTopei, cu permainenroul olllJ1ent înoitor vehi.culart de
~ona sud-dunăreană, balcank.ă, după cum nu mai puţin importante au
fost interfierienţele puiterniioe fOOII'te strînse, ou wna. 01tienÎJei1.
Privi1te prin pl'iisma .acestor droumstanţe istor1oe, problemele legate
de 1 apairiţi•a şi evoluţia ţeS'l.lltulUJi oa •şi ia air:tei leg.a:te de decorarea ţesătu1 Pentru rolul istoric al Banatului în diverse epoci vezi O. R ă u ţ şi V. I on i ţ ă, Studii şi cercetări de istorie şi toponimie, Reşiţa, 1976, p. 5-35 cu bibliografia.
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rilor, rue apar ooum mai U!Ş'Or de 'l.lTmărriit, deşi punatul de p1eoarie al
aioesitor manifestări de .airtă popularră se pierde în negura veaoorilor.
Atît cît ne permite stadiul actual al cercetărilor precum şi metodele
de interpretaire tist:ori1oă, f1irr,ul evoluitiv al acestor maruifestări poate fi
urmărit începîrnd, şi pe111tru j•udeţul Oa:raş-Severin, cel puţin din epoca
neolitică.

Dovezi1e arrheologioe reuşesc să adr1.llcă în acest sens o serie de lămu
ri.Ti imporUmte.
S-a rewşit astfel să se stabileoocă, pe un pl·an spaţial mai larg decît
teritoriul ţămii noaJ.Sitl'le, că meşteşugul împl•etitulllli, perfecţi·oniwea lui
continuă, a c0011stiltmt prin:cipa1a bază de plecare pentru cel al ţesurbului,
aceste două meşteşuguri dezvoltindru-se ma.i apoi paralel2 • DeSicoperirea
unor diverse şi bine realii:2'Jate impnimeuri de împletituri pe fundul unoT
vase din aşezările neoliti!ce de la Zorlenţul Maire 3 • Balita Săraită - „Cîmpul
lui Poşta';4, Gornea5, LLubcoVla.6 sau Ohaba Mîtnicî. în judeţul Cairaş
Severin, deşi daitează dinrtzr-o epocă în oaire •avem deja dovezi evidente
a·l•e apaniţieii ţes1J1tului, ne ind~că pnim. sirrnilittudine aceeaşi geneză.
Necesităţile mereu sporite ale dezvoltării social-economice au dus
î•n oele din urmă şi La arpariţila primelor unel'te folosite în obţineiriea ţesă
tur:i1or. Realizairieia lllniei înrtănderi umil.forme a fibrelor şi împletirea lor
intr-un fir neîntrerupt, subţire sau mai gros, a fost .obţinută pentru
prima oară ou ajurto1rul JluS1Ului. .AJtîrnameia firului care 1U1ITI11a să fie <tors,
de uin băţ, prevăzut în pairitea iinferioairă cu o mică gmeu;taI1Je din lut,
a permis ioa prin învîritir:eia ne.oon.tJemtă a băţului îngreuiat să se obţină
împletiirea uniformă a fibrelor (vezi PI. II).
Aşia numHJa „irevoJruţile neoliti•că" a dus, prin seidenr!Jadzairea mai
aooen tuatiă ia popuLaţid.lm, şi 1a dezv0Ltarre1a în1Jr-o mă.suiră 1tot mai maire
a difemtelor îndeletniiairi cas:n~·oe, prilnltre oaine 'tomul şi ţesuitul încep să
ocupe un loc nu itocmad de neg1ijat8 .
Fusaiolele Slau prîsinie1e1e dim LUJt, deSicoperite în stiratiurile arheologice ale d!iverselm culturi ma·teriJa:le, dezvolta.te succesiv pe pall'Cursul
neoliticului de pe teritoriul românesc, dovedesc cu prisosinţă folosirea
din ce în ce mad intenisă a fuiSIUlui primiitiv (vezi Pl. I).
Primel•e deSiooperi:ri de aoesrt: gen se cuI1101S1c şi pe iteiriltooillll judeţului
Oariaiş-Severin, odartă ou apa.riţia pllJI1tători1or •Celei mali V1€1chi c:u1turi
lucrurilor (O istorie a culturii omenirii), Edit. ştiinţi
urm.
3 Gh. Laz ar o vi c i, Unele probleme ale neoliticului în Banat, în Banatica,
I, 1971, pl. VIII/7.
4 Idem, Tipologia şi cronologia materialului vincian de la Balta Sărată Caransebeş (campania din 1963), în ActaMN, XII, 1975, p. 24, fig. 7/1; L. Groza,
Aşezarea neolitică de la Balta Sărată, în Banatica, I, 1971, p. 61-65.
5 Inf. R. Petrov s z k y şi Gh. Laz ar o vi c i. Materialul în col. Muz. jud.
2

J. E. Lip s,

fică, Bucureşti,

Obîrşia

1964, p. 171

şi

Reşiţa.
6 Ibidem.
7

8

năre,

Inf. R. P e t ro vs z k y.
IstRom, I, 1960, p. 30-32; D. Berci u, Zorile istoriei în
Edit. ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 41.
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neoliti:oe documerutate pe aiooste me1eaguiri. ESl1Je voI"ba de iaipairiţta fUS1aiolelor în straturile de oultlN'ă, în boI"deiele şi, în general, în aşezările
apairţin~nd cu1trurii StarăevcrOriş (îin juIT de 5000 aiI11i î.1e.n.) de La Gornea
sau Moldova Veche, caire dovedesc praia1froairea ·torsului de cărtre triburile
cu11Jurii Stairăevo-Crdş din această zonă. 9 . Dintrie 1Jipurile de f1UJSaiolie cele
mai ·caDacterisltiioe apairţinind aioestei culturi sîn:t de aunini1Jit ce1e Îlil formă
de dublu truinchi de OOIIl Sl8.JU oele ou patru braţe.
Piarna·lel, ·StaJU în asociere cu iaiceste fusaiole, au fost descoperii1Je în aceleaşi aşezări neoHt~oe rtimplllI'ii şi greutăţi de 1ut oonsic.Lerate a fi folosite,
prirutre alitele, mai a1es la îrutiruderiea firrie1or de 1a :războtul de ţesut vertical. Iată deci că ruălturi de 1tors avem documentat şi ţe.sillltul propri1.1-zis,
cealaltă operaţiune de bază în procesul de obţinere a ţesăturilor.
Geneza războiiu1u.i de ţeslllt vertiioal, ooiooideria!t oa formă primară
în seriia evo1utivă a războaiel·ar de ţeslllt, rtrebu~e căutată tot în tehnica
împlet~tului, forma ·sa HiI11d împru1rn111Jarbă de la aceea ia ramei de împletit,
cu firele ei de urzealiă aşezate paimlel, prin carne este petrecut firul de
lruOI'IU (vezi Pl. III).
Cultura Viinca, oa:re icorutin:uă ffu-ul neînt!'e:nupt al •evo1uţi1ei rueoliit1ce
pînă către finalul acestei epoci în Banat, cunoaşte o generalizare a fusaiolelor şi greutăţilor de lut ars, dovezi evidente că torsul şi ţesutul luaseră
o desitJUl de mare dezvai1tare. Această sirtJuaţire, oorustatată arheologic şi
pe teriJtoriul judeţului Cairaş-Sevierin, se e'Videnţi1ază mai ales în fiazia B 2
(respectiv orizolllltul oronologiiJc cor1espunzărtor nivelu1uri. III de 11a Zodenţul
Maire, nive1ul II de la Bailita Săraită, sau în strraitlllrile arheologi-ce contemparrane de 1a Ohaba Mîtnic, Gornea) oa şi în celelaHie aşezări v·ililciJene
amintite mai suis oa •exiis.tînd pe rtieritoci'llil. aiceSltui judeţ 10 . De menţionrut
însă că flIBaioLele din llllJt iapalI' încă din prima f.ază a a1oested culturi
(Vinca A) oum ne air;a1tă de .exemplu des.ooperirile de la Gorrneau.
Paralel, apairdţta în muJJte din a·şezăirile Starăevo-Oriş rtîrzii a aşa
numitelor „pinrtlaiderie" de lut, u111 f.el de ştampile din 11ut 1ars, purtirnd
diferite mo1live deo0tra<bive şi coI11S1~deraite a fi f:ost folosi 1Je şi 1a operaţiu
nea de impri•maJI'e ,a, ţesărtluri1oir 12 , nie oon:turează un ·tablou din ce în ce
mai ·complexe ail obţirnerii ţesăiturilor în perii01ada neolitică pe 1te:rtlJtoriul
de care ne ooupăm aiici. După unii ceri0ertă'1Jori, o imagiirne a ţesăturiloc
obţinute ar puirea fi roounoooUJtă în decorul f:iguITi111elor de Lut viinciene,
descoperite în aceleaşi aşeză['i, decorul folosit intenţionîrud deci să oglindească vestimentaţta femimJnă din aoeaistă pedoaidă.
De asemenea, es;t.e de presuplliS - făITă ia aviea Îilică dovezi suficienrt
de sigure în ·spaţiul de cruie ne ooupăun - oă priim.ele miaiteriial1e folosite
pentru obţineea ţesăturilor ar fi fost în special fibrele şi mai ales
fibrele de cînepă şi chiar alte plante cu calităţi asemănătoare,
1

1

Inf. Gh. Laz ar o vi ci şi M. Gumă. Materialul în col. Muz. jud. Reşiţa.
Gh. Laz ar o vi ci, în Banatica, I, 1971, p. 26.
11 Idem, Cultura Vinca A în Banat, în ActaMN, VII, 1970, p. 479, fig. 4.
12 Idem, Faza a IV-a a culturii Starcevo-Criş în Banat, în ActaMN, VIII,
1971, p. 411 şi fig. 7.
9
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indu.siv urziica 13 . Cu toar!Je acestea, '!'estuiri1e osteologice descoperite în
aşezările neolitice eruumerate mai îmcirute, demonstrează fără putinţă de
tăgadă că tot atunci şi fenomenul creştedi •ovinelor inoepe să capete o
răspîndire din oe în ·Oe mad largă. Ca artlare nu este de loc exclusă ci
chiar foarte probabilă şi ~odll.llOOrea ţesăJturilor pe bază de fiire din lînă.
Şi într--un caz şi în celălalt se impuneau însă cu necesi.tate o serie
de operaţiuni de pregă•tiire a fiibrelor saru firelor în vederea torsului.
Nefiind cuI1J0SCUJ1le pînă în pre:zJent nici 'll!n fel de 'll1Ilel'1le saru dispozitive
speciali21aite în acest sens, nu ne rămîne decît să postulăm executarea
mainuală a arestor opereţiUJni de pregătire a materiilor pentru ţesături,
în vederea torsului.
Am an:intit mai maiinrte de existenţa în 1aceleaşi staţiuni arheologice
a „pintaderelor" din lut, fo1osL1Je şi la impr1marriea ţesăitn.11rilor.
Dacă adăugăm la toate aioestea urmele de folosiire a coloranţilor
minerali, de la pictarea vaselor şi pînă la tatuajul corporal, dovadă stînd
în special bucăţile de OOI'U des.ooperirtie, nefiind de asemenea exclusă
folosirea în .aceeaşi pe:Di:oadă şi ia oo10'I"ainţilor vegetali penrtiru .decornrea
ţesăturilor, observăm că neoliiticul a cooot~t:Iuit o etapă de bază şi în
materie de artă decoria!tivă a ţesăturilor. In privinţa motivelor decorative
folosite la ţesături, în lipsa unor dovezi specifice, daJtom1Je evident perisabilităţii ridtc.aite a ţesălturilor în timp, Il.lll ne pu1Jem ghida c!Jecit prin
analogie cu mo!Jiv·e!Je preponderente în decoraţia cerami1cii şi în irndiJCiile
oferite de decorul figurinelor feminine vinciene din lut ars. In acest sens,
pentru zona judeţului C:aI"'aş-Sevenin, ca de aHfel perutru toartă ocia cultJU•rii neoUti.oe de tip Vin6a, se constată că decorul nu apairţine în general
sistemuluii spiralo-meandric, deşi într-o anurr.:iJtă etapă de dezvoltare
apare şi spi!ra1a, indiciu a~ :unor impulsuri cl.llloturale v en1te din rona sudbalcanică. BrirndpaLele elemente deoocaitive sînt consitiitudJte din benzi
frînte paira1ele, haşumate saiu ptllndlatel4.
Constatăm deai eă epoca neolii11i:că a .reprezentat pe plan mai Larg,
un stadi.u esenţiial în evoluţia ţesutului ca şi în decoriaţiunea prodruseloc
rezulta:te din aiooais'tă îndeletnkire. Din acest punct de vedere, •este evidem deci oă teritor1ul judevului Caraş-Severin, p:nin r!Joate e1emoo1tele şi
datele exi.!Slterute ·en1Umeria:te mai sus, se încaJdireaiză în nivelul îrua1t atins
de manifestările de cultură materială şi spirituală ale comunităţilor
umane di1n ,aioe.aiStă zonă, în epoca neoHtică.
Se oon:tlll008.ză astf.el •uin întreg complex de operaţii pe111triu 1executarea ţesutului şi obţineirii vesăitulI'ii, înoepînd ou operiaţiulilHe pregătitoare
ale fibrel1or vegetale şi firelor de lînă, execurtiabe man:UJal., rtorsuJ., despre
care staru dovadă fusa.iolele descoper.iJte, ţesUJtul La irăzboirul v1erticaJ.,
folosind greurt:ăţi din l·uit ars pentiru înrtinderea :fiirelor şi sfîrşind cu imprimarea şi vopsirea ţesăturilor ou ·aijutorul „pintaderelor" şi a coloranţilor minerali şi chi;air vegetali.
0

1a J. E. Lip s, op. cit., p. 181.
14 Pentru această problemă vezi mai ales Gh. Lazarovici, Unele probleme ale
ceramicii neoliticului din Banat, în Banatica, III, 1975, p. 12-18 şi pl. VI-X.
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.A!oesta este stadiiuJ. ce1or două mainifostă-ri, de meşteşug şi .aJI'ltă popu1a sfîrşi11ml epocii neolirtice.
Epocile istorice iimedia1t următoare marchează în speciial acumulări
canrtitaitive în 1aioest domeniu, pairailel cu une1e îmbunătăţiri trepllate în
tehniioa folosirtă sau în mOlbiviistiioa decorati.vă a ţesiăiburilor. Se fac însă
acum •nemamcaite cîteva aspeobe :iiniteresanrte legate de valenţele purtătoare
de tradiţie a1e aioestor îndelert:nidri, pl'eoum şi de deschiderea permanentă că<tire afluxurile înoiitoal!'e, aoeia·sta din urmă mai ales în ceea oe
priveşte motiv.i.istica abordată, imprimarea şi coloriistiioa ţesăitiu.rilor realizate.
Destirăma1rea vechilor siirnteze ouLtural·e şi formaJr<ea al1twa noi, pe
baza însă a un'lli viguros fond Local care se perpetuează contiiillUU, constituie fenomenele caracterr-istice pentru zona s<tudiată de noi, mai cu seamă
in perioadele de trecere de la o epocă istorkă la alta. Paralel din punct
de vedie1re ·aintropo1ogiic, lingvistk şi cultooal, începe să priindă contur
dd:n ce în oe mail pregnant v.iirtooirea umi'1Jarte am de diistinată a lumii
tiraciice.
Pre:zJenţia a nru:meroase fuooiole, greutăţi de la războiul de ţesUJt şi
chiiar mOSIOarrie de lut ÎlI1 oe1e mai muilite dlilnrtlre •aş.ezările apairţinînd culturilior oe s-aiu dezvolrtait d!.in epoca bronzJu1ui şi pînă în cea dacică, pe
terditoriul j'l1ide'ţiuJ.ui Cairaş-Severirn, .atesrbă dezvol<tarea din ·ae în oe mai
mair:e a 1aoestei. î:rudel•etnwc!i1ri. FusaiioleJe se f1aic remaroaite îndeosebi prin
caintiităţi1e mairi în <la:il"e iaiu fost diescope1rlillle, prin manea lor vari1etate de
forme şi 11Jipuri precum şi prin a.pariţJiia pe suprafaţa lor a unor elemente
deca.raitiv•e din oe îm_ ce ma.ii oomp1eX)e.
Un ex.emph.1. oondrudenit în 1egărtruiră ou Larga dezvoLtaire a ţiesruiiulu:i
pneoum şi «11 varda1te1or modiaH'băţi de reail:i~a["e ·estetilcă a ţesărtnJITTi101r în
epoca bronzuJiuii. îl constiwie figulnaţia vestimentairă dleooebirt de d~ve:rsă
şi bogartă a figurineloc femindtnie desioopenilte lia Cima, .apairţiinînd oulturii
Gîrlia Mare15 • Cum eSl!ie deja demoootrart că arira l'.llaestiei ou11Juiri s-a extins
şi în zona Banartru:lui 16 , deci şi a jrudeţuLuli: Oairaş-Severin, deşi în aiooastă
din urmă riegiJUTlle mi au apărr"uit malSliv asemenea figTUlrine ou decor
vestÎlmentair, se poarte genieraliza şi aid ooostaitairea că, în epoca bronzului, ţesutul iia o mare dezvolrtaire, mamdfestait.ă în acest caz şi prin
bogăţia şi varietartiea decoraitivă a oootrumelo!r figurate pe ireprezentările
femimrlm.e de genul ce1or de La Cî111I1a.
Noi valenţe de păs1rnarne şi retransmitere ·a unor valoroase motive
decorative anterioare via aoumllllia alffta. decorativă a ţ€sătuirilor, în prima
epocă a filelflll1ui.
Despre ae eS1te varba? Ce1I1oetările şi stJUdiile iistooiice a:u con.statart că
în periioadta de sfirşit a epocii bronmtl!llli. şi cea de ~111ceput a primed. vîrste
a fierului, se poa!lte observa din pm11ct de vedere al evoluţiei moitivisticii
ornameruta1e şi într-o oaineoaire măSIUII"ă şi a celei tipoLogiiae a ceramicii,
lară,

15

VI. Dumitrescu, Necropola de

incineraţie

Cîrna, Edit. Academiei, Bucureşti, 1961, p. 244-279
is D. Berci u, op. cit., p. 179-183.
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o cezlllră greu de expJ.iicrut chiar şi prin mişcările demografilce care au
avuit loc la puruotul de cODJtlaiat ·al celor două epocili. Din primul moment
apărea oarecum curioasă această între.rupere b!'uscă a bogăţiei decorulruri. spi:rialo-meandTic de îrude1llil1gată tradiţie de pe vasele aparţinînd
înflorirtJoareLor 1cu1turi ale epocii bronzu.lui. Mai mult <lecit aitît, la mijlocul primei epoci a f1erului, acest tip de decor reapare bI"UISc, cu o
vigoare deosebită şi într-o realizare ,aJrftiistiJcă caliroaitiv superioară în
oeramica de tip Basarabi.
Problema în oaiuză a soocdJtat şi e0tnitinuă să susici1te încă multe discuţii. Una dintre rezolvăirHe propuse a fost aceea de altfel de loc de
neglijat - a păstrării decorului tradiţional prin intermediul ornamentelor în lemn sau acel al decorului de pe ţesături, în tot cursul perioadei
tirrnpul'ii ·a prim ei epoci a fierului1 8 . Ţesăitumile ar fi oonsti.tui•t astfel unul
dintre mijloacele efiiicientie de permainerutizare a elementelor decorartive
tradiţionale. Acesta este şi cazul judeţului Caraş-Severin, dacă facem
comparaţie între ceramica dim. 1aşezălli1e din epoca bronzuJiuî de la Gornea
siaiu nivelul coT1espllil1.zăJtor de la Val ea Tdanişului „Rovtnă", cu cea din
aşezările de tip Baisa:riabi din aceeaşi wruă, oum ar fi cazul cu nivelul
hallstatitilan de la Valea Timişu1ui, la Gornea - „Ţărmuri", Milcoveni
sau Broşteni 19 . In toate aceste aşezări au fost desicoperi:te numeroase
Iusaiol·e şi greutăţi perutriu 1războiul de ţesUJt vertiicaJ, iartJestînd o largă
dezvoltare a ţe~utului în epocă.
Despre dezvoltairea m.aire a acestei îndeletnkiuii în lrumea t:riaică în
oare era încad,:riat şi Bainaitul încep să vorbească şi primel•e izvoare scrise
carre au putut ajunge pînă la ruoi.
Astf.el, oref.eirilndru-tSe 1a triad, marele i:stol"k şi geograi:f grec Herndot
SC'llira, inică din secolul aJ V-lea î.e.n. că: ,,In ţaira lor ooeşte cinepa, carie
seaimănă nespllls ou iillul, numa•i oă este mai g·noasă şi mari înial!tă. !111
această privinţă, îilltITTeoe cu muh din:ul. Creşte şi dre La siinre şi semănată.
Iiar din ea 1traaii îşi fac imbrăicămirrutie, foame asemăinăt1Joaire cu oea dre Ln.
Cînd nu eşti un buh ·ouruoscă!Jor, inu poţi să-ţi daii seama daică aces1le
hain!e simt din in saiu dim. cînepă. Omul caire n-a v.ăzrnt 1n:iciodaită oînepa
va eredre oă haiina este făcută dLn ·in'·20.
Epoca dacircă vill'le să ne 0Qt11frinn1e ·OU nioi elemeI111Je drezvoLtaJr.e1a mare
a aicesuui. meşiteşug ·oaisniic pe iteritomiJul românesc. De :remairoait în aicest
senis că ima:gilni1e reprezem.tind pe draci de pe Oolumrua ·1lraiiană, îi arată
1

1

11 Este vorba de apariţia marelui complex cultural al ceramicii canelate din
Hallstattul timpuriu. Pentru arta decorativă a acestei perioade vezi Vl. Du mi t re s cu, Arta preistorică în România, Edit. Meridiane, Bucureşti, 1974, p. 421-429.
18 Al. Vulpe, Zur mittleren Hallstattzeit in Rumănien (die Basarabi-Kultur),
Dacia, N.S., IX, 1965, p. 129; idem, Archăologische Forschungen und Historische
betrachtungen ilber das 7 bis 5. Jh. im Donau-Karpatenraum (Cercetări arheologice şi interpretări istorice privind sec. VII-V î.e.n. în spaţiul carpato-dunărean),
in MemAntiq, II, 1970, p. 186-187.
19 Pentru descoperirile Basarabi din Caraş-Severin vezi în acest volum, M.
S u mă, Unele probleme şi perspective ale cercetării primei epoci a fierului în
judeţul Caraş-Severin, p. 251-276.
20 He rod o t, Istorii, IV, 74, apud IzvlstRom, vol. I, 1964, p. 43.
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pe aeeştiia pu.rtînd costume specifilce, confecţiionaite din vesătur1i tradiţio
nale, de prodUJcţliJe pr:oprre şi cu un deoor specific, adaptate în special
condiţiilor climatiioe ale ţării noastre.
Cercetările .airheo1ogi10e ±rutiemse în arşe:ziări1e darciioe de pe îrutreg cuprilnsul ţării ia:u dait l1a iveală D1U1m€'11oa1.Se fUISlai.1ole, greutăţi pei111tl"U riăzboiul
de ve!rut, mosoa.re din 1UJt, 1etc. Şi pe tieritorirul judeţul1utl Oa:raş-Severin
asemenea aşeză,ni sîrut în cuirs de cenoeta1re la PeSIC'ari21 şi Uuiboova 22 .
Cu siguranţă că şi ele vorr· ofeir:i moi indiloii în aroes:t sens.
Cucerirea I'Omamă ia Daicici 11epriezi1ntă o eitiapă impor'1Jan1tă, eu repercusiuni maTi .asupra dezvoJitării meşteşugurilor 0asnii0e aLe populaţiei
loeale. Afluxul mare al co1cxruiş1Jilor veniţi „·ex toto orbe romano" precum
şi dezvol1ta11ea eeonomiică remarioabilă a pmviincilei Darda, 1aJU impus, evidenit, şi creş:tereia nevoilor de ţesături. Apare astfel, pe lîngă producţia
oaJ.Snică de ţ;eootmiri, şi acea orgairuizată în abeHere mai mairi, destinată
oomerciralizăiriii. Pana1el, îniSă oorutinluă să Tlămînă domii00intă pem1tru acoperinea rueV10i1or păJturrii de jos a popu1aţi1ei, şi în special ra ce1ei 101oale,
pI"'oducţira oaisndcă a vesăituri1oir 1n stil triardiVional. Mai mulit cMa1r, deşi
populaţiHe veni1be din 1umea romană penrt:irru ia fi eo1oniza1te pe 1Jeriitoriul
Daiciei îşi au 1obi10eiruri şi rtmadiţii prioprii, o pante din ei vor adopta
1mbrăcămmea 1 tradiţională Locală mu1t mai biine ardaptaită condiţiilor
clilma1ti1oe şi r.eliiefuliui de 0Ji!ci2 3 . Coruti11111a1nea :acestor îrudelem~ciri casruee
tradiţtonale„ 1egai1Je de producerea ţ;esărtrurHor mai ales de populaţia locală
a Dadei, •este doV1ediită şi de f1aip1n.Jil oă în locuinţe1e 1a1oe1.S11Jora apa;r chi&
în epooo romaină fuooruolele şi grieUJtăţile dim LUJt 1tradiţi1onale, fapt aitestait
şi pe terilto:riiul jude~u1ui Caraş-Sevieriln 2 4.
In perioada 1oe unnieia.iză pără1sirii Dadei de către ·11oman!Î., pe 1le.riJ!JoriuJ
României, vi.ava col1Jt1ruuă ~n IT.id 1oomunilbăţi ·eiconiomke şi polirtil:oe llizol1a1e,
în furucţLe de oondiţiiLe ruaitJUJrale a1e 1teirttoiriluliui, cu airta lor proprLe. Se
creează iaisitfel o serii.ie de pairrtiiouliairi.Jtăţi 11egiloruale, oondiţ1on1a1te de anumiţi
factori locali, care au dus şi la cristalizar·ea unui stil propriu în meşteşu
gurile 'oasn:iJoe şi manlifestărr-ilie de ·amtă popula!I1ă. A fost în iaioest fel
o şansă favorabilă păstrării pe timp îndelungat a formelor şi motivelor
tradiţionale, fără a înţ;elege prin aceasta o înghevare în tipare stereotipe
a aicestor manifestări.
Evo1uţia eorutinuă, în speeiial în oe1ea ce priveşte tehniica folosită
priecum şi în senS1Ul :re:wlvării 1U1ni0tr cerinţ;e puse de noi1e condiţii de
dezvoHare !>odal-ecoruomiioă şi ·oultUJm1ă.
1

1

1

ţ,

T. Sor oceanu, N. G ude a, Descoperiri arheologice din
Caraş-Severin), în ActaMN, VIII, 1971, p. 465-475.
arheologice pe „Stenca Liubcovei" (jud. Caraş-Se
verin), în Banatica, IV (sub tipar).
2a M. Macre a, Viaţa în Dacia romană, Edit. ştiinţifică, 1969, p. 416.
24 De exemplu fusaiolele şi greutăţile de lut pentru războiul de ţesut descoperite la Gornea, cf. N. G ude a, Gornea (Aşezări din epoca romană şi roman
tîrzie), în Banatica (Studii şi cercetări arheologice), Reşiţa, 1977, pl. 43/6-8, 14;
21

epoca

F. Mede 1 e

dacică la Pescari (jud.
22 M. Gumă, Cercetări

pi. 64/1
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Paralel cu depăşiriea pe uniele locuri a nivelului de îndel€tnicire casnilcă, meşteşugul ţesătorieă. oorutin'uă să se dezvolte în general în formele
tradiţionaJ.e.
Astfel perutniu secolele X-XIII, avem dooumerutate în aşezarea de la
Garvăn Dinogeţia dteva vîrfiuri de răşchitoare dtn corn de cerb folosite la făcutul sculelor precum şi fragmente de pînză şi resturi de fuior,
acestea putîndru-ne da o liimagine în privinţa existenţei şi aspectului
pteselor textile la ,ace051tă daită2 5 . S....aiu făcUJt re1nacr-cate astfel trei caitegorii
de pîn7.ă de calităţi di:ferite, serviind în general la confecţi·ona.rea îmbrăcămintei, calitatea firelor presiupunînd o bună cunoaştere a tuturor
etapelor procesului de prelucraire2s.
In acelaşi timp, continuă să aibă o pondere mare meşteşugul casnic
al ţesutului, după cum o arntă fusiaiolele desooperi!te în necropola de la
Gomea - „Ţîrchevişte'', pe teritoriliul judeţului Caraş-Severin2 7 •
Meşteşugul prelUJcrării fibrelor şi firelor textile a continuat să se
dezvo1te neîntrerupt de-a 1UJJlgul secolelor şi în zona mUlilltoasă a Banatului perfecţionîndu-sie neconteniit. GeneraLizarea în această perioadă a
război 1 ului de ţesUJt oni:wnrtJail şi perfocţtoniarea dtspoziltivelor şi a UJneltelor de prelucrare primară ai fibrelor şi fwelor ,textile dau noi siensuri
evoluţiei acestui meşteşug casnic.
Preţioase dooumenite în aicest se111S oonstiltui-e şi notele de drum aJ.e
călătorilor străini, ca şi unele note istorice sau monografice din literatura
aU9tro-ungară.

Astfol, Francisc Griselini, reforindu--se la primdpalele ocupaţii ale
din satele bănăţene, Ilie ·oreiră cîteva informaţii preţiloose cu
privilre La moda1iltăţi1e de prelUJC!Mlre a teJ01liile1or pe aJOeSte meleaguri:
„Cî:n1epa pe caire bălrbaltnll o seamănă în cimp, ,se preliuicrează de către
femei, sie toaroe şi se ţese de ele, obţinîndu-se pînza nieoesară nevoilor
casruLc-e. Asemet11Jeia ele ştiru cum să îrutrebUJinţezie linia, pe care o spală,
o scarmănă şi o piaptănă dindu-i dă.feri'te oulori din vegetaţii şi făcînd
din ea tot felul de ţesături, panglici şi postavuri care servesc la confecţioniarea îmbrăcămiintei bărbaţilor şi femeiJ.or şi la ll1lllJlte altele" 28 .
Gama largă a 1colonanţi1oir viegeta.U folosiţi la vop.siitul fibreloiT în
negru, roşu, galben, al.bastr'11 sau oafeillÎIU, era obţiMlltă lJa: acea vreme
dirutir~o serie îllibreagă de planite, oUII10S1cUJte ca producărtoa·re de ooJ.oranţi
de cămre locui'llolnii oobeLoir băinăţJem.e. CîiteVla din aceste plarute au făicut
de 'altf1el şi obiectul uniei deooebirtJe aitenţii diln pairteia admiil!istraţiei
ţăranilor

2° .Şantierul Garvăn-Dinogeţia, în SCIV, IV, 1953, nr. 1-2, p. 251 şi fig. 6-8;
Ion Bar ne a, Meşteşugurile în aşezarea de la Garvăn (sec. X-XIII), în SCIV,
VI, 1955, nr. 1-2, p. 113, 114-116; Idem, Noi contribuţii la cunoaşterea ţesutului
în aşezarea de la Garvăn (sec. X-XIII) în SCIV, XII, 1961, p. 307-314; Gh. Bichir, Contribuţie la cunoaşterea ţesutului în aşezarea de la Garvăn (sec. X-XIII),
în SCIV, IX, 1958, 2, p. 432.
2s Gh. Bi c hi r, op. cit., p. 437-438.
21 I. Uzu m, Cimitirul medieval de la Gornea „Ţîrchevişte", în Banatica,
III, 1975, p. 138/fig. 7, 139.
2B Fr. Gris e 1 i ni, lstBanatului, p. 170.
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Pl V -

Unelte folosite la
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materiilor prime în vederea ţesutului: roată pentru tors (a). sucale (b, c. d),
din col. Muz. Caransebeş.
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PI. VII -

Ştercare (din col. Muz. Caransebef)·

PI. VIII -

Şrergare

(din col. Muz.

Caransebeş).
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aJusbrieoe, Griselini menţioinînd în aioeist seru; caliotăţHe deooebi•te a1e scumpi1ei (Rubis continius) şi roibei (Rutbia rtinictoda), despre rare spunea:
„Se ştie oe foJ1osilti0taire sî.TIJt aoeste planrte pein1tiru boiangerii şi oe .impor11lante a1rtiiaole sîn1t elie pentru oameirţul cu ŢăirHe de Jos şi Lombardia.
S~a c011JS11laitat că 1aieeste plante cresc sălbatice, cea din1tîi pe şesurile şi
cealaHă pe mU111ţii Ba111a.1tuJui, că oul•tura Lor se poaitJe înmulţi la Lnfdm.it" 2 9.
InlioouiI'ea di111 oe în ce malÎ. fa1ecverntă a oolorianţilor vegetali cu
vopse1e chimice v a avea însă ca 1efect şi rnodifkări notabile în aromatica
ţesături1or bănăţene. Tute vorba mai ales de schimbarea echilib!'"ulud
coloristic sobru al vechilor ţesăituri de iirntJerdoir ou o oromaitică mai via~
lerntă, mai ClrUJdă şi mai îndrăzneaţă, fănă •a se elimirna însă total ·combinaţiile coloristice tradiţionale. Anta alegerii culorHor va :rămîne inoon1Jestabio1ă şi l'emarcabilă, fiind de evidenţiait şi în 00I11tiniua11e gustul ·artis.tic
deoS'eb1t al ţesătmHor bănăţene.
Aceste ·oaliltăţi se manifestă preg<nl31111t şi pI'in derm.mniirile sen:nifioa:tive
date diferi•telor nuanţe coloristice ale ţesă•tucr-ilor din zon1a menţi10nată,
cum ar fi: băl (alb), galben roditos (portocaliu), para focului (roşu vermillon), ruginiu (bordo), vîniălt ÎIJ'llchios (bl1eiumarin), viJOiI"inţ (mO'v), vînăit
băl (albastru deschis) în wna Văii Bi1S1trei., vînăt afuma1t ~ailbasitro închis),
rug1nă (mairon), rnşiior (bordo), calI'nea vaicii (roşu vermillon) pe Valea
Almăjuluoi, oenu:şiiu (ailbasitm închiiLS), lila (mov), vî:nărt; în:cMs (bLeum<:J.rin)
în VaLea TirrniŞ1Ului. pentru a dia ruumai dteva eX'emple în aicest sens.
Ajungem .astfel la mam:erutuJ în oare ev·oluţia meş1leşugu1ud casnic
al ţesutuiruJ şi 1airt.a deoolJ'"ării ţesă11mrilor aiUnge un amruml1t nivel care
poaite fi sesizat în mod d:ill'"e.ct de 1oăltre ceiroetairea etnogra:ffoă <a1otrua1ă prin
oontaictul cu realiităţile exi!sterute încă pe ·teren.
Studiind cu 18./tlenţiie acest nivel .aitins die meşteşugarii populiari ajungem la oonc11l2liia, deiooebiit de impontaI11tă, potrivilt căreiia manJfestările
studiate aici sîm rodul uniei evoluţi:i istorice nieoon1tenii1le şi îndelungate,
ele reHectînd mediul şi OOI11CepţHJie oaraiate:rîStiae fiecărei epoci, co:re~
punzînd tram1sfo1rmărilor inrbervenirtle pe plan siocial şi eoonomiic în fiecare
din aceste etape.
Se pune îooă problema, destul de difiicilă în 11eailiitalte, de a stabili
lim~tJa pneciJSlă între evoluţia şi pe1Iunai111en~a evidenţiiartie de aoeste mani~
fes1Jări, căci de obiioei procesul evolultiv, prtn înJSăşi naitruira Lui, tinde să
estompeze permanienţele, vailenţeLe purităi1loalre die itradiVie Î!l1 d01I11eniui
respediv.
An:aliza prooesuliu:i de 0 evoliuţiie ,ail. meşteşuguliui ~eS<UJtului şi al artei
realizării ţesă<tlliI'ilor în zOll'lle1e etniogra:liiJOe din jude~ul Camş-Severin,
a demonsitrait că acesta a folSlt detenn:in18Jt de o multifalldin.e de factori
care a1u ccmtrîbUJirt: la iI"ealiizarea sohirrnbări1or.
In aicest oOI11tle:xt apare în prie7!elllt oa o caractedstiJcă., îmbinarea elemerrte1or noi cu oele de pe1r:manenţiă, ou cele de diuriaită maii Lungă sau
mai scurtă, în cadrul procesului de realizare mat·erială şi artistică a
1

1

1

29

Ibidem, p. 115, 170
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nota 6.
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ţesăturilor oaira.ş-severilrueille, at~t în privinţa operaţiunilor execuroa:tie, a
tehnicii de lucI'U folosite, dt şi a realizării estetice şi întrebuinţării acestor
ţesă·turi în ga5podăriia ţăirăinieoocă.
Yom înceroa în oontinru1are să a:rărt:ăm cîteva din elementele de evoluţie saru de permanenţă oare se evidenţiiază la ·analiza operaţiunilor,
a tehnicii folosite şi a realizării aI'tistice a ţesăturilo!r ootuiale din zona
Ca:raş-Severin'lllui.

Una dintre primele operaţiuni •ef.eotuate
ţesut. după reoo1tare, este aioeea a dUJoerii
Acea'51tă opeI'aţJiune se execută în aice1eaşi

în prelucrarea cînepii pentru
ei la topilă pemru mw-eală.
condiţii c.a şi în timpurile
foarte îndepărt.alte, ma·i ales în zonele de munte. Ea se realizează chiar
pe ma.Jiul pîraielor de munte. In .aoest oaz deoarece apa este rece şi albia
puţin a<lîncă, aşa cum se înJtîmplă în unele zone din Clisura Dunării, se
sapă lingă mal un „cră:u" în .oare sie aşează cînepa peste ca.re se abate
apa din pîrîu, cu alte cuvinte se „dă apa în crău'· 30 .
Prelucrarea lîndi şi a cînepii, riepreZÎllltă un înitreg complex de operaţii rezu1'tart; firesc al UI11ei evoLuţii îndreptate în direcţi:a obţinerii unor
fibre şi fire de caliitai!Je cîJt ma·i bUJI1Jă în vederea ţesurtului. In gt-nere,
aceste operaţii cO\IlJSltau ÎIIl spă1aitul şi scărrmă.11Jaitrul lîTIJii, băJbUltu.l cînepii,
dîrloga:tul, p1eptăniarou:l şi torSIUl părului, canooei şi fudJoarelor, rişchieaitul,
adunatul pe mooowe şi pe ~evi ('llirzălJiltul), învăUtrul pe sulJUlri şi năvăgituJ
(nevediVuJ.)3 1 .
Uneltele sau dispozitivele fo1osiite în •aiceste operiaţiu:ni pregămtoare,
c~t şi în realiza:riea efeabivă a ţiesiUJtu1ui, Cll!Il1 sî111t: dkglete1e, peria cu
care se ;alege părul din oaniură şi fiuiooul diin cilţi, fusul, fiu!I"oa de tors,
rnata de tors, ră.şchirtJomiJi, v~:ritielniţia, IU["Zonillul vertfoail oou ori:z;on.1Jal,
războiul de ţeSUJt, repDeztlnW. prin diversi1taibea 1or şi dm punct de vedere
tiipol.og;iic rezulitaitul ev·o1uart. al U111ei îndelungaite dezvolitălI'i în materie,
denotîrud însă şi importan1te elemente de peT1IDanenţă prin siimplirtaitea
meaarnsmulu1 '5131U prim. ma1Jeirila1uJ de oonist:riucţie folosH oare este în
proporţie foa!I"te mare, liemnuJ, în general de ·esenţă taDe, oa de exemplu
g'Oflllnlill.

Un exempl!u edi:fiioaibor ~n acest sens îl iaonsU1luile pivie1e şi vîltoriile
denurmilte „văiale şi şteze", în itoabe sai!Je1e dim Depresi1UI11eia Oaransebeşu
lud, Bazinul Oernei, Valea Alrrnăjului şi Cliisu:ria DWllării. In Borlova,
Oornerevia şi Prrigor ooesibe pi'Vle sînrt deruumilbe şi „sitruipe" 32 . Demnă de
menţionat aici este văiala cu ştt-ază din Borlova aflată actualmente la
Mu:z;eUJl. Satul1ud din Bucu.reşrti, de 'l.liil tip oairaioteristtc nurru:id. perut:riu zona
subcarpaitici a Banatului. Ea> reprezi.nită un •tip evoluart; drun prunet de
vedere it:ipologiic, dar în aoe]Jaşi tiimp se oariaotieriizează p:r:inotr-o mare
simplirtJaite sub rapo1I1tul morfologic şi srt::riUJctural al meoainismu1ui folosit.
1

N. Ţ ă r a nu, Cilimul în Clisură, în Tibiscus, I, 1970, p. 138.
Ibidem, p. 138-139.
Gh Din u ţ ă, Unele consideraţii despre instalaţiile tehnice
în cîteva sate din Banatul subcarpatic, în StComC, p. 51.
3D
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In aoest caz, şitieiaeia saiu vîLtioarea es1Je amplasată alăitruJ"i, aflară, şi ruu sub
oorustrucţie oa în ialttle sarne, din aoeai.sită :zionă 33 •
E1emente de permanenţă sînJt maJi evidente în ceea 1oe priveşte ţesă
tura propri'Ui-zi1să, criomaitka şi mod.1ul ei de ooname111tare, c~t şi OI111Jamente1e folosi!te în decorarea Uil!Or uruelibe fo1oo~1Je în •acest soop, cum ar fi
de exemplu fi1J[[1oa34.
Sîlllt de riemaroart astfel, prin oairaioterul lor mai 1arhaic şi valenţele
purtătoare de tradiţie, care rezultă din materialele străvechi folosite
- lină, dnepă, păr de oaipră, - priin. ·1lehiillaa ţesuitu1ui în paitr:u 1iţe, prm
pre1ucra:rea lor La pi!uiă şi vîlitoore c]t şi prin sistemul ori111amelll1laJ., „pon1evile'· şi „prkoviţe1e" saiu „pnoooviţele", ţesăitu:ri din lmă simplă, în dungi
saiu ooroUJri, acoperind aşternuturile de cînepă ţesUJte în dolllă iţe. Ele se
caraoterii.zează prfulJtr-o cromartllioă di:sicretă şi sobră, dispusă în virate alternative, amillltind ţesăiturilie de gen simil.iaire aile lumii traco-daioe.
„Priiooiţele" d.ie pe Valea BÎl.Sitriei sînt un exemplu edifiioaitor în acesit
sens. E1e se confocţi1oruau (cMar şi ootă:zii) dirutr-o ţesărbură de lînă albă,
ţesută în patru iţe şi 1trasă la văd.agă, ilar dungi:1e negiie erau reaUzart:e ou
lînă neagră vopsrtă cm „·an.in" şi „cărăiboi". Acestea se realizau din trei
laţi („foi") 35. Se fofosesc mai recenJt şi pr1ooli.ţe1e ţesUJte Î!n patriu iţe în care
priedomd.!Ilă culoarea roşi1e, cu vîrsrte ga1bene, b1eU1IT11airin, albe, v erzi. Esrte
aşa cum spuneam un element mai nou ce apare odată cu folosirea pe scară
largă în ţeisă1 tJurd.1e populare a oo1oranţilor chimici, fapt ·oarie are drept
efeat îmboglă.ţirea cromaiticii şi adoptarea Wlior tonuri maii wi, mai crude,
imb1ootie totuşi armoni1os prin giusJtul illlconJtestabil al meşterului popular.
Cealalrbă ;tehni1oă de bază fo1os:i!tă în exOOUJ!lariea ţesăctmrilor populare
din Baruait, deşi ou 1triadiţie dej1a în viorbirea populaţiei bănăţene, respectiv ·tehnlÎJca „kilim" SlaJU în „cdJ:iJmi.u", de l.IJilde şi termeruul de „cilim"
repriezirută geruul de ţesăltură de lină aliese în diQIUJă iţe, fiind un procedeu
împrumw1Jat de la popoare1e oirientaWe, prd.IIl intermediul populiaţiJei slave
şi deci de daită mai recentJă 36 •
In această 'tehnică şi sub aioesit nume sî'lllt eX!eCU1taite şi (llLilJOSicute în
judeţul Camş-SeveriJn" sooairţle'1e awese, păitm-ile alese, prioooviţie1e alese
~i cilimurile. Este o piesă de interior cu rol strict deoorativ, reali:zJat într-o
cromat'i.ioă sitrăl1uci'1Joare. Prin toate caracileristkile sale, ci1imul este o
doV1adă a deschiderii a.intei nJ01ast.re popuil.:aire c.ăitre înoiriJe de calitaite
şi a pwteriii ei de ooiimi1airie.
1n fine, ca o permanenţă legată de îndeletnicirea ţesutului mai poarte
fi rema.rcată şi păstrarea umor obioeiuri străvechi. Este vorba de o veche
1

33

ţiile

Gh.

Lazăr şi

ţ ă,
Bucureşti,

Gh. D i n u

Patrimoniul etnografic din Banat în colec-

în Tibiscus. Etnografie, 1974, p. 37.
31 Pentru furcile de tors din Banat cf, mai ales Aurel Turcu ş, Furcile de
tors de la Muzeul Banatului, în Tibiscus. Etnografie, 1975, p. 211-225.
35 Inf. Tab 1 e Maria, 63 ani, sat Măru, corn. Zăvoi, jud. Caraş-Severin; Inf.
Ser a ci n Maria, 40 ani, sat Măru, corn. Zăvoi.
36 N. Ţăranu, op. cit., p. 139. Pentru acest gen de ţesături, cf. şi Arta populară românească, Edit. Academiei, 1969, p. 233 şi urm.; M. Foc ş a, Scoarţe româneşti, Edit. ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 9; N. Ţăranu, Cilimuri bănăţene,
vol. I, Timişoara, 1971.
Muzeului Satului din
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credinţă populară din zorua CliisuTii, prin oare se înceairică a se grăbi paşii
flăcăului că1 tre fota oare se fo~ooeşrt;e, în scopul ·aflării .,suginii" sale,
de anu:l:ite momente din procesul de realizaire al ţesăturii. Se crede că
primul nume de bărbart pe care-l aiude fata, după ce execută riltualul
tradiţional, este numele alesului săJu3 7 .
Iată deci că atît meşteşugul casniic al ţesutului, realizarea artistică
a ţesăturilor cit şi obiice!iur.i~e legate de aiceastă îndeletnidre ne apar în
zona Caraş-Severin, oa de a11tfel pe îrutreg teriltoriul ţării noastre ca o
îmbrnare armonioasă de elemente înod!toare şi 1 tradiţLonale, este o expresie
concen~traită de evo1uţie şi permanenţă. Este şi acesta unul dintI'e motivele vi'taliităţii deosebi:te a arliei noastre popula.re şi nu unul dintre cele
mai puţin importante.
Prin aceasta, anta populiară ["euşeşte să-şi realizeze 'Un:a dirutre funcţiile importante şi anume acilul de comunicare, mesajul peste timp pe
care îl poantă.
Ca .act de comUJndcare îru;ă, ail'llla populară foloseşte limbaje care-i
sînt proprii - croma:tic. compoziţional, mOltiiviistic, un sistem propriu de
semne, care perutru a fi înţeles şi aisillni1art rtrebuie mai întii de toate să
fie bine cuno.scuit. De aci necesii'tartea cunoaştieiiii sale amănrunţite sub
toate aspectele şi formele sa.le de mamil.festare.
De aici şi :rrecesiitaitea păstrării cu grijă a formelor sale de mani~
:festa.re originale, a produsului concret al aicestJo.r fo1me, mai 1a.l.es în condiţiile aotn.La1e cînd deZ'Vo~tJarea 1n:dmtriială ·tot mai oooeleria.tă poate avea
unele d!nfluenţe negartlilve asupra monrurnentelor de a'I'ltă populiairă cît şi
asupra dilrecţieii saJe uililleflioaire de evoluţie.

NICOLETA GUMA

EVOLUTION UND FORTDAUER IM GEWEBEHANDWERK UND IN DER
KUNST DER GEWEBEVERZIERUNG ·AUF DEM GEBIET DES KREISES
CARAŞ-SEVERIN

(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Diese wichtigen Elemente der Volkskunst werden în einer historischen Perspektive vorgelegt, angefangen von den ersten archăologischen Beweisen, welche die
Entstehung und Entwicklung des Gewebehandwerks durch die Existenz der Spindelwirteln und der Tongewichte fiir den vertikalen Webstuhl in den neolitischen Siedlungen die im Kreise Caraş-Severin bekannt sind, nachweisen und ihre Evolution
wird bis heute weiterverfolgt.
a1

N.

Ţăranu,

în Tibiscus, I, 1970, p. 150-151.
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Eine aufmerksame Untersuchung des von den Handwerkern dieses Bereichs
erzielten Niveaus filhrt zur Schlullfolgerung demnach die hier untersuchten
Tatsachen das Ergebnis einer ununterbrochenen und dauerhaften historischen Entwicklung sind, die das karakteristische Medium und die Auffassungen jeder Epoche
widerspiegelt und den Anderungen die auf sozialen und iikonomischen Gebiet in
jeder dieser Etapen stattfanden, entspricht.
In diesem Zusammenhang erscheint als eine offensichtliche Karakteristik die
Verflechtung der neuen unde der traditionellen Elemente im Rahmen der materiellen und kiinstlerischen Entstehung des Caraş-Severiner Gewebes, sowohl in
Bezug der vollzogenen Operationen, der beniitzten Arbeitstehnik als auch in der
ăsthetischen Ausfiihrung und Beniitzung dieser Gewebe in der lăndlichen Hauswirtschaft.
Es werden noch, filr die Vervollstăndigung der obenerwăhnten Elemente, die
urspriinglichen Anlagen zur Bcarbeitung des Hanfes in einige Zonen der Donau„Clisura", die verschiedenen Operationen der Aufarbeitung des Hanfes und der
Wolle mit den dazugehiirenden Anlagen, erwăhnt.

ELEMENTE ETNOGRAFICE DIN ZONA BANATULUI
IN RASPUNSURILE LA CHESTIONARUL HAŞDEU

Cînd în 1877, B. P. Haşdeu este ales membriu ial Acaidemiiei Române,
propune să lă1nureaisoă tSf.ere 1nvesittgaţii1or de foklor şi etnogiriafice
nu numai în cadrul pmpriilo;r saiLe preocupări, care aiu fost multiple şi
variate, ci să ·ooeez;e •O sl1JaJre d1e i.ru!Jeries pe p1ain naţtoool asu:pl'CIJ domeniul ud cu1turii populiaire.
In acest sen1S, cMar în 1anuJ 1ailegerii siaJ.e 1am:sea:ziă „Ches1U.ornaTul
Juridic", în care accentul cade asup:ra aspectelor economice şi sociale ale
satului românesc, cu preponderenţă a obiceiurilor din ciclul familial,
cele 400 de îrntrebă:ri fiind cuprinse în tnei oapi·tole: Satul, Casa, Lucrurile. RăspunslN"ilie 1a 1acesit chestion:ar provin din aproximativ 37 de loiş1

calităţi.

Conform aice1eaşi viziiuni de cuprindere a culturii popu1we îin ansamblul ei, de adunare a unui masiv material concret, care să permită marile
sinteze, în :aniul 1884, B. P. Haşdeu 1am1sea·ză oel de al doilea chestionar,
„Programa penitru aduna!'ea daitelor priviltoarie 1a limba I"omână", care
va avea o 1argă adezi!ul1Je în lumea sa1tulliui riomânesc, d8.!torată în mare
pa•rte prestigiului de care :ma:rele oăntu1ra:r se bucură în cele mai largi
cercuri cu1turale.
Răspunsurile la chestionarul lingvistic provin din aproximativ 700
de localităţi şi sînt cuprinse în 19 vo1uime iafLaJte în Forrdrul de manoocrise
al Academiei R.S.R.
Diin cele 206 întrebări, doar primele 49 privesc domendiul lingvi.sti<Cii,
celel1a11Je referindu-sie la vairi!aite aspectJe ,aJ..e vieţii ·cu1turii populail'e: climaitologie, mineralogie, floră, fa.111nă, ocupaţii, industrie oasnkă, port,
a1imerutaţie, obioe~uri, credinţe, mdibologie popu1airă.
Teritorial, judeţele sînt repnezerutate faipti1c în mod ddferenţiiaJt, Banaitul oa mare :wină etnogriafioă fiind mai puţin pregnanit impus, în iriaporit
cu oele1'a1te zone. Ne .f!efier:inn în aioelSlt 1caz doar 1a oaruti:taitea m.ruterialului
cules şi nu La valoia.Pea ~ui c:ali1tart:rl.vă, cane arie repre:zie111taitiviitiate şi
substanţă.

Maite•rialul oules di!n :ziorna BanJa.!tului ·se af1ă î:n voluimul XVIII, în
volum ou oel din .Ardeal, .acesta fiind îooă în minori ta:te. Subvolumului XVIII, înmaitriou1ait în Fondul de maruoocriise al Academiei R.S.R. ou numărul 3436, o reprezimJtă însă :mruterialruJ di!n zooa
Ba111Jatu1ui1, cuprrinzînd mdicro:zio111a Timişoarei, Orşovei, Mehaidliei, mai
puţin ceia a Caran:sebeşuJ.ui şi oel maii mu1t vecMul comiitait Car.ru;;-Severin.
aioe1aşi
stJainţa

1

1 Materialul consemnat de noi se referă la următoarele localităţi: Borlova,
Maidan, zona Orşovei, zona Mehadiei, zona Timişoarei, Nevrincea, Srediştea Mică
lingă Virşeţ, Teregova, Tincova, Vermeş, Vişagu.
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Deşi majoriibaltea îrutrebărilor sîn:t formulate pentru precizarea terminologiei loca.le, răspunsul de oele mai multe ori conţine dallaldi extrem
de importanite sub aspect etnografic, iliustrînd legătura nemijlocită între
limba şi cultura populară, idee promovată de Haşdeu şi fundamentată
apoi ştiinţific şi complex de Ovid Densuşi1ainu şi elevii săi.
Intrucît nici spaţ.iiul, ni.ICi bogăţia şi v·ariietartlea marterialulrui nu ne
permit să abordăm în 1Jotla.liltate oomerutarniile asupra dalbelor culese, am
selectat door răspuns.mile 1referi.rtoaire 1a unele aspecte de viaţă materială:
ocupaţii, industrie oasnilcă şi port (înitrebă<rile 94, 102, 103, 104, 111,
112, 118, 119).
Referitor la cele doruă ocupaţii de bază: agriicuLtura şi creşterea
animalelor, aflăm daJte irnteresanite •aitît asupra uneltelor, cît şi a tehnicii
de lucru şi a etapelor din activitatea respectivă.
Cu priv.fre la dif.eritele pă1rţi ale cîmpului se evidenţiază o bogată
terminologie, mergînd de la fixarea unor termeni cu largă răspîndire, pînă
la nuc..nţări terminologice cu importante semnificaţii.
Terminologia nu este totlli?i unitară, existînd diferenţieri de sens.
Astfel, în comuna Maidan, ·termenul de ,;(ielină" denumeştie aicea parte
a cîmpului oare a Sltlait un timp mai îndelungaJt nearată, iJair „frinitură",
locul unde nu s-a semănat un an sau doi ani, pe dnd în Srediştea Mică,
termenul „ţelină" i:ndi1că un loc neC11I1alt, deci păimînitul virgin, nelucrat
pînă atunci, iair „frînbură" şi „ogor", la fel cu 1sensul pes:tJe 'hot îrutîlnit,
locuri lăsate spre odihnă.
Jn zona Orşovei şi Mehadri1ei, cuvînitul „ţelină" desemnează locul
arat prima oară din fîneaţă. Cuvîntul „mirişte" are sensul unitar de loc
răma:S pentru seoeria1tul g1"'înelior. Penin unele sa:te ne este i1ndiioa1tă o
terminiologi1e mai amănunţirtă, după n1aoturra cuNiurii semăna1te: ,,tuJrujişte",
„cucuruzişte" care denumeşte locul unde s-au tăiat „tuleii" (după termenul local) sau „cotorul cucuruzului"; „verzişte" este locul pentru
plantarea verzii iar „cînepişte", locul unde se seamănă cînepa.
Mai interesantă sub aspect etnografiic este terminiologi.ia legartă de
împărţirea pămîntului în hoit.a.Tul saitului: „plaiuri de viţă" locurile
pentru sădirea viţei de vie - , „izlaz" - locul pentru păşunea comunei - , „vîtu" saiu „vî;tuTi" - locurile expuse inundării, în care cresc
rogozul şi trestia.
Referi:toare la uneltele de lucru ale plugarului, acestea sînt în general ce1e ou1nosoote perutru .1Joa1tă ţiara: pLug, gmpă, sapă, tîrnăioop. Initî1nim
însă şi unelte cu o răspîndwe mai resitrînsă, ou 1aitît mai mult cu cit
nu avem numai o simplă consemnare a termenului ci şi o succintă descriiiere: ,;tăvală": Ul!l sul ou cuie cu oaire se sparg „buşii de pămînt";
„tînjală": la un oapărt; se puine jugul, iar la celălai1t se prinde de plug;
„rangul": un fier de făcut găuri în pămînt.
Dacă la întrebarea referitoare la părţile plugu1ui, unele ră:spun.siuri
sînt expediart:e, acestea menţionîndu-se dlOOlr printr-o simplă enumerare,
în alte răspunsurri avem o descri1ere detaliată. Plugul desCI'is în răspun
sul prianiit di111 comuna Maidan are uinmăitoarele părţi: „grindeiul" (lemnul
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de deaSJUpm), „fierul Lung", „fiieriul 1ait" ~ceLe ce inltmă în pămîrut); „coirmanul" este partea p1ugu1UJi. oaire „ra1rUJncă saru cakă păunîrutul lia o margine"; „trupiţă" se cheaimă „fiier'lll de dedesUJbt"; „coarnel1e de ciare
plugarul ţine plugrul Clll mîinile"; „CIU ousM.vra :SJe strî1nge plugul"; „mîţa
este un Lanţ prin car:e se prinde plugul d:e 1noţi"; „siabiie se z1oe La partea
dinainte a roţilor cu care se dă ori se ia brazd.:i". „cîrlig" ori „dr,cei" este
partea roţilor pe care se reazimă grindeiul plugului" „amnariu" este un
fieir prin care se afrundă sau se ridrlică filerul lat2.
Alături de agricuJtură, păstoritul reprezintă o ocupaţie principală
pentru locuitorii multor sate bănăţene, existînd un material etnografic
deooeb1t de v<aloms, chiar rninuţilO'S :riediart: în mu1te răspunsuri, confetrind
un pl!us de informaţiie desPf!e aicea.stă îndele1tnfo:ime stJrăvieche a popoirului
nostru.
Daoă în :riăJsipUlilrS!urJle prJv11Joalre la termfamlogia legartlă de pmctiicarea
agri1cu1tmrii ruu există specifiJooţii de ia rnu existia 18.!00astă oaupaţie, în ciazul
pă1 storiJtului, aonrsemruăm riărsplLil!&UJr[ oa oel d<l.lt de înivăţăitlorul Petru
Pînzairu din Nev;r1rnooa: „Ciiobarrni nu sînit că Dll1 sirut oi" 3• De fapt, pentru
îrutJl'eaga zonă a BaJ111aibul!ui, 11Jermenrul „păcutrar" este cel ounosciut, cu
menţiu111ea uşor peioinut1vă că, în saiteLe din părţile Orşovei şi Mehadie[
„cioban se dă nume propriu 1a cîini" 4•
In leg,ă'bUJră cu păstoritul, maiberiia1Lul fuirni1 ziează daite siemnif1cative
leg,aite de: denumirrea difeJI'IÎJbeLor pă;rţi aile stîlllei, illlstrumeI11tarul de lucru
al c1obainHor, modul de prepar,aire :a diiferrirte1or priodUJse Laiotate, ierrarhiia
în rînidiuJ. ciobam1i:LOII'. Looutnţia ciobaniJJ()lr după termenul 1ooal, al „păcu.
~airii1or" se rnumeşte „stîlllă", „sălaş", „colr1bă", „pal1 arrl!oă", „oo1aoe", „bo:rdee", exiJstind difo:rieruţiJeri dle 1cOI11sbr'.ucţi:e în1tre ele. „Ooilibaf' 1estle făootă
din lemn, „bordeiul" din „glii" de pămîm, „palaruoa" se fuioe din sit'îlpi
şi prăj1ni, care se acoperă ou .tirifoi şi pai:iJe, „oolaicele" 9Îll't riotundre, fălC'Ute
din nuiele şi ,aicoperiirtJe cu paii1e. Exi1Stă nUJanţăJri 1JermilrnofogiJce mai de,1Jaşaite îrutrie raicesrte denumirr,i: „srt:înl3" Tepriez1nrtiă Locuinţa de 11a munte a
păicuriarUJ1ui, i:air în Ullle1e 1ocUJm „săi1aşiul" denumeşte ooliba oarrie atie o
ingrădiJne îooinJtea ei perutriu adăposUriea oi1or. Locul 1tmde sta:U oiLe este
CUlll!oscut în îllltireaiga zonă cu UJn termen uniltiair, „~ungă", ou speaiifi1 caţ:La
că în unele locuri „ffiJrilmga" dleoomnieaiză looul unde se mJUlg oile, îngră
dttuTa unde se închid IllUmilin!du_,se „ţairic".
Doosebiit de imporitarube isîm diaitJele o~eriite din 1corrmna Maidian, UI!1de
informaţiile ampl1e depăşesc cu mullt sfiera inJtrebăiril, :fădndiu-'Sle o descrLere ilootraitivă şi a interiorulru:i adăpootuliui dobaillhl!or, ,au 1atîit mai
utilă ou dt terminoliogira Locală foarte divemă esite explllicată prin deW.lii
descriptiv<e: „să11cinrair,iJu" este o 1areiain1gă de oopaic îngriopaită în părrnînt,
cu mai mulrt:e orăJci, caine servieşte d:rieprt: icuă.ier în ,oaire se agiaţă şuba,
cuşma, găleţile; um. part: die curpeni; o pol1iţă, adircă „,o scîndiuiră aninată"
1

1

Fondul de manuscrise al Academiei R.S.R„ nr. 3436, p. 142.
Ibidem, p. 247.
• Ibidem, p. 261.
2
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pe roare se purue cuţitul, HlliÎleriul, lilnguira. Instrumentarul stînei, necesar
diferi!teloir p.riodruse laiotate, conţirue: o căldare, un „civig" lemnul pe rare sie pun.re oarniea să sie 1a:Jiu1me - , „găvanul" - un fel de
lingură - , un „băd'.iniu" cu „martică" în ·caire se bate untul sau o .,bădă
niţă", „burduful de piiele" şi „pănruşiţa" unde se păstreaz.ă făina (elemente conserrmaite în OO!ITlllN1Ja Maddain), „găleartJa", vasul în care se mulge
laptele, „cupa", „srbră1curăJtJoiairea", „c1ubă.rul", vasul în care se încheagă
laptele, „făcălitoarea" o lopartă găurirtă care se foloseşte la „făcălit",
adkă la făcut u.rida, „maitca" cu OOJre se baite untul (elemente consemnate la Borlova).
Dmtre sorturile de produse Laotaite cele ma:i frecvent îrutîlnite sînt
caşul şi urda. Primul drintre airesrtieia. se obţine prin punerea cheagului
(o rînză de viţel, de i ed, de i!illel, de po[1c ump1UJtă cu lapte şi sare, apoi
uscaltă la fum), 1ap1:le1e îruchegat ruumimidu-se „străgheală", oare apoi
frămîrutîndu-se se 1te.sou1~e şi se stoarce zăTul. Ză'I'Ul fiiert foloseşte lia
prepa.riairea urdei, f1uildul răimas nurrnindu-se „sfîrcă" se dă ca hrană La
cîini. Urda este ounosmirt::ă. .şi cu dienUJmi1re1a de „tăfăragă". In afară de
acestea se maii pI'epairă şi alite prodiUSie oo: „baJimă", caş fiert în Lapte
dulce şi scroMt cu puţină făină, „brilllza 01oră", brinza închegată din
lapte înnăcrit, „laptele covăsît", adică cel foarte mult acrit. Cînd laptele
fi.erbîrud a doua oa,ră se închea1gă, se 111UJII1eşite „prăvăisilt".
Pmvimid irerairhia păclllrarrii1or, pr:imul dinitre aioeşitia se nlllmeşte „vă
tan", cei ce mulg „mulgaşi", cei ce mînă oile „stI"ungaşi", iar proprietarul
Laiptelui este „bădonilu".
Un capitol care ne-a reţinut atenţia prin interesul şi va}oarea datelor
etnografice oferite în răspunsuri este cel referitor la industria casnică
~urueLtele penrtm ţiesurt; şi ausurt:, soTrtJimente de ţiesături). Ca principală
piesă pentru ţesut este indicat războiul, apoi furca cu care se toarce
„fuior", „stupă" ori „cîlţi" din cînepă, „păr", „caruură", „miţă" din lină
şi fius:ul. Pentriu cusut se foloseşte aioul şi „aooni!ul", .un iac mai maire.
Pîruă să ajungă fiirele aşe21a·te în război, acestea se prelucrează ou ajru1Jorul
aiLtoT tmel!te: :Jiiir.ele ·toarrse se fiaic „motică" cu „răşchiltori1U", 1apoi se albesc
pri.n f;ilerherie şi sie fac ghem. Cîml „111mtca" se adună •Sie pUilie pe „vîdel~
niţă". Mosoarele se pun înitr-o „lectă", un fier rCU o V etrgea, se face
„1 001ai!'dă" şi se înveleşte sul:ul. Se pun în Tost fumeii, apoi se năvădeşte
prin iţ1 e şi spată.
Ca ţesăi1Jurii sînrt ind1oarte aitît oe1e fol1ooirbe în aranjarea in1ooriorul.ui,
cit şi oele folosi1te oa piese de poirrt populair. Dintre 1ieSărtrurilie de illlterioI"
sînt memţi.orualte în primul Tind cele din lînă, „straiul ·şi prilood.ţia". „Prkoiţa" esite „ţeisut:ă rar din fare de lină toarse gms, prill1. prrieLucrairea la
vîLboare ţiesăituira se îngroaişă şi devine păroasă" 5 şi „ponevi1e, 1rare cînd
sîrut din lîruă se folooe.sic pentrm aicoperit, :i!air cînrl sînt din fuiio[' pentru
aşbernUJturi". DintI"e ţiesături1e de cînepă şi blllmbac sîrut rrnenţiioruaite „mepregătirii

1

1

1

5

Arta populară românească, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1969, p. 232
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sariu" pentru aooperfil-ea. mesei, „faţa de perină", „ştergurHe" saiu ,şter
garele". Materialul din care se fac variatele ţesături are calităţi diferenţiate după modul de prielucriare. Marteriialul oare se pune în ]urcă sie
numeşte „caer", oare poa1Je fi de maii mulite sontmri: de „păr" (lîniă toarsă
subţire), de „oainură" (lină miai groa:să peni1lru şube, po.Illevi), de „fuior",
de cînepă (cînepă lucrartiă au oea mai mare îngrijirie), de „s1tupă" (cî.nepă
de calitartJea a dooa), de „paciţă" (cinepă de calrlitiatea a treia) şi „cilţii"
(oeea oe ră:mîne),
Alături de ţesătJUrile de inrterilor, un 1
oap]tol substanţial îl colllStiitu1e
oel refieriiitor la pilesiel,e de oos1lum popu1air purtate în marea ZJOnă eitnografică a BanartJUlUii. Maiteiriialrul refor]toT la portul populair reprezintă
în une1e ră:splliillSIUri nu doar o elillUlIDeraire a priI11oipa1e1or piese, ci şi
sucoinrte dar ilustrative descrieri a. unor piese ou specific Local şi de mare
îooemnăltartJe. Reţine atenţia de asemenea diferenţ~enea făou1tă după div1erse crHJerii: pe sex, după .anortJimp şi ocazie (zi d!e luoru sau zi de
siălrbătoaire ).
Referitor 1a portul popular femeiesc, 'aspecte mai deooebne prezirută
111u cămaşa ci oeia de a dl()ua pÎlelSă, care îmbnaică 1oorpul ide 1a brîru în jos:
caitrin ţa şi opregrul, aioea:Slta fiind o pi1esă de port specif~că Banialbu1ui,
cu o răspîndire zonaJ.ă ldm~taită pe Va1ea: Timooului şi pairţ]al în Ţacra
Haţegului 6 •
Cămaşa femeiască cuprinde două părţi: partea de sus, pînă la brîu,
nurrn.rtă „ciupag" saiu „cilupăgarilu" şi pairtea de jos, poale1e. „Oi:upagul"
are mîilleci cu „fodori" (voliane), iar „ciupăgarriu Il/U 1airie, este mai sr1lrîmrt
şi n-are gura sînu1ui". Catrin~a şi opregrul sîillt ţesălturi asemănăitoraire,
cu difierenţi1eri de Slbr'll!ctUJră, oatrinţa fiind o bucată de ţesătnwă d~ept
unghiula!ră, owe se pune în forţă peste poa1e, iar opriegul, în termen 1ocail
„chiţă1e"

sau „chiţele", este compus din două părţi: partea de ţesătură
ci'Ulourri sau fire Iiuingi din lină şi se pune la spate.
In 00impoziţi1a oosrtumuillui cu opreg intră şi alte ·e1eimeni1le mtgin.ale,
referindu-ne :în aroe'Slt caz la oele prirvitoaire 11a acoperămîrru1Jul capului,
după CUlffi nota P. Pe1lresau în liurcrrerea priV11toare la oootrumul popular
din Banat şi Transilvania: „felul de acoperire a capului constituie,
alături de poo1rul opreguJui, cele doruă caraclerisitici princiipa1e prtin oare
se deooebeşrtie ooistumul băină.ţean" 7 •
Cele două elemente ·oare da1u pairtioulaailtaite sîn.t: „oeapsa", o bonetă
dreptunghirulară sau triunghiulară 8 şi „condu", care este tot un fel de
bonetă patrată, a cărei margine de jos atîrnă pînă la ceafă. Aceste două
piese se menţiOillează că sîrut pumtai1le de f.emei1e oăsăltocjj1Je. A1ături de
aoes.te două piese, sîrut menţioniart::e şi aJJte piese de oooperămînlt a capului:
,,cirpa", „Illăfriama", l1JUilll;ÎJtă [n zona Orşovei şi Mehaidiei „mairamă".
pl1UJS

nişte

s P. Petrescu, Costumul popular, p. 64.
Ibidem, p. 62.
B Ibidem, p. 62 şi 68.
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Di.nJtre oele~a.-lte e1emenite de porit reţin atenţia „brîul" şi „brăcirile",
la care se notează în răspunsuri diferenţierea: „brîul e mai lat şi scurt,
brăcirile mai Lung şi îngust".
Costumul bărbătesc .:Ll.oă1JU.irt; din „cămaşă" ·ori „ chimeşă", „izmene",
,.cioareci", „brîu", „brădre", „obele", „curele", „opinci" (la care se deosebesc nojiţele şi gmgui1ul) I1JU prezintă elemente de ma.Te or:iginailitate
ca poritul femeiesc. Se evidenţiiază însă a1tîit .ca bogăţie şi specificitate
terminologiică şi tipologică, ca:tegorta, în special, ia hainelor mari, da.r
şi a celor ce se pun peste oămaişă pinii la brîu: pieptarul sau ,.ciurtariiu",
,.chintuşul". o vestă din pănJUră, şiuba ori ,,căbăniţa". o haină crioită
în clini. Femeile poarită 1aibă:r din mătase, „souriteioă" saiu „giiubeică''.
O piesă foarte răspîndită este „duruţul", o haină lungă făcută din „cio·arec" (pănură), a cărei aroia1ă „se încadI'ează în tipul general de croială
a hainelor Lungi româneşiti" 9 .
De fopt, în u11Jele răspunsuri se pune siemniul echi:valenţei sub aspecfl:
strill!ctural şi funcţional îl11tr.e „şubă", „duruţ" şi „căbăniţă". Parrite integriaintă a portului popular, podoabele sînt elemente ce completează valoa:rea de ansarnbl:u, încadrîndu-se armo111d1os specifiioului looaJ. Pentru
Ba1I1Ja1t 'Se evidenţi.ază oa ·un eleme11Jt pairtiicuJ,ar folosirriea salbelor de bani
(„şi['uri de 1talel"e"), bani de a111r şi airginit nu 11Jumai pentru gî1t ci şi penitru
oaip. Al1t.e podoabe folosiite sîrut: mărgel:e,le, cerceii, inelele.
Considerăm oă maiterialrul prezentat are imporitanţă .irlJ00I1Jtes1Ja:bilă în
ounioaşterea unJOr 1"eta<liirtăţi ale ou1tlm'ii marteri1a1e din aioearsită maire mnă
et.niografi1oă, redînd aspecte de viaţă tradiţională de mare însemnă.tate
de la jumă:tartea sec. al XIX-lea. M~riialllll •a fost cules ou probirta1te de
iruteres de către inbel1ectualii saituJ.ud, majodta:tea învăţători, deşi în
aooarrnb1u val1o.alr'ea ,răspunS1Ur:ilor este iin1egală. Diferenţierea val:orică a
maibeTi1alrului - aşa cum i se prezinită ·ceroetătoruliui de azi - piiovine
de 1a modialiitaJtea conceperii răspunsu1ui, fie eruumerertrivă, expediată
doar prin preci:z;a:riea rternninologiei, f:Le - aşa oum este cazul în oea maid
marrie parrtle a răspuniSuri1or - prin detalii explioa1:ive, cu art;]t ma.ii utile
ou cit servesc o temninologi1e boga.rt:ă, aru multe 111uanţe zonale. Se impune
a men~iona şi nu numad atît, a elogia, 1oa1itaroeai martieriaJ.ului ofeirit de
înivăţătorml Sof.ronte Uuba, .oare prin răspunsurile diaite pr"ezirută o adevănart:lă mon1og.rarfie a comunei Mrudain..
P:rie:z;e:rutairea noasitră a avut în i<I11tienţie doar semrualairea unor aspec:te
dLn cu1tu:ria ma1Je:r:ia1ă looală a Ba.nartiul.ui, o punot.aire 'a umor probleme,
caire fieoarrie în parte poabe oonstiltui obieotul unui studiiu.
GERMINA COMANICI
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:€LEMENTS ETNOGRAPHIQUES DE LA ZONE DU BANAT CONTENUS DANS
LEA REPONSES AU QUESTIONNAIRE HAŞDEU
(Re sume)

L'expose est fondee sur Ies donnees extraites des reponses faites au questionnaire lance en 1884 par B. P. Haşdeu - XVIII-e volume - se trouvant dans le
fond de manuscrits de !'Academie de la R. S. Romanie, sous la matricule
3436. Bien que la pluspart des questions sont formulees exclusivement en vue de
precision de la terminologie locale, Ies reponses contiennent le plus souvent un
grand nombre de details de plus grand interet etnographique qui mettent en evidence
l'etroite liaison existente entre la language at la culture populaire.
Dans cette expose, l'auteur ne se rapporte qu'aux reponses ayant trait a
certains aspects de la vie materielle: occupations, industrie, costumes - questions
94, 102, 103, 104, 111, 112, 118, 119.
L'auteur considere que le material presente a un aport incontestable dans
l'etude plus approfondie des realites de la culture materielle de cette zone etnographique etendue qu'est le Banat, relevant des aspects significatifs de vie traditionnC'lle durant de XIX-e siecle.
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La începUJturile ,ei, medici/na raţiional.ă (failtmsiofila) din 100I1e î:n 1cmrsiul
veacurilor s-a formait mediicirua ştiinţifică, ia lUJaJt I11aŞtle:re dim meddlOioo
popomlrui (etnioilatrie). Fenomenul (l'))l1 poaite fi priviJt complet şi judeca.Jt
corect, decît nUJmai aplicîndu-i şi cirirtlerii medico-4storiice.
Oriunde ajungem la fazele iniţiale ale iatrosofiei, fie că este vorba
de zan.a mediJOOra.nieeană, fie de regii!uni mai ]ndJepă;r1Jartle ale planetei
noastre, 11a Lndieni sau chinezii, iniooşi, aziteci, înrădăd:ruarea ei o găsim
în experienţele vindecătoare ale poporiu1ui. Mediicilna ştiiruţi:fică, este
rodul sistematizat al străduinţei de a ooordona experienţele şi cunoş
tiinţele empirice ou privire la boli, la vindecare şi prevenirea lor,
!'ezultait transmis prin învăţătură şi dezvolrtJait în mod raţio111al, iar trecerna de La medicina poporu:Lui la mediicilna s.avanită, s-a făout în oooiieta1·ea
scLav,agistă, pr1n irutermediiul medfoiruii hleriait1oe.
Ar fi greşit să credem, spunea rr.arele nostru istoriograf al medicinii,
Via1eriiU Bol1og,a (1892-1971), oă din momerutul cînd s-a crÎISltla'.lizait o
medidJLă ştiinţifică, oopaibi!ă siă evolruezie., influenţa etnoiartri!ei ,asupra sia
a şi înoetat, timp de pesite două milenlii, pUJtem să urmă1 rim pînă în zHele
noastre firul roşu, care se împleteşte mereu în ţesătura medicinii ştiin
ţifiicet.

!n mod con1ti1n1UJu, medicina populară a :inf1uenţa:t medi:ci111a ştiinţifică,
cum medidna ştiinţifică a infLuen~a1t în evoluţi1a ei, praotidle medicale populare. Ace&>ta se demoThSltrează cru iattît mai bi:ne în domeniul
plarutelor medkina}e, medidna ş1tiinţifică pre1uînd de la mediieina popula1ră, folosirea plantelor de leaic în dife:ri.JteLe afecţiuni ale origanismrulllli,
caT1e ul'teirior prin cercetări fizice, ch1miice şi f.armaoodi1I1Jamice, a reţinut
ceea ce era necesar, excluzînd pe cele care puteau provoca efecte nocive
asupra organismului. In acest mod, medicina populară a îmbogăţit cunoŞ'tiinţele medicinii ştiinţifioe.
F,armadşitii în vîrsltă, oa!l"e eJll lu:crat în aioeastă parnte a Ba.naitiulrui, îşi
mai aminte1S1c că La sfîin;;~trul sooo1ului. al XIX-Lea şi primiul părtJrar al
seoo1ului al XX-Lea, ţărănciile oompărau de La iiammaicie „bumbi perut,ru
slobozirea f1ori1or pră muiere", adică chindJruă pe 1oa.re o fo1oooou în provocairea de av10rtud. Aoesita este l1!l1. elemen't, oaire abia de iditevia. deoeil!Îi
pătrunsese din medkiina şitiiinţifi!că în oea popuLară. In 'I\oonsiilrvania,
chinina era cem.ttă de ţărălnci ;tot pentru aioest soop „praf de naşrt'e:re" 2 •

după

1 L. V. B o 1 o g a, Etnoiatrie-iatrosofie, în
nească, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1970, p. 9-10.
2

Ibidem, p. 10.
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Faptul că această regiiurne de SE a Ba'llJaltului, are un relief extrem
de valiat, alcătui1 din munţi, dealuri, văi şi cîmpie, mai mult de jumătate
fiind aicopeir::i1 de păduri, fiind brăzdat de ruu:meroai.se currsuri de ape,
a făcUJt ca regirunea respectivă să fo1e extrem de bogaită în pla1J1Jte medicinale alături de cealaltă vegetaţie, motiv ce a determinat pe renumiţi
cercetători ai timpul1ui, din domeniiul ştiinţelor naturii, din ţările aprusene,
încă din secoLul al XVIII-Lea şi lln:edilart; drupă aLungairea tn.Irricilor, să
invadeze acest teriltoriu, penitriu herborizăiri şi colecţii de plante, pentru
diferH.e muzee din Europa. A:stfel întreg.ul .continent, a Loot cunoştiinţă
despre acest colţ de ţară românească, atJît de asuprit în decursul milenarei sale ,istorii şi de miinunaltia sa bogăţie naturală, ·oaire pînă atunci
fusese eX'trem de puţin sau chiar de loc, exploraită şi cercetaită 3 .
Poziţia geografică a onaişulrui Cariansebeş, îrutr-o zonă atît de interesarută din punot de vedere al vegetaţiiei, nu s-a limi1tat numad. la acest
domeniu al ceroetării din punot de vedere botanic, dar şi faptrul că fiind
siltuat 1a întreită~,e:rea unor imponta.rute dnumuri comerciale, a făcut dim
această aşezare, după aum se aitesită în documentele vremii, un ilmportarut centru comercial, meşteşugăresc şi cultunal, permiţînd ţăranilor din
acest district să-şi valorifice produsele atît de căutate în acea vreme ca:
miere, ceară, f:ruict.e, poame usoa:te, nmrmeladă, plante medicinale, pe
lingă alite produse de uz casrni1c şi meşteşugăl'esic. In toa1:ie direcţiile, 1uau
drumul aceste produse: Ardeal, Ţara RomâneaJScă, Cîmpi!a Tisei şi de
aici mai depante spre Ungaria, Turcia, Austria, Italia, îrucepînd î!llOă cu
evul mediu. Tot timpul evului mediu, pînă la căderea sa sub iturci,
Cararuseb~ul s_.a dezvolitart; mernţinînd un oaracter ţă,rănesc şi românesc
al districtului 4 •
Despre această dezvoltare în diferi'1le dommiii de aotivi't.aite ale locuitorilor oraşului şi împrejrurimi, ne sită măirrtude şi primul d~cţionar
bilingv ou limba de bază românească al lui „Anonymus CarensebeSJi.ensis", alcătuiit de Mihail Halici (năSCIUJt în 1643 la CaranJSiebeş) „Diotionarium VaJachiico-Latrinlllm" descoperit de Haşdeu, di:cţionar care conţine
5.000 de cuvi:n:te 5 . In el Sie găsesc mai m1Ul11Je de111umirt de p1an1te din
graiul popular, denumki popu1are ale bol11or ce sie înitîlneau prin aceste
loauiri şi denumiri ale plantelor folosite oa remeddiu în itmtamenitul afecţiunilor respective, denumirea oaupaţiilor ţărain.iilor din 1aceste lO!OUJri etc.,
denumiri oare şi astăzi maii ciJriaulă în graiul ţăranilor de pe aceste
meleaguri 6 • In special deniumirile de boli şi pl1amrte, nie demoMt:rează oă
ţăranii din aicea.stă zonă, erau bund ouruoSIOă:to.ri ai bolilor şi trartiamentelor
3 Ştefan G ă mă n e s c u, Oameni de ştiinţă despre floristica judeţului Caraş
Severin, în „Flamura", an. XVIII, nr. 1686.
4 M. Bi zer ea, C. R ud ea n u, Contribuţii istorico-geografice asupra districtului autonom al Caransebeşului în evul mediu, în Studii de istoria Banatului.
Universitatea Timişoara, Timişoara, 1969, p. 10-11.
5 Istoria literaturii române, Bucureşti, 1969, p. 238, 239, 562.
6 Ştefan G ă mă n e s cu, Anonymus şi flora bănăţeană, Comunicare prezentată la Sesiunea de comunicări a Societăţii de Filologie, Caransebeş, 21 noiembrie

1971.
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cu ajutoirul planitelor de leaic, ou:ruoştilnţe tra01S1mise din g1e:ne:raţie în
de veacuri şi milenii.
Faptiul. că în aooasită ZOITT.ă se făooa 1 oom1 erţ ou pmte mediJCi[)Jale,
1ooalnidi aiu ,tranismis srtl!'ăinHo:r din ounoştrl.nţele lor, prwind folosirea
acestor „buruieni de lea,c", celor oare le solicitau, durpă cum au împ11umu'tlalt de la aceştia unele OU!nioştinţe dre care înoă n1u dispuarearu. îmbogăţinidu-şi airae!llalrul te:rapffi.lltiic populiar.
Foauite sugestirve în iaioest domeniru ai foloSÎirii pl'3ll11telor medikina1e
în tratamentul bolilor, sîrut relaitările nartmria1l.isitiu.l!ui i11Ja1ian Francisco
Gri seliil1i (1717-1783)7, care a rămas enJtuzi1asma:t de priaioti.lci1e medi1cale
populare ale :l'Omânilor bănăţe!111i, preiO'lllln şi de itraitwea bolilor cu ajutorul plante1or. Inică din acel timp, el priopu>rue oer.oetăitoriilor vriernii să
i1a în studiu anJumriJte pla:n1te folosi1te de bănăţeni, chiar şi oele ma:i otTă
v~toare, căoi ·a:stfiel s-ar pUiteia îmbogăţi medi:cirua ştiinţifLoă.
Deşi în ultimul deceni.lu, datori1tă avînitu1ui pe cauie l..,a l1UJait chim1a
de siruteză, planitelor mediioinale nu li s..,a mai aoo1rdat aitenţia ouvenită,
din partea terapeUJticii şi a oru:kelor sani1tare, 1ooul 1or fiind luait de numeroşi produşi chimici, în multe cazuri cu acţiuni secundare asupra
organismului, poporul a recurs în continuare şi la folosirea plantelor
de leac, astăzi observîndru-se o reoons:ideriare a lor pe plan mondial. Tot
mai multe sînt cercetările care smulg plantelor, principii activi, care sînt
mai bine srupoI'taţi de organismul omenesc, dovedind încă o d~tă că
înţielepciunea populară a reC!Ulrs la metode de t:raitarrnerut mai puţin nocive.
De :zieci de ani de vil:e, în Ca:riansebeş, aiu exi:stait oaimeni, bunii
cunosoăitori ai p1ante1m med:i:cinta1e, de la ca.JI"le bolnavii se •ap:riovizionau
cu ce1 a0~urilie :necesarie. Este oa:zul să arrnin1tim pe doamnia Grioss, care a
decedait în ,urmă cu cîţi\lla anj,, ounosou1Jă ruu Illlllmai în oraş şi împrej1urimi,
ci şi în oraşe mai îrudiepăirtaite ioa Lugoj, Timri.şioara, Ara1d, de runde veneoo
bolnavi pe:ntru ra li se pres:cri.le şi vinde asemenea p1arute în raporit cu
afecţiunile de ca:re S1Uf1erieau. Păoot că 1aioeas1tă femeie, ruu a wrut să
împărtăşească din ou:noşitinţe1e ,ei şi a1to11a, aioesta fii:nd singuriul ei mijloc
de exisi1Jen ţă.
Demn de amin.tit este şi un a1t crunoscător, de la sfîrşi'trul secolului
al XIX-lea şi î:nceputrul srecollll1ui al XX-le.a, Ilie Juca din satul Cuptoa:re,
în apropiere de Băile He:rcula:n.e, care exporita mairi >Oailltirtlăţi de plalilte
medicinale în marile oraşe aJ.re Imperiu1ui Amtro-Ungar. P1anite1e medicina•le reco1tate din: Ogradren1a, Va:r, Gliimboca, Arimeniş, Pkvorva, luau
drumul spre Viena, Budapesta, Kecskemet, Becs, Szeged, Lemberg,
Krnkaru, Be1griad, Timişoarra, Cluj, iiarr- coI11travaloariea eria tr~misă în
kilograme monede de aur, după cUJm îşi 1aimintea fiica lui Iliie Juca, care
a tăit La Cup1J01are peste 80 de ani. Oele ma1i căJUJta:te pla11!1Je eraiu Feriga
şi Bellado1nnia.
IHe Juoa a scris şi o b:rioşuiră în Vlel'suri, în care îndeamnă populaţia
sartielior să 'Sie ocupe de aoeru;rtă :fo:iumioa.'S'ă îndeletnicirie:
geniera~ie

1

7

Fr. Gris e 1 i ni, Ist. Banatului, p. 158-179.
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Am crescut rău, sărăcuţ
Am umblat mai mult desculţ
Chiar şi iarna'm dam pe gheaţă
Desculţ, dis de dimineaţă.
N'aveam burcă nici căciulă
Dinţii-mi zdrăncăneau în gură.
Cînd eram de zece ani Şi pînă la douăzeci de ani
Păzeam la oi, eram căprar,
Şi în satul meu văcar.
De la 20 şi pîn la 30 de ani
Prin băi eram şi măturari.
La treizeci am avut parte
Să învăţ şi ceva carte.
Pînă atunci, n-am ştiut nici slovă
Şi m-am trudit să ţin cuvînt şi vorbă.
Iar după-ce învăţasem carte
Şi de Botanică am avut parte.
Incepui s-adun buezi
Să cunosc că le sortez.
Am trimis ierburi prin oraşe de frunte
Pîn şi la grădinari de curte.

Fericit cel ce s-a născut din purcari
ajunge între oameni mariB.

Şi

După

cum măritm:riseşte în aioeta.JS1tă broşmă, a oăpătait OUilJOŞtinţe botanice
de 1a diferiţi priofoSiOJ"i şi învăţJaţi, carie do1rnid să clll1Joască flora HeT1Culanelor, îl luiaiu ca ghid pentriu a-i condruce prin munţi. Aşa a început
Ilie Juca să cunoască „plantele şi ierbile lecuitoare ce au 'trecere prin
apoteci", să le culeagă şi să }e sorteze. Intreaga viaţă, pînă la 77 de ani
a fost închirua.tă acestei nobile 001.1Jpaţii şi scrierii de broşUJri în care
prin exemple din vi,aţa sa sfătuia pe locuitorii satelor să înveţie carte,
să fie cinstiţi ~i să mUJnoească, fiindcă numai în acest fel se v;a ajunge
„ca fiecarie să aibă un riosit în sodetaite". In felul în care expune problemele în restul poeziilor. poate fi mnsiderat şi un etnograf, un îndră
gostit al por.tu.lui popular riomârnesc. Prin munca sa şi setea de a cunoaşte
dt maii mu1t, a devenilt un botiarnâst amondm, ca atiţia ţărani din satele
noastre, ou bogaite cunoşttnve în f~osul domeniu al plantelor medicinale, putînd fi iun îndemn penrtJru ţărenii saitelor rnoastre de as1tăzi.
Pe stradă, Sl8JU joia şi duminica în p:iJaţă, se 1ntîlnesc ţărarui mad în
vîrstă, oaTe vin ou pliante medicinale pentru a le vinde. Prmtre localnici
8

1910.

Ilie J u c a, Sfaturi

şi poveţe

folositoare, Tipografia

Diecezană,

Caransebeş
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şi ţărani de prim. părţile Bihorului oare iş1 zic „DoctJOrul
Burui·ană", care pe masa unde îşi expuin plarubele 6pre vînzare au expruse
o serie de cărţi din domend'llll plans!Jeloir mediJCi.I1Jal1e, din oa'I'le iciltesc oumpărăitorilor mai neînc!'ezăfod, despre i:ndicaţiile tienapeutioe ale buruie-

se înitîlniesc

nilorr oferi;te de ei.
In OOilltÎ!rnUJM'e vom descrie pLairutele mediciniale oare s--au roliosiit precum şi cele ca:rie continuă să fie fol!ooi te în aioea1S1tă 2'lonă, dinltrie oare
unele nu sîrut menţionaitie de li.teraitU111a de speciialirtaite9 •
1. Ac hi 11 ea mi 11efo1 i u m L: ooada şorioe1uilui.
Dcrtodtă proprietăţilor sale antisieptiiee, expeotonante şi antiinflamaitoare,
este foliosirt:ă perutru spălarea răinillOlr, în triataimentul uloenu1uii şi în tuse,
sub formă de oeari., di:n părţile aeriene.
2. A c o n i t u m n a p e 11 u s L: omag.
Este amintită încă de Griselini. Fiertura era folosită pentru stîrpirea pădu
chilor la vite, iar la oameni o mică cantitate din tuberul lateral fiartă în
apă şi apoi spălaT1ea capului ajută la creşteriea pănului.
3. Ac or u s ca 1 amu s L: obligeană.
Este menţionată şi de Griselini, pe atunci fiind folosită ca amulet în
diwee şi diooillterie.
4. A grimo ni a eu pat ori a L: turiţă mare.
Pentru 1tf'ai1:Jaimenrtul bolilor de plăimîni şi gastri1telor, folosiit sub formă
de oeai.
5. A grop y ro n re pe ns (L) P •a 1- Bea v.: pirul.
Pentru acţiunea sa dilliI'ettcă este folosit în boli de rinichi şi hiiperitensiune
anteirială. Se foloseşte siub formă de ceai din stoloni.
6. A 1 oe fer o x; Mi 11 e r: aloie.
Sub foPmă. de maoerait în ţudoă (rochie), 01mesteoait cu m~e!'e, esitJe folosit
peI11tru •tna1iarea uLoer.ului gasitr:i1c (1aire pnoprietăţi cicaitrt:oante), precum
şi penitru mă1rill'ea poftiei de minoare.
7. Allium 'Ce pa L: ceapă.
Pen:tru ·traitamentul furunculelor (în pmceSll.ll de fixaţie) este folosit în
amestec cu pulvere din frunze de ALthiea off. şi mief'e. După fiXJa:rea
abcesului, se deschide colecţi.a cu un instrument tăios (metodă amintită
de Gri selini). Al!tă metodă, ceapa .tăiaită felii, se coooe îin ceI11Uşe fierbinte
(spuză), se amestecă cu săpun de •caisă ras, iar pasta rezulrt:altă se pune
pe bube, pentru a grăbi coacerea şi spargerea. Dace se mănîncă seara
ceapă, se produce somn, fiiind folosă:tă de cei ·Oaire suferă de i!ooomnii.
8. Allium sativum L: usturoi, ai.
Se folooeşte în tf'aita1memul hiper:tensiiunii -art.eriiale, prin tăiffi"eia căţieiloir
de iootu:roi în bucăţi mid, oare se înghi<t ou :Lapte. La du!"eri de dinţi şi
1

1

9 A. B orz a, Dicţionar etnobotanic, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1968,
p. 9-189; I. Tudor, Mic altas de plante din flora R.S.R., Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968, p. 35-244; E. Coiciu. G. Racz, Plante medicinale şi aromatice, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1962, p. 87-589; C. Const anti nes cu
şi A. Art i n, Plante medicinale din flora spontană, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, Bucureşti, 1962. p. 23-142.
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măsele, s.e introduce cîite un 'oă~el de usturoi în conductul auditiv. De
asemeni se mai foloseşte şi pentru prievenirea gripei şi pentru eliminarea
vi'ermilor intestinali.
9. A 1 t he a of fi cin a 1 i s L: nalbă mare.
Menţionată de Griselin1, oa fiind fol1osiftă perutru bube şi în tratamentul
variiolei cu pustule u:soaite.
10. An e t h u m grave ol 'e ns L: mă:riar.
Seminţele de mărar se administrează sub formă de ceai în colici abdominale.
11. A 1 c h e m i 11 a v ul g a r i s L: creţişoară.
Sub formă de decoct, penrtriu spălarea rănilor şi plăgilor. Este amintită
de Griselini.
12. Ar ct i u m 1 a p pa L: 'brustur.
Este folosit în t'fla1Jamentul reumwtismului, se pune frunza pe locul dureros şi se leagă eu o ţesătură de lină.
13. Arnica mont an a L'. 1a1rnică.
Este folosită în tratamentul rănilor la om şi animale prin aplicarea
directă a frunze1 pe rană. Gris,elini menţionra Arnica doronicum (Doronicum austriacum): CarlinJa aooulis, sau iarba eiu:tei, care este otrăvi,toare.
14. Armoir:acia lapatifolia Usrteiri: hrean, irean.
Rădă:cinia de hrean se :rade pe răză1toaire şi cu produsul re:ziulrtat, se fac
inhalaţii în caz de guturai şi sinusite pentru deblocarea de mucozităţi a
căHor aeriene superioar:e. De asemeni, prodlll'sul ras prin amesteca.Te cu
puţină apă sie fia:oe o pastă call"e se aipliloă pe regiunea dureroasă în caz
de reumaJtism şi ,oarie prin acţiunea revulsivă pe care o posedă calmează
durerea.
15. Artemis ia absint h u m L: pelinul.
Din frunze se faoe ceai, care se administrează în dureri de stomac, iar
macerat în vin s.e foloseşte perutru mărirea poftei de mîncaire, prin administrarea înainte de masă a cîte un „şol" (păhăruţ). Este menţionat şi
de GriS1elini, sub numele de Abs~nthiillilil, fol'OSÎ!t pentru dureri de stomac.
16. Aristolochia clematitis L: mărul lupului.
Sub formă de maioerart: în ţJU:iJoă, este folosiit în traitamentul gutei şi deformărilor degetelor din caure reumiaitismulQli.
17. Astra n t ia major L: ştevie.
Amintită de Gri1seldini sub nrumele die „Radix lapati ~acurtJi", după oe era
fiartă în apă şi amestecată cu exoremente de găină, se folosea în tl'atamen;tul scabiei.
18. Bebe r i s v u 1 g ari s L: dracilă.
Amintită de Grirselini, oooele (fmotele) se foloseau în 1tratamentul d:iaireil
şi dizenter~ei.

19. Brasic1a oleracea var. capitata L: vairză, vairză albă,
curechi.
Folosită pentru dalac, frunza după ungere cu un.tură de porc se apHcă pe
bubă. Moarea, „zama de curechi" amintită şi de Stoica de Haţeg în

PAGINI DE FITOTERAPIE POPULARA

173

„Oron1ca BanaitJului", în 1trn1tam~'Illtul dda:rieii şi di:rente:riiei. diaitoriită fterpe caire îi 1 oonţline. Oed cai:rie sufieră de coootipaţie cronică o
foliosesc pentru pl'oducerea purgaţi1ei bînd sea.ra 1a auloaTe d1Je un pahar
de 250 gr. Efieotul ·sie p:riodUJce a diou1a zi. Sucul de va.:rză proaspătă sie
fo1oseşte în oa12 de u1cer ga.JSl1Jric.
20. Buxus sempervirens L: meriişor.
Ami:ntliit de Griselini, esite folosit în .~aitaimentul sifiilisului, sub formă
de decoot.
21. B e it ul 1a veruco za Eh r h.: mesiteaicăn.
Sub formă de decoot diin fru~. în rtriaitamentll'l eczemelor.
22. Capsella bursa pastoriis (L) Med'ik.: traista ciobanului.
S'l.IJb formă de iniiuzie în 1Jratame1ntul hemooagiilior uterine, avînd acţiune

menţilor

hemositatioă.

23. C he 1 id o ni u m ma j u s L: rootJopa:scă, oruceai voinicului.
Sub formă de ceai înduldt cu zahăr, în boli de ficat şi colecist, din părţile
aieri:ene. Sucul galben, de 1a p1alruta p:rioaspăită, eS1te folos1t penit.ru îndepărnuarna negiLor.
24. Caru m car vi L: chimen, chim, chimion.
Din seminţe se faoe un ceai carie se aidmi:nis1trează în dur.e.ri de stomac.
La sugari se dă tot sub formă de ceai pentru calmarea colidlm şi eliminarea garelior.
25. Centauri u m u mb e 1 a it u m G i 1 i b.: fierea pămîntu1ui.
Sub formă de ceai, oa tonk amar şi febri:f.ug.
26. C e r a s u s a v 1i u m (L) M u c h.: ciireş.
Codiţele de ai1'eşe (s1tipitJes cerooorum) &e întriebuinţează '.SIUb formă de
ceai, ca diuretic în boli ·al·e apariatului renal, apoi în tensiune arterială
şi obeziitaite.
27. Ci c hori u m i n .t y bus L: ci1ooore.
Sub formă de ceai în bolile ficatului.
28. Chrisant 1e mum macrophilum W et K: vetrice, ve-trişe.
Părţile floriale sie folosesc în tJratamenrul infectării cu vienmli irutesitinali
(oxiuri) şi ca emenagog. Vetrişea se cerea curent şi la farmacie, dar
pmdusul ruefiind cotat medioame111t, se dădea un produs ou acţiune similiară.

29. C rata ·e g u s o x y ac an ,t ha L: pădUJoel.
Flori1e şi frunzel1e, sub formă de ceai, se fo1osiesc în boli de iinillmă.
30. Cucu r bit a pe p o L: dovleac, curoubăJtă.
Din seminţele doooriti1oaite şi zdrobi.lte, aimestJecartie ou ziahăr, se face un
mucilag, ca['e sie dă 1a copii perut:riu elirrninairea vile.rmHoc i1111Jestiniaili (rtrioocefial), iar seminţe1e cru ooaje mî:ru01:!Jte, favori:ziează eliminarea teniei.
31. C y nara s co 1 imu s L: a:nghiniairă.
Pă!rţile aeriene ale plianitei, se folosesic siub formă de cea.ii în boli a1e ficatiului şi colilte.
32. Datu ir a str 1a m o ni u m L: lauir, COII'lcUJtă, oorI11UJtă.
Se folo.seSIC frunzele uooaite suh formă de fumigaţii în astm (şui).
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33. D r y o p t e r i s f i 1 i x m a s (L) S c h o t.: ferigă.
Se foloseşte rizomul sub formă de ceai, în caz de tenie şi ialţi paraziţi
irutestinali.
34. E q u i s e t u m a :r v e n s e L: coada calului.
Sub formă de ceai, în boli de riniichi.
35. F o e n i c u 1 u m v u 1 g ar e M i 11.: fenicul, anason nemţesc.
Menţionat şi de Griselini, fiind fo1osit în bo1i. de ochi şi varicelă.
36. F r ax inu s ex ce 1 s i or L: frasin, frăpţinel.
Se foloseşte în ictere, piialtră la rinichi, gută, reumatism, sub formă de
ceai.
37. Horde u rn v u 1g a re L: orz.
Decoct din seminţe (oariopse), ca aniti!diiareic şi în bronşite.
38. He 11 e boru s ni ger W et K: spînz, spin.
Fol·osit în medidna v<eteriruară contra da1aoului la vite şi cai, precum
şi în brîncă la pol'ci. Se face o incizie în piept la vite şi cai, se introduce
spînzul şi se 1asă cîteva ore. Se produce o inflamare a locului respectiv.
La porci se introduce în urechi sa!U vîrful cozii. După c1teva zile porţiunea în oare ~a introdus spînzul, cade. Tinerii, ca să fie amî111aţi de
serviciul rnild'1lM", procedau iderutiic, prin irutroducerea în călcîiul piiciiorullllli, cînd se produ1oea 1inf1amarea membruliui inferior respeatrl.iv. Nu de
puţine ori, s-a!U pl'Odus efocte des.tul de grave .asupra org.aJTIJ]smului, pr.in
practiicaTea uno:r asitfel de manopere.
39. Heder a he 1 ix L: iederă.
Menţionată de Griselin:i, oa fiind folosită în nevralgii 1toracice.
40. Humulus lupulus L: hamei.
Perutl'U calmarea ruervHor, fo1osindiu~sie sub formă de ooad.. Inf1oresoenţele,
legate îilltr...,un săiouleţ de pînză, se purueau sub perină la ouloarre, itot în
ace.st scop.
41. H y pe d cum per for- a.tu m L: pojarniţă, sunăJtoare.
Sub formă de ceai în boli iaJ.e si1lom18.ioulrutl. şi fiioatulJui, precum şi pentru
spălarea rănilior, iavînd proprieităţi oicatiri.ziante.
42. I n u 1 a he 1 e ni u m L: ~airbă mare.
Din răld:ădnă sie fa.1ce un iee:ad, folosit în rbrialtarrnenitul itusei.
43. J u g 1 an s re g dia L: ntUC.
Pen:tru dlurieni reum:art;]oe ale membrelor infeirdloare, se fimb frunzele de
ruUJC în apă, făcin.dn.1-se băi călduţe. Perutru boli ale pielii oopului şi contra cădell'ii păruJ.ru!i„ se spală ou fieri1iure pe oop. Cojile veirzi de ruucă se
fierb în apă şi cu soillurţia irespeotivă, se fac spălărturi la boli ale aparatului
geru.tal la femei.
44. Juni per u s co mm uni s L: ienupăr, cronovet, boabe de moleăte.
FmoteLe sub fonmă de decoot, în itr.aitia.mentul tusei, iarr sub formă de
sirop, în bronşi.lte şi siiillUSliJte. Folosit şi la desinfecţiia şi îndepăr;ba.rea mirosurilor gre1e dim. îilloăperi. Astfel Srtx:>iica de Haţieg, desinfoota [ncăpeirille
în oare erau inrtlernJaţi bolruavi de deziniterie, La Spi.rtJalrul din Bozovici, în
airuul 1789.
1
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45. La mi u m a 1 bum L: urzica moartă.
Sub formă de băi, în durrieni. ale membrilor inferiowe, din oauzia reumatisml\.llui.
46. Linu m u sit a t i s imu m L: in.
Seminţele zdrobite, se maceriează în apă şi mucilagul respectiv se bea
în constipaţie. Din făină se fac cataplasme emoliente, care se aplică
pe locurile durieroasie.
47. Lonicera caprifolium L: caprifoi.
Menţioniait de Griifielini, fiind fo1osit în trntarrnenitul sifiL:i.siulrui:i.
48. L y cop odiu m c 1 avatu m L: pedicuţă.
Se folosesc părţHe aeri1enie sub fomnă de oeai, de cătJrie 1oei oe doresc să
se lase de fumait.
49. Majo r a nai ho T ten s i s Muc h.: maiore'nă, măle!rană.
Sub formă de deooct, la dureri de stomac (ba1onă.ri).
50. M a 1 va s i 1 vest r i s L: nablă.
ln oaz de frururuoule, bube, raietuiri, se apl:Ucă f1r'l1l1ze diTeCJt pe rană. Florile şi friunzele 1oocate, sub fonmă de oeai, se folOSJeSC în traJtamerutul
tusiei.
51. M a t .r i c a lf ii a c h a m o m i 11 a L: m~ţel, vomaniţă.
Sub formă de ceai, în colici aJ.e sctornraioulrui,, în itU/Sle şi spălarea ,răniloc,
gairgauă în mnigdiaHtte, boLi ale cav:iJtăţii bU!ool:e, 00111tra căderiri păJrului
prin spălare pe oap şi spălărtmrri g,enă.rtawe la femei.
52. M e n t ha p i p e r i t 1a L (Mentha aquaitioa, Merutha spicata): izmă.,
1

1

me!llltă, mintă.

Fo1oisi tă în trntaimentul bolilor de stomac, fiicait, coleaisit, rub foaiină de
ceai şi inhalaţii în afecţiună.le că1ilor aeri1e ne superioare.
53. Ne r i u m o 1 ea n de r L: leandru.
Este menţionat în liitemtură că sie fo1ooeşte în medkinia popiulairă, pentrru
friguri. In ultimii ani s-a folosiit tot mai mrult pentru provocarea de avorturi, sub formă de oeiai din frunze. Avînd acţiune nefrorto:xkă, majori.taitea f:emeil0tr care au folosirt acest mijloc, au deoeda:t Lipsind alţi copii de
dJ:1agostea de marrnă. Este !Un. aviemismerut, perrutriu cei oaT1e voi:r încerca să-l
mai fo1osească, şansele de scăpaire fiă.nd e:xi1lnem de ried!USe.
54. Nicotiana rtabacum L: tutun, tabac.
Fo1osi 1 tă în 1
o01IUbaiterea para:ziiţiloir la animale. Griselini o aminteşte,
fiind folosită pe 1aitunci srub fiolfmă de clisme în co1i ai.
55. O cim u m bas !i licum L: bus>Uioc.
Sub f1 onmă de ceai din păirţi1e iaeri1enie, oo emenagog.
56. O non i s spin os a L: osul iep1UJr.elui.
In boli ale aparertrul!ui :renail.
57. O no p o ir don ac an t h !i u m L: SI08Ji miăg,ăresc.
Fr:unzele după moaDe, se fo·1osiesc S11.Lb fOII'lillă de ceai, în bOili de fă.mit,
oo1ecist, d'lWeT'Î. aJ.e picioarelor, ianitJiin.f1aimaitor în afecţiuni girngiw.le şi
hemoroidale.
1
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58. Pap ave r somniferu m L: mac.
Ceaiul din capete de maic se dă 1a oopi.i ca sedartri.v, în special în caz de
ao1iici şi agirtJaţii. La fostul spirtJal de oopii din Oanansebeş, a fost adus
în urmă 0U cîţiva anâ, un sug·arr m0I1t, oa urma·re a admini'strării unui
asemenea ceai făcurt: de ma.mă prea concentrat din capete de mac şi dat
copilului pentm a-l linişti.
59. Petroselinum hortens·e Hoffm: pătrunjel.
Emenagog şi avort.iv, cu ceai din seminţe. Mai sînt femei inoonştiente,
care introduc şi rădăieină de pătrunjel în colul uterin în scop avortiv,
cu urmă:ri destul de tragice, ;rămînînd nu în puţine cazuri familiile îndolia te.
60. Pipe r ni g rum L: piper (din import).
Se fierbe în vin sau ~uioă şi se bea în s:tărri gripale, gutUirai.
61. Phyllitis scolopendrium (L) Neum.: năvalnic, limba
cerbului, limba vecinii.
Sub formă de ceai din friunze, oorutraoeptif.
62. Ph ase o 1 u s v u 1 g a Ti s L: fasole, păsulă.
Pă•stăHe rusioate sub formă de ceai, se folosesc în diabet.
63. P 1 anta g o rn ed ia L: păJt1agi.ină, limba oii.
Pentru răni şi airsuri, frunza se unge ou unrtiuiră, se 1apHcă p:: rană şi se
leagă. Din fru111z;elie oooaite se faice oeaii, owe sie admdnistrează în tuse, mai
ales la oopii.
64. Poligonu:m avi·cular·e L: trosoot.
Sub formă de ooai în boli a1e rIDichilor.
65. Primul 1a of fi cin a 1 i s L: primulă, ciuboţioa cuculillli.
Ca expeotClll'ant şi peni1lml calm~ea itUISleli., sub formă de ceai din rădăcini.
66. P r unu s dom e st icra L: prun.
Prune1e proaspete sau sub formă de compot, se dau în consitipraţie cronică, sub formă de magiun ca fluidifiant al secreţiei biLiarre.
67. Prunu s spin os a L: porumbar.
Fructele proaspete în oaz de diiaree se ingerează, i•ar toamna tiirzilll cînd
încep să se sbiricea.scă, se ouleg, dtn ele făicîndu-se un vi:n cu 1adiaUJS de
zahăr şi de driojdie de bere. Acest vin se dă pentriu măiri!l'ea po:fitei de
mînca.re, precum şi în caz de ddiaree. Are acţiUJilJe adstlringerntă daitorită
conţimlltulUJi ma.one de rbanin.
68. Q u e r cu s robu r L: stejar.
Drn scoairţă se face un decoot, ·oare se foloseşte sub focmă de spălături
v•aginaLe, în hemoragili. uterine, avînd acţiru'llle coagularută dartorită conţi
nu1tul:ui maire în •tanin.
69. Ros a canin a L: măceş.
Dtn friucte ajunse La matu.rirtaite, se fiace o pastă denumirtă „hece", care
se vinde ca artiare, iar mad departe gospodinele, prin adaus de zahăr şi
:fiierbere, fac o marmeladă bogartă în vitamină C, care se dă La copii anemici.
1

PAGINI DE FITOTERAPIE

70. R u bus id a eu s L:

POPULARĂ

177

smeură.

1usoarie, se folosesc sub formă de oeai în boli
de stJomac.
71. R he u m raport icu m L: revent (cultivat în grădini).
Din 1ujertlii frumielor verzi, se :fia.oe un ooai oare se bea se~a 1a culcare,
în 1oaz de OOI11Stipaţie cronică, arvînd pr10pri1etatea de a prod111Ce regulari-

Ramurile ou frunzele

după

zarea soaunulllllÎ..

72. R a ph a n u s s a tivu s s s p. ni ger Mill.) DC.: ridiche (neagră
de itoo.mnă).
Sucul de ridiche de itoaunnă, se foloseşte în boli ooe colecis.tulrui şi pentru
dizolvarea oaLculilior b:iJJiari.
73. S a 1 v i a o f f i c i n a 1 i s L: salvie, jaleş.
Fo1osită în colecistite, boli de stomac şi ca sedaitiv, Slllib formă de ceai
din friunze.
74. Sambucus ebulus L: boz.
Ca paraziticid, contra căpuşelor şi păduchilor la păsări, prin introducerea
ramurilor ver:zJi. în ooteţie.
75. Sam bucu s ni ger L: soc.
Din flori usca:te se fiaice IU[l ceai oaire se bea peI11tru a produ.oe transpiraţie şi diureză mărită. In amestec cu iarbă de cimbrişor, se lă în reumatism şi gillftă. Dlin flooile proaspeitie se prepară o băJUJbură, prin fermentare
cu zahăr, carie are priopr.ieităţi dJi.'UJretioe.
76. So 1 anu m tube rosu m L: cartof, crumpi, crumpei.
Cartofii se taie felii, se întind pe o cîrpă sau tifon şi se înveleşte gîtul, în
amigdalite avînd acţiune deoongesitivă şi an1ti:inf1am·aitoail'e. In caz de
conjuotivi,tă, cu lăcnimar-:e şi dureri la închirder-ea p1ooapeloc, pro:vncartie
de lumi'Illa de l a sudura el1eotrică şi ·aiUJ1Jo,genă, se pun oalI'ltofli tăilaţi felii
pe pleo°'pe şi s~ Leagă. După puţin 1tin~p, durerile dispar i1a..r pînă dimineaţa infliamaţi1a globilor ocu1a.ri dispare, {)Chiul căpătîndru-şi culoarea
1

şi funoţi1a normală.

77. Solanum dulcamara L:lăsnicior.
Esite menţiorua1t de Gri1selini, oa foloslit în boli croni1oe sau aproape croniice. Nu se specifocă ce boli. Se mai foloseşte la răni. boli de splină, etc.
78. S o 1 a n u m 1 y cop e r s i cum L (L y co pe r s i cum e s c u 1 e nt u m M i l 1.): pă:tlăg1e'.Le roşii, roşii, pă1rădia:Ls,e.
După reieolJtama rnşil.m, v:r:ejUJri1e se aidu'l1iă, se usucă, sie fd.-e.rb într--0 căl
daire ou iapă şi se fiaie bă:i la pi1oiioare în icaz d~ dmeri 1neium1aitioe. Această
fiie:rtură se poaite foloisii de mai mulite ori.
79. S y m ph i it urm of f ·i iei nra l·e L: 1tăltăneiască.
Se folos·eşte sub formă de ceai. în dlla"1eri de stomac.
80. Tam u s co mm uni s L: fluerătoare, untul pămîntului.
Rizomul mace.rat în al-oool sau sp!i:rt sanitar, timp de 5 zile, apoi skiecurare prirntir-un rtifon, sie obţinie o solruţie oaire se fo1osieşte sub formă de
frecţii în ttiaitJairiea diul'eril0ir reumart:hsmiale.
81. Taraxacum offd.cinal:e (L) Web.: păpădie.
Sub formă de ceai :rădăcina se foloseşte în boli de stomac, i1arr fI"llllZ ele
1
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în ictere şi boli de riniichi. Din firunzele fragede, reool.Jtaite primăvara, se
:face sala tă •care se mănîncă de peirsoanele obeze şi oare doresc să mai
slăbească.

82. T h y m u s s e r p y 1 u m F r i e s.: cimbrişor de cîmp.
Sub fonnă de ceai din părţile aietri.eil!e, în dureri de dinţi, paraziţi intestinali, iar împreună cu flo·ri de soc, în boli reumatismale şi gută. In
ultimul timp este folooi1t şi pentru OOl!Ilbaiterea impotenţei sexuale masculine.
83. T i 11 i a s p.: tei.
Sub formă de ceai d!in flori, în rtJuse, bronşite, boli de stomac, insomnii,
calmarea nervilor.
84. T u s i 1 a g o f a r f a r a L: podbal.
Pentru ·tratarea abceselor şi furnmculelor, se pune f!'lln2a direct pe rană.
Sub formă de ceai se foloseşte în afecţiuni pulmonare.
85. U r tic a di oi ca L: urzică.
Sub fonnă de bă.i;, perutr:u .tlfla'1larea a1iecţilU:I1ilor reumaitice, iar „pentru
schimbarea sîngelrui" primă'Vla!I'a se găr!Jesc şi se mănîncă. Conţin mulrt
fier.
86. V a c cin i u rn vi t i s - id a e a L: merişor de mrunrtie.
Este menţionat de Griselrind: fiind folooirt; în boli de stomac ca vomiltiv.
87. V ac c y ni u m m y r t i 1 u s L: afin.
Frunzele se înrtrebuinţează SIUb formă de ceati. în diabeit, i:ar fruiotele ca
atJare în tratamerutul dilareirl.. Maoerar!Je în alcool (afinată), de asemeni au
acţiune în diaree.
88. V a 1 e r ian a of fi cin a 1 i s L: valeniiană, odol.ean.
Sub formă de •cead: din rădlăciină, în boli de inimă. La copii mid, sub formă de infuze, pentru calmarea colicilor şi stărilor nervoase.
89. V e r a t rum a 1 b u m L: stirigoaie.
Contra scabiei şi eczemeloc. La vilte, pentru srt:îrpirea paraziţilor cu fiertură din rizom.
90. Verb as cum ph 1 omoi des L: lumînărică.
Sub formă de oeai, oa emolient şi expectoranit, în tUS1e.
91. Viscum album L: vise.
Sub forr-mă de ceai în terusÎIUnlea arterială.
92. Zea mai s L: porumb, cucuruz, păpuşoi.
Mătasea de po:rrumb uooaJtă, sub foomă de ceai, ca ddoce:tiic, făina de po11umb a.I"Ul!loartă pe plilba încinsă degiaje un fum •care •se inhalează în caz
de giuturei şi sinrusiite, după care se obţine o uşuirinţă în respirarţi-e, prin
deb1ooorea ·căi1or aeriene de m:ucoei1lăţi.
Poate vor fi e:xistînd mai multe plarute„ folosi!te de lOCUIÎltlord.li de prin
.aceste loowri. Pe iaioestea mi 1e amirutesc din discuţiile aviu'be ·au unii dint:iiei ei oaire aiu ve:niit 1a mnmoctiJe, sau i-am îrutîlniit în mu:ruca de •teJ'en.
Cun1oscîmJdn.h-re funp0111Jmţa deosebiită a •aicestor pl:anite penrtiru tratamentul diferitelor bolii, a.T fi foarte indicat şi utiil ameI11ajarea unor cerutre
de desfuoere a lor, perutru a fi accesiibi1e itruituror.
ŞTEFAN GAMANESCU
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SEITEN DER VOLKS- FITOTERAPIE IN DER UMGEBUNG VON
CARANSEBEŞ

(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Seit den ăltesten Zeiten bilden die Heilpflanzen ein Hilfsmittel bei der Behandlung verschiedener Krankheiten. Im Mittelalter war Caransebeş ein wichtigcs
okonomisches Zentrum wo neben andere Erzeugnisse auch Heilpflanzen verkauft
wurden, da die Gegend reichhaltig an vegetale Mitteln war.
Der Brauch filhrte herbei daB auch heute der ărztlichen auch die Behandlung
mit Heilpflanzen zugesellt wurde.
In vorliegender Arbeit werden 92 Pflanzen, die in der Volksheilkunde in
der Umgebung von Caransebeş beniltzt werden, angefilhrt, einige davon sind noch
ohne Verwendung in der wissenschaftliahen Heilkunde und in der Fachliteratur
nicht erwăhnt.

INDEMN LA CERCETAREA ORGANOLOGIEI POPULARE DIN BANAT

Cercetarea inistrumellltelor muz1oale popul.arie este o pxioblemă care
îi preocupă de matl multă vreme pe fo1c1oriştii şi 1etnografd1i de 1a nod. Srtu1diile 111u1meroa:.se ouprinse între cele două evenimente edirtoriale: Cercetări

asupra danţurilor şi instrumentelor de muzică ale poporului români,
Instrumentele muzicale ale poporului român 2 , oonfirmă pe deplin acesrt
lucru. Şi totlllŞi, diesitru:le sînt zonele şi subzonele care niu au benefidart
de atenţia cuvenită. Intre acestea, după cum vom v·edea, se ruumără şi
BanatUJl, provin:cie care poate oferi un bogart material docurrnenrtmT refeIitoir la problema în discuţie.
In cronicile româneşti •ca ~i în descrierile călătorilioc strălÎ.ni. oare au
străbătut de la un capăt la altul acest ţinut, pe marginea cărţilor de
ritual li1Jurgd!c, se găsesc nrunnerioase m€'Thţiuni cu privi1re 1a inlSltrumen.tele
muzicale.
Corio1an Buraclll ne cOimlU11JÎoă prin irute:rmediul săptămînarulUJi oaransebeşan, „Foaiiea diecesană", însemnarea din ,.,Protocoliul bolte~aţilor", de
1a Mehadlia, scrisă în anul 1797: „1797110 iulie veni D(omruul) Episcop
Şacebent în vizitaţie la Băi, Orşova, Halmăj, Cornereva. 14 august de la
Băi a(u) plecat. P•eTS1oane avură 22, li.ară cai 14 şi 8 mllZ'i1oaruţi ai săd·, pînă
în 1799 D(omrnul) D(umitru) Veselin, căpirtia.n" 3 . Regretăm faptul că, prin
laconismul ei, ştirea nlll ne oferă ntid un răspllil1s 1a înitrebările care ne
framirută: la oe iootruunerute cînrtau oe!ii 8 muzicanţi, oe reperrtocilll promovau ei, care ·era rniVlelul airtisti1c i'Dlte.rpretaitiv etc.
O altă informaţi·e se r·ef&ă la d.nitoniarea melodiilor populare la „fluieroniu cel de vreun cot şi jumătate de lung" 4 şi o datorăm lui Damaschin Boji1noă, jurist şi pubLiicllsit român.
Alte două menţiuni aparţin lruli. Arrthur Schott şi Niiooliae Stoica de
Haţeg, primul, pasiornait culegăltJOT de basme populare iar ral dodlea, ounoscUJt cron~car. Iaită ce nota AT'thur Schortt la 1830: „Cirrnpoliul Vralahrului
şi vioaiDa cu •COalI'de p:rioasite a ţig.anruihrl f10II'lll1t-aeă lia 1a1
tari pertre•oeiri acompaniamentul muzical carcteristic ca.re cel mai adesea este vioi precum
o cer figurile coregrafi.ce" 5 . Din Cronica Banatului a Lui Nicolae Stoica de
1 Teodor B ura d a, Cercetări asupra danţurilor şi instrumentelor de muzică
ale românilor, în „Almanah muzical", III, Iaşi, 1877.
2 Tiberiu A 1 ex an dr u, Instrumentele muzicale ale poporului român, Bucureşti, 1956.
3 Coriolan B u r a cu, De pe marginea cărţilor bisericeşti, în „Foaiea diecesană", XXXIX (1924), 7, p. 3.
4 Ion Ta 1 o ş, Inceputurile interesului pentru folclorul românesc în Banat,
în Studii de istorie literară şi folclor, 1964, p. 209 - şi urm.
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Haţeg aflăm că,

la

nJUnţi

druta

„cianp001eăriu",

jocurile

„Pră

loc"

şi „Că

luţu" şi că, la picioo.rre, oăllll!Şerii puiitau „zdrăI11Clănele" 6 • In acelaşi docUl!11ent se vorbeşte de „lăuroaş" (lăuitari), „tîmpănă", (tobă mică), „bandă"

(taraf) 7 etc.
In alt loc, Simion Mangiuca ne încunoştiinţează că, Brezaia (capra)
este dansată „după cînrtecul ·llllui bărtrin viorari(ut 8 .
Faptul că, la Marga, comună aşe~ în Valea Bistrei, a existait în
epoca cuceririlor roma.ne templrul „oolegium utrioulariiarum", drupă unii
cercetători „al construetorilor de oimpoaie" 9, sau ·că, aşa cum ne informează muziioologiul Doru Murgu: „looalitartea Tibiscum îşi are originea
in •-<tibia ... ceea ce înseamnă -.fluier... 10 , atestă marea însemnătate a istoriei
şi arheologiei în aprofundarea problemei instrumentelor muzioale populare din punot de vedere .al vechimii lor în timp.
Aruncînd o privire a:supra antroponimelor culese din comuna Marga
în anul 1963 am oons1Ja1lait că, onomastica deasemenea poart;e veni în sprijinul ooroetării problemei pe oare o trntăim. Supranrumele: „Broânca" şi
„Clăneciţa", primul, atribuit unei fete durdulii iar celălalt, dimpotrivă,
copilei sl.iabe şi îoo1te, ori „TâmbO!r", fost du.baş şi „Ţîrl6ni", poreclă atribuită unuia care nu ştie cînta „ca lumea" (bine) din fluier („o cînţ cum
trăbă, o şe mă ţîrloneşci aş!?), ca şi patronimul „Trîmbiţ6ni", toate îndreptăţc.sc îil!d2mnul nostru la examinarea onomasticii în scopul cunoaş
terii complexe a problemei instrumentelor muzicale populare.
Un domeniu oa.Te nu ·cunoaştem să fi fost dtuşi de puţin exp1oriat este
acela ail modul!ui dJe og1ind.iil1e a organo1ogiei populare în folclOC'ul din
Banat. Am cercetat, ou ani în urmă, o bună parte din colecţiile de folclor poeti1c bănăţean aijUJl!gînrd la 00111Clruzia că şi prin viers ni se deschide o poartă înspre lumea plină de miracole a instrumentelor muzicale. Dacă am alege oailea „anotimpurilor omuliui", dăm ma1 îrutîi peste
imaginea copilrului de 1ia ţară oare, asemenea marelrui IllOSbru Enescu cîn1Jă
pe o vioară „de strujean de păpuşoi" im:iitînd sub 1aspoot kinesrezic şi
lingv.isitiic sunieitele inisrt:niumerutru.Jru.i caJI'ie de peste Uin veac şi jumătart:e a
păltrun.s în practi1oa lă1UJtaril-0ir noştri:
Ţîiţa.

t îiţa

pă

Că să-nsoară

Şi

ia fata lui

tuleu
Ion a me1•
Pirlău 1 '.

Arthur und Albert S c hot t, Rumănische Volkserzahlungen aus dem Banat,
Sagen, Neuausgabe besorgt von Rolf Wilh. Brednich und Ion
Ta 1 o ş, Bucureşti, 19îl, p. 321.
s Damaschin Mi o c, Elemente de etnografie şi folclor la cronicarul Nicolae
Stoica de Haţeg, în Revista de etnografie şi folclor, Tom. 18 (1973), 3, p. 303
şi urm.
1 Nicolae St oi ca d e Haţeg, Cronica Banatului, Bucureşti, 1969, p. 332.
e S. M a n g i u c a, Coiinda, originea şi însemnătatea ei astronomică şi calenda·
ristică, în „Foaiea diecesană" XVII (1902), 50, p. 1-6; 51, 2-7; 52, 1-6.
B D. Tu dor, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 44.
lO Doru Murgu, Supremul deziderat al muzicii, în „Orizont", XXVII (1976),
48, p. 1.
5
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simte atras
astfel:

şi

de glasul blintl

Săruta-ţi-aş
Şi

Ajunsă la vî:rsta martUTirtăţii,
cută alături de părinţi cî111d

al teiu piept
glcsu ca de c1ănet12

femeia gîndeş;te cu .regret la vremea petren:u o preocupa pnea mulit grija pentru ziua

de mîine:
Cînd fusei la mama fată
Nu săpai,
nu secerai,
Nu torsei, nu pusei pînză,
Mă-nvăţai a zice-n frunză.
Dar dacă mă măritai,
Şi săpai, şi secerai
Şi torsei, şi pusei pînză
Şi lasai dracului frunzăl 3 ,

Mult mai r·eali.zart din punot de vedere airitistic
urmărit se pacrie a :fi regretul bă:r:ba.1rullui îms1urat:

şi

mai ales sub aspectul

Că

cînd ieram cinierel
mîndra mai cinerea
Nici laută nu-m trăbuia
Laută iera gura mea
Că la laută trăbă cordz,
Gura mea cîntă la toţ.
Şi la laută trăbă harc
Gura mea-m cîntă de drag.
Şi la laută trăbă piec,
Gura-m cîntă să-m petriec.
Şi la laută trăbă tras,
Gura-m cîntă de necazu.
Şi

In aoest te:xit este interesa.nit de observait pe lîngă paralela: muzică vocală
muzică iI11S1Jrurrnentală, denumirea unar părţi ·ale viorii: „coroz" (oorzi)
şi accesoriile acesteia: „harc" (arcuş), „piec" (sacîz), precum şi modul de

-

11

Vezi:

„Colecţie

de folclor poetic din comuna Marga", caiet II, text 142.

culegător, D. J om p an, (mss.)
12 D. Ci ol o c a, Dor şi jale, Caransebeş, 1916, p. 55.
13 Enea Hodoş, Cîntece bănăţene cu un răspuns
sebeş, 1898, p. 76.
14

* * ''

d-lui G. Weigand, Caran-

Monografia comunei Sîrbova, Timişoara, 1939, p. 337.
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obţinere a sunetului muzical: „Şi la laiurt:ă frăbă tras". Un alrt text relevă
strînsa corelaţie dintre om şi 1111fUZÎJcă prin dorinţ;a celrui afla;t în pragul
marii treceri înspI'e lrumeai de dinrolo de morn1ÎDlt de a fi însoţit pe ultimul său dimcrn de „banda die lă'llltlaş" (Wiraf). Iată un exemplu din mulţimea variaţiunilor

pe

această iteimă:
Şi-am lăsat:

la moartea mea

Să mă-ngroape

cu banda,
Cu banda din Ciclova
Că-i Toma cu trîmbiţa
De să mir-Oraviţa
Şi-i şi Nicu cu clănetu
lJe să miră tot Făgetu 15 •

Instrumentele muzi1cale aru pătruns adînc în decursul existenţiei lor
milenare şi în credinţele poporului. Odată scornite, aceste născociri ale
spiritului se cer a fi cercetaite penrtrriu o cunoaştere mai temeinică a unuia
dintre cele mai impcmtanrte capirt;ole ale ertnologiiei - organol:ogiia populară.

La Marg,a, în rt:imp ce se botează copilul, cineva d~nitre ai casei cîntă
din fluier pentru a-i prezice odnaslei, întotdeaiuna de siex bărbătesc, vocaţie şi 1 :alenrt mu.ztoal1 6 • Din considerente de ordin estetic, în aceeaşi localitate, tinerelor fete le este inrterzis a cînta la i.nJStrumeI11tul amintit
pentru a nu le creşte sinii prea mari, ceea ce se paire, nu ,corespunde
tipului ideal de frumuseţe feminină 1 i.
Altă SUJrSă de informaiţie, oare e.xicelează nu ,aJtîrt: în desoriJerea instru.men:tdor mu:zfoale populare ci, mM ales, în fokiisirea 'l.lll'l.ei 11lerminologiri.
specifitce şi răspîndirii aoesitora în spaţiul geografic bănăţean, este „Chestionarul lingvistic" întocmirt în anul 1885 de B.P. Haşdeu. La îmrebarea 132 din acest chestioruaT fornnuk!Jt.ă astfel: „Oum se rnurrnesc pe aicolo
difeTite1e insitrumenite de mruzioă, cu părţile fiecăruia?", Haişdeu a primirt; răspunsurile din mai mulJtJe looaHtăţi dilll Banat: Coanloş, Bodova,
Băuţar, Buoova, F'ă·get, Măidan, Nevrincea, Orşova, Mehadiia, Timişoiara,
Teregova, Tincova şi Visag 18 • Curios ni se pare faptul că, în nici unul din
materialeLe 1trimise filologu1ui nu se găseşte vreo menţiune referitoare
la categoria pseudoinstrume111telor muzicale, deoa!'eoe este de necrezut
ca oamenii din această pairte a ţării să nru fi CUiliOSIOUJt fJ'IUJI1.Za şi coaja de
mesteacăn ca elemente naturale producătoare de sunete care fac să vib:neze mai tare, ori moltcom, îrutiregul spaţiu miiortiitic. Din :familiia ideofonelor, răspunsurile 1a Chesti10nar reţin un singur instriumenit muzical drîmba. Cartegoria membranofon:elor, în cel de-al XVIII-1ea volum de do15
10

Inf. Preda Romulus, 55 ani, Marga, cules: 18. XI. 1976.
Inf. P o 1 iţă Mihai, 60 ani, Marga, cules: 15. I. 1970.

17

Ibidem.
ie Ion M u ş 1 ea, Ov(idiu) B î r 1 e a, Tipologia folclorului din
Chestionarul lui B. P. Haşdeu, Bucureşti, 1970, p. 574.

răspunsurile
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CERCETAREA ORGANOLOGIEI POPULARE

185

cumente din BibLio1teioa Aioademiei Românie, oare adună lao1ailită răspun
surile trimise lui Haşdeu, din Ba.nat, este reprezentată prin tambură cunoscută doar în looahtatea: Făget. Cel mai bogiait în daite şi informaţii es·te
oompantilmerntul insfu'il.LIDeillbelor muzicale populare aerof1one. Frecvenţa
acestora în maiterialJul documerutar la oafle nie referim este u.nmătoarea:
„armonica" (1), „bombardonu" (i), „şur1a" (1), „tulnicu" (1), „trompeta" (2), „trimbi:ţa" (6), „dianietlu"", „clăirnetu" saiU „clarinetu" (10), „cimpo~u" (11), „floieria", „f1uieriurţJU", „fluie1ru", „fluieriţa" ori „fluieroniu"
(15). Exped~tarii „răspu11S1Urilor" nu au omis din paginile scrisorilor adresate lui B. P. Haşdeu nici instrumenrbele muzicale ·cu oorzi, componente
ale tarafurilor bănăţene de la finiel1e veaicmlui treout, îrntre care: „lauta"
ori „cc:atera'· (14) 19 şi „broanca", „contrabasu", „gurduna" sau „lauta
mare" (8).
Muzicologul George Breazul în reoenzia la cunoscutul şi mult apreciatul vol'lllm a lui Tib. Alexandlflu, Instrumentele muzicale ale poporului
român, despre oar:e am mai amintit, obseov1a pe bună dreptaite: „Nu avem,
îrutr-adevăr, col1ecţii de instrrumenite muzicale româneş.ti, ruu avem încă
un mue:eu de instnumente muzicale şi nki mă•Clair o secţie îrutr-un muzeu etruogriafic românesc ndci de instrumente şi nici de jucării acrus1ticie" 20 .
Care este sHuaţia la ora actuală, după aproape douăzeci de ani de la
publicarea recenziei lui George Breazul, în zona de care ne ocupăm?
Secţia de etnografie a Muzeului Banatului posedă, un repertoriu „neprelucrat" alcătuit din: 1 cimpoi, 153 fluiere din diferite regiuni ale ţării şi
1 c1a·ril1let. La aoes1tea, secţia de istocr-iie a aoel!Uiaşi muzeu adaugă a'telierul
de luitiiede şi inJS1tr:umel1lte muzicale ru coarde donat de Cornel Subonii 21 •
La Arad 22 şi Oaramsebeş 23 nu exi,stă nici un exempla.r expus ori depoz]tat, iiar la Lugoj2 4 nlllmăiruil. rie1artJiv mare de obi1eo1Je de aioest fel aş
teaptă să fie studiate şi prezerutate publiioului. Casa muzeu diin Mehad1ca poS1edă: 1 corn de vită fo1osiirt în soopul ,emirterii unor semnale,
o dvîmbă şi >Wl tulni<: 25 , &ar punctul muzeisitk de la şcoola gel1leoală din
oomurua Miarga grupează un nu1mălr de aproximativ 30 juoălrii muzi,oale.
Fără îndoială că, şi în alte locuri din Banat, pot să ,existe aoomenea oooe instituţiile che.ma1Je să
lecţii şi chi1ar colecţionari, dar !l1lll înţeleg·em de 1
depisteze, col1ecţioneze, 'tezaiurizere, oonserv·e şi să valorifice acest fond
termen de origine ardeleană.
G. Breazu, Tiberiu Alexandru: Instrumentele muzicale ale poporului
român, în Revista de folclor, III (1958), 2, p. 143-146.
21 Informaţiile ne-au fost oferite de prof. Eutimiu Lepăd u ş, şeful Secţiei
de etnografie a Muzeului Banatului, în 2. XI. 1976.
22 Inf. Ion Ţepe ş, profesor de limba română. Cules: 5. XI.
1976.
23 lnf. Maria P c t ro vs z k y, muzeograf-etnograf la muzeul din Caransebeş
Cules: 3. XI. 1976.
2 1 lnf. Ion Strat an, directorul muzeului din Lugoj. Cules: 3. XI. 1976.
2 ~ Tulnicul
este un instrument muzical nespecific zonei Banatului.
19

20
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preţios nu o fac cu mai multă serioziitaite şi într-un ri1m mai sus-Nu peste muLtJă weune, lipsindu-ne insitrumentele muzicale populare adevăT'aite, vom expune în muzee, facssirnile după ilustraţiile ce însoţesc unele strudii desprie cimpoi 26 , vioara cu pîlnie 2 î, crearea de insitrumerute muzioale noi ori perfecţionarea celor existerute28 ş.c.l.
Materialul documeilltaT sporeşte enorm atunci cînd cercetătorul îşi
îndreaptă paşii înspre fondul de pUiblioaţii at]t de bogiait la noi. Cunoaş
terea unor artkole din „Revista de etnografie şi folclor", period.ic care,
alături de „Anuarul Arhivei de folclor" din Cluj 29 şi Bibliografia folclorului românesc30 introduc pe cel interesat în repertoriul materialelor
scrise despre organologia populară în general cu destule referiri la ţinutul
Bania..tu1ui. Se irrnpunie apoi răsfoi.ir„ea tu1JUlror periodicelor şi a zLairelor
cotidiene apărute în zonă, de La cele mai vechi pînă la cele mai aotuale.
Că acestea deţin un material deosebit de bogat ne-o confirmă pe deplin
revi:sta „Vasiiova" a lrui T1aita Oainoea în oare întîlnilm menţiuni de felul:
„7 lăUJtari mai negriii <lecit mmii, scîrţîie viorile iar al optă-lea, mai bă
trîn şi somnJOros, în cizlme, îmbrăţişea7.ă 0 broanreă numai ou triei corzi"31,
sau referindru-se la oumoscurtn.tl dnrt;erpret, Luţă: laviţă, T1aita Oain.ioea scrie:
„cel mai mare, şi celebru, şi genilal cînrtJă.re,ţ oe l...,a iaiV'l.llt vreodiaAă neamul
românesc" şi mai departe: „cînd ai zis Luţă, este oa şi dnd 1ai fi irostiit:
Napoleon, Deoebal, Alexandru cel M~e" 32 . „FoaLea dieoesană" din Caransebeş relatează că la 12 noembrie 1865 cu ocazia unei serbări ce a
avut loc în oraş S-<aJU manifestart; şi „ ... mUJZioanţii noştri naţtornali de
prin satele învecinate"3 3 . Desigur că şi o cercetare a dicţionarelor de
muzică, 1apărU1te la noi sub semnătura lui Tiitus Cerrne, A. L. !vela, Timotei Popovid, esite absol'lllt nieoesrară.
In sfîrştt, ceDcetarea orgairuologiei populaire nru ar avea <lecit de cîşti
gat dacă foldoriştii şi etnografii ar adînci şi sistematiza unele materiale cu canaoter fleligioo (pi!oturile de pe zidurile vechi1or biserici şi mînăs tiri, icoanele, imaginile prinse în miniaturile lucrate din folie de aur
şi argint), sigiliile, desenele, grarvurile, il1lannpele, fotogriafiiile., la oare nea~

atît de

ţinut.

1

1

2s Gottfried Ha b e ni c h t, Un cimpoier bănăţean, în Revista de etnografie
folclor, tom. 17 (1963), 4, p. 261-297.
21 Nicolae R ă du le s cu, Vioara cu pîlnie în raionul Mold01.1a Nouă, în Revista
de etnografie şi folclor, tom. 12 (1967), 5, p. 375-383.
2e Florin G e o r g e s c u, Despre unele aspecte inovatoare în practica muzicii
populare, în Revista de etnografie şi folclor, tom. 15 (1970), p. 197-217.
29 * * * Anuarul Arhivei de folclor publicat de Ion Muşlea, I-VII, (1932-1945).
ao * * * Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc, vol. I
(1800-1891), Bucureşti, 1968.
31 P 1 i ni u s, La nuntă, în „Vasiova", VIII (1936), p. 4-6.
32 <· * * Luţă Ioviţă, în „Vasiova", XIV (1942), p. 17-21.
33 ,,. * *Cînd s-a întemeiat oraşul Caransebeş şi ce ştim din trecutul lui? în
„Foaiea diecesană", XIX (1904), 18, p. 2.
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părat trebuiie să adăugăm, imaginile sonore al'e di&ourilor de gramofon,
cilin:dni.J.or de fonognad: şi, mai nou, pelicu1a şi banda magI11eti1oă. I"1/tă citeva exemple din 1aiooastă 1oaitegorie de izvoaire. In koarna ou rtJema „!năl
ţarea la 'cer" expusă în biserica din '00mllil1Ja Efitilmi1e Murgu, apar imaginile a doi îngeri dntînd în trîmbiţe 34 • Irutr-un tab1ou semnat „T. Vialeri10", de acum o sută de 0llli, un ţă1rain din părţile Aradului cinJtă 1a „gardună" (vtolonoel) 35 . Dr. R'llffiy reaJ.i2Jează îrutre 1819-1826 mai mulite
stampe între oare şi ooa cu I1Jl11!l1ăruJ. 186 cu ti1tLul „Pojejena în Banat"
înoadrînd Î!l1:tr-un pei!Siaj !'U'Sltic un păzi1bor de v~te cînrtînd d~n flui1e:r. O
fobografie înfăţişînd hora maJJ'1e a nedeii din Margia ,anJului 1897 oferă posibilitatea cu111oa.şterili tarafului aLoătui't din două viorii, iun clarinet şi un
contrabas sau violoncel. Interpreţii sînt ţigani lăutari. Un desen a lui Iuliu PodlLpny d'in 1930 se referă 1a 1a1oeaşi temă, fapt ce reiese chiar din
titlul „Muzicanţi orbi" 36 • Studidnd mai mulite fotografiii. de fiarnilie, care
oglindesc practici şi obiiceiiuri folclorice strămoşeşti, i.Jma:gini din diverse
etape, putem ajrunge 1a 'oonduzii inte11esianite priv1toa.re 1a 1componen:\Ja
tarafului din Ba.nart;, cî:nd iau fost 1aibantd0Il.18Jte ~ootrum1eTIJ1Jele <tradiţionale
(fluier, cimpoi ş.a.) şi in oare ,ertJapă au părt:riuns ce1e de origine neofolclor~că (aicordeon, saxo:lion etc.).
1

„

„

„

In icorucluzie, deşi oei:ioo1Jarea insitrumente1or muzicale popu1aire bă
itrebuie să pomeasică de la obsierv<ewea ia:tentă a real:iităţii, a pieselor •existente astăzi în praoUoa soliştilor inswumerutişiti şi a tarafuriloc,
triebuie să recurgem neapărat şi 1a studierea inrtJerdiscipl.tinairă a fenomeruul'Ui. fără de 1oare IIl/U putem s:ă rne forunăm o tmagirue iaisupra iai ceea ce
nrumim „organologiie populara bănăţeană".
năţene
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34 Dănilă pui a, Bisericile vechi din Almăj, în „Mitropolia Banatului• VII
(1957), 7-9, p. 59-78.
.
35 Tiberiu A 1 ex an dr u, op. cit., p. 136.
36 Iuliu pod lip n y, Muzicanţi orbi, în AnB, III (1930), VII, p. 135.
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INSTRUMENTE MUZICALE ALE POPORULUI ROMAN

CHESTIONAR„
întocmit de prof. Tiberiu Alex.
şi Gottfried Habenicht de la
Institutul de etnografie şi folclor.

Data

completării

chestionarului

Satul, comuna, judeţul, numele, prenumele şi vîrsta celui care completează chestionarul, ocupaţia. Autoapreciere asupra gradului de cunoaştere a realităţilor folclorice iocale (de pildă: învăţător localnic, bun cunoscător; bibliotecar din zonă,
bun cunoscător; funcţionar din zonă, bun cunoscător; am completat chestionarul
întrebînd localnici, buni cunoscători etc).

I. PSEUDOINSTRUMENTE
cîntă în localitate din frunză şi din ce fel de frunză? b) Este
cîntatul din frunză? c) Cine cîntă? (bărbaţi, femei, copii, ce categorii de virstă?) d) Se asociază frunza cu alte instrumente? Cu care şi în
ce împrejurări? e) Dacă nu se mai cîntă - de cînd?
2. Coaja de mesteacăn. a) Se cîntă în localitate din coajă de mesteacăn şi ce
denumiri poartă? b) Este răspîndit cîntecul din coajă de mesteacăn? c) Cine
cîntă? (Bărbaţi, femei, copii; ce categorii de virstă?) d) Se asociază coaja
de mesteacăn cu alte instrumente? Cu care anume şi în ce împrejurări? e) Dacă
nu se mai cîntă - de cînd?
3. Solzul de peşte. a) Se cîntă în localitate din solz de peşte şi de la ce fel
de peşte anume? b) Este răspîndit cîntatul din solz de peşte? c) Cine cîntă?
(Bărbaţi, femei, copii; ce categorii de vîrstă?) d) Se asociază solzul de peşte
cu alte instrumente? Cu care anume şi în ce împrejurări? e) Ce denumiri
poartă solzul de peşte? f) Dacă nu se mai cîntă de cînd? g) Dacă în locul
solzului de peşte se folosesc lame din alte materiale (celuloid, nailon etc.)?
4. Fluierat, şuierat, dîrlăit. a) Se fluieră printr-o monedă cu centrul găurit?
b) Se fluieră sau se şuieră cu ajutorul altui obiect? Care obiect anume? c) Se
dîrlăieşte cu ajutorul unei foiţe de ţigară presată de buze cu latul unui pieptene? d) Se dîrlăieşte cu ajutorul altor obiecte (cornet de carton, ziar etc.)?

1. Frunza. a) Se
răspîndit

x)

Io

Publicăm

cunoaşterea

prezentul chestionar cu accepliunea aulorilor,
organologiei populare.

socotindu~!

un instrument de lucru util
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II. INSTRUMENTE IDIOFONE
cîntă în localitate din drlmbă? Ce denumiri poartă instrumentul? b) Este răspîndit cîntatul din drlmbă? c) Cine cîntă (Bărbaţi, femei,
copii; ce categorii de vîrstă)? d) Se asociază drîmba cu alte instrumente? Cu
care anume şi în ce împrejurări? e) Cine construeşte drimbe sau de unde
se procură? f) Dacă instrumentul a dispărut - de cînd?
2. Felurite materiale interşocate. a) Se obişnuieşte să se bată ritmul cu ajutorul
a două linguri lovite una de alta? Cu două beţe? Cu două sucitoare de întins
aluatul? b) Cine (Bărbaţi, femei; ce categorii de vîrstă)? c) La ce ocazii?
d) Dacă în localitate se face de Anul Nou „capră", „turcă", „ţurcă", „cerb",
„brezaie" etc. şi dacă botul măştii bate în ritmul jocului prin interşocarea

1. Drîmba. a) Se

fălcilor?

3. Toaca. a) Dacă copiii îşi construiesc o toacă din lemn? Cînd anume o bat?
4. Duruitoarea. a) Se umblă (de paşti) cu duruitoarea („scîrţîitoarea")? Ce denumiri poartă instrumentul şi cine-l mînuieşte? b) Este folosit instrumentul
pentru speriatul păsărilor?
5. Clopote. a) Ce fel de clopote sint cunoscute în localitate şi ce denumiri
poartă în raport cu mărimea lor (clopot, talancă, birje, zdrîncănă, zurgală,
ţurgalău, clopoţel, ginagăraş, cingeteu, brînceliu etc.)? b) Se aleg clopotele de
la turme în aşa fel incit să se potrivească intre ele în ceea ce priveşte sunetele
lor? c) Urarea „pluguşorului", „buhaiului" etc. este punctată de o talancă sau
de un clopoţel? d) Steagul de nuntă este împodobit cu clopoţei? Poartă aceştia
un nume deosebit? e) Măştile din cadrul sărbătorilor de iarnă sînt prevă
zute şi cu diferite clopote? Care măşti anume („capră", „turcă", etc. „urs",
„căiuţi",
„moşnegi", „uriţi" ş.a.) şi ce fel de clopote sau clopoţei poartă?
f) Ce alte accesorii sunătoare poartă aceste măşti? g) Căluşarii au costumul
prevăzut cu panglici sau curele de care sînt cusuţi clopoţei sau clopote? Unde
se află acestea (În jurul gleznelor, în jurul mijlocului etc.) h) La ce alte
dansuri se folosesc clopoţei sau zurgălăi?
6. Pinteni şi alte idiofone. a) Căluşarii poartă pinteni (din tablă cu o buclă
de care sînt aninate disculeţe sunătoare)? b) Toba mare are şi un cinel (talger)?
Ce nume poartă şi cu ce e lovit? c) Alte idiofone (zi!, geamparale, zilimaşea ş.a.). Cum se numesc, cu ce prilej sînt folosite? Descriere sumară.

III. INSTRUMENTE MEMBRANOFONE
umblă la colindat cu o tobă? Ce denumire poartă (dubă etc)?
b) Cite membrane are? Este bătută pe o singură membrană sau amîndouă?
Cu un ciocan ori cu două? Ce nume poartă acesta (maieţ etc.)? c) Este
o tobă confecţionată în sat? Cine o face? Sau este de fabrică? d) La ce datini

1. Toba. a) Se
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de iarnă se asociază tobe? Ce fel de tobe şi ce denumiri poartă? e) Aceste
tobe sînt confecţionate în localitate sau sînt de fabrică? f) Taraful din partea
locului cuprinde şi o tobă? Cum i se spune? g) Este făcută de un constructor
din comună sau este de fabrică? h) Cite membrane are şi care e diametrul
lor aproximativ? i) Se bate o singură membrană sau amîndouă şi cu ce anume
(mai, ciomar, nuia, ciubuc; cu mina)? j) Dacă se bate o singură membrană
se bate cu un singur ciocan sau cu două (în acest caz ciocanele sint de aceaşi
mărime sau unul e mai mare)? k) Ciocanul este ţinut în mină sau e montat
într-un mecanism cu pedală? 1) Toba mare are şi alte accesorii (tobă mică,
cinel ş.a.)?
2. Daireaua. a) Există în localitate şi cum se numeşte (dairea, dara, vuvă, ş.a.)?
b) Cine o foloseşte (ţiganii ursari, „ţiganul" mascat care joacă „ursul" de Anul
~ou, vuvarul etc)? c) In ce împrejurări se cîntă din dairea (de Anul Nou,
la nuntă, la petreceri etc)? d) Este întovărăşită şi de alte instrumente? De
care anume? e) Cine o face sau de unde se procură? f) Dacă a dispărut de cînd?
3. Buhaiul. a) Există în localitate şi ce nume poartă (buhai, bugă, şteand)? b) Cu
ce prilej se sună din buhai?

IV. INSTRUMENTE AEROFONE
Există în localitate bucium şi ce nume poartă (bucium, bucen,
tulnic, trîmbiţă etc)? b) Rugăm descrieţi tipul sau tipurile de bucium existente
în comună. c) Din ce este construit (doage de lemn legate cu inele de nuia sau
învelite în scoarţă de copac, din tablă)? d) Cam cite buciume sînt în localitate?
e) Se suflă direct pe ţeava instrumentului sau cu ajutorul unui muştiuc (o îmbucătură în capătul în care se suflă). In cazul din urmă, din ce material este
făcut (lemn, metal)? f) Cine cîntă şi cu ce prilej se cîntă din bucium (ciobanii,
sătenii, fetele sau nevestele; la oi, la date fixe, bunăoară în noaptea spre
Sf. Gheorghe, la înmormîntare etc)? g) Dacă a dispărut - de cînd? h) Dacă s-tl
introdus buciumul în localitate prin mişcarea artistică de amatori? Care tip
de bucium şi de cînd? i) Sînt constructori de buciume în localitate (nume de
constructori)? In caz contrar, de unde se procură?
2. Trompete de lemn. a) Există asemenea instrumente confecţionate din coajă de
copac? Cum se numesc? b) Cine le face (ciobanii, copiii)? c) Cit timp durează
şi cu ce prilej se dntă din ele?
5. Cornul. a) Se cintă în localitate din corn şi ce nume poartă? b) Din ce e
confecţionat (lemn înfăşurat în scoarţă de copac, corn de vită, tablă)? c) Cine
cîntă din el (ciobanii, păstorii de vite, porcarii) şi cu ce prilej (adunatul turmei,
în cadrul unor datini etc)?
4. Goarna şi alte instrumente de suflat din alamă. a) Se cîntă din goarnă militară (de semnalizare)? In ce împrejurări anume (nuntă, inmormîntare, „Jieni")?
b) In care moment anume? c) Cine cîntă? d) Ce alte instrumente de suflat

1. Buciumul. a)
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din alamă se folosesc şi în ce împrejurări? Cine le mînuieşte? e) Există în
localitate o fanfară lăutărească sau mai multe? Puteţi spune din ce instrumente
este alcătuită {trompete, pistoane, fligorni, alhorni, basfligorni, baritoni, bombardoane, tube, helicoane etc)? f) Cîntă după ureche sau după note? g) Există
în localitate o fanfară organizată a căminului cultural, casei de cultură,
clubului?
5. Fluierele.

în localitate fluier format dintr-o ţeavă complet
capetele, fără găuri pentru degete? Cum se numeşte
(tilincă, tilincă)? b) Din ce materiale e făcută {lemn, ţeavă de cucută, scoarţă
de copac, ţeavă de metal, ţeavă din material plastic ş.a.)? c) Dacă este răs
pîndit cîntatul din tilincă? Cine şi cînd cîntă? d) Dacă a dispărut - de cînd?
Tilinca (cu dop). a) Există în localitate o varietate a instrumentului descris
mai sus însă prevăzut cu „dop" în partea unde suflă? Cum se numeşte {tilincă,
tilincă cu „dop")? b) Din ce fel de material e făcut? c) Cine cîntă şi cu ce
prilej? d) Este răspîndit instrumentul? e) Dacă a dispărut - de cînd?
Fluierele fără dop {moldoveneşti, dobrogene). a) Există în localitate fluiere cu
ţeava complet deschisă la amîndouă capetele {fără „dop"), cu şase, şapte sau
opt găuri pentru degete? Care anume din aceste trei tipuri şi cum se numeşte
fiecare? b) Există un fluire de acest fel făcut din trei ţevi care se îmbucă
una în alta? Cum se numeşte {caval bulgăresc)? c) Cum sînt orînduite găurile
pentru degete? Toate pe aceeaşi parte a ţevii sau nu? d) Din ce sînt făcute
fluierele de acest fel (lemn, trestie, ţeavă de metal, ţeavă de material plastic,
lemn ferecat cu metal, lemn legat cu os)? e) Le construieşte un meşter din
sat (nume de constructori)? Dacă sînt achiziţionate din altă localitate, de unde?
f) Sînt răspîndite sau rare? Cine dntă din ele şi cu ce prilej? g) Dacă au
dispărut de cînd?
Tilinca

deschisă

(fără

dop). a)

la

amîndouă

Există

6. Fluierele cu dop.
Cavalul. a) Există în localitate fluiere cu „dop" şi cinci găuri pentru degete?
Cum se numeşte (caval)? b) Sînt răspîndite sau rare? Cine cîntă din ele şi cu
ce prilej? c) Le face un meşter din localitate (nume de constructori)? Dacă sînt
achiziţionate din altă parte, de unde? d) Dacă au dispărut de cînd?
Fluierul obişnuit. a) Există în localitate fluier cu „dop" şi şase găuri pentru
degete? De cîte mărimi sînt (mici, mijlocii, mari) şi cum sînt numite fiecare?
{fluier, fluieră, fluieroi, trişcă ş.a.) b) Le face un meşter sau meşteri din
localitate (nume de constructori)? Dacă se achiziţionează din altă parte, de
unde? c) Din ce sînt făcute (lemn, lemn ferecat, cu inele din coajă de cireş, lemn
ferecat cu fîşii de alamă, lemn ferecat cu metal topit, din ţeavă de metal,
din os)? d) Sînt răspîndite sau rare? Cine cîntă din ele şi cu ce prilej? e) Există
un fluier cu „dop" cu şapte găuri pentru degete? Este de construcţie rurală
sau de fabrică?
Fluterele gemănate. a) Dacă există fluiere gemănate (cu două ţevi cu „dop"), ce
tip anume? - cu amîndouă ţevile la fel de lungi, una cu şase găuri pentru
degete şi alta fără nici una? - au amindouă ţevile la fel de lungi, una cu
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şase

cu o singură gaură la nivelul primei
cu amindouă ţevile la fel de lungi, fiecare cu
cite şase găuri? - cu ţeava de ison (hang) fără găuri pentru degete, mai
scurtă? alt tip (scurtă descriere). b) Cum este numit fluierul de acest fel
(sau fluierele de acest fel)? c> Sint răspindite sau rare? Cine cintă din ele
şi cu ce prilej? d) Cine le construieşte (nume de constructori) sau de unde
se procură? e) Cele două ţevi sint tăiate în aceeaşi bucată de lemn sau sint
făcute separat şi pe urmă reunite (prin lipire, legare, ferecare)? f) dacă au dispărut de cind?
Alte feluri de fluiere. Dacă există în locl'llitate alte tipuri de fluiere decit cele
arătate mai sus (fife, şuieraşe etc)? Scurte descrieri. Cine şi în ce împrejurări
cîntă din ele?
Flaute populare. a) Există în localitate fluiere cu gura (gaura pe unde se suflă)
laterală? Cum se numesc ele? b) Cite găuri pentru degete au (şase, şapte) şi
cum sînt orînduite (la egală distanţă intre ele, în două grupe de cite trei, în
două grupuri: trei plus patru)? c) Sînt răspîndite sau rare? Cine cîntă din ele
şi cu ce prilej? d) Cine le face (nume de constructori) sau unde se procură?
Ocarina. a) Există în localitate ocarine? Ce nume poartă (ocarină, ciof)? b) Cite
găuri pentru degete au? c) Sînt răspîndite sau rare? Cine cintă din ele şi cu
ce prilej? d) Cine le face (nume de constructori) sau de unde se procură? e) De
cînd se cîntă în localitate din ocarină? d) Dacă ocarina a dispărut - de cind?
Naiul. a) Există în localitate şi ce nume poartă (nai, muscal, fluierar)? b) Cine
cîntă din nai (lăutarii în taraf, alţi interpreţi singuri)? In ce împrejurări
anume? c) Din cite ţevi e alcătuit? d) Cine îl construieşte (nume de constructori) sau de unde se procură? e) Din ce e făcut (bambus, soc, trestie)? f) Dacă
a dispărut - de cînd? g) A fost cumva introdus în localitate în vremea din
urmă? Cînd şi în ce împrejurări?
Cimpoiul. a) Există în localitate? Ce nume poartă? (cimpoi, cimpoaie, cărăbi)?

găuri

găuri

de la

pentru degete

cealaltă ţeavă?

şi

cealaltă

-

b) Cine cîntă din cimpoi şi în ce ocazii? c) Cine construieşte cimpoaie (nume
de constructori) sau de unde se procură? d) Este răspîndit sau rar? Dacă a dispărut de clnd? e) Descriere sumară şi terminologie: Burduful. Cum se
numeşte şi din ce se face? Cum se numeşte ţeava prin care se introduce
aerul? Se suflă direct sau cu ajutorul unui foale? - Cum se numeşte ţeava
mare şi din cite părţi e făcută? Au acestea denumiri diferite? - Cum se
numeşte ţeava cu găuri pentru degete? Aceasta e simplă (cu o singură
ţeavă)? Cite găuri pentru degete are şi cum sînt orînduite? Este dreaptă
sau încovoiată? Cilindrică ori conică? Are un pavilion din corn de vită sau
din alt material? Cum se numeşte acesta? - Ţeava cu găuri pentru degete
este cumva dublă (cu două ţevi)? Sînt tăiate în aceeaşi bucată de lemn sau
făcute separat şi apoi reunite? Cite găuri pentru degete are fluierul dublu
pe fiecare ţeavă şi cum sînt ele orînduite? - Există cumva un tip de cimpoi
diferit de cele arătate mai sus? In caz afirmativ rugăm a se descrie pe scurt.
- Capul fluierului cu găuri pentru degete este cumva în chip de cap de animal
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Se cunosc în localitate (ori în împrejurimi) cimpoaie cu burduful cu
cu capul caprei (sau iedului) păstrat şi preparat?

afară şi

7. Fluierul cu ancie. a) .Există în localitate un fluier prevăzut cu ancie (disµozitiv de suflat făcut dintr-o limbă simplă sau dublă de trestie ori soc, adău
gată ţevii sau tăiată în peretele ei)? Ce nume poartă? Cum este făcut şi cite
găuri pentru degete are (scurtă descriere)? b) Este răspîndit sau rar? Este
vechi sau a fost introdus recent (inovaţia cuiva)? Dacă a dispărut - de cînd?
c) Cine cîntă din el şi cu ce prilej? d) Cine-l construieşte (nume de constructori) sau de unde se procură? e) Se obişnuieşte să se cînte din caraba cimpoiului (ţeavă cu găuri) suflîndu-se direct în ea?
R. Clarinetul, torogoata, saxofonul. a) Există în localitate clarinete şi ce nume
poartă? b) Cine cintă din clarinet şi cu ce prilej (lăutarii, acompaniaţi sau
nu, la joc, la petreceri etc)? c) Instrumentele sînt de fabrică sau făcute de
~ineva? ln cazul din urmă unde sînt făcute şi de către cine (nume de con.;tructori)? Dacă se poate, o sumară descriere a clarinetului de construcţie locală
(cite găuri pentru degete. din ce fel de material e făcut şi altele) d) De cind se
cîntă din clarinet în localitate? Dacă a dispărut de cînd? e) Se cîntă în
localitate din torogoată? Cum se numeşte instrumentul (torogoată, taragot)?
f) Cam de cînd se cîntă din torogoată? g) De unde se procură sau cine le
construieşte (nume de constructori)? h) Cine cîntă şi cu ce prilej? i) Se cîntă
din saxofon? Ce tip (în ce ton) dacă se poate? Ce nume poartă? j) De cind
se cîn tă în localitate din saxofon? k) Cine cin tă şi cu ce prilej?
9. Muzicuţa de gură. a) Se cîntă în localitate din muzicuţă de gură, cum se
numeşte? b) Cine cintă şi cu ce prilej? c) De cind se cîntă în localitate din
muzicuţă?

10. Armonica şi acordeonul. a) Se cîntă în localitate în armonică (acordeon cu
butoane în locul claviaturii)? Cum i se spune? b) Cine cîntă şi cu ce prilej?
c) Dacă a dispărut - de cind? d) Se cîntă din acordeon? Cum e numit? e) Cine
cîntă şi cu ce prilej? f) E folosit solistic sau în ansamblu cu alte instrumente?
g) De cînd se cîntă în localitate din acordeon? E rar sau răspîndit?
11. Orga cu manivelă (Flaşneta). a) Există în localitate? Cine cîntă din ea şi
cu ce prilej? b) Dacă a dispărut - de cînd? c) Dacă nu a existat în localitate,
îşi aduc cumva aminte bătrînii de vre-un flaşnetar în trecere, venit de aiurea?

V. INSTRUMENTE CORDOFONE
A. C u c o a r d e 1 o v i t e
1.

Ţambalul.

a) Există în localitate? Mic sau mare? Cum e numit? b) Cine
din el şi cu ce prilej? c) Cu ce alte instrumente se asociază (în taraf)?
d) Se ştie de cînd se cîntă în localitate din ţambal? e) Este rar sau nu? Dacă
a dispărut - de cînd? f) Cum spun muzicanţii că ar fi acordat (româneşte,
ungureşte, transport)? g) De unde se procură sau cine le construieşte (nume
de constructori)?
cîntă
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B. C u c o a r d e c i u p i t e

a) Există în localitate cobze? Cum sînt numite? b) Se cunoaşte în
localitate termenul de cobuz sau copuz? Inseamnă altceva decît cobza? Ce
anume? c) Cobza este folosită doar pentru acompaniament sau se cîntă şi
melodii din ea? d) Cu alte instrumente se asociază în taraf? e) Cine cîntă din
cobză şi cu ce prilej? f) Dacă a dispărut de cînd? g) De unde se procură
cobzele? Există un meşter care face cobze în localitate sau într-o localitate
vecină (numele lui)? h) Dacă a fost introdusă în localitate în anii din urmă?
Cîud şi în ce împrejurare?
2. Chitara. a) Există în localitate şi cum se numeşte (ghitară, zongoră, cobză)?
b) Cite coarde are şi eventual cum sînt acordate? (după spusele lăutarului)
c) Coardele sînt ciupite cu mina sau cu plectru (pană de gîscă, bucată de piele
tare, aşchie de lemn)? d) Cine cîntă din chitară şi cu ce ocazie? e) Este folosită
solistic sau în ansamblu cu alte instrumente? Ce fel de instrumente anume?
f) De unde se procură? g) De cînd se cîntă din chitară în localitate? h) Dacă
a dispărut - de cînd?
3. Ţitera. a) Se cîntă în localitate din ţiteră? De cînd? b) Cum e numit instrumentul? Cine cin tă din ţiteră şi în ce împrejurări? d) Se cin tă solistic din ţiteră
sau se foloseşte laolaltă cu alte instrumente? Cu ce fel de instrumente anume?
e) Cine construieşte ţitere (nume de constructori) sau de unde se procură? f) se
cîntă din ţitere de fabrică? Cine anume? g) Este folosită ţitera de fabrică în
ansamblu cu alte instrumente? Cu ce fel de instrumente?
4. Alte instrumente cu coarde ciupite. a) Ce alte instrumente cu coarde ciupite
se află în localitate? (tambura, tamburiţa, domre, mandoline, banjouri etc)?
Cum sînt denumite (fiecare în parte)? b) Există familii de instrumente de acelaşi gen (tamburiţe, balalaici)? Ce nume poartă fiecare membru al familiei
(tamburiţa, tamburiţa braci, prim - terţ etc)? c) Cine cintă din ele şi cu
ce prilej? d) Dacă sînt folosite în ansamblu cum sînt alcătuite acestea? e) Cine
le face (nume de constructori) sau de unde le procură? f) De cind s-au introdus?
g) Se cintă după ureche sau după note? Se cintă şi muzică populară românească
sau sînt folosite exclusiv de către naţionalităţile conlocuitoare? h) Dacă au
dispărut de cînd?
l. Cobza.

C. C u c o a r d e f r e c a t e
1. Lira. (cu roată şi claviatură). a) Se mai cintă în localitate din liră? Cum i se
spune (liră, organ, lăută, forg6lant etc)? b) Cine o foloseşte (sau a folosit-o şi
cu ce ocazii (cerşetorii)?
2. Vioara. a) Se cîntă în localitate din vioară? Cum e numită (ceteră, scripcă,
higheghe, laută)? b) Cum e numit cel care cintă din ea (ceteraş, higheghiş etc)?
c) Cine cîntă din vioară şi cu ce prilej? d) Cu ce alte instrumente se asociază
vioara în taraful din partea locului? e) Dacă se poate, indicaţi acordajul instrumentului şi denumirea pe care lăutari în vîrstă o dau coardelor (sîrmă, hurdui,
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mijloc, subţire ş.a.)? f) Obişnuieşte lăutarul să acordeze uneori (pentru unele
melodii) în alt chip vioara? La ce piese anume? g) Are cumva vioara coarde
suplimentare? pentru rezonanţă (teluri)? Cite anume? h) Există în localitate
constructori de viori (numele lor)? i) Se procură viori de la constructori diri
împrejurimi (numele acestora şi numele localităţilor) sau se procură de la
magazin? j) Se ştie de cind a pătruns vioara în localitate? Ce alte instrumente
a înlăturat de la hora satului, de la nunţi etc (cimpoiul, fluierul)? k) Vioara
destinată acompaniamentului are cumva căluşul tăiat drept (retezat) pentru
a se putea cinta deodată pe toate coardele? Cite coarde are? 1) Cum este numită
vioara de acompaniament (contră, contralaută etc)? m) Se cintă în localitate
din violă (vioară ceva mai mare) şi cum e numită (braci)? n) Viola slujeşte
doar la acompaniament? o) Cite coarde are? Sînt cumva întinse pe un căluş
retezat şi călcate toate deodată cu arcuşul? Se poate indica acordajul coardelor
(după spusele lăutarilor)? p) De cind e folosită viola? r) Există în localitate
vioară cu pîlnie (goarnă, tolceri)? Cum se numeşte? s) Prin ce anume se deosebeşte d~ vioara obişnuită? t) Cine cintă din ea şi în ce împrejurări? u) Cînd
a pătruns în localitate? v) Dacă a dispărut - de cind? z) Cine face viori cu
pî!nie? (nume de constructori) sau de unde se procură?
3. Violoncelul şi contrabasul. a) Există în localitate şi cum sînt numite (cel,
gordună, broancă, bas)? b) La ce serveşte în taraf? c) Taraful şi violonceli şi
contrabaşi? d) Cite coarde are violoncelul, cite contrabasul şi cum sînt numite
de către lăutari? e) Se cintă cu arcuşul? Există obiceiul să se ciupească coardele cu mina ori cu un beţişor şi lovite cu o baghetă? Se bat cumva cu o
sticlă? Cu mina? f) Se construieşte în localitate (nume de constructori) sau
de unde se procură? g) Există un fel de violoncel micuţ, de construcţie ţără
nească, cu coardele lovite cu o baghetă? Cum se numeşte (gardon) şi cine cintă
din el? h) Il folosesc şi muzicanţii români sau numai maghiari (ciangăi, secui)?
i) Cu ce alte instrumente se asociază?
4. Ţibulca. a) Se cintă din ţibulcă în locaiitate? Cum e numită? (ţigulcă, ţibulcă)?
şi cite coarde are? b) Cine cintă din ea şi cu ce prilej? c) Este folosită singură
sau în ansamblu cu alte instrumente? Cu ce fel de instrumente? e) E folosită
şi de muzicanţi români sau doar de bulgari?

DESPRE ANSAMBLURILE INSTRUMENTALE
actuală a tarafului tipic al localităţii (ce variante are
sa)? b) Care a fost componenţa tarafului din partea locului în
perioada interbelică sau mai demult? c) Membrii tarafului au nume diferite
după instrumentul pe care-l folosesc? Care anume (primaş, contraş, bracist,
broncaş etc)? d) membrii tarafului sînt profesionişti, semiprofesionişti sau amatori? e) La ce ocazii cintă taraful? f) Ce alte ansambluri instrumentale mai
sînt în localitate (în cadrul Căminului cultural)? în ce împrejurări se produc?
g) Eventual alte formaţii instrumentale (muzică cultă, muzică uşoară).

a) Care e

componenţa

componenţa
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Notă

importantă

a) Dacă în localitate există şi alte instrumente muzicale nemenţionate in chestionar, folosite pentru muzica populară. Care anume (descriere sumară a lor)?
b) Există în comună o colecţie (sau colecţii) de instrumente muzicale populare?
Unde anume (la cămin, la şcoală, la o persoană particulară)? Ce piese mai
deosebite cuprinde? c) In biserica din localitate sînt zugrăvite scene (icoane) în
care apar instrumente muzicale? Ce fel de instrumente (descrieri sumare) şi în
cuprinsul căror subiecte? De cînd datează zugrăveala? d) Se cunosc în localitate basme, legende, credinţe etc în legătură cu instrumentele muzicale populare şi cu meşteşugul dntatului din ele? La ce instrumente se referă? Rugăm pe
scurt subiectele e) Cei mai buni interpreţi din localitate (Se va indica numele
şi prenumele, porecla, vîrsta, adresa şi din ce anume instrument cintă. Numai
interpreţii de muzică populară.)

JUCARII SONORE""

I.

2.
3.
4.
5.

Care sînt jucăriile sonore pe care le fac copiii din localitate? (Rugăm a
se sublinia cele existente şi a se arăta în dreptul fiecăruia:· a) denumirea locală,
b) prilejul de confecţionare: oridnd, cu ocazia unor sărbători, într-o anume
vreme a anului ş.a., c) modalitatea de folosire.
Din tulpină de porumb. a) vioară cu arcuş, b) ţambal, c) pocnitoare cu două,
trei sau patru aripi, d) şuierătoare, e) altele.
Din lemn. a) chitară, b) cobză, c) ţambal, d) duruitoare, e) ţiteră, f) buhai,
g) fluieraşe, h) altele.
Din pană de gîscă. a) bîzîtoare, b) bîzîitoare cu corn de berbec, c) altele.
Din lut. a) pocnitoare, b) „totoroască", c) altele.
Din metal. a) signal, b) „trîmbă", c) morişcă-vîjlitoare, d) altele.

6. Din alte materiale. a) zornăitoare cu boabe în băşică de porc, b) ţambal din
cutii de chibrituri, c) corn d'e berbec, d) fluier de cucută, e) vrej de dovleac,
f) capsula ghindei de stejar, g) trîmbiţă de hîrtie, h) altele.

JUCARII SONORE PENTRU COPII
Se găsesc în localitate jucării sonore din lut ars confecţionate pentru
copii (cuci, cai cu fluiere, urcioare cu fluier ş.a.)? Scurtă descriere cu indicarea
denumirii lor. Cine le face (nume de constructori) sau de unde le procură?
x)

după

G. Suliteanu
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DIE ERFORSCHUNG DER „VOLKSORGANOLOGIE" DES BANATS
(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Die eingehende Kenntnis der Volksmusikinstrumente aus dem Banat muss
einen erstrangigen Platz in den kilnftigen etnologischen Forschungen einnehmen.
Dieses ergibt sich umso mehr da die traditionelle Volksorganologie mit der Zeit,
den Vorsprung an die Musikinstrumente neofolklorischen Ursprungs, verliert.
Die Erfilllung dieses Erfordernisses ist nur durch die Untersuchung der musikalischen Funde, der Erforschung der Arhivquellen und Bibliotheken, Folkloresammlungen, der Materialien aus den Phonotheken, dcr Onomastik, der Ikonographie
usw. măglich.
Das Endergebnis dieser Forschungen wird sich în Abhandlungen und Mitteilungen die den theoretischen Aspekt des Problems betreffen, konkretisieren.
Praktisch, der sicherste Weg der Fărderung der instrumentalen Volksmusik ist
die kilnstlerische Amateurbewegung.

NOTE LEXICALE (I)
(Etnografi 'e - toponimie)

Cunoscu1tă fiin:d i1llterdependenţa
rială, dintre paritioulari1tăţile de viaţă

dintl'e elementele de oulitrură mate:ale unrui grup etnic, pe de o parte,
şi graiul vorbit de aoestJa, pe de rută parite, legătma diinrt:re lucru şi
cuvînt - în general - , în~elegiem de oe sie impune cu neoesiitate studiul
in·terdisciplinar a.l unui aruumi1t domenJÎJU de vtaţă, ~oetarea imu1tilaiterală consitituindu-'Sle oa o metodă de 1uCPu absolut indispensabilă cercetătorului. Aşa, de exemplu, ·ounoaşitJerea originei şi evoluţiei sierusurilor
unui cuvînt, a 'răspîndkii şi frecV1eruţJei lui va deslluşi, fără îndoială, mrul1Je
dintre laturile ascunse ale :i1Slt10riei 1aicelrui lrucr;u pe oare ,cuvînrt:ul îl desenează şi despire ca.I"e nu avem sufiderute mă.rr-trurii rr:aiteria1e SlalU documentare.

argea ţesut) -

băteală

-

bătătură

-

război

„guerre" / război (de

vatale

Observăm pentru a ne opri doar la dteva exemple - că război
numele uneltei de ţesut, iesibe răspîndLt pe aproape întreg teriitorirul limbii
româneşiti1. Nu ,av·em cunoştinţă oa omonim~a război „guierI"e" război
(unealta paşnică) să fi fost discutartă undeva, aceasta fiind (ca de altfel
în cele mai multe oazuri de omoniimi1e) aoceptată oa un fapt .accidel1!tal.
Se pare însă că nu esite înrtîmplătJoare prezenţa 1acelui1a1?i radical
slav bot „băJtaie, bătJăliie" în ambii 1Jeinrr).'en:i, căci a bate arrie, pe lîngă
atîtea aH;e sensuri, şi pe acela de „a băga die ...a curmezişul, prirutI"e fir.ele
urzelei, aMJe fire şi ·a le îndesa lovindu-le cu w1~1Jalele" (DA); d. „Meşte
şuguri bătute (s.n.) cu buimbac" 2 • Băteala înseamnă bătătură, deci „firele
care se bat în urzeală", Lar pri:n 01rt:eni1a, după cum ne infonmează <:10elaşi
dicţionar, băteală esite chiar piesa ,ou oar:e se brut firele, adică vatale.
In trei \J1ariiarute, dar provenind din iaoeea~i rbemă bat-, rt:er:menul acoperă tot teri1toriul lingvistic riomâruesc: băteală (în Banait, 'I'Tansilvania
şi vestul Olteniei), bătătură, în 'al1lernanţă cu bătaie, (în '.I"esirul ţărrii) 3 •
Comparînd haaita ~ui vatale (h. 475) cu cea a lui băteală (h. 483) băgăm
de seamă că acolo unde se îrutreburl:nţiează vatale, şi nru brîglă SlalU pl.iura1
2

Cf. ALR I, s.n., vol. II, harta 470.
N. I org a, în Studii şi documente cu privire la istoria românilor, VI,

p. 156.
3

ALR, I, s.n., vol. II, h. 475; pentru a nu mai reveni, în continuare

numărul hărţii.

dăm

doar
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lul lui, brîgle, circulă variantele bătătură sau bătaie, căci vatale şi bă
teală, în formă monoftongată bătală intrau în „coliziune omonimică"
aitunci cînd erau folosiţi împreună şi deseori iscau con:l)uzii.
Cit despre originea bulgară a lui vatale (CADE) chestiunea rămîne
îndoielnică. Cel mrut arm puitea admdrbe ,o !'eluare a termenului din bulgară
de către români, după ·ce 1aici (în Umba bulgaTă) să fi pătruns din
limba română4.
ALR mai menţionează, ca simple reminiscenţe ale unei practici
străvechi, pe argea5, elemenrt lexical autohton 6 , cu multiple sensuri, dintre care pe noi ne initeres·ează aki sensul sinonim cu război (de ţesut).
Faptul că război s-a impus se daitorează fără îndoi,ală unor muHiple
cauze. ca şi în situ1ţia lui plug înlocuiitorul latinescului aratru, păstrat
doar în aromână, cu observaţia că în timp ce din coliziunea omonimică
arat „charru" (instrumentul) şi arat „labourage" (rezultatul a•cţionării
insitrumentului) urmarea a fost înlăturarea primului termen şi înlocuirea
lui cu plug, între război „guerre" şi război (de ţesut) concurenţa nu a
mai a\·ut loc, căci cele două cuvinte nu s-a stingherit: „războiul femeilor", pe de o parte, şi „cel al bărbaţilor", pe de alta, nu puteau provoca
situaţii de confuzie. Ba, poatie, tocmai sfe:rel,e lor semanitioe atît de
diferite le-au favorizat convieţuirea, dacă nu o fi intervenit cumva
şi factori extrnlingvis1tid, o anunnirtă imnie caine să le fi men1inJUJt. Expresia „fiecare cu războiul lui" nu e doar o simplă presupunere, căci în
legătură cu sus-amintitul argea se spunea, despre o situaţie nefirească,
o inversi1une de roluri, al1ta decît ooa start:ornicită prin tradiţie: „Mui erea
la război, cu bă·rbatul la iairgea" 7 .
1

ar. semte „sienitier" -

n. top.

Sămînţa

Menţinîndu-ne în acelel.'?i domenilll de viaţă maiterială şi îndepărtîn
du-ne doa,r aparent de chesitiunie.a în cauză, reamintim că termenii latini
4 Situaţiile sînt numeroase. Vezi în acest sens influenţele limbii româneşti
asupra celei bulgare discutate de Th. Capidan în DR, III, p. 129 şi urm. In alt loc
S. Puşcariu prezintă „aventurile" unui „cuvînt călător", colac, care de la sensul
primitiv vechi slav de „roată" a intrat în mai toate limbile slave, apoi de aici
în grai urile friulene, veneţiene etc.; românii şi-au alcătuit dintr-un fals plural
(kolac) un singular colac, ca sac/saci, şi sub această formă l-au împrumutat de la
noi bulgarii, ba chiar şi turcii; cf. S. Puşcariu, Limba română, voi. I, Bucureşti,

1977, p. 166.
5 „Groapă în pămînt, gaură şi patru pari, de punem picioarele acolo" (p. 791,
h. 470); „De vreo 50 de ani nu mai există argea" (p. 899); „N-a fost războaie (mai
demult), a fost cică în pămînt (argea), cum o fi fost, nu ştiu" (p. 928). Termenul
era cunoscut şi în Banat, după cum pare să sugereze cîteva nume de loc, nu îndestul de cercetate: Ardeiul, Argerul (Cîrnecea) etc.
G Cf. I. I. R u s su, Elemente autohtone în limba română. Substratul comun
româno-albanez, Bucureşti, 1970, p. 132-133.
7 Deşi istoria culturilor materiale menţionează şi pe bărbaţi îndeletnicindu-se
cu ţesutul, „faptele arată că şi războiul de ţesut (... ) a fost plăsmuit de femei" (I. E. Lips, Obîrşia lucrurilor. O istorie a culturii omenirii, Bucureşti, 1958,
p. 189. Cit despre zicală (menţionată de Zane în proverbele sale, apud DA, s.v.)
este evident că se ocoleşte repetarea cuvîntului, cu dublu sens.
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trames, deverticulum, meatus, semita etc., (laire numeau „drumul" au
dispărut din limbile :romantoe. Doa1r semita s-a mai păstrat în iar. semte
ou pl. semţi „poziţie; cărare; frontieră., hotar" şi în f:rianieezul sentierB.
Intr-o expresie ca cea citată. după Pouqueville, L'i vin'e tu semte (= Ii
iese în cărare) 9 e cliar că semte înseamnă „potecă. de munte". Cărările
care străbăteau ·OU'lmile înălţimilor de-a lungul lor oonstitui·au şi hotare
între două ţinrutUJ:ri saiu 1JerirtJorii iaile două lo·calităţi. Un ruume topic
Semitia cum îl aflăm pe hărţile secolului trecut 10 , în vestul judeţului
Caraş-Severin în apmpierea satului Goteşti (Hunedoar:a), a fost pronunţrut, probabil, rînd pe rînd, *Simiţa, *Sămiţa, *Sîmîţa, transfo:nmîndu-se
cu uşurinţă, prin etimologizare populară, în Sămînţa, oum îl notează
I. Lotreanu 11 • Fenomene ·a:seimănătoa:rie găsim ou prisosinţă în faponimi'a
tuturror ţinuturilort 2 •
După cum se pl'ezintă locul, este cLar că avem a face cu „o cărare
de....a lungul culmii" cal!'le, chLar dacă nu mai este în prezent hoitar între
două ţinuituri sau sa·te, a fost foarte pl'Obabil cîndva. De altfel, culmea
numită aşa se găseşte la linia de despărţire dintre ţinutul Severinului
şi cel al Hunedoal'ei.
lat. tram/trames - ar. tramă - a destrăma / a întrema încîlci / a descîlci - a urzi / a pune la cale

a

Intrie trames „cărare ocolită"t 3 şi trama „fir; urzeală" nu există
numai o asemănare formală, ci, probabil, a exis~a,t şi o înrudir e etimologică, semantică, căci simiHtudiniea dintre „cămre cu ocolişuri; îndlcită"
şi „încîlci1tura urzeiei" es:te evidentă; d. rom. încîlceală explicat de dicţionare prin slv. kl'ă citi, iar acesta din kl'ăk'ă „urzeală" 14 .
Revenind la trama, te!lla s-a pă!Sltrat în ar. tramă „urzeală" şi în
dr. destrăma. Pe acesta S. Puşoariu îl discută amplu în:tr-un arti.col în
care prre1a ettmologiile pmpuse de Cihac, Ov. Densusianu, da•r nu este
de acord cu înrudirea etimologică dintre a destrăma şi a întrema 16 • Deşi
conchide că „în limba română există un paralelism atît de perfect între
verbele ieompuse cu pI'efixul în- şi cele cu des-", încît nu îi esite cunoscut
,,nici un singur exemplu ca un verb compus cu des- să nu exprime
noţiunea opusă sau negativă faţă de cel compus cu în-" 16 , totuşi, în cazul
1

8

Cf. T. Pap ah a g i,

9

Ibidem.

Dicţionarul

dialectului aromân, Bucureşti, 1974, s.v.

Oficiul cadastral Reşiţa, Z 23, col. XXVII, Rusca. 227.
I. Lotre anu, Monografia Banatului, voi. I, Timişoara, 1935, p. 67.
Cf. deformarea slavului selca „selişte; vatră a satului" în Suliţa (O. Rău ţ
şi V. I o ni ţ ă, Studii şi cercetări de istorie şi toponimie, Reşiţa, 1976, p. 72).
13 Dcţionar latin-român, Ed. Şt. Bucureşti, 1962, s.v.
14 Cf. DA, s.v. Pus în legătură şi cu a încurca, acesta descinzînd la rîndul
său din lat. colis „caier; fir" (sub încurca).
15 ln DR, I, p. 235-236.
1s Ibidem.
10

11

12
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lui a destrăma - a întrema nu mai &l.mi1te oponenţa pe baza înrudirii
etimologice, căci „a destrăma nu se îrutrebuinţează niciodată decît în
înţelesul propriu de «a scoa•te firele dintr-o ţesătură ... , în funcţiune reflexivă, despre ţesături, ·~a se zdrenţui» şi că „nici măcar nu se poate
spUJlJe ••sănătaite deS'trăimaită ... 17 . De ce nu arm admite însă următorul
raţionament. Actualul înţeles al lui a destrăma este o fază a evoluţiei
semantice u1terioare, iniţial termeruul să fi însemnart; „urzeală detericrrată încăldtă", incit „refacerea llil'zelei des.trămate" să fi fost exprimaită
prin sin1Jagma „ urzeală îrutrămaită". Analog ta dintre această „revenia'e
la normal" şi „întrema.rea omului drupă boală" nu ni se pare deloc
forţată. E drept că nu se zice „sănărt;a:te destrămată·', dar de ce să ni
se pară cu totu'l neobişruuiit ca, admiţînd originea lor comună, compusul
cu des- să se întrebuinţeze numai în sens propriu, iar cel cu în- numai
în sens figurat. Oare să nu fi acţionat şi aici „boala omonimiei", încît
înlăturarea unor eyentuale confuzii să se fi făcut prin speciali:mrea
fiecăruia înitr-un singur domeni111.
Este posibil ca a încîlci să nu fie străin de slv. k 'ălciti, dar, fără
a încerca să lămurim aici liuoruri.le, atragem atenţia asupra expresiilor
sinonime a urzi (ceva împotriva cuiva) şi a pune la cale, a antonimiei
dintre a încîlci şi a descîlci (şi calea, drumul, nu numai firele urzelei) şi
asupra cvasisinonimii dintre .antonimii a încălci / a descîlci şi a destrăma / a întrema, oeea oe ne face să criedeim că a eristait cîndva un
sinonim al Lui cale, ''·tram sau *tream desoendent din l1ait. trames, iar că
acesta să se fi înrudLt semantic cu trama 18 •

rostul (pîn:oei) / gura (pînzei)
chiţi crîşcofi a cîrşi

craciche

(craşche)

-

crăş-

Pentru rostul (pînzei) (h. 450), în partea nordică a ţării se zice cruce,
iar în p. 29 (Seioăşeni - Banat) s-a înll'egistr.ait crriSki (în transcriere
Htemră craciche sau craşche) 19 . Termenul se înrudeşte ou crăşchiţi d[n
expresi a „se f.ac firele crăşchiţi" (= se încîlcesc) 20 ; cf. crîşcon „unea1tă
de ţeSiUit (fă!ră alte expliioaţi:i), răspuns da1t la Chesitionianul H~deu din
Izvernia (Mehed~nţi), terimen griupat de DA sub crască „soîndu.['ă, pră
jină lungă pe care boiangii înitind fi~ul. vopsit, peI11bru ea să &e usuce";
cf. craschiţă „creangă ou două narmuri egale ... ", expl1icait din ruteanul.
kraska ,„culoare" (DA), etimologie inaoceptaibilă perutru crîşcon din IzV1erna, căci se opun aria geognaf:kă şi tema „crîşc sau *crîcic obţinută
1

1

1

17

Ibidem.

Am mai adăuga două observaţii: a) trames se înrudeşte cu obscurul drum;
rom. tream „şopron" pentru care se dă originea bulgară sau ser. (CADE) s-a format
probabil în lumea balcanică printr-o evoluţie de sensuri mai complicată; cf. de
la drum, cale la „capătul acestora" „înfundătură• etc.
t9 Fluctuaţia grupului consonantic -şc- / -şcc-, aşa cum aude în muşc, muşcă
etc.: muş.fr, muşscă (Cîlnic).
20 Notat de noi ca răspuns la întrebarea 5902, h. 468 (Cilnic).
1s
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sufixului -on. Să exiisite vl"eo legăitm1ă îrutJre ve-rbul
a cirşi, „a se îndrepta spre cineva" provenit din ser. krciti
drum " 2 1 şi aiceşiti ·!Jenmeni priviJtori la indu:stri1a oa:snică a ţesu
tului, ca cele a'I"ărtaite mai sus despre cale şi urzeală? PeDJtru similitudi:nea
unor sensuTi, menţtoniăm că sicr. krCiti înseamnă şi „a defrişa", deci
„a-ţi deschide cale prin încîlcitele hăţişUJri ale mărădnilor" şi că în
Oer-teja (Abrud), rost însiearrr.nă curătură, deci „loc defrişart" 22 •
după

înlăiture!'ea

bănăţean,
„a-şi croi

n. top. Bucuru 1

n. top. Mirele

La toate popoarele cărora le sînt caracteristice străvechi îndeletniciri pastora1'e, vom îrntîlni în toponimia 1or aotUJală nU1IDe topiice oare
reflectă şi pă1 sitrează pînă a1sităzi măl'turii despr e păsitorit. De mulite ori
aceste urme şi-'aU modifiica1t îrntr-artît forma lor iniţială, îndt ou gr€'U le
mai putem în~e1ege sensul primHiv şi tort artît de greu le puibem descifoa
originea. Initr--o lucriare cu oarecter monogriafic dedicaită păstori1tulu:i la
români, Th. Capidan ·observa că „ va fi exilstînd în 'toponi1mi1a aicesitor
popoa re şi nume de locuri ou o formă rn:ai compHoa:tă (... ) oa'I"e trebu1esc sitUJd:tart;e, .sipI"e a rue putea da seama despre intenisirtatea vteţii păsto
reşti La noi" 23 .
Lăsîrnd la o parte specu1aţii1e ca'I"e ee făoeiau desprie „păstoritul
nomad", ne dăm seama de firescul sii1tuaţi·ei cînd .turmele malI'i de oi
pendu1au înt!1e munite şi şes, îrntre văratic şi iernatic, mobilul principal
al acestei transhumanţe constirtJuindu-1 existenţa păşuniLor, oaimoteiris;ticele lor. In !'ef.erinţele păstorilor despre aceste locuri se dădeau indicaţii
cu privilre l1a cal:itiartiea păşunilor: acesteia enau bune, frumoase etc.; La
poziţia lior faţă de soal'e: ooasbele munţilor e!'au luminoase, însorite;
păşunile aveau, ded, oaliităţi de OaJl'e depindea prodUJcţi1a de 1aprte.
Se înţe1ege că orice cuvîillt ·Ciapaibil, datoriită conţirnutului săiu semantiic, să dea lămuriri despl'e poziţia siaiu caHitaitea păşunilor, putea fi întrebuinţat şi atribui1t ca IllUIDe propriu n~uniţilor, plailllrilor şi coa,stelor acoperite cu păşuni. Desigur, aoeleaşi ·cuvirube ern1u folosi.te şi perutru a
califica pensioanele, lucrll!rile, ÎI11cî1t, daită fiind legătura dintT'e om şi Zoe,
dintre antroponim şi toponim 24 , este greu de precizat în prezen,t dacă
un nume numi1t Frumosul, ca să luăm un exemplu 1arbiltrar, a fost DJUmi1t
de la bun îrnoeput aşa pentru păşunile sal1e, sau i s-a dait numele - oa
în aitîtea alte cazuri - după ·Ce al propdetarului de turme, stăpîn odini.oară al aoesitui mruI11te. Cine poame şti cînd este vorba de o îrnsuşire
a terenului siau cînd de un nume pemonal în sitll!aţia ln0urilo1r numite
1

1

1

1

21

ă m u 1 e s cu,
Bucureşti-Pancevo,

Cf. D. G

dacoromân,

Elemente de origine
1974, p. 113.

sîrbocroată

ale vocabularului

Cf. ALR, tom IX, s.v.
Românii nomazi, în DR, V, p. 332.
24 Există un număr foarte mare de toponimie create din antroponime, dar
aceasta nu surprinde, căci între numele de loc şi cel de persoană a existat din
totdeauna o strinsă legătură, un raport de interdependenţă.
22

23
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Locul Frumos, Piscul Frumos, Frumosul etc., ori Muşatul, Bunul sau
Dobra? 25 Prezenţa ambilor itermen.i ai toponimului compus (apelativ:
munte, coastă, plai eitc. şi determtiruant: bun, frumos, muşat etc.), ca în
Piscul Frumos, ne oferă o Slituiaiţie cit de >Oirt clară, relaitiv clară, căci
şi atunci au putut interveni analogii, explicaţii de ruatura etimologiiloc
populare etc.
Acum aproape opt decenii, O. Densuşianu atrăgea atenţ1a că numele
topke Bucuru, Bucura nu provirn din antroponime a căror etimologie
::onstă într-o trimitere la verbul a (se) bucura cu sensul cunoscut astăzi.
A existat, fără îndoială, un adjecrtiv bucur,-ă în legărtură ou noţiunea
,.fru..'1:os'', al cărui înţeles actual „s-a pUJturt uşor dezvolta di:l c2l primitiv"26. O. Densuşianu ruu ne spunea însă dacă adjecrtivul bucur,-ă se
aplica numelor comune, întocmai silllonimului său de astăzi, frumos,-oasă,
deşi trebuie să înţelegem din exemplul bănăţean .,asta-i gură bucură
(= frumoasă)". că bucur,-ă ena viu în gnai p1nă nu demult, dacă nu o
mai fi foloei1t şi în prezent în uniele părţi ,ale Banatului2 7 •
In acelaşi studiu se observa împrejr1.wairea că numele de persoane
Bucur, Bucura „este năspîrudirt ou deosebire priI11tre cioband" 28 şi că. potrivit concepţiei sia.Je cu privire la locul de formare a dialectelor româneşti, acesta a fost adus în nordul Dunării de păstorii veniţi din sud
care au pătruns în Oa.rpaţii noştri 29 .
Cit despre ar:iginea numelui comun, O. Densuşianu sugera apropierea lui de alb. bukure „frwrr:os", bukuri „frumuseţe" şi bukuron' „înfrumuseţez"30. O siruteză a tuturor ipotezelor privind originea lui a bucura
ne-o dă I. I. RlllSsu care ra.dmilte în final ul acesteia că „o idenrti1tate
bucura - 1alb. bukure este evtdentă, deşi sens.'l.Lrile aotuale diferă ca
urmare a uniei lungi evoluţii separate a celor două idio:nuri" 31 .
Irutr-un studiu al 11Ui J. Mra.6urek despre toponimia românească din
Va1ahia M0rravkă, pe lîngă ra.J1te nu1me itopi,ce româneşti, era notat şi apelativul bukerişu „loc bun de păscut" 32 . Aşa dar, fără a lua în discuţie
aici pairtea finală a terrnenulrui, tema, evident id:enrtiieă cu adjecrtivul
bucur,-ă, era folosită pentru desemnarea terenurilor cu păşuni bogate.
Avînd în vedere contextul eoonomico-geografk în care apar numele
de locuri Bucuru, munte în Ţ<Wcu, de unde Valea Bucurului, Bucuroasa
Mare şi Bucuroasa Mică, rtort aiici, apoi Bucurosu, îrunegistrait cu vra.rfantele
Hucuruşu şi Bucuroşu (acestea din urmă modificate, primul prin analogie
1

Cf. Iorgu I or da n, Toponimia românească, Bucureşti, 1963, p. 110.
Ov. Densuşianu, Opere (ediţie îngrijită de B. Caz acu, V. Rusu şi
I. Şerb), voi. I, Bucureşti, 1968, p. 473.
27 Menţionat de S. Li u ba şi A. I an a în cunoscuta lor monografie; apud
Ov. De n suşi anu, op. cit., p. 473, nota 1.
2a Ibidem. Pentru frecvenţa numelui printre ciobani, v. C. ConstantinescuMirceşti, Păstoritul transhumant şi implicaţiile lui în Transilvania şi Ţara Românească, în secolele XVIII-XIX, Bucureşti, 1976, în tabelele anexe.
29 Ov. Densuşianu, op. cit., p, 473.
30 Ibidem, p. 473.
31 I. I. Rus su, op. cit., p. 143-144.
32 Apud Vintilă Mi hăi 1 e s cu, în Institutul de geografie. Lucrările simpo25
26
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cu numele topiioe ou aspect dinninuiti.val, cel de al doiliea prin 1analogiie cu
toponimele cm determirumMll adjeotirval roşu, întîlnit dieseori)33, aceste
nUJmiri au foot da:tie, pmbabil, locuri1or în legă.tură cu oal;iJtaJteia păşunilor.
In sprijnul acestei prezumţii stau poziţia lor faţă de soare, poziţie care
a tnfluenţiart; ficworabil oalitaitea păşruniilorr, precum şi V'aloorea sufixului
-os, -oasă, speciaHZiaJt perut:ru a irndtca o oaraoter1sti:că a locului şi oare
are în acelaşi timp şi avantajul <J:semănăTlii formale cu adjectivul frumos,
-oasă.

Despre antroponimele Mira, Miru, Th. Capidan făcea următoarea reorig:ineia loir nlll es:te slv. Vladimir, un hipooor.tstiic al ace6t1Uiia., ci
trebui·e căutart în alb. mire „bun, frumos", el făcînd parte, deci din fondlul comun romârn°'"ailban 34 . Ca nume de persoană îl gălsim menţionaJt cu
indioaţiia „vlah din Seirbia", în v·ari13111rtla Mire, în ~mul 1348 35 .
In Banat, în vecinătatea numelor de locuri discutate mai înainte,
derivate din bucur,-ă, la nord de Gugu se află versantul numit Mirele, pe care exista în secolul trecut o mare concentraţie de stîni3 6 •
In afară de aioesta a:m mai nortaot Pîrîul Mirei, Poiana Mirei (Rusca Montană), Şestul Mirului (V1al1eia. BolV1m;;niiţei). Actualul niume 1topic din hotarul
Petroşni~ei, Miraia, păstrează .aminrtirea 'l.lil1iei 1aşezări dispăirute, menţio
nată pen:tru îrntîia oairă docUJmentiar La anul 1468 37 •
Cel puţin o parte din acestea sînt mărturii ale faptului că a existat
pînă îrutr ....o vreme un termen mire cu oare enaiu oalifioaite pă·şuruHe, dar şi
persoanel1e, termen sinonim •OU bucur, -ă. De altfel în luicrarea monografică amintită La înicepuJtul acestei comuni1cări, Th. Capidan ruota în grai ul aromânilor că Locurile de păşuna·t, „cu iarbă deasă" sînt numite în sud
ma:rcă:

mire 38 •
n. top. Cernele -

cern,

-ă

In l1lliCI'area sa oapi1tală ded.ka1iă toponimiei romârueşti, Iorgu Iordan, cons:ideră ·tJoaite numele topi/Oe de pe 1teri·torilul I1omânesc derivate
din tema cern, ca fiirud origine slavă39 . Aşa de pildă, nume oa Cerna, Cernaia, Cernata, Cernita, Cernaţi etc. sînt socotite sinonime slave ale lui Neazionului de toponimie, Bucureşti - iunie 1972, Bucureşti, 1975, p. 57.
33 Găsim fapte analoge şi în toponimia românească din sudul Dunării; cf.
Voiusa (Văioasa), Lemnuşa (Lemnoasa); apud. Th. Capidan, op. cit., p. 232; 246.
3t Idem, în DR, II, p. 491.
35 Apud N. A.
Const anti nes cu, Dicţionar onomastic românesc, Bucureşti, 1963, p. 445.
36 Cf. reproducerea dată de noi în lucrarea citată la nota 12, p. 59.
37 Cf. C. Su ci u, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. II,
Bucureşti, 1968, p. 374.
3B Th. Capi da n, în DR, IV, p. 277.
39 Cf. I. I o r d a n, op. cit., p. 118.
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şi sînt corespondenţii slavi respectivi: slv. erunu blg. ceren, -na, -no
etc.4°. Deci, după cum se poate observa, nu este pomenit vreun românesc cern, -ă, element comun. Nici I. Conea, nu aminteşte un asemenea
termen comun românesc aitunci oînd discută un paralelism din Oltenia,
Cernaia - Negraia, lăsînd să se înţeleagă că formaţiile din radicalul cern
sînt creaţii toponimice slaNe, după modelul oel'Or româneşti 41 .
Este inrteresaint de sesi:zia:t că principala lucrare lexicografică românească, Dicţionarul Academiei (DA), menţionează adjectivul românesc
cern, -ă (masculinul refăcut, de fapt, căci izvoarele ne oferă doar forma
lui feminină, cernă „oaie neagră"), înregistrat de Haşdeu în Chestionarul
său (Grindeni-Golj şi Draicea-Teleorman); cf. o menţiune din Monitorul Oficial din 1907, „Opt oi, şi ,ainume unia cernă, breaz.ă în frunte".
La acesitea trebuie să adăugăm şi pe Cernea ail!troponim şi zoonim (nume
de vaci sau boi), Cernei „nume de dine ciobănesc" (Haşdeu-Chestiona
rul, în Rîmnicu Sărait), Cernăuţ Il!Ume de bou (Idem, Bozieni-Neamţ).
In timp ce cern, -ă este pu:ţin cunosout, probabil astăzi nefolos"irt,
dispariţia lui dartorîndu-se iară.şi din cauza omonimiei, a cerni „a înnegri" cu serus trainzi!tiv; apoi cu cel de „a îndolia" şi reflexiv „a se întristia" şi mai ou seamă cernit, pairti:cipirul 1aicestuia, sîillt Îillcă activi, datorită intrării lorr in limba literară, productivităţii deriVlaitive a luâ. a cerni:
cernitor, -oare ad.j., cernire, cernitură şi, mai ales, cerneală, asupra că
ruia vom maJi iru;ista puţin.
Cerneală a.re sensuri multiple, concrete şi abstracte, dmtrre care
men ţilQnăJm „faptul de a cerni; ,cern:We", deci echivaleillt cu „înnegrire",
„durere"; „doliu"; „tristeţe", apoi „culoare neagră cu care se vopsea mai
a1es fibrele teXlti1e şi părul"; adărugăm sensul de „humă, pămînt negru
etc., folosit la înnegrit obiectele de uz casnic, pereţi" etc., deci colorant,
în general, de natură argiloasă, îrntîlnit în graiul din Banat, în partea
sud-estică, în aşezările de pe Valea Bistrei şi cea a Timişului42 •
Cîteva nume de locuri atestă o dată în plus răspîndirea acestui termen, raci Pîrîul cu Cernele (Miairga), Dealul Cernelei şi Valea Cernelei
(Bănia), Cernele (Vîrciorova) nu semnifică altceva decî:t locuri pe care
se găsiesic col!orian1ţi, cernele, de oaire iarminlteam mai SUJS.
HeveninJd la· ad.jectiNrul cern, -ă ne punem înitrrebanea: n-<a avut aoestia
cîilldva o ciricuJiaiţie mai largă iincît să fi fos.t acorrdiait oa atribut şi altor
lucruri, nu numai animalelor, aşa cum pare să ne sugereze puţinele exemple din DA? Cîiteva al1te date din toponimia hotaru1ui sartrulruă. PeitJroşniţa
pair să rălspumidă afirma1liv acestei îrutrebărri, în seillSul oă ceea ·oe numim
astăzi Pîrîul cu Cernele să fi fost aJrtădată şi în anruimirte lOCUJri numit

gra

40

41

Ibidem.
I. Con ea, în Terra, 1965, nr. 3, p. 53.

42 Şi nu numai aici, ci pe o întindere mai mare. Pentru Pirîul cu Cernele,
v. D. Jo m pan, in StComC, I, 1975, p. 102.
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simplu Cerna, după cuun şi o buoa1tiă de terien pe .oare predomina argi1a
de culoare neagră, să fi fost nuunită probabil cu acelaşi termen, deci
Cernă. Căci pîrîul Cernişoara diin hotarul Petroşniţei, 'apoi looul nuunărt;
Cernişoare din izlazul acestei localităţi, reprezintă evident diminutive
dintr-un Cernă; cf. Neagra - Negrişoara, deci un diminutiv comun cernişor „negrişor; negruţ". Infonmaitorul dă următoarea explicaţie locului:
„aici se găsesc că'rbuni, adică cernele de fărbuW'. Cît de produotiv era
cern, -ă pe ·aicesite locuri se desprinde şi din faptul că nu departe de
Cernişoara găsim Valea Cerneţului, ioar•e se despairte în două văi mai îngusite şi mai sourtte, Fera Mare şi Fera Mică; dealul din apropiere sie numeşte Dealul Cernicului, i1ar un alrt:ul Cernicova, dieriviat evidienit slav, oa
de altfel şi Cernovăţul, tot ai.ci43.
ln acelaşi context geografic găsim aitît seriii sinonimice, cît şi .antonimice, rueoesiare cînd Sie iveşrt:ie nevoia diferenţierii locurilor: Cracii Că
trănii, o pădune au ceri, UJnde Sie fă·ceau cărbuni, Ţărîna Albă, loc cu
pomi.
PUitem spune că, chiar daică 1astăzi cern, -ă apel,aitiv riamâneS'c de origine slavă, nu mai este folosit, el 'a existat altădată şi era utilizat în
variate situaţii, Cernă înseunnînd, deci, în domeniul toponomastic „Pîriul Newu" S1a1U „Locul cu Păunîrnt Negru''. Cazul aoesita s-air aidă1Ugia aitîtor altora, ceea ce impune prudenţă în aprecierea unui toponim cu privire la originea lllli44.

„

„

„

La oapăJtul acestor nior!Je de ling~1sit1că, etruogmfie şi despre toponimie, ca deţiinătoa.rea unor dovezi pe oare ruu le găslim în doouime111te, putem spune că, urmărind istoria unui cuvînt, evoluţia lui, aducem deseori
informaţii noi despne :iisitoria unor lucruri saiu a1e unor e1emerute de viaţă
materială şi spirituală a oamenHor acestor Looumi, despre oare din pă
cate, ne lipsesc de foarte multe ori mărturiile scrise.
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43 Ca un nume de loc să fie numit Cernişoara se înţelege că un altul din
apropiere trebuie să se numească Cernă sau să fi existat un apelativ cernă. Nevoia
diferenţierii a impus folosirea şi a altor diminutive (cf. Cerneţul, Cernicul etc.).
Dacă în privinţa lui -eţ şi -ic nu putem fi siguri că au fost utilizate de români,
aceste sufixe existînd ca mijloace derivative şi la vorbitorii unor limbi slave, în
cazul lui Cernişoară, acesta a fost dat fără îndoială de români.
44 „Cînd
un apelativ de origine slavă care stă la baza unui toponim nu
există astăzi în graiurile româneşti, nu putem exclude posibilitatea ca el să :Ci
existat şi să fi făcut parte din lexicul limbii române şi, deci, a putut servi
românilor la crearea unor toponime" (E. Petrovici, Studii de dialectologie şi top1Jnimie (volum îngrijit de I. Pătruţ, B. Kelemen şi I. Mării), Bucureşti, 1970, p. 265.
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NOTES LEXICALES

(Ethnographie-toponymie)
(Re sume)
Apres on exprime quelques considerations sur la relation chose - parole,
aussi sur la necesite des phenomenes dans leur interdependence reciproque, l'auteur propose quelques explications pour război „metier a tisser" et les autres termes de ce domaine: vatale, bătătură etc.
On discute le nom de lieu *Simiţa, •Sămîţa, •Sîmîţa Sămînţa qui conserve
le lat. semita „sentier"; la relation a destrăma „effilocher" - a întrema „se retablir" le theme commun de ces deux termes lat. trama puis la relation de lat, trama et trames. On donne les etymologies des termes regionaux de trame: craşche,
crîşcon etc.
Ensuite, on demontre que les toponymes de type Bucuru et Mirele n'ont pas
toujours une origine anthroponymique, car le nom commun bucur, -ă et mire
ont eu autre fois, en dacoromaine aussi, comme en macedoromaine, le sens „beau,
belle", qualificatif confere aux montagnes, ou les bergers trouvaient des paturages riches.
En partant de la remarque de E. Petrovici, selon qui il y a des toponymes qui
proviennent d'appelatifs communs qui ont disparu en roumain, mais qui ont y
existe autrefois, l'auteur demontre que l'appelatif commun cern, -ă adj. a eu une
utilisation plus rependue que aujourd hui.

ARHEOLOGIE-ISTORIE

SF!RŞITUL

CULTURII VINCA-TURDAŞ !N C!MPIA
TRANSILVANIEI

Cercetările arheologice efectuate în ultimii 15-20 de ani pe teritoriul Banatului, dar mai ales ce1e din ultimii 10 ani din Ba111aJt şi Transilvania, preCUIITl şi nu1meroasel:e cernetăr1, prielrucrări de marberi1ale, -articole de sinteză ori publicare de maiteriial ·a<Supra oulturii V1năa (Comşa
1969, Comşa 1969b, C01IT1şa 1971a, Comşa-Răuţ 1969, La:Z:a.['o:vici 1975 vezi
aki şi bibliografia noastră) 1aJU permis precizarea evoluţiei acestei civilizaţii, periiodizarera ei (Lazia:I"Ovki 1977) pe .terirtod ul Bainaitului şi al întregii ţări.
In ves tul Banaitulrui şi pe teritoriul ţării învecinate, R. S. F. 1'ugoslavia, cultura Vinca îşi continuă evoluţia în fazele C şi D (Lazarovici
1974). In sudul Ba111a.1tului, darr maă. ales în sud-est, oulrtJuma Vinăa ·este înlccuită de Sălcuţa (Lazarovici 1977b). In estul Banatului au loc fenomene
de retardiţii: Ruginosu, Honorici, Homojdia (Lazarovici-Stratan 1975.).
In nordul Barnaitului în jumărtatea nord-vestică aiu Loc sinteze ou faze
evoluate bamdkemmioe (Lazarovid 1975 şi LaeJaroviJoi 1976). In noru-estul
Banatulrud si111t oorrmalia.Ite descoperiri Peitr.eşti (LazaT10vici 1976 Abb. 1)
cu care cultura Vinea intră în contact.
In OHenia, în unele zone, au loc fenomene de retardiţii ale unor
comunităţi puteirni.oe carie nu ·aiu fost 1ainihilarte de şocul bronzul1UJi tÎ1111puriu sudic, al eneoHticulu.i vechi de La 11101, cazul aşezării de la Rast. In
a1te părţi ale Olrteniei se fonmează cu11nma Să1ouţa. Din păoaite sî111t prea
puţine maite·rial:e Vinăa nou pllliblicarbe perntru a av.ea cerrt:1trudini.
In Transilvania cercetările noastre din ultimii ani de la Iclod, într-un
marie .cimitir şi aşeziarea contemporană 1ui, ne-a.u permis a emiite cîteva ipoteze privind sfîrşi!tul ·CUiturii Turdaş, riel-aţme sia[ e cu rute girupe
locale, priecum şi locul descoperirii de 1a Iclod în oadrml neoliiticului
TI'ansilvaniei (Fig. 1).
1

1

1

1

DESPRE CIMITIRUL NEOLITIC DE LA ICLOD.

Cimi1tirul se află pe mallUl drept al Someşului M~ic si11:ru.at la 300 m
aimon1le de aşemrea nieolirtică fiind OUilJOOCUJt de moo mul'tă vrem.e 1 . Locul
se află într ...un cot arotiv ia.I SooneşruJ.ui oa1I1e a <listPus 70-800/0 diin ci• Comunicare în limba germană la Congresul al IX IPP-NICE. 1976.
Ros k a 1942, 193-194 (vezi aici şi bibliografia mai veche). Materiale descoperite
mai nou sînt în Muzeul din Gherla duse de fraţii Rusu din Iclod şi la Muzeul din Cluj-Napoca
aduse de fraţii Rusu şi Liviu Blaga.
1
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mitir. O parte a rnaiterti.ialiu1ui arheologic găsH în rr:al sau spălart de .rîu a
fost recuperat pînă în 1970 şi se a.flă la Gherla. Inventarul , parţial, a 9
morminte ·a fost recuperat şi se află la Muzeul de istorie al Transilva-

t.

o .2

Fig. 1. Harta descoperirilor neolitice tîrzii din Cîmpia Transilvniei. Legendă 1 A ~ezări cercetate
apar/intnd grupului Iclod. 2 Aşezări necercetate cu materiale Turdaş tfrziu şi gr. Iclod. 3 Aşezări
cu elemente ale grupului I clod. 4 Cimitire cercetate aparţinînd grupului I clod. 5 Localizare nesigură.
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ntei din Cluj. Oercetă>ri s-au f.ăcUJt în anul 197 ~ cînd s-a săpat numai m
pentl'U că pe t01t parcurisul oercetă:r>Ho·r nivelul Someşu1ui a fosrt
ridicat, deasupria nive1u1u:i schel,e<telor. Ia anii 1974 şi 1975 aiu fosrt cerceimte sis1bemaitk în1că 22 de morminte. Au fost semna1a1te două grupări
alăiturnte şi un mormînt izoll(llt la 70 m aval de la,tum nordică a cimitirului.
Stratigrafia. Swb stmrtul de humus a:crtual este un ni\Jlel de aluvionări
vechi de cca 3-400 ,ani după care urmează un humus negru gros de
0,60 m, strat ce se întinde pe toată Lungimea aşezării cimitirului şi încă
în afară ou 200-300 m. ln partieia super~oairă a humuSIUlui se găsesc fragmernte ceriaunke de epocă romană şi post romană. La mijloc şi ·Spre partea
infeirioiară sîrut foa,gmente ceiram1oe neoliitke. Sub stmtul de humrus urmează un striait brun, r:e alocuri spălat, sub cave urmează aluvionăd
din pI"'llndiş saiu ntsip de rîu.
Descrierea mormintelor. (fig. 2). Morţii 1a1u fost ,a,ş.ezaţi în gropi de
0,45X1,10 m (perntru copii) şi de 0,60/0,80X1,70-2 m. (perntru iadul ţi).
Disbanţa înitlre gropi este de 0,60 pînă lai 2 m. Gmpile alU fost să.ipate pînă
1a adîncimea de 1-1,10 m penibru copii şi 1,70-2,40 m pentru adulţi.

aşezare

1

Fig. 2 lclod, morminte in situ, Cimitir B.
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Scheletele sînt orierutate est-vest (cu capul la apoo) avînd mici variaţii
determinate de antomipul la oare ,aJU fost îngropaţi. Puţine mormmte
sirut bine păstrate (M2 7 -2s), la cele mai multe s-au găsit doar oasele
mari (M13-ts, 22, 2s, 2s). Scheletele au fost aşezate în mijlocul gropii, uneori
în diagonală (M 18 , 27 ). Morţii SÎIIl't în poziţie Îilltinsă, pe spate, cu capul răs
turnait spre dreapta ori ·stînga, cu b!riaţele încrucişate pe piept sau bazin,
uneori indoi,te din oot spre umăr, sau din oombi.naţii îrutre cele trei variante. Inventarul funerar, de obtoei vaise, a fost depus, deodată cu corpul,
în groapă lingă picioare, corp sau cap. Uneori cite un vas se află lîngă
cap, pe piept sau a fost ma~ sus în umplutura gropi:i. A1te obi.ecte depuse
ca inventar funerar sîrut: topoare trape:zJoidale sau calapod, spatule sau
împungă1toare de os, oase ou uirune de pre1uarare şi un Krummesser. In
1.1.Il!ele vase s-.au găsirt: şi bulgări de ocru. (fig. 5-7).
Descrierea ceramicii. Factura. O statistică făcută pe cca 100 de vase
arată următoarea proporţie a cerarrniicti: 6,80;0 ceramică de uz comun,
13,60;0 semifină, 79,60/o fină din care 32,70/o este de culoare gălbuie,
29,10/o cărărnizie-'I'Oşcată, U[iID'8.ltJă apoi de cărămizte, brună ori alte nuanţe
derivate din acestea. Culoarea neagră şi neagră-cenuşie apare doar pe ceramica semifină din care 800/o ,este în initeriorrul viaiselor oaire esrbe, de
obkei, foarte bine lrustrrud!t. Ceram~oa brună estJe în pmporţi1e de 300/o pe
mairfă semifină. şi 600/o pe fină. CeTamruca fină are, de obicei, un slip
galben-verzui de oele mai mulrte ori cojiit. La ceramica fină 50fo este
a'!'Să cu flecuri.
Formele. In general apa~ aceleaşi forme de vase. Cel mai des întîlniit
este vaS!Ul oili.Jnd:r:i.c (tip A) cu demă toarte, buza evazaită urmat apoi de
tipul B eupa ou picioir înalt şi gol în interior avînd trei variiante în funcţie
de forma piiciorulu:i sau a corpului cupei. V·asul g1obul1air (tip C) cu buza
eViazată şi ou profil în formă de „S" are dou.3: variante: una echilibrată, alta cu pairitea inferioairă mai scurtă. Strachina este tronconică
(tip D 1), semisferică (tip D 2), cu buza lobată (tip D 3 ) sau de formă globu1a.ră (tip D 4 ). A1te forme sînit: vasul patrulater (tip E), bi!1Jronconic
(tip F 1 _ 2 ), unul globu1aT (tip G) şi uruul pirifoom (tip H) (fig. 3-4, 8).
Ornamentele. Vasele sînt decoraite prin benzi irucizaite umplute cu
tăieturi, triunghiluri cu puncte, benzi de incizii, apăsătmi rotunde pe capete de meandre ,etc. Motivele sîrnt benzi drepte dispuse orizontal, vertical, în ztg-zag, în vinclu, r01mburi sau 1lri!unghiuri (fig. 9).
Pictura este cunosootă în cimLtiirul A numai pe două vase, ambele
străchini lobate. Pictura este reali;za;tă după ardere cu motive întunecate
pe un fond alb văros, în tehnica pastoze sau crusted, pictat cu motive
groase cu o vopsea probabil, bituminoasă. Motivele constau din benzi
laite cu haşwiurd. sau punicite pe linie ce formează meandre.
Materirolul antropologic este încă în studiu la I.M.F. din Cluj.
1

Fig. 3 Iclod, forme de vase, Cimitir A.

Fig. 4 Iclod, forme de vase, Cimitir A .

Fig. 5. Iclod, Cimitir A, M 11 •

Fig. 6 Iclod, Cimitir A, Ma-•·

Fig. 7 Icvod, Cimittr A, Me-a·

Fig. 8 Iclod, Cimitir A, frecv enfa form elor de vase.
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Fig. 10. Tabelul cronologic al aşeztlrilor neolitice cu materiale Turdaş ttrzii şi ale grupului Iclod. Legendtl 1 Picturtl tnainte de
ardere. 2 Picturtl duptl ardere. J Elemente comune gmpurilor Turdaş tfrziu şi Iclod. 5 Grup cultural tnrudit cu Iclod dar format pe
alte bze.
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LOCUL DESCOPERIRII DE LA ICLOD IN CADRUL NEOLITICULUI
TRANSILVANIEI

In materialul de 1a Idod se com;tată două comporueI11te: una rtu.rdă
cu incizii şi ·o aJJta cu ceriami'Că pieta-tă, componente oe s:e observă
forme. Momentul cronologic de care ne ooupăm începe la orizonrt:
Vinea B 2 şi durează pînă în Vinea C. In acest răstimp, în vestul Transilv:aruiei, sie întîlnesc urmărtoa1rele sirtuaţii: 1oul1tUTa Turdiaş se r:upe de cercul vinJCilain arvînd o evioluţie locală; •sie înmulţesc elemen1tele tisoiide în
ceroul Jburdăşan; şocul Vinoa C nlll sie !'esimte în Transilvania direct; în
aşezări Vinca-Tu.rdaş îşi face apariţi•a o ceriam1că pictartă ce apa:rţine
a1tui cerc oultmal învecina1t ou cel Vinăa-Turdaş; cericul cultural cu
cernnnkă pictată este cunoscut sub tenneni1: Lumea Nouă, Ti!Sa piieitart (sau
Trsa II), fadesul Tărrtălr~a-Tărnaş, Turdaş-Tăulaş, Săioui1eni, HeTpaly etc.
Ruperea culturii Turdaş de cer·crul vinctan a fost predzată de
N. Vlassa ca începind de La oriz.0111t Vinăa Bl. I. Paul o crede mai de
Umplllriu sepaTaită şi menţine termenrul de Turdaş peI11tru rtoaite materialele vindene din Tranisilvaniia3 . Evoluţia cu1turii Vinăa în Tmnsilvan~a
cunoa~,te aoeeaşi oale oa şi în a1te părţi pînă La ori21ontul Vimăa B 2 . Intră
în contact cu civilizaţiile învecinate: Bilkk4, Liniar5 , Szakalhat6, Zselis 7,
la fel ca în Banat8 , sudul Ungariei sau Vojvodina 9 . Unitatea şi echilibrul
culturii Vinea de la orizontul B 2 se rupe, în sud este valul Vinca C-D
(Vinca-Polenik), în nord se formează civilizaţii ori grupe noi ca Tisa 10
saiu fenom·ene de sirnteză ·Oa oele reoenrt semnal·aite în Bana:t La mom1ente
dif.erite 11 . De un fiades, sau, mai exoot de o etapă finală 'Durrdaş, în Tu-ansilvania, se poarte vorbi doar la orizonr!Jul Vinăa B 2/C a căJrui duraită ·treşană
şi în

1

V 1 as sa 1967, 413-414.
Pa u 1 1965, 298; Paul 1969, 43; termenul este folosit şi de alţii cf. Dumitraşcu 1969,
517; Comşa 1976, 427 nr. 6; vezi şi critica noastră - Lazarovici 1973.
' Ros k a 1936, 50; Ros k a 1941, 236-237, XCVI/3, 266-267, CXI/5; Gara§ anin
1951, 130; Vlassa 1960, 131-133; Vlassa 1961, 20, 22; Vlassa 1963, 488 nota 6;
Vlassal964,132;Makkay 1962,ll;Dumitrescu 1966, 442; Milojl!ic 1967, 9.
• V as H 1936, 15/554; Ros k a 1941, 266-267, CXI/2-4, 8; Mi 1 o j l! ic 1949,
35/1 ; Mi I o j l! ic 1951, 121 ; Mi 1 o j l! ic 1960, 121 ; K a 1 ic z 1965, 39; Ma k k a y 1965,
15-16.
• Mor a 1930, 161-162; B u t t 1 e r 1938, 23, 43; B an ne r - B a 1 i n t 1939, 89,
9/12; Banner 1942, 27/34-42, 99; Roska 1941, 270-271, CXIIl/12; Milojl!ic
1951, 117; Makkay 1965, 15-16; Kutzian 1966, 264.
7 Ros k a 1941, 270-271 CXIII/17; LXXXIII/7, IO; XCVI; Kutziân 1966, 264.
8 Gara~anin, 1956, 218; Popescu, 1956, 106; Lazarovici 1975 = Lazarovici 1976, notele 4-7.
• K ore k 1956, 40; K ore k 1960, 151 ; K ore k 1968, 18, 28; K u t zi â n 1966, 263;
K a 1 ic z 1968, 137.
io Rusu 1971, 77-79; Lazarovici 1975, 21-24.
11 Laz ar o vi ci 1975, 20-21. Sinteză intre Vinfa şi Liniar, la orizont Vinfa B 1 1
prezentăm în teza noastră de doctorat (m.s.).
2

3
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buie încă precizată, aşa cum a făcut-o pentru Pi,an I, I. Paul1 2 • Materiale
tipic turdăşene, în sensul evoluţiei tîrzii, rupte de evoluţia culturii Vinca,
sînt la Iclod şi a:u cele mai bun•e aoo.logii în aşezările de la Turdaş 13 şi
Pianu. Unele motive şi forr;~e sînt comune şi culturii Tisa I şi II (Tisa
pidat) pentru care se pot cita anialogii numeroase 15 .
In multe din aşezările Vinca-Turdaş din Transilvania, apa.re o ceramică pictată care, după pă,rerea noastră, aparţine unui alt cerc cultural
decît cel Vinca-Tu!'daşt 6 • Descoperiri cu asemenea ceramică sînt la: Lumea Nouă, Tăulaş, Tă!'tări•a şi Pi,anul de Jos. In afară de a·cestea, N. Vlassa mai încadrează şi aşezarea de la Cluj - P-ţa Libertăţii1î faţă de care
avem rezerve.
:Materialul \·inci:m pe care l-am văzut de la Lun~ea Nouă aparţine
unui orizornt Vinca B 1-B 2 . Din cele pubHoa•te, nu se poa1te preciza cit
durează locuirea şi care este relaţia exactă dintre ceramica vindană şi
cea pidată 18 • După Vlassa, ceramica piJCtată de aici are legături cu p1rtea
superioară a s.trait1Ului Turdaş-Pet!'eşti de la Tărtăria 19 deci cu un orizont
Vinea B 2 •
La Tăulaş este o aşezare vinciană cu două nivele cu ceramică Vinca
B/ 0 • In nivelul inferior s-au găsit fragmente ceramice de import Bi.ikk 21
12 Pa u 1 1965, 298; Paul 1969, 43. Termenul este folosit şi de alţii dar nu eu sensul
pe care îl dă I. P a u I ; Comşa 1962, 32 ; Dumitraşcu 1969, 517 ; Critica noastră cf. Lararovici
1971, 24; Lazarovici 1972, 29.
13 Forme= Roska 1941, pentru Tip A= LCCCYI/11-12; Tip B
3 95/10, 13; Tip B 4
94/7-8, 21-23; Tip E 92/7-14; 93; 123/16; .'Votiv 1 Roska 1941, 81/11, 15-16, 18;
82/2-6; 84/15; 85/2, 6; 86/3-4, 6, 10; 93/12; 123/16; Motiv 2 85/4; 93/2; Motiv 3 92/14;
Motiv 5 84/12; Motiv 4 81, 16; 93/3-4, 6, 12; Motiv 6 86/4; 93/3, 7, 9; 4/10; Motiv 7 92/6.
14 Pa u I 1969, I.
15 Picioare de cupft cu incizii Tip C Roska 1942a, IV /4; Korek 1958, XLl/6; Picioare
înalte în MBK Ila cf. Kostrovski 1972, 49, 1/25; Dombay 1960, LXXXV/I - !O; Tip B 2
Korek 1958. XLI/6; Tip BJ Kostrovki 1972, 57, 9/32; 12/5; Tip C2 Hodme:i5vasarhely-J{bkenydomb Banner-Foltiny 1945, VIII/14; Tip C Korek 1958, XLII/5, 9; Tip C 2 Korek 1958,
XXXVI; Tip C legături cu: Lengyel Dombay 1960, LXXXV/IO; LXXXVI/50; Luzianska
Novotny 1962, VIII/6; IX/I; XV/2, 4, 10, 16; Tip C 2 cu Gorzsa Kntzian 1966, 267, 4/4;
Tip D. Vlassa 1976, 166, 6-7; Tip E Banner-I"oltiny 1945, VIII/21; VII/2; Tip E Korek
1958, XXXII/12, 18; XXXIII/R16-17; XL/19; XLII/7; Vlassa 1976, 165; Motivul 1 Patay
1957, 1/10; II/13, 16-17; Banner-1960, XXII/37; XXIII/I, 12, 14; XXVl/25, 32; Motiv 7
Banner 1960, XVI/49; Motiv 8 Banner 1960, XXI/13; XVI/41; XXII/36, 41, 44, 45, 50;
XXIII/7, 19, 35, 43, 45, 58; XXVI/26, 32.
16 H. D n m i t re s c u
socoteşte că originea picturii din cultura Lumea Nouă este
din Criş prin intermediul culturii Turdaş cf. Dumitrescu 1966, 438; Pa u 1 1969, 45 consideră aşezarea de la Tăulaş ca fiind Turdaş „curat". Ceramica pictată a fost atribuită complexului Lumea Nouă cf. Pa u 1 1965, 300; Pa u I 1969, 46-47; Dumitrescu 1956, 435.
Cultura Vinfa nu cunoaşte pictura decît sub forma importurilor sau a pictării monocrome ori
crusted pe obiecte de cult.
17 V 1 as sa consideră originea picturii
în Lumea Nouă neprecizată dar încadrează
aşezarea de la Cluj-P-ţa Libertăţii în gr. Turdaş cf. V 1 as sa 1976, 163.
18
Berci u 1949, 1-27; Berci u 1961, 24; Pa u 1 1965, 290-300; Pa u 1 1969, 42.
19 Pa u 1 1965, 300; Pa u I 1969, 42; V I as sa 1976, 128.
20 Dumitrescu 1966, 442; Paul 1969, 47.
21 Pentru vechimea şi relaţiile orizonturilor Precucuteni cf. Du mi ~ re s c u 1962, 249;
Dumitrescu 1966, 442; Pa u I 1969 ,50.
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şi Precuouteni I (Zăneşti) 22 , pe cînd în :nivelul superior oe.riam11ca Precuouteni II (Larga Jiji1a) 23 . In ·ceea oe pdveşte legăi1luI"ile ou Ba[lca III şi
Ctumeşti24 nru credem oă sîll'llt posibile pentru că ceramica din Hniiarul
vechi esite lucraită înrtr-o 1a~tă m.ainiieră decît cer.amka pio1laită de lia Tăul.aş
şi este 1a un orizonit mru1t maJi tirrnpuriu 25 Vinăa A, ilar nu B 2 cum o arată
ceramica vinJCiaină şi cum o oer analo.giile cu nivelul superiror de la Tău
laş cu Bilkk cliask (Bilkk B 26 ) şi .carie, şi în arte aşezări din Româniiai, Ungaria şi Iugoslavia este în asociere cu ceramică Vînea B 2, Tisa, sau Szakalhat27. Ceramica pictată de aici este atribuită complexului Lumea
Nouă 28 , iar Vl assa fo1ooeşte perutrru aceiastă ceramkă şi fenomene 1lermenul de faciesul Tărtăria-Tăulaş 2 9.
La Tărtăria, într-'llll orizoiI11t Vinca B 2 , la baza stnaitului II, apare ceramică pktată gen Tăulaş, ilar: în pari1Jea superioară a aceluiaşi strat, ceramică cu angobă albă gen Lumea Nouă30 • In acelaşi orizont au fost semnalate şi cioburi Bilkk 31 , ceea ce confirmă opinia lui Vlassa, dacă nu geneti:c32, cel puţin cmnologic.
La Pianul de Jos, în orizorutul 'Durdiaş oa!'e este mai evolu<:iit La orizont Vinca B 2/C, după oerami!oa plllblica:tă de Paul33 şi ca.rrie, după cum
am văzut, este un oriZOIIl!t Turdiaiş itîrziu, apar citJevia fI"aigmeru1Je picta·te
gen Tăulaş 3 4. Că .e:x;istă unele diferenţ~eri par să o arate şi prezenţa ceramicii PrecucUJteni I (Zărneşti) de la Tăul,aş, mai timpurie (Vinca B 2)
fiaţă de Pian I unde sînt cioburi Precuouteni II (Larga Jijia) 35 .
La Cluj - P-ţa Libertăţii I, N. Vl:assa aminteşte o aşezare turdă
şană:rn, faţă de care atribuire avem rezerve, deoarece, în accepţiunea noaE
1

1

1

Dumitrescu 1966, 442; Garasanin 1968, 39.
Pa u 1 1969, 47-48.
•• D u mitre s cu 1966, 442 în niv. inferior.
•• Lichardus 1969, 109, 117.
20 Ros k a 1936, 50; Gara sa ni n 1951, 130; K ore k 1956, 40; K ore k 1968, 18;
Popescu 1956, 106; Kalicz 1959, 15-16; Kalicz 1970, 139; Comşa 1960, 235;
Vlassa 1961, 20; Makkay 1965, 15-16; Kutziăn 1960, 129-130; Kutzian 1966,
264; Soudski 1966, 48; Li char dus 1969, 27. Pentru oriwnt Vinfa B2 I,ichardus
1972, 117, 120; Lazarovici 1975, 19; Lazarovici 1976, 211.
21 Gara§ anin 1951, 130; K ore k 1956, 40; K ore k 1968, 18; Popescu 1956,
106; Kalicz 1959, 15-16; Kalicz 1970, 134-135; Kalicz 1972, 139; Milojtic
1965, 263; Mi I o j tic 1967, 9; K u t zi an 1966, 263; S ou d s k i 196, 48; Trog ma y e r
1968, 38; Trog ma y e r 1968b, 15; Li char dus 1969, 28; Paul 1969, 47; Ma k k a y
1970, 50; V 1 as sa, 1971, 22.
28 Dumitrescu 1966, 435; Paul 1969, 47.
2 e V 1 as sa 1976, 120, 130, 165;
30 pa u 1 1965, 300; Pa u 1 1969, 46; Se pare că V I as sa admite mai de grabă o legă
tură culturală decît genetică cf. V 1 as s a 1976, 128.
3 1 V l as s a 1976, 30 nota 6.
32 V 1 as s a are rezerve în ceea ce priveşte originea turdăşană a ceramicii pictate din
cultura Lumea Nouă. Acceptă însă un orizont cronologic Vinfa B 1 pentru stratul Turdaş
22

23

Petreşti.

u Paul 1969, 39 I/4-9.
"' Pa u 1 1969, 39 I/1-3.
35 Dumitrescu 1966, 432; Paul 1969, 48, 50.
ae V I as sa 1976, 165.
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sinteza înrtre ori:zon1tul cu cen.iamkă pi01Jartă şi ceramica Vinca-Turcwn apare la Cluj, trebuie să aibă a1t nume. Dacă urmărim evoluţia
din nivelul II de 1a Cluj - P-ţa Libe!'tăţii, unde este clar că e vorba de
o altă civilizaţie cu ceramică pictată, cu forme de vase şi ornamente specifice, înţelegem că nivelul I este rezu1tiaitul uinui fenomen de sinteză şi,
aş îndrăzni să precizez, componenta de bază nu este cea turdăşană. Dacă
Vlassa foloseşte .termenul de fiadeisul Tărtări.a-Tăulaş 37 pentru a designa
sirruteza îrntre Turdaş şi ceTCul cu cerarrniică p1ctJată, atunci lucrurile sint
clar·e, căci îil'tr-un fenomen de sinteză parti!Ciparea celor două componente poart;e fi diferi1tă de 1a o aişezaI'e 1a .alta, cum şi consecinţele vor fi
diferiite. Se pare că evoluţia este în ftavioo.r.ea grupului cu ceramică pictată, cum arată înmulţirea ori predominarea ceramicii pictate din nivelele Tălllru? II, Tărrtăriia (ruivel Turdaş-Petreşti superior), CLuj - P-ţa
Libertăţii II.
Grupul cu ceramică piataită a fost definit pr1n ummă,torii termeni:
faciesul Tărtăria-Tăulaş, complexul sau cultura Lumea Nouă 38 , culitura
Tisa pLotartă (Tisa II)39 ilrur în v1estul ţării, în Ori.şana T·isa II - Herpaly4°,
im oa arie de răspîndfu-ie ar fi de jur împrejllilml Munţilor Apuseni şi pe
văile riurilor ce <nITg din aceştia 41 . O umtate de vederi nu există încă,
mai ales ~n privinţa iterminologiiei •oare, desigur, vi:rează 1opinii privind
geneza acestui mrure grup. Cercetări sistematiice mad mari atU fost făcute
în peşterile din Cheile Tmzii de căit.re N. Vlia.ssa 42, ilar publi!carea ooestor
materiale va răsipuru:le mru1tor î111trebări şi goluri.
La Cluj, în diverse puncte ale oraşului, ce sînt răspîndite pe o suprafaţă de cca 20 ha, au fost făcute mai multe descoperiri, din păcate, toate
fortuite, ce au legături cu materialul din cimitirul de la Iclod. In Piaţa
Victoriei au fost descoperite un mormînt43 şi inventarul altuia 44 cu vase
identice, celor de la Iclod. Ceramică neolitică a fost găsită şi pe strada
M. Kogălniceanu 45 unde sînt două nivele. In nivelul inferior este multă
ceramică pictată şi forme de vase ce se aseamănă cu cele de la Iclod, doar
că iaici predomilllă ce.amica piotaită.
Din lipsa unor ceroertă,ri sistematice esite difiioil a se preciza, fără un
studiu aprofuTIJdart, oarr'e este •r.e~aţia sitriaitignaJi!că întI'e pllJllctele cu desooperiri din Cluj. Cert este că sînt două grupe cu pictură, uneori se pictează
d<l.iŞ,

Ibidem, 29-30, 128, 165.
Berciu302, I, 24-25; Paul 1965, 229; Paul 1969, 45; Dumitrescu 1966,
435; Rom an 1969, 68.
31 Rusu 1971, 79; Vlassa 1976, 24-26, 131-132, 165; Ignat 1973, 477 şi urm.
• 0 Relaţii Tisa-Herpaly sînt şi în vestul Crişanei şi în Ungaria cf. K ore k 1956, 4041; Korek 1968, 18; Kalicz 1959, 18; Kalicz 1965, 35, 39; Comşa 1960, 14-15;
Trogmayer 1962, 33, XIII/5, 7-9; Trogmayer 1968a, 35; Kutzian 1966, 266;
Mii 11 e r - K arpe 1968, 140.
41 Informaţie amabilă a colegului N. V 1 as sa.
•• O lucrare monografică despre săpăturile de aici a colegului V 1 as sa este ln lucru.
•• Informaţie amabilă N. V 1 a s s a.
•• La Cluj - Arhive.
H Săpături fortuite. Săpăturile edilitare au fost supravegheate de noi. Materialul este
publicat.
31

31
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di!'ect pe fondul vasului sau pe U:n. fond anig.obat (deschis la culo.a.re),
pictură înainte de ardere şi o alta cu pictură pe fond alb văros, după
ardere în care sînt elemente ce o apropie de Iclod - prin forme şi picttl!lră.

In ooncluzi,e, la Idod este un grup cul1twal a cărui ari'e de răspîndire,
o 1restrîngem La bazinul Someşu1ud Mk prin de&ooperinile de
la Cluj - P-ţa Victoriei, - str. Kogălniceanu, Iclod, Palatca, Aiton
şi Colecţia Kovrig din Turda. Grupul este rezultatul unui fenomen de
sinteză între cu1turn 'Dlllrdaş şi uin grup cultunal ou ceramică pictată.
CanacteriLSticHe sale & fi: ceraimica iniciUlltă turdăş:ană, o ceramică
pidiată drupă 1ardere pe fond alb văms ·OU motive îTlltunecate geome.tri·ce;
forme de VlaJS!e: vatStUl cilinidrk ~tip A), w~sul cu profil „S" (tip C), cupa oo
piioior înalt şi gol ou sau fără ·omarrneinte (·tip B), va:siul bitronoonic ou
proerrni:nienţe (tip F) şi str:aichinia Ctip D 3 ). Unele forme şi ornamente sîrut
rezultatu~ sintezei îrntre. Tuaxl.aş şi ·oeDcul ou ceramiică piotaită. Acestea
sînt comune şi altor grupuri culturale ca Tisa-Herpaly, Csoshâlom46 ,
Gorzsa 47 .
Oa şi aioeste grupe, grupul Iclod ooMtirtuie un fond local pentru geneza cultw-ilor eneoliiti·ou1ui vechi în special culturii TismpolgâiI' 48 . Vexigi
de legă·tură îilltre OO"Î:zonltul rnprezerntlait de kl1od şi Tiszapolgâr ar fi: o
aşezare în Crişana Suplacul de Cîmp descoperită de D. Ignat49 şi grupul
Deszk As 0 •

deooaimdaită,
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47 K u t zi an 1966, 267-268 4/4, 7; Gazdapusztay 1963, 21 şi urm.
"Brukner 1969, 69; Rusu 1971, 80; Ta sic 1971, 283; Vlassa 1976, 26. 14.
49 Informaţie amabilă D. I g n a t.
•° Kutzian 1966, 268.
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DESCOPERIRILOR DE LA HODONI (1959-1960)

Satul Hodooi ~oomruna Sînarudrei, judeţul Timiş) este looaU.:?Jat în
pantea de nord a Baruaitului, la coa 20 km di511Janţă de TLrrAşoara.
In partea de sud-vest a satului, pe partea dreaptă a drumului care
duce la Sînandrei se află un mamelon del1111ffi1t de 1ooalruid „Pocioroaine".
Din acest loc, în anruJ. 1959, l,ooaJnJ.icii iau iadUJS 1a muzeu fragmente
oeriamice, greuităţi de lut ars şi ·oase, aul'esie în urma plugulllli, pe oare
colectivul muzeului le-a încadrat în neolitic, cultura Tisa I (pl. VIII).
In acelaşi an, s-a întreprins un sondaj, care s-a soldat cu prezenţa
unei p1artforme de 1chirpk, derianjată în colţul de sud-vesit de groapa
unui morrnînit ce conţinea un schelert de copil ou1ca:t chkcit pe d11eapta 1 .
Tot în anul 1959, Ln S0111diajul - 2 - s--aiu desiooperilt îrucă două morminrtJe - probabil bărbait şi f.emeiie, al căror inveI11tar le daiteiază în
sec. XI-XII e.n.2
In aruul 1960 s-au efoobuaJt a.JJte dmră siorudaje ca.re au dat la iveală
nouă morrr:inte, apairţinînd neCT'opo1eli. f.eudal-.tiimpurii, matertal ceramic,
multe grupuri de g11eu1tăţi neperforate de lut airs foLosi1tJe la vînăitoare,
oase de 1a:nimale - Tesituri de 1a mî:ncar·e - oaise prelucrartJe, obi,ecte
de piatră, daitate toaite î:n nooliltic, ou1tura Tisa I.
Maisia de chirpilc airs (pl. I) a p1atform1ei loooinţe, nu esitie chiair
oompaotă, golu1ri1e fiind 1oa11J:zJaite pe de o parte de foptul că s_.a aflat
numai La 0,60 m adîncime, te11e1I1ul în panită facmtînd distruger,ea ei
de către plug, ia:r înspre s'llld-'est de gnoaipa monmîilltului 1amin1tiit, pe de
alită parte.
Platforma prezintă un rînd grios de lipitură peste oaire se află bucăţi
de chirpic cu urme de nJUfol!e groase, vase întregi şi fragmente, de forme
şi dimensiuni vairfate, ·OU deoor incizait şi fără decor, două fragmente
cu apliioaţi'i anbropomorfe, 1oaisie de animale, topoa:re şi dO'uă irîşniţe
de piatră, Lame de sHex şi obsidiiain, greutăţi de lut pe111Jtr11J plasă de
pescuit şi pentru războiul de ţesut vertical, precum şi cîteva grămezi cu
greutăţi sferioe pen:CT1u p:riaştie.
In planul topografic sînt localizate săpăturile pînă în anul 1976 - incluprecum şi proiectul de viitor - cartograf, Constantin Răileanu.
2 Mormintele descoperite atît în anul 1959 cît şi în 1960 vor fi publicate
în curînd într-un volum al Muzeului orăşenesc Lugoj - întrucît acestea au constituit subiectul comunicării „Necropola feudală timpurie de la Hodoni" susţinută în
anul 1976 de M. Moga - A. Bejan, la sesiunea dedicată sărbătoririi celei de a
25-a aniversări a muzeului lugojan.
1
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Fig. 1. Fragment de chirpic
de la platforma locuinţei.
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Fig. 2. Fragment de chirpic
din peretele locuinţei.

Demontarea pla.itformei şi secţiona11ea. porţiwnilor caracteristice ne-au
demonstrat că podina dir:epbulnghi1.1lJairă a locuin.ţ.ei era suprapusă uniui
schelet alcătuit din lemne a.şezaite cu despi1că1tUJr:a pe sol (fig. 1). Chkpicul
provenit din pereţii locudn.ţei este dle o consistenţă mai s1a.ibă şi prezi.lll!tă
u11me de nuiele mai groasie şi ma.ii subţir:i. - ca.re fonnaiu schele1Jul pereţilor (fig. 2).
Dacă judecăm după uneltele descoperiJ!Je nUJma.i în aioea.istă locuinţă
şi în sondajele apropi a.ite ooupa.ţiile principale erau:
1) vînatul documentat prin prezenţa celor 225 bile de lut ars variind
între diametrele de 3,5-7,5 -cm (pl. II) găsite în mai multe „-cuiburi"
- 12-22 bucăţi, preCUIIl1 şi ma.rea canfti,taJte de oase de animale mari
şi mici depozi.taite în interiorul locuinţei: (pl. III) i;;i
2) pescuitul atestat prin prezenţa greutăţilor plate, perforate I = 9 cm;
D. bazei = 10 cm.
In marginea de sud-est a pl13.1tfornnei de chlrpic au fost descoperite
două rîşniţe de piatră (fig. 3-4) de dimensiunile: 40 X 27 cm; 25X14 cm,
1

Fig. 3.

Rîşniţă

de

piatră

Fig. 4.

Rişniţd

de piatrd

Pi. 11 . /Jilc de i11t ars j(1/os1/c la v!111iioa rt

/f.?.U

/f4J?lt/f)/;ff4 {t/! Tl/;f//

TIJA /!I ffA!t41

Pl. VII.

Răspîndirea

culturii Tisa în Banal.
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pe cea mică aflîndu-se şi zdrobitorul (10 X 9 cm). Prezenţa acestora în interiorul locuinţei atestă cultivarea primitivă a plantelor cu seminţe, care
necesitau zdrobirea în rîşniţe de piatră.
Oasele de animale (pl. III), provin nu numai de la vînăito:are ci şi
de la eele domesticite şi cresicurtie de om.
Tribul de la Hodoni pI1aiotiica pe scară largă pr.elucraiiea silexului,
afirmaţii1e sprijilni1tă de niumwul mare de răru:i1toa!'le, lame şi nude€ descoperirte towte îrntr-o singură 1ocu:inţă (pl. IV). Sublini1em de 1asemenea
pI1ezenţa cuţiitului de silex, descoperit în fragmentul de tavă „pentru
peşte": L =
13 cm (fig. 5).
Topoarele de piatră sînrt din aroezie caJ.oaroasă - ·oele în formă de
oa1apod precum şi din marnă de cul!Oare cenuşie-<leschis, bine lustruite
(pl. V). Topor'l.11 ca1aipod are dlimeI11S:iiunile de 21X5 cm.
Mai s1a>b priezenlbart:ă în •ct<oealSltă 1oou:inţă este preocuparea pentru
prelucrarea OStUlrui şi a cornuiluii (pl. VI). Uneltele din os sînt confecţionate îngrijilt, diin peneţi de oase mari şi prezi1ntă doar împungă
toare (pl. VI).
Tot din caitegoriia unelitelor de lut, pe lingă greutăţile de praştie,
sînit şi gireutăţi oonioe, perfonate la caipăJtul îngust, folosiite 1a războiul
de ţesut vertioal (fig. 6).
Olăritul rămînie în:siă una dirutTe ooupa:ţiile cele mai fructuoase iar
vasele aceste culturi se caracterizează printr-o varietate de forme şi în
deosebi printr-un simţ estetic-decorativ deosebit de cel al culturii Criş
şi Vin6a-Turdaş cu care adeseori vine în ·contact.
Materi1alul ceramirc se împarte şi 1a Hodoni - ca şi în al1te aşezări
neoliol.ke - în două oategorii ·oalitatirve: de uz comun şi fină, CtU preponderenţa culorii oenruşii, fără a lipsi însă compl•et culoal'ea gălbui1e şi
chiar că·rămizie.
Ornamentul ca!'aoterÎJ51tiic cul1rurii Tisa I, este meandrul executait în
tehn'i1ca i·nicizi1ei l:a Hodoni, od combinat cu piclUJră C'l'Udă de cu~oare
roşi1e sau neagră lia Cenad.
0

Fig. 5.

Cuţit

de sile:;

Fig. 6. Greutate pentru r4zboiul de

ţesut.
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Fig. 8. Vas cu orn'lmente

Fig. 7. Vas

ornarnrnlat

meand„ic~

în stil textil.

Formele de vase oglindesc UJtliEzarea lor şi cons'.aiu in: 021e, străchini
tronconice. tăvi pentru peşte, va·se orn3.mentale şi fonne int2rmediare
între oală şi strachină. Pasta în genere nu prezi111tă slip lustruit, este
maită, ou s:unoeit estompat, lemnos, dair nieitedă şi omogenă.
In continuare vom prezenta descrierea tuLuror vaselor desooperite
în locuinţa de la Hodoni-Pociornane.
1. Vas prismatic cu bază pătrată în partea superioară circular, evazat. cu buză d~·eaptă. Pasă fină, de culoare cenuşie-de9chis peste ca.-e
a avu;t un slip cenuşiu-inchis. Irutr•egul exterior este ornaimenibat cu
decor în meandru incizat - aşa zisul stil textil. I = 19 om; g = 18,5 cm;
umăr =
14 cm; fundul = 11 cm; grosimea peretelui 0,9 cm; nr. de
inv. 5615 (fig. 7).
2. Vas tronconic, cu două toarte, pastă bună, slip lustruit păstrat
parţial, culoarea cenuşie. Intreaga suprafată ornamerntCl'tă cu meandru
incizat, executat cu un capăt rotunjit. Sub buz<'i la 7 cm sînt prinse cele
două toarte clin banclC:-1 groasă, circulară la cele douZ1 capele, ovalu în
rest. ,\tît :rarginea buzei. cit şi marginile tocu·:elor sînt ornamentate cu
alveole mici. I = 25.5 cm; gură
:rn c:~; fun:l
15 cm; grosimea
peretelui 0,8 cm; nr. inv. 5619 (fig. 8).
3. Vas tronconic cu margini c\·azate. buză dreaptă. La 2 cn~ sub
buză, la distanţe egale, patru proeminenţe toarte perfora1te vertical probabil pentru a fi aitîrnat. Pastă bună, culoare oenuşie-gălbui,e-pătat.ă,
c
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Fig. 10.

Oală

fără

decor. I = 13,5 cm; glllră
26 cm; flllnd · ~ 12 cm; grosimea peretelui= 0,8 cm; nr. inv. 5621 (fig. 9).
4. Oală pinteeoel'să, gî't sicurt, buză dreaptă. Pe ·Urnă1r două apucăiiori
formate din îngemănarea a doruă proiieminenţe pkamidale perpendieula·re
pe vas. Pasită mijlod1e, oul·oal'e că1rămizie, fără decor. I =
27 cm;
gură = 19 cm; gît = 16 cm; umăr = 21 cm; fund = 10 cm; grosimea
peretelui = 0,8 om; nr. inv. 5620 (fig. 10).
5. Vas-strachină înaltă - umăr bombat, gît strangulat, gură largă
cu buză dreiaptă. Pastă bună, slip lusfaiuiit cărămiziu, fără decor.
I = 10,5 om; gură = 13,8 om; gît = 11 om; umăr = 13 om; fund =
=5,8 cm; grosimea peretelui = 0,5 cm; nr. inv. 5607 (fig. 11).
6. Vas-strachină înaltă, fund profilat, pîntecos, gît adunat, buză
îngu.stă, evazată. Pastă bună, culoa·re cărămizi·e. slip fin, cafeniu, păstrat
parţ:&l. Pe urrnăr, în unele porţiuni este încă vizibil un decor din incizii
superficiale, foarte dese, înclinate, dînd impresia unui decor executat cu
pieptenul. I = 13 cm; gură = 18,5 om; gît = 15 cm; umăr = 17 cm;
fund = 6 cm; grosimea peretelui = 0,5 om; nr. inv. 5608 (fig. 12).

Fig. 11. Vas.

Fig. 12. Vas
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Fig. 13. Vas mic

Fig. 15.

Fig. 17. Reprezentare

Fig. 14.

Strachină

plastică
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Fig. 16.

antropomorfiJ

Strachină

Tavă

Fig. 18. Reprezentare

pentrn

plastică
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7. Vas mic, 1 U1111ăJr bombat, buză drieiaiptă înguisită. P1BJS1tă bună, C'Ul•oare
I = 5,2 cm; gură = 6,3 om; umăr = 6,6 cm; fund = 4 cm;
grosimea peretel1ui = 0,5 ·am; nr. inv. 5609 (fig. 13).
8. Strachină, pamtea infel'i1oară tronconică, umăr muchiiait, buză
dreaptă. Paistă fină, sUp lustJruiit oonuşiu. Pe lll!l1ăr 11a distanţe egiale a
avut paitrriu prneuninienţe 'illl'°r detaişaite de peretele v.aisului. I = 12,5 cm;
gură = 17,5 cm; umă[' = 19 cm; fUJild = 7,5 cm; grosimea peI'etelui =
=
0,6 om; 1nr. inv. 5611 (fig. 14).
9. Stimchină tronoonică, 1UJmăir mlll!chi1a-t, buză uşor rălsfrîrut:ă. Pastă
cu nisip în oorr:pozi•ţ'..1e, ouJoa1re cernuşi:e î111chi:s, fă.ră dieoor. I = 6,5 cm;
gură =
10,7 om; lllmăr = 11,6 am; fund = 3,5 am; grosimea peretelui = 0,4 om; nr. inv. 5610 (fig. 15).
10. 'Davă ovială, la oa.pete cu paitru proeminenţe dispuse orizonital;
pasită mijliocie, oeruuşi1e. I =
6,4 om; L = 39 om; 1 = 31,5 cm; grosimea
peretelui = 1 am; rur. inv. 5611 (a) (fi:g. 16).
In 1af1airă de oer:amLcă, în locudinţa de l1a HDdoni-Pociiornarue s-au
mai descoperit două fragmente de perete de vas, avînd în exterior cîte
o repI'eZJentare p1ootică ,antropomorfă, decor frecvent pe iaecam;i;oa culturilor neoliticului inferior şi mijlociu - Starcevo--Criş 3 , Vinca-Turdaş·',
sau chilair pe ceramica N:nilairă oarpaito-dunăr.eia1nă5. Se paaite prielSIUpune
că aiceiSJtea pe lingă funcţia deooreitivă aiu îndepliniit şi llina maigiioo-recernuşte pă1taită.

ligimsă.

Acest decor antropomorf în rielief pe ceinamioa culturii Tisa I esrbe
preluat de pe cemmioa culiturii Vinoai-Tuirdaş - cu caire vine în oon:tact
d1rect în unele aşezări neoliitJice bănăţene - Piarţa, Lipova.
PI"ezenţa acestor două l'epr1ezenitări plastice sprijiină afilrmaţ1a de
mul:t 1ainsiată de arheo1ogii noştri, că ·triburile oo1turilo1r IlleoLiit1ce au
.avuit relaţii oonitinu:e întrie ele, s~aJU inspiiriait, s--aiu d:nfluenţa:t riedproc
în sistemul de construicţ~e, de apărare, în înd~letnicirile oasnfoe, în sistemul de organi21aire economioo-sodaJă, cr•edinţe etc.
1. Reprezentare plastică masculină (?) schematizată cap tronconic în r.eliief, două oriifodi alveolarre ;redau ochii, gît 1e111ergic, braţe
foart.e lungi îilldo:iJte de la co·t în unghi driept în soo6 . Corpul sounrl bine
eviden ţi1ait nu i1nidi1că sexiul, memhrieLe fa1ferioaJ1re desfăcwte în unghi.
Fragmentul de vas fiind rupt în dreptul centurii pelviene, partea abdomia I. K u t zi an, The Korăs Culture, în Diss.Pann., Ser. II, 23, Budapesta, 1944,
pl. LIX/1.
4 M. Ros k a, Die Sammlung Zs6fia von Torma, Cluj, 1941, pl. CXLI/14, 15.
s R. A. M ai e r, Die jilngere Steinzeit in Bayern în Jahresbericht der bayerischen Bodendenkmalpflege, 5, 1964, pl. CXLI/14, 16.
B Această poziţie este întîlnită în toate aşezările neolitice din Banat, avînd
însă determinat sexul feminin Dudeştii Vechi cultura Starl!evo-Criş;
Parţa cultura Vinca-Turdaş.
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deteri·ora<tă.
pînă

De a1tfel şi braţul stîng este
la marginea fragmeI11tulrui.

păstrat

doaT frag-

Vasul a fost maire, pasba de factură mijlocie, doar exteriorul este
mai îngrijit lucrait, avînd ·UJn slip mart;. !nălţimea fragmentului de vas =
= 22,5 cm; lăţimea = 13,5 cm; grosimea = 1,9 cm; înălţimea reprezentării plastice = 11 cm; nr. inv. 5621 (fig. 17).
2. Fragrr:ent de vas de mărime mijlocie, cu mult nisip şi pietricele
- ca degresanţi - de culoaire gălbuie. In exterior, o siluietă fără sex
- mai puţin reliefată decîrt pri:ma. Lipseşte capul; braţul drept singurul
păstrat este exagerat de lrung în rapcwt cu restul corpu1ui - în deosebi cu membrele infer1oairie, desfăOUJte lateral. Ca şi la fragmentul
anterior, se păstrează parriooa dreaptă în îI11tregiirne, stînga dooir parţial.
S-ar putea presupune că simt roipte ri11rual. In partea dreaptă a gîtului
siluietei este o p:meminenţă ruptă, ceea ce ne face să presupU!TheI1l că
vasul avea mai multe reprezentări plastice (fig. 18).
Cultura Tisa I sie looolizeiază în nool.iJtiicrul mijlodu, dezvoltîndu-se
paralel cu sfîrşitul primei perioade a culturii Vin6a-Turdaş (faza A)
şi începutul celei ·următoore 7 fopt confirmat şi în stratigiiafi.a aişezăuii de
la Parţa, judeţul Timiş, în anul 1961. Gh. Lazarovici, încadrează cultura
Tisa I în neoliticul tîrziu, ţinînd seama de elementele participante la
naşterea acesteiia: griupul Bamdkeraimik oaire şi-a lăsa1 t puiternke :amprente
în decor, eliementelre sudice precmm şi cele Szakalhat8 .
In Bainiait, .crultiura Tisa I cupri.rnrde pairtea sa nordică, fiind cunOSrOUtă.
din desooperki1e dre la Hodoni-Pocior.oone, Cen:ad, Lipovra, Odăi, Giulvăz,
Dud·eştii Vechi, P1arţJa., Românieşti~ Băile Heroulane (pl. VII).
Cercetările viitoore au scopul de a defini cairiaia1Jerisitici1e cultlJurii
Ti:sa în Bainait, înoaidrairea crronologi1că a 1aicesteira în oonlte:x1JU:l dvilizaţiiloir
agricole neolitice din Banat şi ţara noastră au rrutîrt mai mwt ou cîrt va
:fi unica iaişeZJa(['le oame se va săpa în îrutregirme şi a că:riei mcmografii a·relu.cid:a p:riobLematica cultlllrii.
1
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Istoria României, vol. I, p. 43.
Gh. Laz a ro vi ci, în Banatica III, 1975, p. 21, 22, 23.
o Idem, în Tibiscum, IV, 1975, 10-12.
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BEI TRAG ZUR ERKENNTNIS DER TISA I-KUL TUR IM LICHTE DER
ENTDECKUNGEN VON HODONI (1959-1960)
(Z u s a m m e n f as s u n g)
Bei Hodoni, Kreis Timiş, auf dem „Pocioroane" genannten Platz wurden zwei
Probegrabungen durchgefilhrt welche zu folgende Ergebnisse fiihrten:
Im Jahre 1959 wurde eine neolithische Wohnung freigelegt, der Tisa 1-Kultur
angehorend, sowie drei frilhmittelalterliche Griiber.
Im Jahre 1960 bestiitigte eine andere Grabung das Vorhandensein der Tisa
I-Siedlung, welche von zwei, der frilhmittelalterlichen Nekropole angehorende
Griiber gestOrt wurde.
Die Qualităt der Keramik, das Vorhandensein des Sandes als Magerer, das
matte Aussehen des Ăul3eren, der hohle Ton welcher an Holzgefiil3e erinnert, das
Fehlen der Bemahlung sind nur einige Hinweise die fiir die Eingliederung dieser
neolithischen Siedlung in die erste Stufe der Tisa 1-Kultur sprechen. Dazu werden
auch die von Gh Lazarovici durchgefilhrten stratigraphischen Beobachtungo:?n
gerechnet.

INSEMNATATEA STRATIGRAFIEI DE LA PECICA PENTRU
EPOCA BRONZULUI CARPATO-DANUBIAN~·

Priilltre „oapi ba1e1e" bronzului european 1, stJaţiiunea de 1a Pecica ocupă
unul din loomile însemniait.e. Ală1tuiri de oel elalJte mornuimente ale epocii,
ea a rubms la înoeput .a.itenţia prin bog1a.i1llll materLaJ iieşi1t 1a irveală, mai
a1es ca 'lllrm1are a să păitwrilor îilltir-.epr·inse de D&not0r 2 în emii de sfîrşi t
ai seco1ului tneout şi de îruoepuit a:i cel1ui următor. !nituind posibilităţile
st:ratigmfice aJe aşezănii, Roo~a efootuieiază după cîţiva ani un sondaj
care are drept rezultat obţinerea - pentru întîia dată - a unei succesiuni de nivele în tell..iul de lia Şanţul Ma.ire 3 • Se cuviirue astfel din nou
sublin~ait 1meritul arheologului dJUj1ean în oeircetariea ştiinţifică a s1Jaţiunii,
ou .aitît mai mulit cu ci>t puiblioaireia celor săpa.ite de ·el a ·riămas pentru cercetăfori ·singurul punot de refertlinţă rtimp de mai bine de şai:reci de ani.
Efoo1mairea săpăJturHor rnoenbe dJe la Peciioa sub oondlUIClerea lui
I. H. Crişan a permis realizarea unei stratigrafii moderne, lucru care,
avînd în vedere dieteri1oriairiea aşezării v1ecinie, de la Periam, iunpirimă un
rol dominiainit tell-u1ui de La „Şanţul Mare" ca staţiune oeroe1Jaltă ai cultu'fii Mureş.
Vom începe aşadar pr.i:n a egaliza - pă1strînd ·O serie de rezerve nivelele săpăturii liui Ros~a cu oele din săpăitmilie reoeI11te, peI11tru a ne
putea face, cu ·aproximaţie, o idee a1S1upria maiteria le1oir oare pot fi
cuprinse în limi1tele aioe1uiiaşi nivel. Astfel, 111ivelele 1-2 corespund nivelului VIII4; 3-4, n~ivelului VII; 5, nivel1ului VI; 6-7, nhne~ului V (fiaza
t~mpurie); 8-10, nive1ului IV (fu.za de 11Jranziţie); 11-12, nivelului III;
13, niv;eLului II, tar 14-16, nive1u~ui I (faza receI11tă).
Ori.gi11Jea 1 aş.ezării (niv. 1-2 = VIII) 1trebuiie legată die ulitirrnelie niveJie
de 1a p,eir]aim, oel puţin din punot de vedere ·OI'OI1J0logiic. Este imposibil
- ex·ceptînd eV'enituale viitoairie metode tehnice - iSă se staibilească o
„roire" a 'l1nei părţi de populaţi,e, din di1verse o8JUze, de 1a Pe,rLam la
Pecica. Menţinîndu-ne aş.adair 1a o pairaleltlZJalrle crooologică, este neoesair
să facem specificarea că 1ai PerÎ!alm loouiirea se ,tJermină 1a:prioximaitiv
într-o perioadă owe.spunzăitoairie nLvieliuliui de 1tranziţile de 1a Peci<ia. O
1
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Nivelele Ros k a au fost transcrise cu cifre arabe, iar nivelele Crişan
numerotate cu cifre romane (VIII
cel mai vechi; I
cel mai nou). Nivelele
IV, II, I au putut fi subîmpărţite: a
subdiviziunea recentă; b
subdiviziunea
timpurie.
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întrebaJre la oare e dificil de rărspurus se ireferă la fop1Jul oă nivelw VIII
de la Pecica poaite fd. egiailizalt kii fel de bine şi -ou nivelul V şi cu cel
twmător de la Peiri.Jann. A vînd î:nsă în viedere că schimbările care duc
lia înoo!Jarea a oeea ce aI"hoo1ogii denrumesc fazele Otomani I a, Mokrin I
etc„ a.ir trebui legate de tireoe;reia de la nivelul Periam IV la cel următoI",
arunci pare mrulrt: mai posibil .oa: şi îruteme~erea saitului preistoric de la
Pecica să stea alărtJuri de începuitul uneii. noi faze de locuiTe de la Periam.
Fa:za de tranziţie de l:a Peciioa, C'all'e înseamnă foarte probabil şi trecerea
de la fazelie Otomani I (ou elJemenrte de II) la Otomani II5, consitituie,
cu uşoare diferenţe, şi î1rncheiere:a 'llil1.0iT feruornene cu1UW-ale ca Periam,
Mokrin, Nagyrev oOI"espunzînd, în general, trecerii la perioada B B.
A·ceastă etapă de tnanziiţie (mairoartă 1a Pecica de apariţiJa unor forme şi
ornamente ·oategodc noo) aparţine deja cu mru11tă probabillilta.lte fazei B B,
căreia îi putem atribui tot nivelul al III-lea. Nivelele II-I corespund
bronzului evoluat, aşeza·rea illerminînrlllli-se, cu aproximaţi.ie, spre sfîrşitul
fazei B D siau Mozsolias IVs.
Analiza propriu-zisă a martierialulllli arheologic a cuprims situdierea
formeloir şi ornamentte1or de 1a: Pecica, menţinînd pe de o parte împăr
ţirea în ceramică fină, de uz oomrun, forme riaire şi produse re-ramice
aparte, iair pe de a1tă pante _sepa-rînd - pe cit a fost posibil - ceriamica
autohtonă de oea de proveniienrţă sau inflruien~ă s.trăină; în aioesit fel am
căuita:t, dacă nu să ·rezolrvăm, cel puţ~n iSă pI'ezenităm dt m<l.li limpede
oomp1exi1tateia formelor legaite de ceramica de la „Şanţul Ma:rie".
5 Comparînd materialul din nivelul de tranziţie cu cel recoltat din secţiunile
trasate în exteriorul tell-ului s-ar putea presupune că aproximativ sfîrşitul fazei
de tranziţie înseamnă, în acelaşi timp, şi restrîngerea locuirii doar în perimetrul
de pe „acropolă". E, foarte probabil, momentul încetării locuirii în aşezarea de
la Socodor, la Otomani-Cetăţuie (unde populaţia găseşte pe Cetatea de pămînt
un loc mai ferit), Sălacea, urmată în curînd (dar acoperind începutul fazei Otomani III) de aşezarea de la Vărşand-Movila dintre vii şi, mult mai tîrziu, de
staţiunile de la T6szeg, Pecica (confonn materialului, cronologic puţin după
T6szeg, cf. Popescu, Bemerkungen, 312), Otomani-Cetatea de pămînt, Barca,
cimitirul de la Streda nad Bodrogom etc. Sfîrşitul treptat, în diferite perioade,
al marilor aşezări nu pare să confirme teoria „catastrofelor", a lichidării tuturor
culturilor autohtone în urma unei invazii care a fost fixată aproximativ la sfirşitul
fazei B B 2 = Mozsolics III final.
Evident că există o serie de păreri opuse diametral (Berciu. Probleme, 237;
Basa, Simeria, 229) care încearcă să dateze sfîrşitul culturii „Pecica" la începutul
primei vîrste a fierului (fără precizări). Intre ultimul nivel de la „Şanţul Mare"
şi ceea ce Foltiny (Zum Problem, 348 sq.) defineşte ca „Pecica-Spătvatina Gruppe•
se poate stabili o legătură nemijlocită prin participarea primului la geneza celui
de-al doilea fenomen, dar deosebirile sînt şi structurale şi cronologice.
e Se poate observa la unii arheologi ceea ce Schickler. Fundberichte, 711,
defineşte foarte exact ca o „tendinţă spre datare timpurie". Felul în care a fost
plasat cronologic sfîrşitul staţiunii de la Pecica se înscrie, cu unele excepţii
(Childe, Tompa, Foltiny) în acest fel de a privi lucrurile, datorat, evident, lipsei
de săpături arheologice. De aceeaşi problemă trebuie legată şi utilizarea îndelungată
a unor tipuri timpurii cu care se forţează datarea aceleiaşi ceramici care în aite
părţi, dar în cuprinsul aceleiaşi culturi, e găsită în relaţie strînsă cu bronzuri
Urzii (Ordentlich, Depozitul, 402).
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In ael·e ce urmează vom îruooroa să sinitertizăm ceea oe ştim despre
formele din .aşe21aTea situdia1tă. Fără îndoială că 1aooen1Jul trebuie să cadă
pe ceramica fină, diaitioI"i1tă î1n1dJoosebi faptului că forme1e acestei categorii sî:nJt mult mai prompte în 1a .refliecta schimbă:ril•e petreOUJte în
interiorul sau ·exter1oriul cu1tJUirii. o oooerviaţi1e obligatorie eS1te totuşi
aceea că faţă de ornamentele 1apărute, pe ioeiramioa fină, formele •acestui
tip par maii ·stabille, mai puţin schimbăr!Joaf'e.
Coosiderînd niveliul :al IV-lea ca fază de tranziţie, atu p1Utru1t fi delimitate gran.iţe1e dintre formele oaire aparr în :fiaza veche, faza de tmnziţie
şi cea reoerntă. Dacă priJmele două fuirniZieiază .forme mai mult Salll mai
puţin car:aioteristice întregii dllif'arte de dezvo1tare a staţirunli, ultima fază
permite o bună partajare a ·contribuţiei ·aicootei1a 1a repertoriiul geneiral
de fof'IDe. Dinrtre tipurile de vase apatrţinînd fa2lei timpurii, cel mai caracteristic este văsci1omtl cu dol\JJă :to~i. El eslte descoperiJt în oele m:ai vechi
n.iviele (niu 1numai al.e iaşezătrii, dair şi 1ale ou1truirii) însoţind dezvoltarea fenooneruulud culJtUJnal pînă la iSfîrşirt:Jul lui. Importantă ni se pare sitarbilirea
a două vairiranite dJe văsciiorr cu două tiorrţi (cu gît tronconic şi piriformă),
oa.re pot fi soooti<te fiecare în paa'te oap de serile tipologi.oă. Stiabilirrea
uruei perma1neme funbogăţiri a fo1r11n1e'1ror cer.amice şi, implidit, ia uniei continiu.ităţi de viaţă în oadrul tell-rul1ui ni se par de maximă îooemnătate.
Vasul uşior boonbait, au o singocă tioeirtă 1unată, suprraînălţialbă, aiparţinie de ooemeTIJea fondului vechi de forme, fiind îndeosebi oair.acteristirc
aşeză:-ii de la Pedca 7 • Spr.e deosebire îrusă de forma precedentă, ultimul n.ivel nu a furn.iziait un exemplar clastc, aşa oă este grrie.u să srtJabilim în ,oe mă•su1ră vasul cu o singurră toartă l!IJJlată ·oorutinuă să :!iacă parte
şi din repentoriJUl de fornne al faziei recenrbe.
Avînd în vedere cantitatea relativ redusă de străchini (întregi sau
foagmentllar.e) diefIDi1tiviaa'ea uniei 1tipo1ogii a lor nu îşi va motiv:a existenţa
decît după prelucrarea unui număr mult mai mare de piese, de preferinţă înitriegt. Un element rare convine doar fa21ei l'ecenite rămîne toitu.şi
toairta plasaită mu1t sub burz.ă pe tipul de sitrachină '1Jrcmoonioă, cu buza
răisifrîn1tă şi cu omamenite specifice cuilitrurii MUJreş. Măsum în oare aiceastă
schimbare poate reprezenta o influenţă a culturii Otomani va fi precizată
doar dte să pă<turri1e viiitoare.
Cu excepţia vasului cu o singură toartă lunată, supraînălţată, din
care nu s-a găsit decît un singur exemplar, apariţiile din fazele de tranziţie şi recentă consemnează o serie de influenţe din exteriorul culturii,
chiar diaioă el1e se grief~ pe unele elemente putel"'Ilic l.ooaJ.ie. Aoelaşi material irnedirt de la PerJiam ne ofieră de pildă multe v;airiante de vase bombate cu gî<t în fionmă de pîlnie şi, runeori, cu buw .răJsfriilltă. Ceea ce se
găseşte doar la Pecica, este buza evazată care marchează un element,
după părerea noastră, evolflllart;.
7 După terminarea redactării am avut ocazia să examinam mai amănunţit
materialul din săpătura Roska, de la Periam (MuzistTrans, inedit) material în
care am descoperit doar un singur exemplar din tipul discutat.
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Vasul bombat, cu brîu în treimea inferioară, vasul bitronconic cu
too:te variantele 1ui şi vasul bHobat cu două torţi luniaite se pot integra
formelor culturii M'1..l!I'leş mai mult decilt cele următoare, dat fiind faptul
că originile lor rtJr.ebuie că'llltalte încă în faza timpurie a aşezădi de la
„Şanţul Marie".
In ce priveşte formele care apac doair în fu.za reoenrtă (mai ales vasul
cu gura rombică şi două torţi trase din buză, cel cu gîtul în formă de pîlnie şi două torţi trase din buză şi sitra:china--0a&tron cu excrescenţe canela te) ele trebuie legate de repertoriul oulturii Mureş prin originea lor
ca formă sau prin îrutrebuinţiarea frecverută a unor elemeI11te ou deosebire
oaracterisitice (grupuri de oan1eluI'i rate verticale) fenomenului ou11mral
mai sus amintiit.
Ca şi în cazul formelor, rnnamen1tele caraoteristiee culturii Mureş se
găsesc în strînsă legătură cu ceramica fină. Spre deosebire însă de forme, repertoriul decomţiHor de tip M'llTeş e mru1t mai bogat, dait:Joriltă faptului că foagm·enitele oenamice or111amentate se găsesc în nlllnlăr mai mare
decî.t formele întregi saJU rnoonstituibile. O a doua deosehlre faţă de forme coI11Stă în faptul că ornamentele par nnitrudtva imaii mobile, •reoeptînd
mai direct o serie de schimbări şi influenţe, atît drn irnteriorul, cit şi
din exteriorul cuLturH.
E lesrue de observat că marea majori baite a ornamentelor perioadei
timpurii au la bază iruci:ziia sau canelura îngustă, la care se adaiugă şi
cele realizate cu ajutorul nervurei simple sau crestate şi al alveolei simple. Un loc apante rtrebuie I'ezervcat grupului de caneluri late, vertiiroale
aflat pe oorauniica dre tip Mureş de la Pecica, foarte probabil chiar din
oel maii vechi nivel. LocuJ a.pante r·eZJervait este datorat în primul rînd
frecvenţei cu care întîlnim această decoraţie în cadrul aşezării în toate
nivelele, ex·oeptîndu-1 pe al VII-lea, frecvenţă ·CaI'e nie îndeamniă să desemnăm grupul de caneluri Late verticale (aproape în toate ca:;rurile surmontat de caneluri larte oriwrutale) ca ornamentul specific mar!Jer1alului
Murieş din tell-ul de la „Şanţrul Marrie". El apare în primul rînd pe
formele specifice (văscioare cu două torţi, vase cu o ansă lunată supraînăl
ţată, stră·chini) pentru a corutiruua să fie îrutîlni.t şi pe forune owe nu mai
aparţin repertmiului iniţial, ba mai mult, să imprime unor form.e întrucîtva străine, o notă de apartenenţă la cultura Mureş.
NiVlelul de tranziţie ÎilSleiamnă, îruainte de foaite, perioaida de originie
a două ornamente importante. Primul diI1'tre ·acestea este alveola înco.njur2tă de un 'Cerc de împunsături care apare în nivelul IV b, pentru a nu
o regăsi - nu pllltem ·explica mulţumitor fenomenul - decît în ultimul
nivel. Al doilea ornament, mai consitarut şi mai frecvent întîlnit decît
primul, este .excr:esoen~a pkamirdală plasaită deasupra unor oaneJ.uri La-te,
ori:wn1tailie. Ambele elemente de deoorarie sînt oaraoteristioe în exdusiviitate wtimelor două fia~e. Imbogăţite, .aşa oum V'Oill Vledea mai jos, ele
apar doaT pe oeriamilca ultimului nivel, mardnd astfel sfîrşi·tuil aşe:dirii.
1
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nivel de itranziţie se facie siunţHJă, prin duirnua limirtJată
la o siingură forună, şi p~enţa benzii ind.zmiue umplute cu
un şir de alveo1e mici şi superficiale. Fiind găsit din păcaite doar pe un
singur dob, zig-mtg-ul dublu i.nidzait c:u o alveolă în vîrful um.ghiUilrui nu
rue poote dra decîit irudiicaţii geTueraJe cu priviTe la urua dintre .ce1e mai
vechi apariţii ale ooestei decoraţii.
Faza reoen:tă, ultima şi oea maJi bogată oa materilal şi UJrme de manifestătri spki•uu:ale, esrte fo~a diominalbă, din punat de viedere ·al oTniamentiioil, de întrebuinţarea caruelUJrii late. Ceea oe ~n fiazele timpll["ie şi de
tranziţie era .reprezentart doair de grrupul .de ca.rueluri laibe, ventioale şi în
mod cu itotul izoLat de o oarueliură pe pairtea sruperi!oariă a buzei (niv. de
tranziţie), ocupă în fraza :I'lecen1Jă în caidTul runei 111tiliiză:ri gene["ale cu deosebire două locuri de pe vas: pantea superiioară a b~ei şi gîrtul
I'ecipientului. In primul oa12 desprirndem două rmoduri de a utiliza canelura lartJă: 1a înoepwt (niv. III) în giriupurri de cîite rtrei, perpenJdioulare pe
circumferinţă, grupuri care se vor înmulţi pînă la acoperirea totală a
părţii srupwiioare a ~i ou oanelQ.lri .r;adiale., iia:r un al doiLea mod prin
aooperirea treptată a aceleiaşi părţi cu caneluri laite, paraliele ru ckDin

are1~i

şi aipa.rritenenţJa

cumferinţa.

In ceea oe priveş.tJe canelarea gî1tu1ui viaselor, ea se manifestă doaT
din nivelrul al II-lea. Imporball1ită penitrru noi este oa:nela:rea lait.ă a gitului
vaselor biwonoonice. Vasiele cu gî1t ci[indric pot fi •ummăriJ!Je pe o arie
mwt mai mare decît cea a culiturrii MU.Teş şi îrucepînd doar cu nirve1ui a·l
II-lea, lucru ca'.I'le, deşi prezirută ·o importanţă asemănătoare, le diferenţiam
net în srtJaţiunea de lia Şanţul Maire dJe cele birtronJOonioe 10U buzia Tăsifrîntă
sau ev~a1tă (şi aceasta ·Cairuel:aită pe pa:ntea srupe'l'"i001I1ă).
Decorarea ou oarueJsua-i 1ame a unei părţi substianţia1e dim S'llprrafaţa
vaselor, precum şi înconjurarea (cu acelaşi tip de ·ornament) pe jumă
tate saiu oomp1et a diferiteloT tipuri de excreooenţJe se înscrie în maniera
gerueraJă de împodobiire a ceramicii de la sfirşit'llll epocii brmwuliui.
Astfel se poate urmări - avînd mereu în faţă ceramica de tip Gava,
Insu.la Banului ·etc. - sienisul schimbării gt11S11Jului ]n orna1menitare, ruepierzînd din vedere faptul că în faoo r:eoenrtă şi mai .ales în u1'timul nivel de
1a Pecica procentajul se schimbă net şi I'eliati'V bMJSc în favoarea wtilizării cranieliurii Latte. In consecinţă TI!Î. se pare exagerat siă presuipua1em şi
în vestul Româruilei o încetare violentă şi rapidă a icul1mrHior bronzul1Ui
aiurtohton IS'llib priesirunrea VlaluriloT migr:aboare •c.aire, .aş.a CU!Il1 1arătJa Milojcic8, repriezirută deja, în aceste 'flegiluni, o mi:xi1Jllirră şi a căror forţă de şoc
este dfun.Jnuaită pînă 1a 11lil modru:s vÎIVendi cu ultimele ·trioori înltilnite în
dr'lllnul lo[".
In tell...;ul de 1a „Şanţul Mia.I'e" se poate urrmăTi, destul de amănunţit,
gene7JB. epocii hallstattierue. Unul dintre argUJmerute .a[" fi prezenrţa vasului bitronoonic, a ·oă'I"fUi evioluţie se }asă urmărită d:ilil. :fiaza 1timpurie pînă
la sfirşitul raş.ezăirii. Pern11anenta "rnbogăţire cu e1emenr1Je ornamentale dă
8
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naştere în final unui 1tip de vas care e greu să nu fie considerat oa prototip imediat al aşa-numitelor vase bitronconice de tip Găva 9 . Vasele de
tipul celor de la Dubovaic 10 şi Cornuţel11 nu mai pair de loc străine uJJtimului nivel de 1a Pecica, C'U a1tî•t mai mu1t cu dt de aici ounJOaştem un
gî1t cilindric de Vlas ornairnenbat ou un grup de trei ·caneluri în ghirlandă
(niv. I nedif.) sau un fragment ceraimi1c decorat ou caneluri orga~te
îrutr-o manieră deja hallstiattiană şi a călrui pastă este heagră lustruită
(niv. I b). In acest context, urna de la Pecica, publicată de Childe 12 nu
mai apare ca o expresie a unei ipotetice locuiri ulterioare, rupte de ansamblul arheologic al a'?emrii diin •epoca b.rionzului.
Un al doilea exemplu în sprijinJUl celor sU'Sţinute mai sus este vasul
cu git cilindTic desoopeirit în nirvielrul II nedifereruţiat. Din păoate, u1timul
mvel ruu a furnimt un ex:emplar în:treg penWu. ia ne purtea da seama de
evoluţie 13 . Ne putem foce toibuşi o idee exiaminînd vasul asiemănărt:or de
1a Otomani 14 , oare nu e exclus să aparţină ace1ui rălstimp din evoluţia
fazei Otomani III, corespunzător nivelului I din tell-ul de pe Mureş 15 .
Un al treilea exemplu cu valoare de argument este cunoaşterea în ultimul nirvel de La Pecica a tehnicii de arderie negru lus1rnuH în exterior şi
roşcat cărămi1ziu în mteri1or, oare poate indi1oa în oel mai ti1mpurr-iu caz
perioada B C, dar oa.Tle e oairaciteristk perioadelor urmălboa;re, B D şi
H A-B 16 . Canelarea tot mai aocentuată ia gîtului (canel1uri late orizontale
şi în ghirlandă) şi a părţii superioare a buzei1 7 , nu este de natură să contrazică 'Stabilirea unei 11egături directe îrutT'e nivel!ul final die 1a Pe1cica
şi îrutre sfîrşi.1Jul. perioadei Mozsiolics IV, everutual înoepu1ml celei urmă
tooire, subliniind şi mai mu1t ca·riacteru:l siil11tetic al ultimelor două nivele
de lia „Şanţiul Maire"1s.
9 Vezi,
de ex„ F o 1 t i n y, Zum Problem, 348 sqq. Laszlo, Consideraţii
588, 601 sqq.
10 N est or, Stand, fig. 15/3.
11 Strat an, Banat fig. 1; pentru urna de la Pecica, cf. Aberg, Chronologie,
V, p. 42, fig. 66.
12 C h i 1 d e, Danube, fig. 222.
13 Din cimitirul de la Cîrna, cf. Dumitrescu, Cîrna, pl. 62/55 (morm. 14);
pl. 83/327 (morm. 83); pl. 85/340 (morm. 87) cunoaştem vase asemănătoare ca formă

cu cel de la Pecica.
u O r d e n t 1 i c h, Poselenija, 134 fig. 15/2.
15 Problema este discutată pe larg de Foltiny, Zum Problem, 348; Laszlo,
Consideraţii, 575 sqq.
16 K e m e n c z e i, Beitrăge, 183; La s z 1 o, Consideraţii, 598-599.
17 M o z so 1 ic s, Wanderung, 121 şi nota 11
{B V, Kom. Szabolcs) cu bibliografie; Trogmayer, Beitrăge, pl. 10/5; 18/2; 19/16, 17; 26/20.
lB In cele ce urmează ne îngăduim să înşirăm doar elementele care pot fi
întîlnite în aria de răspîndire a cel puţin două culturi, una dintre ele fiind
cultura Mureş; 1. alveola înconjurată de împunsături {şi avînd uneori în mijlocul
ei o excrescenţă); 2. grupuri de cîte trei alveole legate prin grupuri de incizii;
3. caneluri late pe gît; 4. grupuri de caneluri verticale pe ceşti; 5. excrescenţe
conice înconjurate de caneluri circulare; 6. caneluri în ghirlandă; 7. caneluri radiale
pe partea superioară a buzei; 8. arcade incizate, uneori haşurate; 9. tehnica negruroşu; 10. caneluri late, de-a lungul circumferinţei, pe partea superioară a buzei;
11. decorarea torţii cu un chenar; 12. zig-zag dublu incizat.
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Imporitanţa pieselor de me1Jail şi a obi1ectelor carie se foloseau la turnarea aioestora priezint:ă 'l.l:Il oaraater deosiebiit pentru studierea cronologiei de la Pecica. Considerînd că nivelul final al aşezării nu depăşeşte
sfîrşitul fazei B B 2 , o serie de piese descoperite la „Şanţul Mare" (vîrful
de lance din nivelul 13, da.Ita) au fosit oaitiarlogaite 'ca fiind ceLe mai timpurii p1ese ale caitegoriiei ,pespective, s-au găsit ainia.J.ogii nu întoitdea:w1a
convingătoare ori, pur şi simplu, au fost eliminate din discuţie (o parte
din tipairie1e de turnait brnruz din săpăitura 1rui DomotăT). Irntre ultimul
nivel din epoca bronzului şi locuirea Latene nu se interpune însă nid o
locuiI"e haUsitaitti,aJliă. Această afirmaţie a'I'e ca supoPt arheologic fuptul
că, deşi doar două seoţi'lllilli au ooboir~t pînă La solul virgiin, pe toa,te supr:afeţele săpaite (A-E) a fOSlt artins 11i srtratul din epoca bronZ1Ului, negăsindu-se mei o urmă de ceramică d!artabilă în prima vînstă a fierului.
Ni se pare dieci firesc oa f'<lrrnele de turnat bronz desooperi1Je de Domotăr
să aparţină epocii bronzului: nu putem şti ce tipare au aparţţnut diferitelor niVlelie, cer>t ni sie pare înJSlă oă virful de la111oe ou nervuri în an~.dă,
topOJ'ul pLat cu aripio•are .tJnebuie inoadriaite în nivelul I saiu 14-16 şi puse
în legă'tUJră niemijLoci'tă cu buzele orniamenitate cu caneluri la11Je de-<a lungul dricumferinţei, cu fnaigmentul de gît cilindric şi •ciobul negru, lustruit,
aimbele deooraite ou ghid1ande ·riealizarte din gr.upuri de trei-paitiru caneluri Laite.
Lă'Sînrl l,a o parrite piesele din săpătura lll1i Dornotor oare din lipsia
unor precizări straitigraficie pot fi oricînd puse l1a îrudoirală, V'O:n cr-everu în
eî'teva riniduri la siecurera (Absatzbeil) găsită în ntvelrul II ruediferenţia.t al
săpăturii recente. Ceramica nivelului al II-lea ne indică destul de convingăitor că ·oelre două ace de rtiip Hli1senkopf gălsirte ,aiiJci :r:epriezirută apariţii
tîrzii ale acestui tip de pi·ese, sirturaţi1e înrtîlnită de'Sltul de friecvent, cel
puţin în epoca bronzului. Pe de altă parte, cele mai vechi exemplare de
Absatzbeil (Il!U îrutmtotul â15etmănăto:are cu piesa de la PecLoa) se pot
dai1la la sfirşirtrul bronzului mijlrociu, marnait de aşa-ruumiitiul ori:wnt Kosziderpad[âis. In consecinţă rui sie pare muJit mai firesc ca niveLul al II-lea de
la Pecioa să fie darbat după cele mai timpurii rapairi'ţii de Aooaitzbeil şi
nu după aoeLe de tip Hiilsenkopf, oaT1e au valoa·re cronologică reală doar
la începutuJ. epocii bronzului, înrtr-un context oer:amiic apropiia:t. Aşadar,
pe ba·za pireiselo·r de meitail, cr:edem că niveLul al II-lea din ·tell-ul de la
Şanţul Marie 1air trebui da11Ja t •cu aprox,ima~i,e în perioaidia de ·1lreoe·re de la
B B 2 la B C1 • Coroborînd datele pe care le cunoaştem despre celelalte piese
de metal de la Peci.oa se poate observa că oeea ce oorespunde niecriopolei
de la Mokri'n îşi înoetează existenţa oel mai tîrziu în faza de tranziţie,
care înseamnă după părerea noastră şi trecerea la perioada B B. Adău
gînd pentru ultimul nivel şi tiparele descoperite de Domotor, obiectele
de metal par 'să se înşiruii.e firiesc din perioada B A 2 pînă spre sfi.rşitul
epocH b:riomrului în se111S clasic (BD). De-abira aiaum începe ou adevărat
faza de trianziţ1e 1a: epoca fierului (B E-F).
!n ce priiveşte u1tima foză a staţiunii de la Şainţiul Mare, la începutul
ei sau poate chiar mai înainte, se manifestă din două direcţii opuse
1
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presiunea a două popul.aţii diferi.te: din.spre sud <:'€le de tip Vaitina, dinspre noir'd cele de tip Otomani. Fo:rnnairea grupei Gerjen poate fi aşadar
nu numai rezultatul presiunii diTuSpre su<l 19 , ci şi a celei dinspre nord 2 0,
care se p3.re că are cîştig de cauză în cazul aşezării de la Pecica. jude.cînci după mulţimea formelor Otomani tipice. în comparaţie cu oele Vatinia. Oricum ar sta h1crurile, soootirrn că aceste invazii, chiar dacă grupări de populaţie Mureş fură parţial dislorate, nu aru fost fatale loouitorilor de la „Şanţul Maire". Ni se pare grăi'1Jor şi faptul ·că sfîrşitul staţiunii
de la Pecica nu este maroait de vreun sitrait de 1airsură, oricît de subţire,
ceea ce demonstrează că nu prin lupt.ă a încetat locuirea de la „Şanţul
Mare'". De altfel nid o părăsire mai mulrt sau mai puţin paşnică a tellului sub presiunea trihurilio1r de itJumruJari şi purtători ai culturilor cîmpurilor de w-rue, deja mixtate 21 , I1IU ni se pare de luat în considerare. Atîta
vreme cît forme tipic tîrzii cu analogii la Egyek, Piliny, Idos, de provenienţă străină (unele decorate cu elemente tipic autohtone) apar la Pecica,
încheierea locuirii de aici trebuie plasată către sfîrşitul epocii bronzului.
La PeciJoa ruu se găseşte - şi e îndoidnic că se va întîmpla - o oan.titate mare de metale de tip Iâos, Cruceni, Ilandfa, parţial Bobda etc.
Aceasta nJU înseamnă că aşezarea stud.i•ată de noi se termină în timp în&intea acestor fenomene. Explicaţia ni se pare simplă şi rezidă în faptul
că necropolele mai sus ·amiruti1te reprezintă endav-e de populaţie venită,
în vreme ·ce locuitorii de la Pecica continuă să vieţuiască în acelaşi loc.
Vom găsi deci aici numai analogii pentru orizontul cultural tîrziu, dar
nicideC'Ulffi run strat ·airheo1ogic sau înmonmîntăiri de .tipul celor amintite.
Cu toate influenţele mai timpurii siau mai itîrzii - unele înregistrate ca
atare, alitele asimiliartJe - •aşezarea de la Pecica îşi oOillti:nuă neîrutreruptă
existenţa pînă la sfîrşitul epocii bronzului, păstrîndu-~i caracteristicile
esenţiale neschimbate, ci doar mereu îmbogăţite şi oferindu-le atunci
cirul evoluţia filaruri.lor o oerea - spre oon.1JUrarea oocietăţii hallstattiene.
Cultura Mureş reflectă o mulţime de evenimente contemporane ei 22 •
Populaţia care trebuie înţeleasă sub această denumire a avut o viaţă activă, receptivă lia nou:tăţHe din ZJonele învecinate şi mai înidepărbarte. Urmele materiale - şi ne referim îndeosebi la adoptarea unor forme şi
ornamente perntru spaţii mai în1tinse decit airiia culburit - port; prilmi pe
de o par.te explfoaţia unei asoenidenţe eneolitice comune, i& pe de altă
B an di, Metallschmiedekunst, 46 cu bibliografie.
Pusztasziksz6, 130 vorbeşte în general de o expansiune Otomani.
21 M i l o j ci c, Chronologie.
22 Urmele străine din aşezarea de la „Şanţul Mare" pot să prezinte întrepă
trunderi destul de accentuate, datorită faptului că înseşi comunităţile s-au întrepătruns. De ex. aşezarea Nagyrev de la T6szeg încetează cind se suprapune
aşezarea Hatvan, iar aşezarea Hatvan de la T6szeg încetează practic atunci cînd
e suprapusă de aşezarea Fi.izesabony, dar aceasta nu înseamnă că în ansamblu
nu rămîn enclave Nagyrev, uneori destul de însemnate, care să supravieţuiască
pînă aproape de primele apariţii Fi.izesabony. Nu este exclus ca o aşezare cum
e Pecica, nefăcind parte din aceste culturi, fiind „obiectivă", să reflecte mai bine
acest fenomen.
19
2
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pairte, mai ales în oa:oul. unor peril()lade de linişte, 1aceea a unei oonvieapropiaite, cu împrumuturi reciproce, dar care nru desfiinţau „perrsonalitatea" 'unui fenomen cuJ.trural.
In aceasta constă de altfel şi caracterul dinamic al civilizaţiei de tip
Mu:reş. Accem.1.JUl 1trebude ,să oadă însă pe oarncternl uniitar al acestui
g:rup de comuniităţi de la gu1rHe M11I'eşului. Chiair dacă este vorba de o
seri'e de influenţe sau fanpo:rturi carie dau uneori o notă aparite, formele,
ornamentele, dar mai ales faptul că dezvoltarea acestora poate fi surprinsă ou deistul1ă ourrsiviitate nie îndreptăţeşte să susţi111etm oaraiCf!lerrrul unitar al culturii Mureş, demonJSJtrînd ,că mişcările de populaţii 1ale Europei
acelor timpuri ,Jură ocazia, iar nu cauza" procesului de haUstaHizare în
t;eri,bo:riilie de viesit a1e ROlffiâni1ei.
ţuiri
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DIE BEDEUTUNG DER STRATIGRAPHIE VON PECICA FUR DIE
KARPATEN - DONAULĂNDISCHE BRONZEZEIT
(Z u sa mm e n fa s su n g)
Vorliegende Arbeit ist ein Auszug aus der in Vorbereitung befindender Monographie I. H. Crişan, E. Dorner, T. Soroceanu, Pecica.
Aufgrund der Analyse des Materials, insbesondere aus den neueren Grabungen (I. H. Crişan) kann man die Fortdauer der bronzeitlichen Siedlung der
„GroBen Schanze" aus RA 2 bis RD, nachweisen.

UNELE PROBLEME ŞI PERSPECTIVE ALE CERCETARII PRIMEI
EPOCI A FIERULUI !N JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN*

PI'eocupările privind cercetarea sistematLcă a primei epoci 'l fierului
dată relativ recentă pe teritoriul Banatului. Drept urmare, cu
puţine excepţii, ~on.a de SV .a României a rătmais mult timp o paită
aproape albă pe hărţile arheologice oonţinînd desooperil'i din perioada

sînt de

de care ne ocupăm aici. In această situaţie, majoritatea cercetătorilor au
extins, ou d.1vie:rse ocazii, pentru Banat, ipoteze şi 00111cluzii bae:aite mai
ales pe '!'ealităţi oonstataite în regiunile învecinate, unde s--au făcut să-
pă•turi şi oe:Poetăni sistemarti:ce.
Cu rtoat.e •că în uLtima peril()adă s--iau făCIUrt impontanţi paşi înainte în
arceastă direcţie, prin oeiricetările întreprinse în staţiunile arheologice de
1a Bobda1 , Cruceni2, Srueani3 , Remetea Mare 4 şi, mai recent, Timişoara
Fratelia5 (în judeţul Timiş), sau Remetea-Pogănici 6 , Bocşa Română
„Dealul Mare" 7 , Gornea 8, Vărădia 9 şi Valea Timişului1° (în judeţul Caraş-,,. Comunicare prezentată în cadrul simpozionului „ln Memoriam Constantini
Daicoviciu", Caransebeş (13-14 martie 1976).
1 Săpături M. M o g a şi O. Radu. Marea majoritate a materialului încă
inedit. Col. Muz. Banatului. De menţionat două scurte semnalări aparţinînd lui
M. M o g a, în RevMuz, I, 1964, p. 296 şi în Atti del VI CISPP, II (1965), p. 450.
2 Ibidrm; cf. şi O. Radu, Cu privire la necropola de la Cruceni (jud. Timiş),
în SCIV, 24, 1973, 3, p. 503-520; idem, Asupra unui mormint de incinerare de
la Cruceni, în Tibiscus, 1, 1970, p. 19-23.
3 Săpături inedite I. Strat an şi Al. V u 1 pe. Materialul în muzeul Lugoj.
4 Fl. Mede 1 e ţ, Cercetări arheologice recente la Remetea Mare (jud. Timiş)
(ms.), comunicare prezentată în cadrul simpozionului „In Memoriam Constantini
Daicoviciu", Caransebeş (26-27 martie 1977).
s Idem, ln legătură cu necropola de incineraţie de la Timişoara-Fratelia, jud.
Timiş, (ms.), comunicare prezentată în cadrul celei de-a XI-a sesiuni anuale de
rapoarte, Bucureşti, (22-23 aprilie 1977).
s I. Strat an, Cercetări şi săpături arheologice executate de Muzeul raional
Lugoj în 1956 şi 1958, în Materiale, VII (1961), p. 165-169. Materialul în muzeul
Lugoj.
7 Inf. Gh. La z ar o vi ci, şi O. R ă u ţ. Săpături inedite M. M o g a, O. R ă u ţ
şi Gh. Laz ar o vi ci. Materialul în MJR, Cf. şi R. Petrov s z k y, Contribuţii
la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş-Severin din paleolitic pînă
in secolul al V-lea î.e.n., în Banatica, II, 1973, p. 391, nr. VIII, cu bibl. descoperirilor mai vechi de aici.
B I. Uzu m, Gh. Laz ar o vi ci, I. Drag om ir, Descoperiri arheologice în
hotarul satelor Gornea şi Sicheviţa, în Banatica, II, 1973, p. 405 şi fig. 3 (pentru
punctul „Cetate"). Pentru punctele „Pod Păzărişte" şi „Ţărmuri", săpături încă
inedite R. Petrov s z k y, Gh. Laz ar o vi ci şi M. Gumă (materialul în MJR).
e E. I ar os I a vs c hi, Materialul arheologic de la Vărădia (ms.), comunicare
prezentată în cadrul simpozionului „In Memoriam Constantini Daicoviciu", Caransebeş (26-27 martie 1977).
10 M. Gumă N. Gumă, Săpături de salvare la Valea Timişului (com.
Buchin, jud. Caraş-Severin), în Banatica, IV (sub tipar). Materialul ln MJR.
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Severin), documentaţia istorico-arheologică privind prima epocă a fierului
in Banat, deşi considerabil îmbogăţită prin aceste descoperiri, rămîne încă
greu accesibilă daitodită fia.1ptJuJui că marea majoritatea a maiterialului este
încă inedit. Este drept eă publicarea parţială sau succintele semnalări ale
unora dintre aceste oeTCetări, alU reuşit să ne ofere o serie de indicaţii
preţioase, în special cu privire la geneza şi particularităţile HaUstattului
timpuriu în Banat, din păcate însă nu în mă.sura de a da rezolvări sigure
şi concludente acesta[" probleme majore. Publicarea cit mai completă a
materktlelor reZ1Ultate din ce:ricetălrile mai sus amintite, înitr-o perspectivă
pe care o dorim şi o sperăm cît mai apropia1tă, ramîne încă un deziderart;
de maximă stringenţă şi va putea f,i C'll sigu1ranţă în măsură să aducă
elemente dirutre cele maă utile în aieea'Sltă privrnţă 1 1.
Ne vom opri C'll precădere, în prezel1ltia luarare, asupra descoperirilor
din prima epocă ia fierulllli de pe ter~toriul actual al judeţului Oaraş
Severin, făcînd apel în acest soop atîrt la rezultatele cercetărilor sistematice cit şi la descoperirile întîmplătOOII'e salU la cercetările de suprafaţă, edite sau inedirte, cunoscute pînă aoUIITl pe :teri.toriul judeţului. Şi
dacă nu am puiburt totuşi să ne ocupăm mai pe lairg de unele dintre aceste
descoperirri, este pentriu că, deşi fă·curte pe teritoriul jude"(rului Caraş
Severin, ele se găsesc aotualmente în aJite muzee <lecit în cel din Reşiţa.,
sau pentru că sînt rez.ulitaite a1e unor cerioetări inedite oore nu ne aparţin
şi de care nu sîrutem încă irufio.rmaţi.
Trebuie să ară1tăm îrucă de la început că ansamblul descoperirilor pe
care le vom analiza confirmă constatarea făcută şi asupra altor epoci
din istoria Banarbului, şi ;auH1me că avem de a face aki prin excelenţă cu
o a:rie de largi şi puternice siniteze cu1tu:rial-istorice, ·creatoare în acelaşi
timp a unor deosebirt; de interesanJte fienomerue de sine stătătoare şi de o
remarnabilă pe•renitate .
.A!oeastă sir1:lula.ţi1e, îllltîlnd.tă încă din pElri1ood.1ai neol.iJtioă, a pUibult fi
evidenţi1ată pe .teritoriul Barua,,tulllli şi în caz'ul desooperiailor apa•rţinînd
bronzului final şi primelor etape ale Hallstat!Ju}ui tiJmpudu. Sîrut de
menţioilialt în aoosit sens oeroe.tările efeotJuaite în necropola de la Crureni
(jud. Timiş), oare eviid!enţiază faptul oă aspectul culitiural de aici, aparţi
năitor perioadei de sfîrşit a epocii bronzuliui, este re:zrultaituJ unei oonYieţuiri şi întrepătrunderi de durată, pe un fond Vatilna, a unor elemente diverse apar.ţinînd culturilor Periam-Pecica, Otomani şi GîrlaMa:rie12. Aoeastă observaţie apare ou aitîrt mai illnpor.tanit.ă ou cît S-<3/U putut
sesiza două fa2Je în oa<kuJ a.cestui cimitir, respectiv Cruoeni I şi Cruceni
Il 13 • Şi dacă ceramica aparţinînd primei faze din această necropolă, deco1

11 Rezultatele cercetărilor efectuate în necropola de la Cruceni se află depuse
deja de M. M o g a la Muzeul Banatului Timişoara, spre publicare (inf. FI. Medeleţ).
12 O. Radu, în SCIV, 24, 1973, 3, p. 507.
ia Ibidem, p. 506; K. Hore d t, Problemele ceramicii din perioada bronzului
evoluat în Transilvania, în StComS, 13, 1967, p. 147 şi urm.
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!'ată prin imp!'esiuni şi i'l1lcizii şi iruoaidrait:ă în culturia Vaitina, sa1u în orice
caz prezentînd indubitabile legături cu aceasta, este caracteristică perioadei de sfirşi1 t a epoci1i bronzuLui, oea de a droua fază, prezintă o ceramică
canelată de culoare neagră saiu oenuşiiu închis, oairacterisitică orizontului
de început al Hallistattului timpudu din veslbul RomâniJei14.
Din 1acest uaim punct de vedere, in:npor.tanţa bogaitelor 1.11ecropole din
judeţul Timiş este dt se poate de 1evidentă, ele 1Lus1Jrînd t!'ecerea îndeosebi pe pl,anrul evoluţiei cernmioe - de La perioada de sfîrşi1t a epocii
bronzului (Reinecke B D) l·a cea de ÎI1loepwt a epocii fiem1ui (Ha. A). Acesrt;
fapt a fost de alitf.el sesizait şi oondudenit analimt de K. Horedit în var1ornsul său s.tudiu asup!'a ceriamidi din b!'onzul tîrziu în Transilvania1 5 .
In lumina acestor dieisooperiri, tireicerea la prima 1 epocă a fieriulllli în BaThat poate fi cons~derată - oel puţin pentru etape1e sia1e inLţiale - ca
rezultatul unui proces de evoluţie istorico-culturală, pe baze locale, fiind
i1usitrait mai ·ales prin ·Oirinonibul oaraoteristiie fazelor Cruceni II şi Bobda
I din aceste necriopol1e, la oaire mai pot fi 1adiăugaite desiooperiri·le de la
T~n~işoara-„Pădurea Verde", Arad-Gai şi o pairte din materialele din
aşezarea de La Sîn:bana-Arnd (Sîntana I la K. Hofledt)1 6 •
Evident, pmb1emele l1egate de acest irmpofltanit proces ruu pot fi considerate pe deplin elucidaite încă, răminînd de precizat m·ai 1ales raporturile oronologke şi cu1tuirale dirubre feruomeniele aparţirunid ori:zJonitului mai
sus amintit, fenomene oontempomThe în miare măsură, dar prezentînd, sie
pal'e, aspecte destul de difierenţia:te din punot de v,edere ciul1buiral1 7 •
Avînd în ,·edere 1aceste des.ooperki, şi dacă ţinem oont şi de faptul
că atît în epoca anterioară cît şi în etapele ulterioare de dezvoltare hallstattiană Banatul prezintă condiţii unitare de evoluţie istorică, deşi pe
teritoriul Caraş-Severinrului nu se cunosc pînă în pre'.i'lent descoperki care
să ilustreze tranziţia de la epoca bronzului la oea a fierului, pllltem presupune şi pentru ,a,ceaistă u1t1mă zonă un proces rieali:zJait în oondiţii similare celor deja sesi:ZJa1te pentru '.i'JOrua vestică a Baruaitului. AceSit fapt este
cu âltÎ't n:ai plaJuzibil eu cH pe Lanţul ornannental de bmn:z deocoperit l a
Moldova Veche, sînt urne-miniaturi identice ca formă celor aparţinînd
etapei bronzului final din necropoLa de la Cruceni 18 .
Evo!Juţi1a uliterioară ia HaUSJbaitt ul:ud. itirmpuriu în SV României este
mai puţin da1ră, dată fiind şi situaţi;ai desooperkilor înregistrate, considerabil mai puţin bogaite şi în general mai puţin legait:e de oomplexe arheologice dare, decît .acelea provenind din inti11JSele rnecropole amintLte.
După oum se ştie, prima epocă a fiepuJiui debutează pe ;teritoriul României prin existenţa a două mari oomplexe ·Culturale. Este vorba, pe
1

1

1

1

1

11

Ibidem.

13

K. Hore d t, op. cit„ p. 147 şi urm.
Ibidem, p. 148-149.
Ibidem, p. 148. lntr-o discuţie avută cu Fl. Medeleţ, colegul

1G
17

timişorean

ne atrăgea la rîndul său atenţia asupra aceluiaşi fapt. Ii aducem şi cu această
ocazie mulţumiri.
18 O. R a d u, în Tibiscus, I, 1970, p. 23, aici fiind însă indicat ca loc de
descoperire Orşova.
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de o pante de ma.rele complex culrtural al cer.amicii caneliaite. d0Cfl.h"Ilen1;at
în Transilvia.niat 9 , Baniat20, Oltenia 21 , oentirul Munrt:eniei 22 şi cea mai mare
pact;e a Moldovei (mai ales în Ha A) 23 , iiar pe cealalrtă parte de complexul
culitural al ceramicid ou ornamente imprim01te de tip Babadag, răspîndirt;
mai ales în Dobrogea24, şi oa:rie a cuprins la un moment dat valea Dunării25 şi zonele cerntrale şi srudke 1ale Moldovei 26 (pentru aceste ultime
două zone mai ales în Ha B), arrnbele însă prezenrtînd indubi1taibile legături
genetice şi culturale cu desicoperidle conterr:porane din zonele Yecine
ţării noastre.
Deşi la prima vedere, relativ uni1tJa.re mai ales în privinţa manifestărilor ceramice 1aoeste vcaste oomplexe culrturale s-au dovedit, graţie
cercetărilor mai recente, a fi fost consti'1JU:irte din aspecte şi g·rupe culturale destJul de bine diforenţiate înrt:re ele, aiti<t sub raportul genezei cit
şi al relaţiilor crionologioo-4:ipologfoe.
In ceea ce priveşte complexul ceramicii canela.te. considerat în general ca un rezultat 1al presiuniii şi în parte chi.air al pătrunderii dinspre vest
a purtătorilor culturii oenrt;:rial--€1uropene a mormintelor ·tumulare de incineraţie, de unde iniţial i s-au .atribuit un caracter unitar şi o •airie de răs
pîndire foairrte îrntinsă, cuprinzînd fără diforenţieri majo1r<iitatea de5eoper1ri1or de acest gen din România27, inclUBe în iarri•a imaimtiestă:rilo•r oolturii
Gava sau de 1tip „Gavia-Pecioo" 28 , în ultima vreme s""a constatat oă. nlll
reprezintă decît „fenomenele paralele în cadrul unei dezvoltări stilistice
unifornne mai ouprinzăJtJoare"29.
Pentru bibliografia descoperirilor din Transilvania, cf. A. Laszlo, O aşeza:re
la Cozia (jud. laşi), în Arheologia Moldovei, VII, 1972, p. 207, nota ~
2o Cf. supra notele 1, 2. 13. ln special, K'.. Hore d t, op. cit., p. 147 şi urm.;
A. Las z 1 6, Cu privire la legăturile culturii Gdva cu culturile contemporane din
bazinul Dunării de mijloc, în Centenar Muzeal Orădean, Oradea, 1972, p. 178 şi urm.
21 D. Berc i u, E. Comşa, Săpăturile arheologice de la Balta Verde şi Gogoşu
(1949 şi 1950), în Materiale, II, 1956, p. 307-320, 474-476; D. Berci u, Zorile
istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Ed. Şt. Bucureşti, 1966, p. 232 şi nota 2, PI. XVII.
22 E. Mosc a 1 u, Die frilhhallstattzeitlichen Grăber von Meri (Gem. Vedea,
Kr. Teleorman), în Thraco-Dacica, p. 77-86, cu bibliografia.
2a Cf. mai ales A. Las z 16, Ober den Ursprung und die Entwicklung der
frilhhallstattzeitlichen Kulturen in der Moldau, în Thraco-Dacica, p. 89-98, cu
bibliografia.
21 Pentru bibliografia mai importantă a descoperirilor aparţinînd culturii Babadag. cf. A. Las z 1 6, Cu privire la tehnica de ornamentare a ceramicii hallstattiene
de tip Babalag, în MemAntiq, I, 1969, p. 319, nota 1.
25 S. M ori n t z, şi P. Rom an, Un nou grup hallstattian timpuriu în sudvestul României - Insula Banului, în SCIV, 20, 1969, 3, p. 393-423.
2s A. Las z 1 6, în Thraco-Dacica, p. 96 şi nota 51.
2 7 A. M o z so 1 ic s, în ActaArchHung, 8, 1957, p. 119-156; idem, în ActaArch.
Hung, 12, 1960, p. 122-123.
2 s Pentru
istoricul părerilor cu privire la această cultură, cf. mai ales
A. Las z 1 6, Consideraţii asupra ceramicii de tip Gdva din Hallstattul timpuriu,
în SCIV, 24, 1973, 4, p. 576-578 şi G. I. Smirnov a, Complexele de tip GdvaHolihrady o comunitate cultural-istorică, în SCIVA, 25, 1974, 3, p. 359-362,
370-371.
2e K. Ho r ed t, op. cit., p. 148.
19

hallstattiană
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A:stfiel, pentru zonele de V şi NV ale ţă1rii, s-.a puitut oonitura grupa
sau cu1tura deniUmirtă fie „Sînitania-Lăpui.ş-Pecica" 30 , fie „Lăpuş" 31 , fie
„Sîntana-Şpălnaca-Lăpuş" 32 , pentru Ha A 1 ,urmată de grupa „Someşul
Rece-Miediaş 33 , în Ha A 2-B, manifestări integraite î.n generia:l oulburii
Gava. Pentru ,aioes:te descoperiri se .admit în general pamtidpări genettoe
di:n paritea cu11JUirilor Otomani <tîrzi1e, Egyek, Piliny, Berkesz-Demecs·er,
şi poate Suciu de Sus, ou uniele contribuţii ale grupei „Pedoa-Vatirua
trîzi1e" 34 •
Perutriu oelă1aLte zone ale compl1exului canelat, sînt ounoscute grupe
oulbura1e pr.e:oerntînd eviderute 1egăitud genetioe ou complexel.e culturale
locale ale epocii bronzului. Este vorba de grupa RecP 5 în sud-estul Transilv·anilei, necriopol,a plană de inicilil!eraţie de La Balta Veroe 36 şi grupul
Vî:ritop-P1opşor 37 din Oltenila, griupul Meri3 8 din Muntenia şi grupa „Pecica-Vaitina itîrzie" din Baruait39 _ 1n descoperirile similare din Moldova a
putmt fi sesizată de asemeniea o componentă provenind din SE bazinului
mijlociu 1al Dunării (Dubovac-Vatina1 tîrzie) 40 •
In ceea ce priveşte descoperirile cu ceramică canelată aparţinînd Hallstattului timpuriu din Banat, ele sînt cunoscute mai ales sub denumirea
de grupă „Pecica-Vatina tîrzie" 41 . Aceste descoperiri se delimitează
printr-o serie de caracteristid proprii de aria cultu::-ii Gava, deşi influenţele reciproce sînt perfect sesizabile, şi cuprind o 1airie de răspîndire
formaită din SV României,, NV Irugoslaviei şi SE Ungairiiei 42 .
Unul dinitire tipud}e de vaise cele mai car:acteris:tice ale acestei grupe
îl constituie urna bitronconică cu buza ră1sfrîntă în exterior de tip
„protovillanova" sau „ps·eudoprotovillanova"4 3 , de culoa1:1e neagră-cenu
şie, lustruită pe fia.iţa exterioe.r-ă şi decorată ou caneluri paralele combinate, aşe~aite ·orizontal, oblic &au în ghidandă pe corpul vasului. Forme
similare sînt întîlnite destul de frecv·ent atît în aria celorlalte grupe
ca.racteriistice complexului hialhstaittian •tiimpurru cu ceramică canelată
3 0 M. Rus u, Die Verbreitung der Bronzehorte in Transsilvanien vom Ende
der Bronzezeit bis in die mittlere Hallstattzeit, în Dacia, NS, VII, 1963, p. 184-189.
3 1 K. Hore d t, op. cit., p. 150, nota 67.
32 A. Las z 1 6, în SCIV, 24, 1973, p. 577, nota 7.
33 Ibidem.
3< Ibidem, p. 576-578, 595-598.
35 Z. S z e k e 1 y, Aşezări din prima virstă a fierului în sud-estul Transilvaniei,

Sf. Gheor5he, 1966, p. 13 şi urm., în ceramica acestei grupe recunoscîndu-se de
asemenea elemente Gîrla Mare, Wietenberg, Monteoru, Noua şi chiar Verbicioara.
3G D. Berci u, în Materiale, II, 1956, p. 307-320, 474-476.
37 Idem, Zorile istoriei ... , p. 232, nota 2 şi Pl. XVII.
38 E. Mosc a 1 u, op. cit., p. 77-86.
39 Cf. A. Las z 16, în Centenar Muzeal Orădean, Oradea, 1966, p. 178-183,
cu bibliografia.
• 0 A. Las z 1 6, în Thraco-Dacica, p. 96 şi nota 50.
41 Şt. F o 1 t i n y, Zum Problem der sogenannten „Pseudo Protovillanovaurnen", în Origini, II, Roma, 1968, p. 348-353.
42 K.
Hore d t, op. cit., P- 147-149; Şt. F o 1 t i n y, în Apulum, VI, 1967,
p. 65-76; idem, în Origini, II, 1968, p. 348-353; A. Las z 16, în Centenar Muzeal
Orădean, Oradea, 1972, p. 178-183.
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de pe teritoraul României cîrt şi în ari.a culturii Gava. Spre deosebire
însă de vasele de acelaşi gen din cadrul ultirrnei cul1turi, la cele întîlni1te în airia grupei „Pecica-V1aitina tkzie" se constiaită lipsa diferenţie
rilor ooloristice nete, roş'll şi negiru, dintre inrt:eriorul şi, respectiv, exteriorul vasu1ui, existenţa unor gnupw-i de proeminenţe opuse aşezate cîte
două în zooo. de cireumf.erinţă rraximă a vasului, în general mai mici,
masive şi nu goale în interior44, precum şi - adăugăm noi - frecvenţa
mare a ·canelurii în ghir1andă aşeza.te pe gîtul vasului. Cu privire la
această din urmă observaţie, tlI'ebuie să arătăm aşa cum de altfel vom
vedea şi mai departe - că aceasită caracteristică se va păstra în Banat
şi în cazul ceramicii Basarabi, ·care prezintă foarte adesea motivul în
ghiirlandă realizat fie din oaneluri fi.e din impresiuni „şnUJrate".
Pe teritoriul judeţJului Coca.ş-Severin este cunosOUJtă o singura descoperire de acest gen. Este vorba de cunoscutul vas de la Cornuţel, care
conţine un depozit de bronzuri caracteristic grupei Uriu-Domăneşti4 5
(Pl. I). Prin caracteri:sticile sale, prin depozitul de bronzuri pe care-l conţine şi prin analogiile pe care le prezintă cu alte descoperiri din Banat,
şi în special cu vasul depozlitJului de bronzuri de la PecLca. 46 , el se sLtruează
printre manifesitările ceramice oaracteristice fazei Ha A din Banat. Importanţa sa pentru curuoaştierea Hallsitabtului .tirrnpuriu în judeţiul Caraş
Severin este deooebiită, atît prin faptul că este singu~a. descoperire de
aceSJt gen cunoscută .a.ii.ci, cît şi prin problemele de apartenenţă culiturală
pe care le pune. El a fo51t atribu~t unei forme „hibride" ale aicestei categorii, formă care deşi aparţine grupei „Pecica-Va tina tîrzie", prezintă şi unele carnJOteris.tici ale ceramicii de tip Gava. Acea.stă formă air
fi caraoberistiică unei zone de initerferenţă a oulturii Gava şi a grupei din
Banat, zonă localizaită în ma·re pe valea MuDeşului şi ilusbr.ată pri111 descoperirile de la Arad, Pecica, Sî11Jtana şi mai apoi prin cele de la Tg.
Mu:res 47 •
Pentru etapele uliterioare de dezvoltare ale Hallsta.ttului timpuriu
(Ha A 2-B) nu se cunosc încă descoperiri cit de cît edificatoare în jude~ul Caraş-Sevierin. Una dirutre problemele deosebi.t de i.niteresarute perutru
aicesite ebape, o consti1tui.e întrebarea dacă sîntem sa:u nu PW?i în fa~a unei
expansiiuni .cu1'tUJral-etnice a culturii Gava şi în zonele de la sud de
Mu:reş.

F o 1 t i n y, în Origini, II, 1968, p. 333-356.
K. Hore d t, op. cit., p. 148, 150; A. Las z 16. în Cr:<tenar Muzeal

43 Şt.
H

Orădean,

p. 180.
45 I. Strat an, O nouă descoperire haHstattiană în Banat, în SCIV, 15, 1964,
4, p. 523-527; M. R u s u, în Dacia, NS, VII, 1963, p. 205, nr. 17; A. Las z 1 6, în
Centenar Muzeal Orădean, p. 180 şi fig. 4.
46 D. Berci u, op. cit., p. 227 şi urm., Pl. XVIII; A. Las z 16, în Centenar
Muzeul Orcidean, p. 180, fig. 3/4.
n I. Kovacs, în DolgCl, VI, 1915, p. 248, fig. 22; Cf. şi Şt. F ol t i n y, în
Origini, II, 1968, fig, 4/10; J. Pa u 1 i k, în Sbornik Bratislava, 8, LXII, 1968, fig. 3/2;
A. L as z 1 u, în Centenar Muzeul Orădean, p. 180, fig. 3/3.
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ln studiul său asup:ria depozitelor de bronzUTi din Transilvania,
M. Rusu pune asC'Underea te?Jaill.I1elor de tip CiI110U---Suseni (Ha A" sec.
XII î.e.n.) pe seama pătrunderii în zonele respective a pootăltorilo-r culturii „Sîntana-Lăpuş-Pedoa"4 8 , după cum am văzut echivalentul românesc al denumiirH de „oultuiră Gavra", folosirt în Unga1ria. ln ceea ce
priveşte acest ·c.spect, trebuie să arăJtăm că rnllllTiărul relativ mare al depozitelor de bronzuri aparţinînd Hallstartrtulrui •timpuriru., descoperite şi
în judeţul Caraş-Severin, a1r veni la prirrna vedere în Sp!rijinul ipotezei
mai sus amintite.
Sînt cunoscute a&tfel, pînă în prezenrt, în judeţ un mmnăir de 12 depozite de bronzuri aparţinînd perioadei Retrnecke B D-Ha A-B. Dintre acestea, cel de la Cornuţel, încadrat în grupul Uriu-Domăneşti (Reinecke B D), cele de la Berzasca, Bocşa-Montană (Bocşa-Vasiovei), Caransebeş, Gornea, Iaibkmiţa, Moldova Veche, Ocna de fier şi Tirol, încadrate în grupul Cinou-Suseni (Ha Ai) precum şi cel de la Moldoviţa (Cadsdorf) încadrart în grupul Jupalnic-Turia (Ha A 2 ), au fost deja
menţionate de M. Rusu 49 . La aioesteia mad. adăugăm pe cele dre la Giurgiova50, Pesoaxi5i şi Skheviţa52, ·oaire pot fi de asemenea datate în Ha
A-B.
ln afara aicestoir depoziite .mai putem aminti şi o serile de descoperiri
wolaroe, •C'Wil ar fi spadele din bironz de la Bazi1&<? (datare B D-Ha A)53
şi Sasoa Montană (d<'.lltare Ha Ai-B 2)54 , toporiul din bironz de Ia Anina
(datare B D-Ha A-C) 55 şi oeltul de la ReşiţJa (Ha B)56.
După cum se viede, C'll excepţia depoziitelor de brorwuri de la Moldoviţa şi GiUJrgiova (Ha A 2-Bi) şi ·a ru.nor piese izo1a'1:e, majo0ri1tatea depozitelor de broruzuri (9) aparţin perioadei Ha Ai. In acest caz o evenruală pătir'llildere a grupului hallsta•titian 1timpuriu din zonele de V şi NV
ale României la sud de Mureş ar fi p:uwt avea loc niUJrnad. în Ha Ai, dacă
acceptăm cit de cîrt o oontemporeneirtate între da/tarea acestor depozite şi
momenrtJul ascunderii lor. Am văZJUi însă oă ma1terialiul ceriamic, artît cel
descoperit în Oairaş-Severin cit şi cel din al1te Z!One ale Banatu.luă nu ne
perimit 1alC't:uaJ.menrt:ie să <roceptăm <lecit o se.riie de inflruienţe, veni1te din aria
culturii Gava, inflUJenţe documerutate prin aioele 1tipuri „hibride" de uirne
„protorviUaniovierue". In acelaşi 1tirrnp, o păitrundere ma1i 1tîrziie din aceeaşi
direcţie (·:respectiv în fazele Ha A 2-B), nu este dooUJmellltaJt.ă pînJă în prezent nici prin depozite de bronzuri şi nici prin prezenţe ceramice care să
s M. Rusu, în Dacia, NS, VII, 1963, p. 184-189.
Ibidem, p. 205/nr. 17, p. 207/nr. 5, 8, 14, 30, 34, 39, 40, p. 208/nr. 65,
p. 208/nr. 2.
50 R. Petrov s z k y, în Banatica, III, 1975, p. 374 şi nota 90.
51 C. Se că r i n, Trei celturi de la Pescari, în Banatica, IV (sub tipar), încadrează depozitul în grupul Cincu-Suseni (Ha A 1 ).
52 Inedit, în colecţia MJR.
53 A. D. A 1 ex a n dres cu, Die Bronzeschwerter aus Rumanien, în Dacia, NS,
X, 1966, p. 189, nr. 290.
54 Ibidem, p. 189, nr. 293.
55 R. P e t ro vs z k y, în Ban.atica, II, 1973, p. 385 şi nota 2.
56 Inf. R. Petrov s z k y. ln col. prof. O. Răuţ, Reşiţa.
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poată

fi atribuite cu certitudine grupei de la nord de Mureş. Acest luar p'Ultea fi acceptat numai dacă ascunderea depoziltellQlr 1aminrtirtJe mai
sus ar fi aV'Ut loc într-o perioadă uli1Jerioară datării lor, ded poot Ha Ai.
In acest sens poate fi posibil şi ca ascunderea depozitelor de bronzuri de
tip Cincu-Suseni, descoperite în judeţul Caraş-Severin, să fie puse mai
degrabă pe seama ecoului creat de pătrunderea primului val al grupei
Lăpuş în Transilvania.
ES1te la fel de adevărat însă, oă analiza bazată pe un singiUr tip de
vas (ne referim aici la urna „protovillanioviană" amirutită mai sus) nu
poaite fi total .edificatoare în aoeaistă privinţă, după ouan slaba documentaţi1e arheo1ogiiaă penitiru perilQadele Ha A 2-B, în tot Banartiul, ne face să
nu putem trage concluzii prea sigure cu privire la evoluţia ulterioară a
HaHstaititullLi. tiimpuriru în această ,regiune din SV României. O contribuţie
majoră în rezolvarea acestei problieme o poate aduce însă publicarea materialelor înoă inedite de la Suooni şi Remetea Maire.
Oni1oum, în ciruc:La puţine1or deecoperiiri pe carie le cunoaştem pînă
acum, se poarte considera, a1v înd în vedere caraoteri.s.tkile maiterialrului
arheologtc existerut şi analogiile ou deooopedri.le ddn vesbul. Banatului,
oă şi pe tJe.ritoriul judei~ului Ca1rnş-Severin trooerea 1a prima epocă a fierulUJi se fa.oe pe bazele sin1tezei Locale de la sfirşiitul epocii bronzului, la
carie se pot adăuga încă din această pe:rioadă o serie de influenţe vestice5 7 ,
influenţe reciproce, reînnoite mai apoi prin contactul direct dintre grupele „Pecica-Vatina tîrzie" şi „Lăpuş'' de-a lungul văii Mureşului. In
cursul acestiui proces comu.nil.1tăţile de pe teri.Jtoriul judeţului Caraş-Seve
ri:n au pireh.1Jcrat interus metalele, dovadă sitîrud şi bogatele depozi1te de
brionzu:ri descoperite în această wnă, dar mai ales apa1riţi:a primel,or ·urme
de prel1ucrare a fierului. Din această ulitimă ca:tiegor1e face parite şi pumna}ul din bronz cu peduncul şi ou mieZ!Ul din fi.er, realizat prin metoda
supraturnăriH, desooperilt la Tirol (oom. Doclin, jude~ul Cairaş-Serveirin)
şi încadrat în Ha A. De menţionat ·că în Banat pe lîngă această piesă mai
sînt cunoscute în literatura de specialitate şi alte descoperiri care atestă
începUJturile metalurgiei fierului pe aceste meleaguri înoă din Hallstarttului timpur.iiu58 . Este viorba de dteva „obtecte de fier" f,ădnd pairte din inventarul necropolei de la Bobda (datate în Ha Ai), de fragmente de zgură
de fier descoper~te la Susani, într-un mediu arheologic de tip Ha A, de
un ac de bronz ou .cap d~scoidal şi miez din fier şi de o sabie rturna tă
din fier, 10U liimba la miner, pmv1e nind din loca.li1tăţi nieounoooute din Ba~
nat, piese datate în Ha A şi, respecti:v, în Ha A 2-B, sau oel mai tîrziu
în Ha B 2 .
Prin aoesite desooperiri Bana1Jul se înfăţişează ·oa. una dintrne zonele
oair.e atiestă primele dovezi de pI"lel:uior1a1re a fierului cunoSC'U1Je în HallsitatOI1U

51

K. Hore d t, op. cit., p. 148; D. Berci u, op. cit., p. 227.
dovezile privind începuturile metalurgiei fierului în Banat, ve:i:i
mai ales: M. Rusu, lnceputurile metalurgiei fierului în Transilvania, în MCD,
p. 351 şi urm.; A. Las z 16, lncepu,turile metalurgiei fierului pe teritoriul Români.Ji,
în SCJV A, 26, 1973, 1, p. 18 şi urm.
sa Pentru
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tul timpuriu din România. Acest fopt apare cu atît mai firesc cu cit
sînt cunoscute în această zonă bog·ate zăcăminrte din fier ce puteau fi exploatate la suprafaţă, cum ar fi cele de la Ciclova, Moldova Nouă, Ocna
de Fier, Oraviţa şi Sa:sca Montană ~boa:te în judeţul Careş-Severin) 59 , şi
care au constituit un suporit eS1enţLal pentru începuturile timpurii ale
prelucrării noului metal pe aceste meleaguri.
In ceea ce priveşite perspectivele cercetării Hallstattului timpuriu pe
teritoriul judeţului Caraş-Severin trebuie să menţionăm că, deşi există
cîteva informaţii cu privire la existenţa unor aşezări din această perioadă în judeţ, respectiv la Cîmpia 60 şi Giurgiova 61 , informaţii din pă
cate încă neverificate, nu se mai cunosc pînă în prezent urme cit de cit
sigure care să ne ateste prr~ezenţa unor aşezări. Cu toate acestea este de
presupus că terasele largi, favorabile locuirii, constituite de zona piemontană a Caraş-Severinului, pot să dea la iveală în viitor UTme mult mai
bogate. Descoperirea unor ·aşezărri hallstaittiene timpurii în această zonă
ar fi cu atit rr:iai importantă cu cît i!'elaţilile stratigrafice ce ar pUJtea fi
surprinse în cadrul ~zărilor, oompare1te cu bogatele necropole din vestul Bana1Ju1ui şi ou celelalte descoperiiri hallstattien-e timpurii, ar putea
să ducă la rezolvar:ea multor p!'oMeme îruoă în suspensie ale prrimei perioade a Ha:Hstattulrui în S V României.
Nu !'lltem să tr:ecem fără a aminti aici şi o de.sooperrire mai :rieoentă,
făicurtă în raza ora.şulrui Caransebeş, La Balta Sărată. Este viorrba de o urnă
bi:tronconioă şi o strachină cu buza arcuită spre inter~or, ambele viase de
mari dimensi111ni, caire însă nru au fost desooperrite împre111nă 62 . Strachina
este decorată cu caneluri obHce, !arte, pe umăT. Urna birtironconică de culoacrie b:riun-n.eag.ra, ou buza răsfrirută în exrtJerior, este decorată în zona
sa de ciircunnferinţă maximă prin cal1Je1uri oblice !arte, întrermpte de perechi de prneminenţe opuse, conice şi plate. Ambele vase pot fi datate
în Hallstiaitul timpuriru. Deşi nu au pu1JUJt fi observ\3.lte urmele gropii,
faptul că în urnă au fost găsite mici fragmente de oase umane calcinate,
ne ind~că pre~enţ;a unui mormînit de incineraţie, care făcea parte probabil dintr-o necropolă hallstattiană timpurie, ce se suprapunea nivelului neolitic de la BaLta Săiraităsa.
Dacă penmia marterdalrului arhoologtic, databtl în perioada Ha A-B,
descoperit pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, ne-a obligat pînă acum
să facem adeseori apel la descoperirile oontemporane, mai bogate, din
aLte zone ale Banatului 'sau din :riegiunHe învecinate aioestru:ia, şi să extindem uneori o serie de concluzii, bazate pe desooperirHe diin aceste
zone, şi asupra judeţului Caraş-Severin, Thl1l aceeaşi este siituatţia şi pentrru
celelalite perioade ale HaHstattului, incompai:riaibil mai bine docmmenrbate
pe ·teri1toriul jrudeţrului <lecit perioada prreced:enrtă.
Cf. M. Rus u, în MCD, p. 357-359.
R. Petrov s z k y, in Banatica, III, 1975, p. 370/XVIII
e1 Ioidem, p. 37-1,'XXIX şi nota 91.
62 Inf. R. 1-' e t ro vs z k y, Colecţia MC.
ea Ibidem.
59
60

şi

nota 69.
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Descoperiri aparţinînd perioadei mijlooii a primei epoci a fierului
(Ha C) au fost făcute în ultima vireme în mai multe looaHtăţi din judeţul
Cwaş-Sev,erin. Este vo,rba aid de looaHrtăţile: Gornea (în punotele „Cetate", „Pod Păzărişte" şi „Ţărmuri") 64 , Valea Timişului (în punctele „Rovină" şi „Rît") 65 , Fizeş (în punctul „Gorgane") 66 , Greoni 67 , Brnş.teni 6 8, Milcoveni69, Vrăniuţ (în punctul numit „Jagodărie") 70 , Văiră{lJ,a71 şi Moldova·
Veche - „Insula Decebal"72.
Provenite din cercertări si.:Sbematice, săpături de salvare, sondaje sau
cercetă:ri de suprafaţă, materialele scoase la iveală în aceste puncte pot
fi încadrate, în marea lor majoritate, în descoperirile de tip Basarabi,
semnalate pentru Hallsfattul mJjlociu pe întreg teritoriul ţării noastre ca
şi în zonele învieciniarte din bazinele mijlociu şi inferior al Dunării7 3 • Cu
excepţia unor fragmente de l,a Gornea „Cetate" 74, aceste descoperiri
sînt total ined~te. Ele vin să demonstJ·eze că zona Banatului, în general,
şi mai ales teritoriul judeţului Carnş-Severin, au fost mult mai intens
locuite de către purtătorii ouliturii Basarabi deoit se ·oredea pînă acum.
De o mare imporitanţă penitru cunoaşterea ac•estei perioade sînt să
păturile de la Gornea şi mai ales cele de la Valea Timişului. In această
ultimă looaHtaite iau pu1but fi evidenţiate urmele unei bogate şi întinse
aşezări Basarabi, din care au fost cercetate pînă a•mmn un numă1r de trei
bordeie, oonţinînd un bogait maiterial ceramic. La Valeia Timişului sintem
deci în faţa unei1a dintre puţinele aşezări ale culi1mrii Basarabi în oare
au fost desoopedte bordeie, oăci se considera pînă acum ca tip de locuinţă cairacteristiic acestei culturi, în mod aproape exclusiv, 1oouinţa de
suprafaţă.

Ceriarrnka descoperi!tă în punctele mai sus menţioI11ate prezintă, în
mod ,evident, o mai mare diversita1te de forme sau de motive şi tehnici
de.oorati've, în comparaţie cu perioada anrterioară. Cu :IJoate acesrtea atît
formele vaselor, cîit şi motivele sau tehnicile decorative ale acestora, sînt
în general cunoscute în vasta arie a ceramicii de tip Basarabi.
64

şi

I. Uzu m, Gh. Laz ar o vi ci, I. Drag om ir, în Banatica, II, 1973. p. 405
Să.pături inedite R. Petrov s z k y, Gh. Laz ar o ·J ici şi M. Gumă.
Cf. nota 10.
H. Petrov s z k y, în Banatica, 1975, p. 374/XXVII.
Ihidem, p. :178/XXXI.
Ibidem, p. 392-393. Inf. Gh. Lazarovid.

fig. 3.
65
63
61
GB

Inf. G h. Laz ar o vi ci, care ne-a pus la dispoziţie şi materialul recoltat
sale de suprafaţă. Ii aducem şi aici cuvenitele mulţumiri.
10 MJR. )Ir. inv. A. 7658.
7 1 Cf. nota 9.
12 VI. Dumitrescu şi I. Strat an, în Dacia, NS, VI, 1962, p. 411-427;
M. Rusu, în Dacia, NS, VII, 1963, p. 210, nr. 10.
73 Pentru aria de răspindire a culturii Basarabi cf., Al. V u Ip e, Zur mittleren
Hallstattzeit în Rumiinien (die Basarabi-Kultur), în Dacia, NS, IX, 1965, p. 105-132
şi fig. 11; VI. Dumitrescu, La necropole tumulaire du Premier Âge du Fer
de Basarabi (Dep. de Dolj, Oltenie), în Dacia, NS, XII, 1968, p. 177-260.
74 I. Uzu m, Gh. Laz ar o v i ci, I. Dr a g om i r, în Banatica, 11, 1973, p. 405,
fig. 3.
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Tehnicile decorative oele mai des întîlnite sînt imprimeurile, inciziile şi oanelruri1e. Exdzia propriu-zisă nu a fost întîlnirt:.ă pînă aoum pe
ceramica descoperită în aşezările din judeţul Caraş-Severin. Motivul ornamental oompus dirntr-un şir de mari S--uri culcate şi îmbucate, ouprins
într-o bandă haşura•tă prin incizii, realizait cel mai adesea prin excizie,
urmînd aşa numiita tehni:că „Kerbschnii1:rt", ~recvent întîlnLt.ă în grupa
Hulfing-Schărding din Austria, dar care nu lipseşte nici din celelalte
zone ale culiturii Basarabi75 , este întîlnit pe o singură strachină cu buza
evazată în exterior, de la Valea Timişului (Pl. III/1; VII/3), dar nu reprezintă aici o excizie propriu-zisă, d este re:zmltatul evident al motivului
incizat cuprins în banda care înconjoară buZia vasului.
Motivele decorative l'ealizaite cu ajutorul tehnicilor mai sus amintite,
sînt oel mai adesea il11orustarte cu o substanţă albă de naitură caloamasă,
procedeu de altfel extrem de des fo1os1t în decorul cemmicii de tip Basarabi. Cele mai frecvent întîlnite sînt benzile de S-uri mici, culcate şi
îmbucaite, cuprinzînd adesea înitre ele oaneluri orizontale (Pl. III/2; IV/35), sau impr~meudle „şniura:te", realizate foarTte probabil cu ştampile din
Iuit ars, de felul celor descoperite în aşezarea Basarabi de la Popeşti
NovacF6 sau în aria grupului cu ceramică imprfonată de tip StoicaniCozia77.
In oazul descopeririLor din Banat, imprimeurile sînt g:riupa1te cel mai
adesea în benzi paralele, orizonitale saJU în ghklande, aşez.aite de obicei pe
umărul, pe buza şi pe zona maximei circumferinţe a diverselor tipuri de
vase. Apariţia f•recventă a deooriu1ui imprimat sau canelat, în ghirlandă, pe
ceramica Basarabi din Banat (Pl. III/1; IV/7), constituie unul dintre principa·lele elmerute de legătură aLe acestor descopeni:ri iau grupllirile locale
din Halls1Ja,t1Jul timpuriu, unde am văZJUit că acest motiv decorativ, reali21a1t în ·aoea vreme exclusiv din -caneluri, este des înitîlnit.
Des întîlnite sînt şi triunghiurile incizate şi haşurate în interior, fie
simple, f1ie dispuse uneori în cunoscutul motiv al crucii „malteze" (Pl.
II; V/1, 4; VII/5-7).
FoJ:1meLe ·oele mai frecvenite sîrnt străchinile cu buza curba·tă în inter1or, de a·Ufel oe1e mai numerioaise, de un tip .îrutîlnirt în deoolfSllll întregii perioade hallstaibtiene, străchinile ou buza eV1a2Jaită puternic în extedor saiu oănile de diferite mădmi, cu urua sau dOUJă toirţi supraînăl
ţate şi cu j1umătatea infedoairă bombaită. Mai tr:ebuie men,ţiona•tă aici şi
o formă întîlniită atit la Gornea cit şi La Valea Timişului, reprezentată
de un itip de vas de dimensiuni mari, cu gîtul îrua1t şi arcuit în interior,
cu buza evaz.ată şi cu corpul globulaT, fJr1Umos decof'ait (Pl. II).
Sîl11t forme de vase şi motive deooriative cu •analogii foarte aproVl. Dumitrescu, în Dacia, NS, XII, 1968, p. 244-246, fig. 37/1.
A. Las z l 6, în MemAntiq, I, 1969, p. 319-325 şi fig. 1.
77 Ibidem, fig. 4; R. V u 1 pe, şi colab., Şantierul arheologic Popeşti, în SCIV,
VI, 1955, nr. 1-2, p. 242-243, fig. 6/1-2; Al. V u Ip e, Sălaşul hallstattian de la
Novaci, în Materiale, VIII, 1962, p. 362, 364-365; idem, în Dacia, NS, IX, 1965,
p. 111-113, fig. 1/12.
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piia1te aitît în aşezările Basarabi din România cît şi în aria gropulrui Boowt
din Serbia 78 .
In ceea ce priveşte prioblemele Tidioate de aoeste desooperki, trebuie
să arătăm că traooirea runor oonduzii' frerme este mult îngreunată de faptul că ma:teria1ul de oare dispunem, e<>Il:Sltă mai ales cmn ceramică.
Ou exoepţia depoziJ1rului de la Moldorvia Veche - „!Mula Decebal",
înoaidr:at în grupul Bîlvăneşti - V1nţ (Ha C)î9, nu se cunosc pînă în prezent şi alte descoperiri de piese din metal contemporane manifesrtărilor
oeramioe de tip Basarabi desooperite în aşezările cunoscute în jrudeţul
Caraş-SeverJn 80.
A vînd în vedelr'e faptrul că cernmi1oa se prietează mai pruţin la repere cronologice fine şi sigure, în stadiul actual al oercetăriror, nru se pot
aduce .elemeillte noi în legătură cu cronologi1a descoperiirilor Basarabi din
Banat. P.e baza analogiilor staibiliite, ele pot fi înoaidr.a;te în perioada cuprinsă îrnbre sfirşitml sec. al VIII-lea î.e.n. şi începrutul sec. al VI-lea
î.e.n„ sitabiliite ca date de început şi de sfîrşit 1a1e ace.sitei cu.!JtuJri 81 .
In ceea ce priveşte fazele de evoluţie ale aoesteia, considerate în număr de trei de către D. Berciru8 2 şi în nuunăr de două de căitre Al. Vulpe 83 ,
descoperirile de la Va1ea Timişului au reuşit să ne aducă cîiteva elemente
inte•esainte. Astfel, dacă a11.S1amblul cenamidi desoope1ri1t în aş•ezarea de
la VaJ1ea Timişului - „Rovină", aparţi111e fazei clasi•ce de dezvolitare ale
acestei 1oulturi, într-unul din bondei·ele de aid (B 1), ca de altfel şi în
nivelul infrerior al sitnaitului de cultură, au putUJt fi desooperiite cîteva
fragmen:te ceramk:<e cu evidente analogii în ·Cerami:oa de l·a Insu1a Banului (Pl. Iv /1, 2, 6) 84 . Acest fapt, în afară de confirmarea participării
efective a griupulrui Insula Banului la formair·ea culturii Basarabi, ar
putea eventual să ateste şi un conta.iot direct dintre grupul amirntit şi cultura Basa1rabi.
Dacă aoea:stă observaţie v·a pwtea fi confi.rn~ată şi de cerice:tările viitoal'e, atunci fie oă va trebui ooborîtă cronologia culturii Bai.sarabi, fie
că ceea ce pare mai plauzibil - va trebui modificată datarea grupului
Insula Banului (în Ha B), această părere fiind exprimată şi cu alte
ocazii 85 .
78 Pentru grupul Bosut, cf. Rastko V as ic, Kulturne grupe starieg gvozdenog
doba u Jugoslaviji (The Early Iran Age Cultural Groups in Yugoslavia), Beograd,
1973, p. ~Jî-99, 137 şi PI. XIII/14-25, cu bibliografia.
70 M. Rusu, în Dacia, NS, VII, 1963, p. 210/nr. 10.
80 Trebuie să amintim însă aici apariţia unor piese metalice de la Vărădia,
într-un mediu Ha C. Inf. E. I ar os 1 a vs c hi.
81 R. V u l·p e, în Dacia, NS, IX, 1965, p. 124; idem, Archiiologische Forschungen und Historische betrachtungen ii.ber das 7. bis 5. Jh. im Donau-Karpatenraum
(Cercetări arheologice şi interpretări istorice privind sec. V II-V î.e.n. în spaţiul
carpato-dunărean), în MemAntiq, II, 1970, p. 118 şi urm„ p. 184 şi urm.
82 D. Berci u, op. cit„ p. 243.
sa R. V u 1 pe, în Dacia, NS, IX, 1965, p. 124.
B4 A se compara cu fragmentele prezentate de S. Mori n t z şi P. Rom an,
în SCIV, 20, 1969, 3, fig. 9/7, 13/2, 16/6.
B5 E. M osc a 1 u, în Thraco-Dacica, p. 86.
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In acelaşi timp, descoperirea în nivelul superior al stratului de cultură
Basarabi de la Valea Timişului a unor fragmente ceramice cu analogii în
complexul hallstattian tîrziu de tip Ferigile, pune şi problema trecerii pe
baze Basarabi la etapa finală a Hallstattului (Ha D). In ceea ce priveşte
acest ultim aspeat, sîrut de menţionat şi descoperirile de la Gor11J00, care
au reuşit să ne ofere - d:in punctul „Ţărmuri" - materiale pe oare le
putem încadra într-o foiză finială a oulturii Baoorabi în aceste zone. In
compa<raţie cu descoperirile de la Gornea „Certate", oare reprezintă o
fază pe deplin formată a cul turii Basarabi (Pl. II), cele de la Gornea „Ţărmuri" (Pl. VI/1-9), punct af1art la o distanţ.ă de cca. 1 km de primul, nu pot reprezeruta în nici un caz un aspect contemporan disitinct de
primul, ci o altă fiază de evoluţie. DJn păcate stadiul incipient al cercetărilor din punctul „Ţă'l'lllluri" precum şi faptul că materialele provin numa:i din stratul de cul!tură şi nu dLn complexe închise, ne fac să
nu ne lansăm în nid un fel de ipote:zie sau concluzii cu privi·re la acest
aspect, evident hazarda:rute în stadiul acitual al cunoştiinţelor de care
dispunem.
Elucidariea problemei în cauză, ca şi ~mere a raporiturilor dintre descoperkile de aid şi cele de la Broşteni, Miloooven:i şi Valea Timişului,
rămîne o sarcină impo.rtantă a oercetăriliar viitoare. O impo:ritantă contribuţie în acest sens o pot ad11.1oe şi cercetărJlie de la Vă'l'ădiia.8 6 , unde s--a.iu
descoperi1t marteri:ale ce pot fi încadrate în Ha C, şi unde, după cite sîrutem
informaţi, exiistă de asemeruea maieriaJe caracteristice penbru etapa de
sfîrşi1t ia Hallstattuliui ·mijlociu.
Una dintre problemelie deosebit de importante, complexe şi controversa-te în legătură cu descoperirile de tip Basarabi a fost şi aceea a
apw-tenenţei etnice a culturJi maiteriale de acest tip. Controversele asupra acestui obiect au avut ca punct de plecare o serie de diferenţe notabile oare au pwtuit fi sesizate 1a itît în ritul funerar, dt şi în formele şi deeorul ceramic, darr mai ales în invenitairul metaliic dintr-o serie de necropole din vasta arie de răspîndire a descoperirilor de tip Basarabi.
P.u:bliioa["€a, în 1968, de 1căitire Vladimir Dumitrescu87 a descoperirilor
mai vechi din necropol1a tumulia:riă de la Baooriabi, de fapt local1tatea eponimă a întregului complex, a alV'lllt drept rezru1tart emiterea ipoteziei după
oare în SV Ol-teniei avem de a face cu o enclavă illiră sau oricwn cu o
puternică prezenţ.ă ia unor elemente itipitoe culturii materiale a illirilor
în iace.astă zonă, în cadrul necropolelm de inhumaţi·e de la Basairabi, Bal,ta
Verde şi OsibrO'Vllll Mare 88 . Dacă peilltru aceste desiooper,ki inhumaţia pare
să fi fosit riitul funerar oarncterisitic, perutru alte descoperiri din aria culturii Basia.Tabi este dooomentaită mai ailes incineraţia. In ,acest sens 1trebuie
să arătăm că l1a descoperirile anterioare de morminte de incineraţie fă1

Cf. notele 9, 70.
Vl. D u m i t r e s c u, în Dacia, NS, XII, 1968, p. 177-260.
se Ibidem, Cf. şi Al. V u Ip e, Traci şi iliri la sfîrşitul primei epoci a fierului
în Oltenia, în SCIV, XIII, 1962, 2, p. 307-324.
86
87
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BlejeştiB9 (pe teriitori!ul Romântl1ei) şi la Şold.ăneşti 90 (în R. S. S.
Moldovenească), p11ecum şi a unor gropi ce pal!" să fi avut un scop ritual,

cute la

de la Popeşti-NQ\/laci 91 , Verbiiţa 92 şi Alba-Iul'ia93 , vin să se adauge mai
recent cercetările desfăşurate în necropolele de la Eşelniţa şi Izvorul
Bîrzii (ambele în judeţul Mehedinţi), şi de runde există informaţii că au
fost date l,a iveală morminte de indnenaţie, conţinînd. ceramică de tip
Basarabi94. Oricum nu este încă destul de clar dacă unrul sau altul dintre
riturile funerare pot fi exclusiiv pUSie pe seama tracilor saiu illkilor, mai
a,les că pentru zonele de SV ale Olteniei şi pentru Banait putem avea de
a face ou o înt11epătnundere între cele două etnii şi deci şi între manifestările culturale caracteristice fiecăruia în pall'te.
In arest serus, descopeirfa·He din Baniait, deşi pînă în prezeTut nu
pot aduce lămuirki concrete, pot contribui în viitor avînd în vedere apropierea de zonele illire, în special prin cercetarea unor necropole Baoorebi,
la elucidarea acestei impor:tan11Je probleme.
Aceste constatări, cm totul preliminare, referitoarr-e la doCUJinenrtJaţia
istorico-arheologi·că din HaHstattul mijlociu, existentă pe teritoriul judeVului Oarniş-Severin, şi .caire se pat uneori numai supoziţiona în faza actuală a cercetărilor, vor :trebui evident verifi.cai1Je şi profund s1Jud1ate,
însă în primul rîrud prin oeroetă:ri sistemaitke exeouta 1Je mai ales în punctele deja cunoocu.1Je, ÎIJJCe['·cările de inrterprertJa,re fă•oUJ1Je de noi aici fiind
fără îndoială cu rtotul sUJmaire.
In ceea .ce priveşte periooda de sfirşit a primei vîr:site a fierulllli
(Ha D), pe :teriJto:riul ju.deVulru.i Oair~-Severin, aceasta ridkă - ou puţine
exoepţii probleme '!'elativ mai puţin difiicile şi mai dare decîit perioa~
dele anrteriooire.
Cercetările executate pînă acum în aşezarea de pe dealul Păscoani
de 1a Reme1tea p,ogănici, au scoo la iveală maiteriale a.semănătoare cu cele
descoperite în necropola de la Ferigile9 5 .
In iaicelaşi timp, descope['irea mormîrutului de incineraţie de La B:rebu96
(Pl. IX/A), de aceeaşi factură, şi săpăturHe de la Bocşa Română-„Dealuil.
MaT1e", oa re alU dait 1a iveală o necropolă de incinier.aţie şi o aşezia11e de
tip halls1Jaittian tîrr'ziu cu via.I de pămîrut97 , ne fac dovada certă - .credem
noi - a uneii unirtăţi mtl'1:ruTale şi etnice pe teriforirul judeţului Caraş
Severin în perioada de sfîrşirt a primei epoci a fierului, uni.Jta.te ba1zată
1

1

D. B e r c i u, în Materiale, V, 1959, p. 531.
A. I. M e 1 i u k ova, în MIA, 64, 1958, p. 57 şi urm.
~ A. Vulpe, şi Valentina Veselovschi-Buşilă, în SCIV, 18, 1967, 1
p. 101; A. V u 1 p e, în Dacia, NS, IX, 1965, p. 110.
92 D. Berci u, Zorile istoriei ... , p. 240.
93 Al. V u 1 pe, în MemAntiq, II, 1970, p. 117, 184 şi nota 9.
9 4 Ibidem, p. 118, 184 şi notele 12, 13.
95 I. Strat an, în Materiale, VII, 1961, p. 165. Cf. şi Al. Vulpe, în MemAntiq,
II, 1970, p. 138, 192.
96 V. Le a h u, Mormînt hallstattian descoperit la Brebu, în SCIV, 16, 1965,
1, p. 159-162.
97 Cf. nota 7.
89
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Pl. IX. - Descoperiri hallstattiene tîrzii din judeţul Caraş-Severin: A - Brebu (după V. Leahu)
B - Drencova (după E. laroslavschi) şi C - Berzovia (după D. Berciu).
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pe o cultură materială cu evidente apropieri de aceea a complexului
cultural de tip Feri·gile-Bîrseşti, în cadrul căreia se practică în exclusivitaite ri1Jul ruruerar al in1cineriaţtei şi care IllU poate fi atribuită dedt
unei populaţii tracice.
La aceste descoperiiri am mai putea adăuga, atîit apariţia unor fragmente ceramice proveniite din. cercetări de suprafaţă executate la Bocşa
Montană, în punctele „Dealul Colţani" şi „Grădina Popii'\ şi oare cu
unele rezerve - ar putea fi atribuită aceluiaşi orizont hallstattian tîrziu
(Pl. VIII) 98 , cit şi trurrnulii fluneriairi cru iruventar arheologic corutemporan,
desooperiţi de ooleotivul de cercetări oomplexe „Porţile de FJeir" în
zo111a Moldova Veche99.
In acel~i timp, semoolmea prezenţei unor elemente de itip Ferigile
pe malul iugoslav al Dunării, la Padina, Manastir şi Pesaea 100, nu fac
decît să întărească ooncluziilte privitoare La prezenţa culitlllrii maiteriale
de tip tracic pe teritoriul judeţului Caraş-Severin.
Sin·guT"ele descoperki din această perioadă care nu pot fi considerate 1tipiice pentru aria .oulturală mai sus aminrtită, sînt ooiful de tip
greco-illir de la Jidovin (Berzovia)1o1 şi al doilea depozit de bronzuri
de la Drencova, publicat şi daltait în. Ha D de E. IwosJ.aivschi1°2 (PI. IX/C
şi, respectiv IX/B), care-i remarcă şi evidentele itrimăiteri spre lmnea
illiră. Aceste descoperiri, departe de ia puitea aitesta o prezenţă etnică
illiră în această zonă, nu pot fi considerate decît piese de import
veni.te din sudul Thmării, cu rOOaite că piesa de la Berzovia meriltlă discuţii mll!1t mai va.site, care însă nu-şi iau looul aici.
In privinţa perspectivelor pe care cercetările asupra Hallstattului
tfu-z:iu le aJU în judeţul Caraş-Severin, trebuie să subliniem mai ales
necesitartleia fin1ailizăirii săpărt;uri1or, mai de mullt începu.te (şi actualmente
îilltreralpte), din 1aşiemrea fortificată şi din necropola de incineraţie de
la Bocşa Română-„Dealul Mare", unde aiu fost dezvelite pînă în prerent
opt mormiilite de incineraţie în urnă, şi unde aiu putlllt fi 5'1.llrprinse
UiiITtele aşezării coniternporiane cimitt:riului, f.c:xntificată cu val de pămînit
şi şanţ de apă•ra~eto3.
Ne vom opri aici cu discuţia noastră asupra celor ciit.evai iaLSpecte
Legate de prima epocă a fieruLui în jrudeţul Caraş-Severin, diSC1.JJţie care,
departe de a putea aduoe rezolvări cî:t de cîit isi:gure în stadiul actual
al ce:ricetărilor, s-a mulţumiit să ridice o serie de probleme a căror
rezolvare dorim s-o sperăm cit mai apropi.altă, mai ales dacă avem în
98
99

R. Petrov s z k y, în Banatica, II, 1973, p. 390-391, VII/8. 11.
D. Popescu, în Dacia, NS, X. 1966, p. 388, nr. 35; idem, în SCIV, XVII,

1966, 4, p. 714, nr. 35; D. Tudor şi colectiv, in SCIV, XVI, 1965, 2, p. 399.
100 B. Jova no vi c, La prehistoire du Djerdap Superieur, Beograd, 1971, p. 22.
10 1 D. B e r ci u, Le casque greco-illyrien de Gostavăţ (Oltenie), în Dacia, NS,
II, 1958, p. 441 şi urm., fig. 5.
102 E. I ar os I a vs c h i, Un depozit de bronzuri de la Drencova (jud. Cara~
Severin), în Banatica, II, 1973, p. 79-84.
1oa Cf. notele 7, 96.
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vedere frumoasele perspeotive ca-re se îrutrevăd deja în aceaGtă direcţie.
Evident însă că în acest Sle'IllS voir fi neoesiare încă mrulte eforturi şi,
birueînţJeles, exeootarea Uillor cîit mai n'UIITlerioaise şi oom plete oercetări
arheol,ogiice de teren.
MARIAN GUMA
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Indicele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

localităţilor

cu descoperiri hallstattiene din

Anina

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Baziaş

Băile

Herculane
Berzasca
Berzovia
Bocşa Montană
Bocşa Română

Brebu
Broşteni

Caransebeş
Caraşova

Cîmpia?
Cornuţel

Dalei?
Drencova
Ezeriş?

Fizeş

Fîrliug?
Giurgiova
Gornea

judeţul

Caraş-Severin*

Greoni
Iablaniţa

Ilidia
Măceşti

Milcoveni
Moldovia Veche
Moldova Veche-„Ins. Decebal"
Moldoviţa

Ocna de Fier
Pescari
Pojejena
Ramna
Remetea Pogănici
Reşiţa
Montană
Sicheviţa
Şuşca?

Sasca

Tirol
Valea

Timişului
Vărădia
Vrăniuţ

EINIGE PROBLEME UND PERSPEKTIVEN DER ERFORSCHUNG DER ERSTEN
EISENZEIT IM KREISE CARAŞ-SEVERIN
(Z

u sa mm enf assun

g)

Der Beitrag bespricht den heutigen Stand und die Perspektiven der Erforschung der Hallstattzeit im Kreise Caraş-'5everin aufgrund der ălteren Funde, der
Oberflăchenforschungen, Probegrabungen und der systematischen Ausgrabungen
die bis heutzutage ausgefilhrt wurden.
Durch die Ahnlichkeiten mit andern Funden in den restlichen Teilen Banats
und Rumăniens, wird in Betracht gezogen dal3 die archăologisch-historischen Gegebenhei ten der Frilhhallstattzeit im Caraş-Severin, obwohl wenig zahlreich, den

* Numerele

localităţilor menţionate

corespund cu cele de pe

hartă

(Pl. Xl).
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Ubergang zur ersten Eisenzeit auf den Fond der lokalen Synthese des Endes
der Bronzezeit mit einigen westlichen Beitrăgen als auch der ,,Sintana-Lăpuş
Pecica" Gruppe, veranschaulicht und die Einverleibung dieser Gegend in das
Verbreitungsgebiet der spăten „Pecica-Spătvatina Gruppe" sichert.
Die zahlreichen Funde der mittleren Hallstattzeit beweisen, dall das Banat
viel intensiver von den Trăgern der Basarabi - Kultur bewohnt war als bisher
angenommen wurde. Es wird die Wichtigkeit der Basarabi-Siedlung von Valea
Timişului, wo drei Erdwohnungen mit reichem arhăologischen Inventar entdeckt
wurden, hervorgehoben, Inventar welches die Frage der Beziehungen zwischen der
Basarabi - Kultur, Insula Banului - Gruppe und dem spăthallstattzeitlichen
Komplex vom Typ Ferigile, auferlegt.
Im Bezug zur spăten Hallstattzeit, die meisten analysierten Funde, den
griechisch - illyrischen Helm von Jidovin {Berzovia) und des Bronzedepotfundes
von Drencova ausnehmend, beweisen die Einverleibung dieser Gegend in der
materiellen Kultur der Thraker. In diesem Sinne wird die besondere Wichtigkeit
der Forschungen bei Bocşa Română - „Dealul Mare" unterstrichen, wo eine
mit einem Erdwall und Schanze befestigte Siedlung und eine der Ha D-Zeit
angehorende Nekropole mit Brandgrăber, entdeckt wurden.

TIPOLOGIA BRAŢARILOR SPIRALICE DACICE DIN ARGINT*

Problematioa complexă a ·tezaurelor dacice din argint a făcut obiectul
unei serii de studii mai mult sau mai puţin detaliate 1 • Cronologia, în
general aoceptaită, a tuturor aices1Jor .tezall.[1e se întinde peste o perioadă
,,. Am avut posibilitatea să studiez ca bursier la Institut fiir Ur- und Friihgeschichte al Universităţii din Viena. In acea perioadă, deosebit de fructuoasă
datorită colegialităţii amabile cu care am fost întimpinat şi ajutat atît de domnul
profesor R. Pittioni cit şi de colaboratorii săi, îşi are punctul de plecare şi studiul
de faţă. Este o plăcută îndatorire pentru mine să le adresez tuturor mulţumiri
şi pe această cale. Adunarea materialului documentar pentru acest studiu aflat
în Kunsthistorisches Museum Wien, Muzeul Naţional Budapesta şi Muzeul Naţional
Belgrad a fost făcută în timpul unei călătorii de studii în cadrul aceleeaşi burse.
Mulţumesc şi pe această cale doamnei Eva B. B6nis (Budapesta) care mi-a pus
la dispoziţie atît podoabele dacice din muzeul budapestan cit şi fotografiile ce
ilus:rează acest studiu, doamnei Draga Gara sa ni n (Belgrad) pentru amabilitatea
de a-mi pune la dispoziţie materialele din muzeul belgrădean şi d-lui dr. H. Ober1 ei t n e r (Kunsthistorisches Museum Wien), cu a cărui îngăduinţă voi publica
într-un viitor apropiat tezaurele dacice aflate în muzeul vienez. Ţin să mulţumesc
de asemenea doamnelor Lucia M ari n e s cu (Bucureşti) şi Eugenia P op e s c u
(Piteşti) cit şi d-lor Hadrian Daicoviciu, Constantin Pop (Cluj) şi Zoltan
S z e k e 1 y (Sfîntu Gheorghe), care mi-au permis să studiez piesele aflate în
muzeele din România. De un preţios folos ne-a fost studiul asupra podoabelor
dacice din argint al d-lui prof. Kurt Horedt care cu multă bunăvoinţă ne-a
acordat permisiunea de a-l consulta înaintea apariţiei sale şi căruia îi adresăm
şi pe această cale respectuoase mulţumiri. Menţionez de asemenea numele lui
Wiliam V as tag, (Timişoara) care a desenat planşele ce le utilizez.
1 Fără a epuiza bogata literatură privind podoabele dacice mă rezum să
enumăr cele mai importante lucrări pe care le-am utilizat: F. R 6 mer, în AE, VI,
1886, pp. 204-207 şi 385-392; V. Pârvan, Getica, o protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1926; D. Popescu, Objets de paru.re geto-daces en a;rgent, în' Dacia,
VII-VIII, 1937-1940, pp. 183-202; C. Daicoviciu, La Transilvanie dans l'antiquite, Bucureşti, 1945; D. Popescu, Nouveaux tresors geto-daces en argent, în
Dacia, XI-XII, 1945-1947; K. Hore d t, Kleine dakische Silberfunde, în Dacia,
XI-XII, 1945-1947, pp. 265 şi urm.; E. Pate k, Az ugynevezett „dak" ezilstkincsek
balkcini Kapcsolatai, în Antiquitas Hungarica, II, 1948, p. 84 şi urm.; N. F e t tic li,
Archăologische Beitrăge zur Geschtchte der sarmatisch-dakischen Beziehungen, în
ActaArchBp, III, 1953, pp. 127-176; D. Popescu, Noi consideraţii asupra pr~
lucrării argintului în Dacia, în SRIR, I, 1954, p. 89-104; O. F 1 oca, Contribuţii
la cunoaşterea tezaurelor de argint dacice, Bucureşti, 1956; D. Pop e s c u, Kurze
Bemerkungen zur dakische Toreutik, în ActaArchBp, IX, 1958, p. 357 şi urm.;
D. Popescu, Le tresar dace de Sîncrăieni, în Dacia, N.S., li, 1958, pp. 157-206;
C. Pre da, Contribuţii la problema provenienţei argintului din tezaurele geto-dace
în lumina descoperiri de la Stăncuţa, în SCIV, Vili, 1957, p. 113 şi urm.; C. Daicov ici u, în IstRom, I, Bucureşti, pp. 255-338; D. Popescu, Cîteva observaţii
asupra tezaurului de la Sîncrăieni, în OmD, pp. 447-452; S z e k e 1 y Zoltan, Noi
tezaure dacice descoperite în sud-estul Transilvaniei, în SCIV, XVI, 1, 1965,
pp. 51-66; R. Florescu, Arta dacilor, Bucureşti, 1968; I. G 1 oda r i u, Tezaurul
dacic de la Sărmăşag, în ActaMN, V, 1968; pp. 409-418; I. H. Crişan, Contribuţii
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de timp de două secole - sec. I î.e.n.-sec. I .e.n - adiică epoca Latene
tîrzie. Prezenţa lor a fost sincronizată cu schimbările economice, sociale
şi politice ce au avut loc în structura societăţii daco-getice. Mulţi autori
au subliniat, în legătură cu aceste tezaure, aspectele lor economico-„industriale'· şi artistice şi au accentuat valoarea semnifioaţ~ei religioase
deţinute probabil de llinele piese.
In măsura în care noile oercetăiri şi descoperiri a•rheologice au pus
la dispoziţia cercetătorilor daite noi - o înoadI'are cronologică mai exactă
sau o interpretare stilisti<că mai adecvartă - s-au schi:r:bat unele puncte
de vedere referitor la tezaurel e de argint dadoe, ffiSltfel că s-au conturat
o serie de probleme, care îrusă pînă astăzi sînt rezolvate doar parţial.
Pe baza aioestei problematici, ob1eotele de podoabă dacice din argint
au fost mai mult sau ma!ii puţin ex.act încadrate în contextul unor fenomene ou11Jurale de mare înrtindere ale Europei de sud-est, în care au fos:t
constatate legături şi influenţe reciproce ale teritoriilor întinse dintre
Caucaz (şi chia·r diI1loolo de aceşti munţi) şi Marea Mediterană.
In cele ce urmează I1le-am propus să prezentăm aspectele tehnice şi
tipologice, care se pot eonstaita La o al1Jaliză 1aterrtă a unorn dinitire cele
mai caracteristtce obiecte de podoabă ale tezaurelor daicice. E.51be vorba
de brăţările spiraHce din aTgint a cărnr terminaţii sîDJt orniamentaite cu
palmete ştanţate şi protome zoomorfe. In urmă cu o jumătate de secol,
V. Pârvan, a aitras atenţia aisupra importanţei acestui 1tip de obiect de podoabă dacic. .Atnmci dej.a s-a evidenţiat faptul, că aceste brăţări reprezintă o categorie deosebită în cadrul marelui grup de brăţări a celei
de-a doua vîrste a epocii fierului în România 2 • In acelaşi timp, nu a
uitat să sublinieze, că aceste brăţări sînt caracteristice pentru cultura
g.eto-diadcă a celei de a ,tJre1a perioade Laitene şi aiu predecesori în alte
1

la problema lucrării podoabelor dacice, în ActaMN, VI, 1969, pp. 93-114; D. B e re i u, Arta traco-getică, Bucureşti, 1969; L. Măr g hit an, Tezaurul de podoabe
dacice din argint de la Săliştea (fost Cioara, jud. Alba), în SCIV, XX, 2, 1969,
pp. 315-327; H. Daicoviciu, Dacii, Bucureşti, 1965; K. Hore d t, Zur Herkunft
und Datierung des Kessels von Gundestrup, în JbRGZM, 14, 1967, pp. 134-143;
E. Stoic o vi ci, I. W i n kl e r, Vber die Stanzen von Pecica und von Ludeşti,
în ActaMN, VIII, 1971, pp. 477-481; E. Popescu, Tezaurul de podoabe dacice
din argint de la Băliineşti, în StComP, II, 1969, pp. 109-117; L. Măr g hit an,
Vestigii dacice de pe cursul mijlociu al Mureşului, în Sargeţia, VII, p. 11-19;
H. Daico y ici u, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972; R. Ta nţ ă u, Meşteşugurile la geto-daci, Bucureşti, 1972; I. Glod ari u, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj, 1974; foarte documentat şi
util este studiul prof. K. Hore d t, aducînd puncte noi de vedere: cf. K. Hore d t,
Die dakischen Silberfunde, în Dacia, N.S„ XVII, 1973, p. 127-167; de acest studiu
ne-am folosit îndeosebi pentru referirile la bibliografia mai veche şi ne-a fost
indispensabilă pentru analiza amănunţită a tezaurelor dacice. Brăţările studiate
de noi aparţin tipului D5c după K. Horedt.
2 V. p â r va n, op. cit„ p. 540-550: a cuprins toate brăţările dacice ornamentate cu protome animaliere în tipul nr. 8, o grupare în cadrul brăţărilor caracteristice perioadei Latene dacice, pe care în general o păstrăm în continuare şi o
subîmpărţun în grupe şi variant·
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regiuni (greoo-etru:soe, srud-.traci·ce, iberice, iitalice, bosniace, nord-pon.tice) 3 •
Pârvan a artras atenţia şi asupra deooebirilor de bază dirutre brăţăirile
cu o •spirală şi cele cu mai multe spirale din argint 4 şi dă explicaţia cea
mai acceptabilă a destinaţiei u1time1or 5 . Pe baza apa•rien.tei identităţi
a aicestorr brăţă.ri la ca<rie .a obsierva<t şrbanţarea paLmetelor, savantul I'omân
a lansat ipoteza, că acestea îr11tr-o perioadă de timp scurtă ·au fost
produse de acel•aşi ateHer 6 •
Din momentul irutrării prieistoriei Daciei a lui Pârvan în drcuitul
ştiinţific şi pînă astăzi, .a crescUJt numărul tezaurielor cunoscute nouă,
atî<t prin desicoperi<ri noi cî•t şi prin publioaI'ea pieselor şi itezaiurelor
daci.ce din Transilvan~a, ocrre S<e găS<esc în Muzeul Naţi·onal Maghiar din
Budapesta7 precum şi prin pubUoarea tezaurului de Ia Sînrorăi<enis.
N. Fettich presupune, pe bună driepbate, în studiul său, că ştanţele
folosit•e la ornatT.<entarea terminaţiilO!r brăţă<rilor din 1a1rginit erau din
fier saru bronz, adică destul de reziJSl1Jen1Je, astfiel ca o singură ştanţă putea
folosi la orruamerutarna ambe1or capete rale •Unei brăţări din argillt. In
acelaşi studiu al oericetă<torulu:i maghia1r sie aminteşte, că brăţălfile dacice
ale acestui grup erau de obioeii aiurite şi cu o culoare specifică (auriu
cu nuanţe galben-lăunîi), aremănător faJerrei de la Su!'cea şi a unor piese
din sudul U.R.S.S. .Aoeste constart:.ări susţin, după părierea aminiti.tului
autor, ipoteza prnducerii lorr îI11tr-un sir11gur atelier - l<a Olbia - de
unde prio•vin aoeste pi•ese împreună cu ra1tel<e al•e .tezaurul1ui din argint
dacic . .Această priesiupunierie a lui Fe<tti1ch a fost sooţinută şi cu a•1te argumente <teoretice, oar-e au creat însă o serie de diiscuţii 9 . Pentru braţările
cu mai rmuhe spire Fettich a ;rielie!f1a<t faptul, că aitelierul iniţia·l a creat
pe teritoriul dade o „şooală", caire a oontil!1!uat să producă obiecte de
podoabă de aioest tip. Aceasta este o formulare neclară şi inexaotă, oare
urmărea să elimine dteva erori care nu concordau cu punctul de
vederie iniţial. Pri<ma eroaire oon:.sită în aoeea, că n<u itoote brăţădle erau
aurite. In argllil1lenrtaiţia carie urma a<e.-estor 1oon:sid<era1ii nu s-a amintit
de nici o orn1amenta11e u1terioară a acestor brăţări •CU palmete şi protome
3 Ibidem, p. 544 şi noide 1-6; peniru Peninsula Iberică vezi K. Rad a t z, Die
Schatzfunde der Iberischen Halbinsel, vom Ende des dritten bis zur Mitte des ersten
Jahrhunderts vor Chr. Gb. (Untersuchungen zur hispanischen Toreutik), I-II, 1969,

Be.clin, îndeosebi Pl. I, XXXI, XXXVIII, XL, LX, LXXII şi LXXXV.
4 V. Pârvan, op. cit., p. 545-547.
5 Ibidem, p. 548: „ ... e mai de grabă o podoabă de pulpă decît de braţ".
s Ibidem, p. 548: „ ... e ca şi cum nu am avea decât un singur atelier ca origine de fabricare, şi numai o scurtă perioadă de timp, ca epocă de întrebuinţare''.
7 N. Fettich, op. cit. Acesta a încercat pe baza unei documentaţii exacte
a unei analize atente să schiţeze un tablou unitar pentru un teritoriu, care
depăşeşte zona descoperirilor pieselor de argint dacice şi care s-a întins în jurul
unui centru meşteşugăresc puternic dezvoltat. Acesta fusese localizat de cercetă
torul maghiar la Olbia. Concluziile la care a ajuns N. F e t t i c h sînt în majoritate îndoielnice, cu toată relevanţa unor constatări.
s D. Popescu, în Dacia, N.S., II, 1958.
9 Ibidem; D. Popescu, în ActaArchBp, IX, 1958, pp. 357 şi urm.; Idem, în
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animaliere ştanţate, în legătură cu firagunentul brăţă·rii de la Cerbăl,
prievăzu.tă cu protome animaliere. Pe scurt, s-a relevat simbolica geometriza:rută, stilizantă şi otomană a îrutregii ornamentaţii ale acestui
grup de obiecte de podorabă dacioe 1 o.
O analiză atentă a unor brăţări spiralice dacice ne permite în prezent
să formulăm cîtev-a păreri atît, asupra .tehnologiei fabricării acestor piese,
cit şi unele ipoteze asupra tipologiei şi a teritoriilor de producere.
De obicei, s-<a folosit la f.ieoare brăţ.al-ă terminată ou protome animaliere, pentru ştan1iMea 1arrnbelor palmete de pe terminaţiile lărgite
precedente protomelor iniţiale - o singură ştanţă. Acest fapt a fost constatat şi de N. Fetitkh.
La o privire superficială, aceste palmete par a avea dirr:ensiuni diferite, îndeosebi datorită lăţimii inegale. Aceste diferenţe sînt urmă
rile ridicărilor şi înălţărilor bordurii 11 ca şi a îngustării acestor terminaţii lărgite către corpul propriu-zis al spiralei. Neschimbată în
structura ştanţei bă1 tute în argmt rămîne lungimea palmetelor 12 , contururile acestora şi dispunerea la intervale egale a elementelor elevate, ce
formează palmeta. Dacă raioeste ornamente sînt prezente, aiceasta indică
că s-a folosi1t aceeaşi ştainţă 13 • Dinit:re pi·esele anal.irate pînă ooum de
autor, doar la o singură brăţară palmetele au fost imprimate cu două
ştanţe asemănătoare, dispunerea elementelor pairtidpairute ale ornamentului fiind însă deosebi.tă. Este vorba de o brăţară daciică din argint
provenită de pe tel'iitoriul Români1ei şi aflaită în Muzellll Naţional din
Belgrad 14 . Palmetele de la .tJenminaţii1e lăţtte ale acestei brăţăr::i aiu fost
exec<utlaite cu două ştanţe de lungimi ddferite.
Am avut posibilitatea să studiem şi să lruăm mulajele ştanţelor de
la următoarele brăţări spiralice dacice din argint:
1. Bălăneşti (jud. Olt). Muzeul Judieţe1an Piteşti.
O bră'\iară diadcă spi!I"aLică clin argint, închei.iată la capete cu .termiIlJaţii lă·ţiite ornamentate ou pa:1mete ştailJţiaJte şi protome aruimaliere. Este
compusă din cinci spiire şi la una clin termi.Illaţiile lăţiite lipseşte un fiiagment din cea de a işasea palmetă. Prezintă urme de aurire (Zitrom~ngelbe
1

N. Fettich, op. cit„ pp. 147-149.
u Este foarte probabil ca, pe Ungă ciocănire, bordura înălţată a terminaţiilor lăţite ornamentate cu palmete ştanţate să fi suferit deformări, la unele piese,
şi în urma presării cu ajutorul cleştelui mai ales în zonele gîtuite ce separă o
palmetă de altă.
12 N. Fettich, op. cit„ p. 148, amintea de faptul că argintul, în zona
unde s-a aplicat ştanţa, dobîndeşte o rezistenţă mai mare tocmai datorită procedeului de ştanţe folosit. In consecinţă, modificările de lungime ale ştanţei datorită
ciocănirii ulterioare a bordurii (neştanţate), nu pot depăşi cîteva zecimi de milimetru în cazul în care ele există.
13 Sau a mai multor dar absolut identice, posibilitate mai puţin plauzibilă,
care însă nu modifică cu nimic concluziile la care ajungem.
u D. Gara sa ni n, Katalog Metala, Belgrad, 1954, Pl. LIX, 7, No. inv. 4881.
Mulţumesc şi pe această cale doamnei Draga Gara ă anin pentru amabilitatea
cu care mi-a atras atenţia asupra existenţei a două ştanţe diferite pe brăţara în discuţie, chiar în momentul în care executam mulajul acesteia.
10
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Pl. I : 7. Peteni ('al. nr. 12} ; 2. Orăştie {cal. nr. 11) ; 3. Dirloş (cal. nr. 6) ; 4. Dupuş (cal.
nr. 7) ; 5. Ld. necunoscut (cal. nr. 20) ; 6. Rociu II (cal. nr. 15) ; 7. Bălăneşti a ( cat.
nr. 1); Bălăneşti b (cal. nr. 1); 9. Oradea (cal. nr. 10). 10. Vălişoara (cal. nr. 17);
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Vergoldung). Terminaţiile lăţite fac oorp comun cu sîrma spiralică a
brăţării. care esite oonfecţioootă dintr-o singură bară metalică din argint.
Ştanţa cu ajutorul căreia a fost realizat orna:inerutul în palmete era
oordiformă cu o singură nervură centrală. Cele două cîmpuri laterale
au fost ornamentate uliterior prin incizte cu două moti\'e orniamentale
diferite (Pl. I, 7). Fieocwe termina,ţie lăţită este ornarnerutartă cu cîte
şapte palmete ştanţate. Lungimea palm,etelor ştanţate este de 1,6 cm 15 .
Piesa provine dintr-un ·tezaur.
2. Cadea (jud. Bihor). Muzeul Naţional Maghiar Budapesta, nr. inv.
2.19·H.1. O brăţară daieică spimlkă din argint încheiată la capete cu
terminaţii lăţite ornamentate cu protome animaliere. Ornamentul cu palmete ştanţate lipseşte fiind înlocuit cu un ornament „în brăduţ" (Pl. II,
5). Observaţia cu ochiul liber l1IU ne-a permis cu certitudine să stabilim
dacă este vorba de o brăţară riea1izată dintr-o singură bară de argint
sau de lipirea ulterioară la corpul spiralk al brăţării al terminaţiilor
lăţite. Brăţaira provine dintr-un rtezauir 16 .
3. Cerbăl (jud. Hunedoara). Muzffill Naţional Maghiar Budapesita.
nr. inv. 77.1875.1. Fragment dintr-o brăţară spiralică dacică din argint
încheiată cu terminia:ţii lăţite omamerntiaite cu protome anirrnaHere. Ca şi
la brăţara de la Cadea, orniamen1rul cu palmete lipseşte, fiind înlocuit
printr-un ornament geometric r,ealiZJart prin inoizie. Brăţara provine dintr-un tezau.r 17 •
4. Coada Malului (jud. Prahova). Muzeul Naţional de Isit:ori1e al R.S.R.,
Bucureşti. nr. iinv. 14.628. O brăţară dacică spiiraHcă din airgint încheiată
în terminaţii lăţilte, ,orn.iarrnerutate ou ciite şapte palmete ştanţate şi protome animaliere. Este ruptă în doruă bucăţi. La observaţia ou ochiul liber
terminaţiile lăţite parr a fi prinse de oorpul prop:riru-zis al brrăţării prin
foir}arie la oald. Ştanţa este sdmplă, oordiformă, întreg corpul palmetei
fiind ornamentat ulterior prin incizie (Pl. II, 4). Lungimea palmetei este
de 1,4 cm. Brăţara provine dirutr-un ,1Jezam1 8 .
5. Coldău (jud. Bistriţa--Năsăud). Muzeul de Istorie a Transilvaniei,
Cluj-Napoca. Fragmenit din <termirnaţia lăţită a unei brăţăr~ spiralice
dadce din argiTllt. Se păsitirează dooir un fragment dintr-o pa.lrrnetă. Prin
ştanţaire s-a realiZJat un ornament în formă de brădruţ în irieHef, care
acoperă întreg dtmpul palmetei (Pl. III, 5). Fragnnentml de brăJtia,a-ă prezintă urme de «1urire 19 . Piesia provine ddin1lr-un t~aur.
6. Dîrloş (jud. Sibiu). Muzffill Naţional Mra,ghiair, Budapesta, nr. inv.
102.1893.1-2. Două fragmente din aceeaşi brăţară dacică spiralică din
argint şi anU!Il1e ambele terminaţii lăţime ornamerutate 'OU palm.ete ştanţate
şi protome animaliere. Apartenenţa la aceeaşi brăţară se deduce din
15

K. Hore d t, în Dacia, N.S„ XVII, 1973, p. 162, Cat. nr. 5.
nr. 11.
nr. 14.
nr. 15.
nr. 17.

1s Ibidem, p. 163, cat.
11 Ibidem, p. 163, cat.
1s Ibidem, p. 163, cat.
19 Ibidem, p. 163. cat.
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Pl. II : 1. Ld. necunoscut ( cat. nr. 24) ; 2. Peteni I I ( cat. nr. 13) ; 3. Ld. necunoscut ( cat.
nr. 19); 4. Coada }Jalului (cat. nr. 4); 5, Cadea (cat. nr. 2); 6. Senereuş (cat. nr. 16);
7. Hetiur ( cat. nr. 9) ; 8. Ld. necunoscut a ( cat. nr. 23) ; 9. Ld. necunoscut b ( cat. nr. 23) ;
10. Rociu I (cat. nr. 14).
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.. ~~-Pl. 111: 1. Ld. necunoscut a (cal. nr. 21) ; 2. Ld. necunoscut b ( cat. nr. 21) ; 3. Ld. necunoscut ( cat. nr. 18) ; 4. Ld. necunoscut (cal. nr. 22) ; 5. Coldău (cal. nr. 5) ; 6. Ghelinţa ( cat.
nr. 8); 7-10 Cozia (ceramică).
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identitatea ştanţei folosRe la ornamentare. Prin ştanţare s-a.u rea1imt
palmete 1oordiforme cu o nervură centrală reliefată. Cfunpul palmetei este
ornamentat ulterior, prin incizie (Pl. I, 3). Lungimea palmetei este de
2 am. Pi1esa este o descoperire izolată? 0 •
7. Dupuş (jud. Sibiu). Mruzeul Naţional Maghiar, Budapesta, nr. inv.
110.1911. O brăţară dacică din argint, spiralică, compusă din şase spire
şi încheiată în ,terminaţii lăţite ornaimentaite cu şapte palmete ştanţate
şi protome animaliere. La observaţia cu ochiul liber, terminaţiile lăţi1 te
par a fi priruie uliterior de corpul brăţării, prin forjare la cald. Prin
ştanţare s-.au realiza!t palmete cordiforme cu o nervură centrală reliefată. Cîmpul palmetei a fost u1teri•or orrnamentat prin indzi1e (Pl. I, ·1).
Lungimea palmetei eS1te de 1,8 cm 21 • E)ste o descoperirie izo1ată.
B. Ghelinţa (jud. Covasna)22. Muzeul Naţional Maghiar, Budapesta,
nr. inv. 103.1984 l O brăţairă daaiică spiraHJcă din a11gint încheuată în
terminaţii lăţite, 0rnamentate cu cîte şapte palmete ştanţate şi protome
zoomorfe. Brăţara are cinci spire. La observaţia cu ochinl liber se pare
că ternnri.naţiile U.ţite au fost prinse de corpul brăţării prin forj,are la
cald. Prin ştanţai e s-au realizat palmete de formă cvasihexaigonială, cu
omarnent în relief în formă de brăduţ, oaI"e acope,ră î1111lreg cîmpul palmetei (Pl. III, 6; IV, 1). L'Ulllgimea ştanţei este de 1,8 cm. 8răţare
pl'OVine dintr-un tezaur.
9. Hetiur (jud. Mureş) 23 • Kunst Historisches Museum, V1ena, nr.
inv. VII.A.41. O brăţară spirali.JCă din a.rgirnt, dacică, încheiată în rbenninaţii lăţite, ornamentate cu cîte şase palmete ştanţate şi protome a'l1Îlmaliere. La observaţia cu ocMul liber se pare că terminaţiile au fost prinse
de corpul brăţării, formait din cinci spirie, prin forjaire La oa1d. p,rin
ştanţare s-au reaHzat palmete cordifonme ou două IlJerv;uri 1centra:le
paralele. Ulterior aceS1te nervlllri cerutrale .au foS1t ornamerntaite prin incizii mărunte, iar în partea superioară a cîmpurilor palmetei s-au practicat, cu ajutorul unui inS1trumerut aiScuţit, două adîndturi simetrice
(Pl. II, 7). Lungimea ştanţei este de 1,8 cm. Brăţara provine dintr-un
tezaur.
10. Oradea (jud. Bihor) 24 • Muzeul Ţării C~işurilor, Oradea, 111T. inv.
1186. Brăţară dacică spiralică din argint, încheiată în terminaţii lăţite
ornamenta!te ou cîte şapte pa1mete ştanţaite şi protome animaliieTe. Peire
a fi confecţionată în îilltregime dintr-o singură bară de argint. Prin
ştanţare s-,aru realiza,t paJm,eite oordiforme ·ou o nervură centrală în
relief. AceaSită nervură prezinttă paitru ·umflături ornamerntaite daitorate de
asemenea ştanţării. Acest tip de rnervura „perlată" îl regăsim şi pe pal163, cat. nr. 24.
163, cat. nr. 25.
22
164, cat. nr. 27.
23
164, cat. nr. 29. In literatura mai veche această brăţară apare,
din eroare, ca descoperită atît la Hetiur cit şi la Feldioara. De fapt este vorba
de o singură brăţară.
2 4 K. H ore d t, op. cit., p. 164, cat. nr. 39.
20

21

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p.
p.
p.
p.
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metele de la Seruereu.ş şi Văli!iioara. Cîmpurile palmetei au rămas neornamentate manual (PI. I, 9). Lungime palmetei este de 1,6 cm. Brăţara
provine dintr-un teziaUJr.
11. Orăştie (jud. Hunedoara) 25 • KUTIBJt Historisches Museum, Viena,
nr. inv. VII.A.38. O brăţJairă dacică spiTalică din argirut încheiată în terminaţii lăţ1te, omamentalte ou eîite şapte protome animaliere şi palmete.
Brăţara are opt sphl-e. TerrrniOOlţiile lăţtte prezintă urme de aurire. La
observaţia cu ochirul liber se pare că 1terminaţiile au fost prinse de
corpul propriu-ziJS al brăţării prin forjare la cald. Prin ştanţare s-au
realizat palmete cordiforme cu o nervura oerutirală în relief. Cîmpurile
pahnetei au fost ornarnerutaite ulterior prin incizie (Pl. I, 2). Lungimea
palmetei este de 1,7 cm. Brăţarn estJe o descoperire iz.o.lată.
12. Peteni I (jud. Covasna) 26 • Muzeul Judeţean Sf. Gheorghe, nr.
inv. 15.730; 15.731. Două itenninaţii lăţite ornamentate cu dte şapte palmete ştanţarte şi protome animaliere provenind din aceeaşi brăţară spirali-că dacică din argint. Terminaţiile sînt aurite. Se pare că brăţara a
fost confecţionată dinrtr-o singură baTă de arrgirut. Pni:n ştain.ţare s-au
realiza:t palmete cordiforme cu o rueirvU!I'ă cenrtiral.ă în relief. Cîmpurile
palmetei au fost orThaJillentiaite ulrterior prin incizii (Pl. I, 1). l..Jungimea
palmetei ştanţaite este de 2,1 cm. Brăţara provine din raioe!,aşi itezaur ca
şi brăţaTa de la nr. 13 din oaitalogul nostru.
13. Peteni II (jud. Covasna) 21 • MU2Je1ul Judeţean Sf. Gheorghe. O
brăţairă spiralică dacică din acrigirut încheiiartă în terminaţii Lăţi1 te orname:rutaite cu dte opt palmete ştanţate şi protome ammaHerr-e. Este Slingura
brăţară de aoest rtirp din dte ounoaiştem oare are opt palmete ştanţ.aite pe
fiecare terminaţie. Nu sînitem siguri dacă cea de a opta palmetă urma
să rămînă la dimensi.iu.nile foarrite mici pe oa.re le avea sau prin ciocănire
urma să dispară. Cîmpul palmetei oordd.forme este neted şi rueornamenitaJt
şi piesa luaită în ansamblu ne-a lăsait impresia Uillui obi-ect neterminat,
aflat în faza de finisare (PI. II, 2). Lungimea palmetei ştanţate este de
1,7 cm. Brăţa.ra provirue din acelaşi itle2arur oa şi piesa de la nr. 12 din
catalogul nostru.
14. Rociu I (jud. Argeş)2 8 • MU2lell!l Judeţean Piteşti. O bcăţairă spiralică dacică din ar--girut încheiiată în teI1Illinia,ţii lăţ1te ornia.mentarte eu
palmete şitanţaitie şi protome ianima.iliiooe. Una din cele două terminaţii ale
brăţării lip9€Şte, iia;r ~lită termiooiţJie este ruptă. Brăţara pa,re a fi
25 După părerea noastră, aşa zisele brăţări de la Vaidei (K. Horedt, op. cit„
p. 165, cat. nr. 75), Orăştie (Ibidem, p. 164, cat. nr. 40) şi Vinţu de Jos (Ibidem,
p. 165, cat.nr.80) figurează din eroare în literatura de specialitate. Cele trei localităţi fiind apropiate, se pare că este vorba de o singură brăţară, amplasată de
noi la Orăştie şi aflată în muzeul vienez. Eroarea se poate datora şi faptului că
în inventarul amintitului muzeu brăţara figurează ca fiind descoperită „între
Orăştie şi Vinţul de Jos". Cu excepţia brăţărilor de la Hetiur şi Orăştie, nu mai
cunoaştem alte exemplare similare în muzeul din Viena.
2s K. Hore d t, op. cit., p. 164 cat. nr. 53.
27

28

Ibidem.
Ibidem, p. 164, cat. nr. 53.
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dintr-o singură bară de arginrt; de proastă calitate. Prin
realizat palmete cordiforme cu un orna1menit în nervuri
reliiiefate, dispuiSle în formă de brăduţ (Pl. II, 10). Lungimea palmertei
ştanvate este de 2,1 am. BrăţJarra provine din acelaşi tezaur ca şi piesa
de La poziţi,a nr. 15 al ca.J1Jalogului nostriu.
15. Rociu II (jud. Argeş)29. Muzeul Judeţean Piteşti. Un fragment
di111tr-o brăţară dacică spilrnlică din arginlt. S--a păstrat una dintre .terminaţiile lăţite, ornamentată ou palme1Je ştanţaite şi pmtcxmă 1animalieră.
Terminaviia. păistrart;ă are cinci palimete întregi şi 1/4 din cea de a şasea.
Brăţara a fost aUTită (Z1tronengelbe Vergoldung). Prin ştanţare s-au
realizait palmete cordiiforme ou o nervură cenJtrală în reliief. Cîmpurile
pa,Jmetei au fost ornamentate uliteriior prin incizii (Pl. I, 6). Eră.ţara
provine din acelaşi tezaur ·ca şi piesa nr. 14 din catalogul nostru.
16. Senereuş (jud. Mureşpo. Muzeul Na1ţionial de Istorie al R.S.R.,
BUJCUI"eşti, nr. inv. 14.609. O brăţară dacică spiriaHcă din ;w-ginrt; îrucheiată
în terminaţii lă.ţi.te ornamentaite cu cîitJe şapte palmete şta.nvarte şi protome animaliere. La observaţia cu ochiul liber se pare că brăţara a fost
confecţionată dintr-o singură bară de arginrt. Prin ştanţare s-au realizat
palmete ooridiforme ornamentate cu un motiv realizait ·exclusiv din nervuri în relief (Pl. II, 6). Ornamentul realizat prin ştanţar-e pe palmetele
acestei brăţări este smgular pînră în pre·z,ent între şctanţele folosite la
bră.ţările dacice de aiaest tip. Lungimea ştanţei este de 1,9 om. Brăţara
provine dinitr-un tezaur.
17. Vălişoara (jud. Alba)31 • Muz,eul Naţional Maghiar, Budapesita, nr.
inv. 8.1888. O brăţara dacică spiJ!ialică din airginrt; îocheiată în termimaţii
lăW1e ornarnerutate cu cite şapte palmete ştanvate şi protome animaliere.
Brăţaria este compusă din şase spire. Terminaţiile lăţirt:e par a fi prinse
ulterior de corpul brăţării prin forj&-e la cald. Prin ştarnJţlarie s-au
realdzat palmete cu nervură centrală „perliată", asemănătoare cu cea a
brăţării de la Oradea. De data aoeasta pe ruervură sîn.t însă cinci umflă
turi (buckeln?). Cîrnpurile palmetei au rost ornamentarte ul11Jeri'OT prin
incizie (Pl. I, 10; IV, 2). Lungimea palmetei ştanţate este de 2 cm. Brăţara
este o descoperire izolată.
18. Loc de descoperire necunoscut (Transilvania?)3 2 • Muzeul de Istorie al Transi1vaniei, Cluj-Napoca, nr. inv. II-1223 a-b. Două fragmente
din aceeaşi brăţară ·spiralică daclică din airgint din care se mai pă.Sltrează
patru spire Îillcheiaite cu iterminaţii lăţite omamentart:e ou cîite şapte
palmete ştia.nţaite şi protome a.nimalierie. Brăţara pare a fi oonfiecţiiom1tă
dintr-o singură bară de argint. Lucrătura ei este neglijentă. Prin ştan
ţaire s....au realiz,ait palmete cordifo:rnne cu run ornaunenlt format dm nervurri
reliefate, dispuse în brăduţ, care acoperă înrtrieg cîmpuil. pa·lmeitei (Pl. III,
29
30

31
32

Ibidem.
Ibidem, p. 164, cat. nr. 59.
Ibidem, p. 165, cat. nr. 77.
Ibidem, p. 165, cat. nr. 100.
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3). Lungimea palmetei ştanţalte este de 1,9 cm. Brăţara eSl1Je o descoperire izolaită.
19. Loc de descoperire necunoscut (Transilvania?)33. Muzeul Naţio
nal Maghilair, Budapesta, nx. irnv. 1.1874.93.B. O brlăţară dacică spiraHcă
din argint îrucheiată în terminaţii lăţite ornamentate cu cîite şapte palmete
ştanţaite şi protome a111:i:maliene. La observaţia cu ochiul libeT s.e pare că
teMliruaţiile lăţiite au fost prinse de <e~orpul propriu-zis al brăţării prin
forjare la oald. Prin ştanrţiaire s-au 'Obţinurt pa~mete de mici dimensiuni
cordiforme şi netede, fără ruici un e1emenrt; de 'Ornaimenfare în reUef.
Ornamentul în formă de brăduţ din dmpul palmetei este în întregime
incizat (Pl. II, 3). Lungimea palmietei şitanţart;e este de 1,5 cm. Brăţara
este o descoperr-ire izolată.
20. Loc de descoperire necunoscut (Transilvania?)3 4 • Muwul Naţio
nal Maghiar, BUJdapesita, nr. inv. 56.21.25/II a-c. Trei fragmente din
termiruaţilile lăţite ale uniei brălţări spireli:oe dadice din 8.lfginit, orruamentate cu palmete ştian~art;e şi pnotome animaliere. Fragmerntele foc parte
din aceeaşi terminaţie ruptă în trei bucăţi şi sînt aurite ((Zitronengelbe
Vergoldung). La observaţiia cu ochiul liber se pare oă te:rnninaţia lăţită
a fost prinsă de corpul spiraHc 1al brăţării propnim-zise prin forjare
La cald.
Prin ştanţane s-au 1realizait pa'l:mete cordiforme ·CU o nervură centrală
in relief. Cîmpurile palmetei sînt ornamentate ulterior prin incizie (Pl. I, 5).
Lungimea palimetei ştanţaite este de 1,7 om. Brăţara oonsiti1tude o descoperfre izo1artJă.
21. Loc de descoperire necunoscut (Transilvania?)3 5 • Mu'.Zieul Naţio
rnal Maghiar, Budapesta, nr. inv. 56.21.25/I a-d. Pa1tru fragmenite din:tr-o
brăţară spirialiică daieică din argint închei,ată în ·terminaţii lăţite ornamentate ou palmete ştanţate şi protome 1animaHerie. Pe baza simiLiitudinii
ştanţei, fragmerutele f:aic pwte din 1aooeaşi brăţară. La observaţia cu
ochiul liber se pa:De că rbenminaţii1e lăţite au fost prinse de carpul brăţădi
prin forjaire la oald. Prin şitanţal'e s-aiu realizat palmete cordiforme cu
un ornament în brăduţ compus din nervuri rieliJefaite (Pl. III, 1-2).
Lungimea ,ştainiţei esite de 1,7 am. Brăţiara ·consti1lui1e probabil o descoperire izo1aită. Inmgistrarea ei SUJb acelaşi număr de iruventar cu brăţara
precedentă în Muzeul din Budapesta, ne face să ne gîndim şi la posibiliitaitea ca ele să fi fost d~sooperite împreună, oorusitituirud deci un
mic tezauir.
22. Loc de descoperire necunoscut (România)3 6 • MuzeuJ. Naţiionail
Belgrad, nr. i:nv. 4882. Un f1raig1merut dintr_,o bră,ţairă spiraliioă daciJoă din
argint îrncheiată îrntr-o terminiaţ~e Lăţită orruamen:taită cu paiLmete ştanţate
Ibidem, p. 165, cat. nr. 86.
Ibidem, p. 165, cat. nr. 87. Cele şapte fragmente de brăţară de la N. F e tt ic h, op. cit., Taf. XXXII, 1-7, provin din două brăţări diferite şi anume Taf.
33

34

XXXII, 1, 2, 7, (la Fettich) unei brăţări şi Taf. XXXII, 3, 4, 5, 6 (ia Fettich),
celeilalte.
35 Vezi nota 34.
36 K. Hore d t, op. cit., p. 165, cat. nr. 94.
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şi protomă animalieră. Se pare că brăţara a fost confecţionată dintr-o
bară de argint. Prin ştanţa['e 5-<a!U T1e:alizat pailimete cu un orruament în
brăduţ compus din nervuri în relief (Pl. III, 4). Lungimea ştanţei este
de 1,4 cm. Brăţara constirtuie o descoperire izolată.

23. Loc de descoperire necunoscut ( România)31. Muzeul Naţional
Belgrad, nr. inv. 4881/a-b. O braţa.Tă dia.cică spiTalică din airgint încheiată în terminaţii lăţite orniamerutarte ou palmete şrt.anţate şi protome
animaliere. Brăţara este ruptă în doiuă bucăţi. La ·o observaţie cu ochiul
liber se pare că rterminaţiile lăţirte au fost prinse de oorpul brăţării prin
forjare la cald. Prin ştanţarr-e s-au realizat pa1mete cvasielipsoidale în
care ornarnenftul este realizat în înitregime din nervuri şi „perle" în relief
(Pl. II, 8-9). Este singura brăţia:ră la care se poate constata folosirea
a două ştanţe diferite dar asemănărt:oare pentru realizarea palmetelor
ştanţate3 8 . Palmeta mare are lungimea de 2,2 cm. Palmeta mică are lungimea de 1, 7 om. Brăţan-a constirt:Juie o d€SCOperire i:zJol:aită.
24. Loc de descoperire necunoscut (România)3 9 • Muzeul Naţional
Belgrad, nr. inv. 4883. O brăţ.airă diaicică spiooJică din argint îrucheilată cu
terminaţii lăţ]te arnamentaJte ou paJ.mete ştanţiaite ·şi protome arnmaliere.
Una din terminaţiile brăţării esrte îl1Jtreagă ia.r oea1aLtă f,ragmenrtiairă. Bră
ţJara are şase spire. La observaţia C'U ochiul lilber se pare că rterm:iJnaţiile
lăţite au fost prinse de corpul brăţării prin forjare La cald. Prin ştanţare
s....au realizat palmete cordiforme netede, Îilltreg orna1mel11tul Diind realizart
prin incizie (Pl. II, 1). Lungimea pa.lJmetei ştanţate este de 2,1 cm. Bră
ţiara constituie o descoperire izolaită.
In afara aicestor 24 de piese pe oaire am avut posibiHtartJea să le studi!em în l'iiterai1nma de speciJa1i11Jaite mari 0mÎ!I1lfun brăţă,rile de lia. 25. Malăk
Porovec4°, 26. Bucureşti-Herăstrău41 , 27. Derna 42 , Verteş 43 , Vinţu de Jos,
Vaidei44, 28. Feldiooira45 şi Bobîl.nJa46.
Avem de a face deci ·ou 28 brăţări de aicest tip, dimre oaire brăţara
de 1a Vecteş nu credem ·oă aparr-ţine ooestui 1ttlp, 'cea dte lia Dema a fost
doair a1mintirt:ă în Htera 1Jura de specialirtJate, şi nu ştiim iunde se află, iair
1

37

Ibidem.

Fapt ce mi-a fost semnalat de doamna D. Gara sa ni n chiar în mom~n
tul cînd realizam mulajele după piesele din muzeul belgrădean.
39 K. Hore d t, op. cit., p. 165, cat. nr. 94.
40 Ibidem, p. 165, cat. nr. 108. In timpul călătoriei noastre în Bulgaria nu
am avut posibilitatea să vedem această piesă.
4 1 "Ibidem, p. 163, cat. nr. 10. Brăţara face parte din grupul E, de care nu
ne ocupăm în studiul de faţă.
42 Ibidem, p.
163, cat. nr. 22. Nu ştim unde se află piesele dacice descoperite în această localitate.
43 Ibidem, p. 165, cat. nr. 79. Nu am avut posibilitatea să vedem această
piesă care este confecţionată din sirmă de argint împletită, fapt ce ar denota că
Este vorba de o brăţară de alt tip.
4 ' Vezi nota 25.
45 Vezi nota 23.
'& K. Hore d t, op. cit., p. 163, nr. 8. Nu am avut posibilitatea să vedem
această piesă şi nu ştim cărui tip aparţine.
3s
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cea de 1a Bobîlna nu am 1aVUlt posihil:irt;aitea să o struidiem. Răunîn deci
sigure 23 de brăţări d0cioe din argint, spiralii.oe încheiate cu :terminaţii
lăţite ornamerutaite iau palmerte ştbainţa1Je şi pI1abome animaliere la oare sie
adaugă două piese la aarie pa1mert;ele ştanţate lipsesc (Ca.dea şi Oerbăl).
Dintre aioeste 23 pi1ese, 17 aru loc .ounoscmt de descoperke, itar din ·oele
17 ou Loc de descoperifle cu.nosouit, 14 iau fost descoperite în tezaure.
In ·oe ne priveşte, întrudt ne ·ocupăm de :momerutul în carie :aceste piese
de podoabă au fost confecţionate şi nu de oel al tezaurizării lor, credem,
că cel puţin în momerutul de fiaţă, ·OOnsidierente cronologice privind bră
ţările spirolice pot fi făiouite în măsura în care astfel de considereme se
referă l:a ansamblul prob1eimaitiJCii teMu:rielor daciioe de 1airgirut47 •
Cu a1lit pri1ej 48 :am p!"Opus o grupare tipologi1oă a brărţărilior spiraHce
dacice din arginit, carie a fost oonfiaimaită de ceooetăiri1e oe 1e--am fălcut
ulterior. Brăţările spire.Hce din argirut pe care le~ prezerubalt, pot fi
îrrnpărţirte în paitru gflupe.
Grupa A - Orăştie cuprinde brăţălrilie ale căiror pailmete ştam.ţJartJe, cu
un contur de obicei corxHform, sînt deoonaite cu motive în rieHef realizate
prin şt&ni\Jare şi cu motive incizate, realiz.ate manuial ulterior. De 1riegulă,
cîmpul palmeitei este secţiioniait în lung die o nervură med:iianlă în rieHef.
p,almetele brăţării de la Hetiur au două nervuri paralele, iar palmetele
brăţărilor de la Oradea şi Vălişoara au nerviura mediiană „perlată". Am
inclus în aeest grup şi brăţam de la Oradea deşi nu prezintă nici un
fel de ornamerute incizate mainual. In ace:sit igrup se cuprind brăţă·rHe
1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20 d!in catalogul nostru. La o privire atentă,
în oadrul 1aces:tui gnup se pot dii.Stinge următoafle1e viar.i a:I11te:
A 1 = brăţările nr. 10 şi 17 - similare prin perlarea nervurii mediane;
A2
brăţară nr. 9 singura ou dOIUă nerVUTi par;a1'e1e mediarue;
A3
brăţările nr. 1, 15, 20 ou o nervura mediană care împarte în
două cîmpuni suprafoţa palmertei oordifor1me de mki dinnensLuni;
A4
brăţările nr. 6, 7, 11, 12 aivinid aioeLeaşi ,oariootieristici 100 şi viariarutia A 3 , palmetele fiind îrus:ă mai mioi.
Grupul B - Ghelinţa cuprinde brăţă:ri1e ale 1căror palmete sînt deooraite :exclusiv prin motive în .relief flealiw:te prin ştanţare. In 1a1oest griup
sînit cuprinse brăţăini.1e nr. 5, 8, 14, 16, 18, 21, 22, 23a şi 23b din oaitialogul nostru. Şi în cadrul acestui grup pot fi distinse mai mul te, variante:
B 1 = brăţările nr. 5, 8, 21.
B 2 = brăţările nr. 18 şi 22.
B 3 = brăţara nr. 23, cu ştanţa a şi b.
B 4 = brăţara nr. 14, în mu1te privinţe asemănătoare cu varianta B 3 •
Bs = brăţara nr. 16, caJI'e prin perl.ia.rea nervurii mediane are une1e similiitud:ini icu viariiaruta A 1 •
1

1

1

K. H ore d t, op. cit., passim.
F. M e d e 1 e ţ, Brăţările dacice spiralice din argint (0 schiţă tipologică),
in MCD.
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Grupul C Coada Malului cuprinde brăţările ale căror palmete
sînt decorate e.xcl1Usiv ou motive incizate manual şi la care ştanţa a delimitait în bara de argint doa·r mnturul ovoidal sau cvasiitrirunghiuliar cu
unghiurile rotunjirtJe ale cîmpuilui palmebei. In acest grup sîrut cuprinse
brăţări1e nr. 4, 13, 19, 24. Poit; fd d'ÎStirllSe două variante:
C 1 = brăţă,rile 4, 13, 19.
C 2 = brăţara 24 cu palmeta de dimensiuni mai mari.
Grupul D - Cerbăl ouprinde brăţările spiralice din. argint cu termfnaţiile lăţite ornamentate cu protome •anîmaliere precedate de o bandă
ornamentată prin incizii owe înlocu:iieşte sectorul ornamenit:.Cl!t cu palmete
stanţate de la celelali1Je brăţări. In aioest g:rup sînt cuprinse brăţările
nr. 2 şi 3 din catalogul 111ootru, fiecare din e1e constituindu-se într-o
vadantă aparte: D 1 = brăţJa:ra nr .2; D 2 =
brăţara nr. 3.
Aceste patru grupuri li se mai adaugă un al cincilea - grupul E,
care ar indrude în el brăţări1e spiralice daici1oe di!Il argint lips1te de terminaţii lăţite ale căror capete sînt orn1aimenltaite sumar cu motive animaliere sau geometrice, grup în oa:re se inol111de iau siguranţă b:răţara de la
Bucureşti-Herăstrău. Prob1eme1e ce 1e r~di1 că aoesrt; grup 111u sînt rtirartate
în studiul de faţă.
Grupurile şi varianJtele lor pe care le p1~opunem, nu preS1Upun cu
necesitate, fiecare dintre ele, cite un centru aparte de orfevrărie. Răs
pîndi:rea descoperirHor denotă oa punct maJcim de oonoe111trare zoilJa sudică
a Transilvaniei. Ourrn însă chiia·r în cadrul <:1Jcelui<11şi tezaur sie întîlruesc
brăţări din grupe şi chi;air variante clife:riite, 'este probabil oa şi aoest fapt
să ooI11StiJ1mie un argument în favoa>rea deliim~tării nete a momenitului
fabri.cării acestor brăţări de oel al itezaiurrizădi lor şi, implicit, al delimitării zonei sau locului de prodUJOelrle al brăţărilor de looul în care au
fost desooperi·te. Singura posibiJ.irtate de a deite:rmina locul de producere
al aioesitor bnăţă:ri ar fi descoperdrea ate!Uerelor cu ştanţele folosiite pentru
ornamentare. Deşi, pînă în prezeillt, în Dacia, au fost desooperilte drteva
ateHe:re de bijutier49 , precum şi UDJe1e ştanţe monetare 50 sau cu destinaţi·e neounoooută 51 , nu aunoaştem mei un exemplar de ş1lan!ţă ca:re prin
caraicterilSlticiLe sa1e să fi f.ost Ultilizată. la orn.aimenita,reia brălţ.ă!rilor spi-ralice. O diescope,rire relaitiv recel1Jtă în aişe:ziarea de la Cozi:a în Transilvianda pe cursul mijlociu al Murieşului, ne-a 0tria.s a.tenţ~a5 2 asupra posibiliităţii ca ştanţele folosite pentru ornamentarea brăţărilor spiralice de
oare ne ocupăim să fi fost utiltza;te şi pe <0eraimi1că. Ne vinJe greu să
credem că aceste palmete amplasate pe fragmente de vase autohtone din
1

49

I. H.

Crişan,

op. cit.,

şi

bibliografia

respectivă;

H. Daicoviciu, Dacia

de la Burebista la cucerirea romană, p. 180; etc.
so N. Lupu, Aspekte des Milnzumlaufs im vorrămischen Dacien, în JNG, 17,
1967, p. 101 şi urm.; I. G 1 oda r i u, Relaţii comerciale ale Daciei .. „ p. 155-156,
aminteşte

18

ştanţe

monetare descoperite în Dacia.

s1 I. W i n k 1 e r, E. S to i co vi ci, op. cit., passim.
s2 L. Măr g h 1 i ta n, în Sargetia, loc. cit., (vezi nota l); I. G 1 oda r i u,
Relaţii comerciale ale Daciei ..., Taf. XX, IA 4/a, IA 4/b IA 12/42; faţă de cele

trei fragmente de la Cozia reproduse de I. G 1 oda r i u, mai

adăugăm încă

unul.
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perioada în care în Dacia înflor·ea o civilizaţie avansată, să fi avut un rol
strict ornamental53 . Impotriv,a acestei păreri pledează între aHele şi faptul
că pe ceramică, aceste palmete nu formează un ornament conitinuu ci sînt
dispuse singu.1'ar, fapt inoompaittbil cu o intenţie decorativă. Inclinăm
ma:i degrabă ,să 'SIO'OOIUm aoes1Je e1emernte şitanţiate pe ptesiele ceramice
drept semne de meşter, aşa cum afirmă M. CiCikova pentru vasele descoperite în Bulgarr-ia şi pe oare este impnimat oonturul unor fibule
tracice 54 . Nu este exdusă nid posLbilitJaitea unei semnifLoaţii apotropaice,
magice, deşi, după părerea noastră, ar fi greu de crezut. Faptul ce ne reţine
atenţia este descoperir.ea ia triei piese ceramioe ou palmete imprimate in
aceea·şi aşezare şi a unei a paitrai pLese pe •Oa•re o cunoaşitem din literatura arheologică, desooper.iJtă la Popeşiti 55 . Gruparea oelor trei piese
ce[1amke la Cozia, air putea pLedla penitriu localizarea în această zonă a
MuDeşuLui mijlociu, în o~ul în rare este într-aidevăr vorba de semne
de meşter, a un1ui•a diI11tre aitelierelre 'oare pnoduc brăţăriLe dacice spiralice
dm grupa „B" din dasificare:ai noastră. InterfeDenţa sel11S.Îbilă pe hărţile
oe le pre:zJentăm a grupelor şi vadarute1or, într-un spaţiu nelativ identic
cu teritoriul arutioei Dacii, pledează, după părerea noaisitră, în sprijinul
ideii unităţii de cultură materială dacică în sec. I î.e.n.-I. e.n. (Latene D).
Viesa descoperită la Malăk Popovăţ, pe teriltoriul nordic al Bulgari•ei, la
sud de Dunăre, ar pUJtea fi pusă în legăi1Jură poaite cu acţiunile înitreprinse
de împăraţii romani ce l-au precedat pe Traian, în urma cărora numeroase triburi dadoe din Muntenia şi OLtenta au fost mUJtate între graniţele imperiului.
DoUJă sînt aspectele de tehnologia producerii acestor brăţări ia.supra
cărora vom mai inisisrta. Din brăţări1e cuprinse in .caitalogul ruostru, şase
prezintă urme de auTine (nr. 1, 5, 11, 12, 15, 20). Ne vine greu a crede,
că ·este vorba de piese importate, pe baza acesitui cri'teriu, aşa cum crede
la un moment dait F·ebtich56 •
Un al doilea elemenrt pe care îl sesizăm este cel al oonf.ecţi·onării
aoestor brăţări diintr--0 singură bară de argint 1sau din mai multe. La
observaţ:,a aitentă cu ochÎlul liber par;e a fi posibil, ca în cazul unora din
brăţări (nr. 4, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 23, 24) terminaiţii1e lăţi•te să fi
fost prmse u1terior de sîrma spiralică a brăţării prin :liorjare la oald.
ln cazul dnd iaoeasită observaţÎJe va fi confiTrr:artă de analize specLa1e, voir
fi necesare, la fÎ!eoarre pi•esă de raioest tip, analize metalografice separate
perntru corpul brăţărilor şi penrtnu ,1Jerm.i.11JaţiHe ornamerutate, rezultatele
lor putînd iSă ne edifice îrutr ...o oa[1eoare măsuTă, dacă aoeste termirnaţii
au fost rconfecţionart:e reoncomiterut cu spinala de sîrmă sau sepaT1ait. Tot5a

I. G 1 o d ari u, op. cit. loc. cit.

Mărci de olar de acest fel s-au descoperit la Seutopolis, unde pentru imprimare se folosesc fibule de tip tracic şi inele greceşti de tîmplă „omega" cu
capete conice. Pe bună dreptate M. C i c i co va, le consideră semne de olar.
M. Ci ci n ova, Peeati s izobrajeniia na nakiti vărhu pitosi ot Sevtopolis, în Omagiu Decev, p. 475-487.
ss I. G 1 o d ari u, loc. cit.
56 N. Fettich, op. cit., passim.
54
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odată s-ar purtea gas1 o explicaţie pentru grupul cuprins de noi m
grupul „D", care ar putea fi socotite dl'ept brăţări, iaparţinînd acestui tip
cărora nu le-au mai fost prinse terminaţiile lăţite. Nu este exclusă nici
posibilitaitea stabilirii 'Unor diferenţe înrtre centrele de producere a terminaţiilor lăţite care presupun rafinament rtehniJc şi a spiralelor de sîrmă
din arginit, mult mai u.şor de realizait.
Semnificaţia iacestor brăţări depăşeşte, după părerea noastră, sensul
striot al podoabelor ootidiene. Asupra analizei stilistiice a ornamentelor
de pe brăţările daici1ce viom l'even.:i ,cu alt prilej şi îilitr-un alt context.
Subliniem doar faptul, că 1aceste piese se diferenţiază net de descoperirile
din zona sudici a României, carie se diart;e1ază în sec. VI-V î.e.n. (Agighiol, Poiana-Coţofeneşti, Peretu etc.), între ele fiind o legărtură stilistică,
după părerea noastră, dmprolbahilă. lncă Fe!ttich 1C11I11iin!tea de semnifioaţiri.le
rituale, magice ale aoesitar brăţări 57 • ln ce ne priveştie menţionăm doar
faptrul, că reprezentările de pe palmete nu sînt îrutotdiea'l1Ilia motive vegetale, unele dinttre ele avînd eviidenit un caracter zoomorf. Vom mai menţiona faptul, că cu excepţia pieselor de la Peteni (nr. 13), care au opt
palmete pe fiecare terminaţie şi a pi1eseloc de la HeitiUT (nr. 9) şi Bel~ad,
care au cîte şase palmete pe fiecare terminaţie lăţirtă, restul pieselor la
care s-a putut determina număruJ de palmete ştanţJaite pe fiecare iterminiaţie (nr. 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19) au cîte şapte palmete ştJanţiarte
pe fiecare tern'.tinaiţiie, irudifereilit de lungimea pe cwe 1aicest registru
ornamenrtal trebuie să se îrutindă. Aioest modul numeric este frapanrt prin
iderutitatea sa (m modulii nll1Il1erki ·oonstaitaţi la sanictruarele dacice dîn
Munţii Orăştiei5s.

In afiara acestui fapt, o altă cirourrnstanţă pnivi.nd senmifkaţia brăţă
rilor dacice din argint ni se pare nu lipsită de importanţă. Pe întreg teri1ioriiul Daiciei, penitru o perioadă de aproximativ două secole, cunoaştem
pînă în pl'ezenrt doar 25 de brăţări sigure, apaTţinînd iaoestiui tip. Numă
rul aoestora estbe surpri~1tor de ired.rus oa de altfel 1al 1tuturor podoobelor
dadoe d:1n aflginlt desoopel"iite pînă în pre:zenrt şi care îns.umează după
K. Horedrt doar 580 de piiese distribuite pe 85 de puncte derterminate
geografic şi încă 25 de piese ou loc de doooopeTire necunoocUJt. Este şi
mai surprinzător faptul că numărutl. replicilor în bronz al podoabelor
oocioe din argint esite net infierior, ele fiind apl'oape inexiistente. Intre
altele, niu ouruoaştem nki o replică în bronz perutl'u brăţările spiiralice
oare au format obi1ectul acestui studiu. Vom rea:miruti, că în gene!l'"al, în
lumea ilirică şi cea triaicică, de exemplu, podo:abe1e din aur şi ,a["gint sînrt
depăşite numeric de replicile lor în bronz, evidenţiind o stratificare
socială firească pentru acea epocă istorică. Pe haz.ia acestor elemenrte ni
se pare posibil să avansăm ca ipoteză de lucru ·caracterul ritual al
teZJaurielor dac1ce, cuprinzînd podoabe din iargint cu excepţta oelor care
0

57
58

Ibidem.
O analiză amplă a problemelor ridicate de sanctuarele dacice, precum şi
o interpretare a semnificaţiei lor, la H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista !a
cucerirea romană, pp, 204-266.
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~u doved~t a fi ateliierie de meşteri. ln acest caz şi ,semnifioo·ţia econo1

mkă ia

rte:z;arureloir de .acest fel în oare sînrt; acumulaite şi monede, alăitJuri
de podoabe, ar rtrebui 11e'ViZlllliltă. IporteZJa aoealSita de lucru ni se pare plauzibilă, daică ne reamin:tim ştiTile aI11tiice refer1toare la oa.sita preoţilor
exils1Jenţă la daci (preoţi care al\l avut poate în fo1osinţă aoesite podoabe
drept î111siemne a1e demnităţii şi rangulrui lor) 59 •
C~t priveşte origi.irueia brăţăriHor dadice din argiillt de care 1ne-1am ocupait, ea trebuiie căutată p:mbalbil, în lumea elenistkă, a cărei plllternică
influenţă asupra podoabelor dacice din argint a fost stabilită deja 60 .
FLORIN
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DIE TYPOLOGIE DER DAKISCHEN SPIRALARMRINGE AUS SILBER
(Z

u s a m m e n f oa s s u n g)

Der Verfasser vorliegender Abhandlung unterzieht vom technischen und typologischen Standpunkt aus, die dakischen Spiralarmringe aus Silber, deren Enden
mit eingestempelten Palmetten und zoomorphen Protomen verziert sind einer
eingehenden Untersuchung.
Es werden vier typologische Gruppen dieser Schmuckstilcke, aufgrund der
Form und Ornamentik der Palmetten, festgestellt. Diese Gruppen wurden ihrerseits in mehrere Varianten unterteilt.
Was den Ursprung dieser Spiralarmringe anbetrifft, so muB dieser wahrscheinlich in der hellenistischen Welt gesucht werden, deren starker EinfluB auf den
dakischen Silberschmuck schon frilher festgestellt worden ist.

59 Iosephus F 1 a viu s, IOT.l
AIKH ARXAIO AOT IA, XVIII, 1,5-22
bon, VII, 3,3.
so K. H o re d t, op. cit., passim.

Stra-

t>REMISELE NATURALE ALE METALURGIEI FIERULUI ÎN
MUNŢII ORAŞTIEI

Răspindirea metalurgiei fierului 1a daoo-geţi a ounosicmt o dezvoltare importantă la sfîrşitul primei vîrste a fierului şi la începutul oelei
de-a doua 1 . în atelierele metaliurgiioe looale se obţinea, diin materie
primă propri1e şi prin aiotivibaibea meşterilor băştinia,şi, fieriul brut din
care se produceau 1ta.t fe1ul de uneHe de producţie i;;i arme. Prieliu1cwea
tehnol'Ogiei siuperioa·re a exitrageril şi prelucrării metalelor, în special al
fierului de la celţi, în care aceştia excelau, a contribuit şi mai mult la
dezvolitJarea acestei ·ramuri foairte importante a vieţii economice la daoogeţi2.

în oursul secolul'll~i I î.1e.n„ odaită Cfl.L criisbali:ziarea uniei culturi maiteriale şi spirituale daco-getice relativ unitar.e, metalurgia fierului s~a generali:oat relativ repede. Cunoştinţele tJehnologiice crescînde, acmrnulaite
trieptait au dat posibililtatea întemeierii unor centre metalurgice proprii,
de exploatare a minereurilor de fier şi de prelucrare a lor. „ ... Ţinînd
seama de marele număr de unelite şi :arme, din a dooo epocă a fi.ierului,
găsite în Dacia şi dintre care pumnalele şi săbiile încovoiate sînt de un
tip oa·re nu se executase ni1că1ieri .a11turudeva - sori1a mare.l!e 1arheolog român V. Pârvan3 - e foarte probabil ca minele de fier din Dacia să fi
fost exploatate într-un chip mu1t mai activ decît ne--ar putea sugera cele
cîteva cuptoare. zgura, nioovale.l!e, ciooaniele şi oelelalbe unelite de fierari
descoperite pînă 1acum l:a noi. Pe de aLtă parte, nu e mai puţin probabil
că celţii să fi fosit maei;;itrii geţilor în maiteriie <de meballlirgi1e ... Ca şi în
Apus, prindpal,ele 'Clerutiie me1taliurgi1ce de La noi aiu itrebuiirt să fie castellieri-i de pe munţi înalţi: vecinăita·te.a mi.irre1or de fii1er cu purtJernicele
oetăvui dace din T,riarusilvania de sud-vest n--a putut să fie în nid un caz
întîmplă1toare ... "
Nu ştim pe baza cărior informaţii ma.:riele saviant şi-a formulat păre
rile în această prirvLnţă. Poalte, iinitui!tiv, dar bănuim că a oun:oSiCuit şi
maiter1alul bibliografic riefer~tor 1a oetăţi1e diaicice, iClJdUIIllat ou cîţiva ani
în urmă •chi1ar la solidtiarea aoesbui om de ştiinţă die că:tre Al. F 1e renczi
oa un fel de preludilll al ceroetări1or si.Sltemaitke în Muniţii Orăş'ti.ei.
1 R.
Ta n ţ ă u, Meşteşugurile la geto-daci, Bucureşti, 1972, p. 7. Cf. şi
R. V u 1 pe, în Ist.Rom„ vol. I, Bucureşti, 1960, p. 24() şi C. Daicoviciu, ibidem, p. 269.
2 I. H. Crişan, Burebista şi epoca sa, Bucureşti, 1975, p. 22.
a Dacia. Civilizaţiile antice din ţările carpato-danubiene, ed. a IV-a, Bucureşti, 1967, p. 119-120. Părerea lui Pârvan mai nou este confirmată de I. H. C r iş an, op. cit., p. 374.
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Recent, R. Tanţ,ă,u, oare
interesairută a meşrteşugurrilor
şi-a cules datele referiJtoore

se ooupă priana dată de problema atît de
La daco-geţi 4 , fă·ră ca să precizeze de unde
la exploatarea zăcămi.nitelor feroase, pomeneşte looalităţile Cugir, „Sebeşel" (recte Sibişel), Ghelar, Teliuc, de pe
teriit.oriul cărora au fost •exploaitaite minereuri de fier. O aooliză mai aprofundată a problemei, folosind şi datele prospecţiunilor geo1ogice mai
vechi sau mai recente - d1Upă cum sîntem informaţi - lipseşte încă 1a
ora actruală. Tocmai de .a.oe.ea ne-arm propus ca în mă.sura cunoştinţelor
şi posibilităţilor noastre, desigur nu totde<lfU.na perfectă în documentare,
să ne ocupăm ou această prob1emă iartîrt de iunporitanită şi totuşi neart:acată
pînă acum, dorind ca prin modesta noastră contribuţie să •aruncăm o
privire, fie ea ori cit de fugirtJivă, şi asupra aoestei laturi a vieţii economice la daico-geţi şi a cărei cercetane a fost neglijaită - pe nedrept pînă aoorrn.
Ataşîndu-ne opiniei lrui V. Pârvan, şi după părerea noastră factorul
geologic-economic oare a j11.LCart - poate ....:... rolul cel mai de seamă în
privinţa puneriJi bazelor primelor ceI11tre în:tăr.irt:e pe aceste meleaguri, a
fost prezenţa în mai multe zolllJe a unor mineriffil'ri feroase şi chiar neferoase (de plumb, de ariamă, de ziIThc şi de mangan), mai ales de tip epimetamorfic. E1e sînt leg.arte în marea lor majoriltaite, de şi1S1tudle crilsrbaHne
din flancul de nord şi I1J0rid-vest al Mu111ţilor ŞurilanJuLUJi, preoum şi de
magmatismul efuziv tardiv din nord-estul Munţilor Poiana Ruscăi.
FăTă a studia documenrtele medieviale, care pot conţirue şi ele diate
ou privire La iJStoriioul minerirtu1ui de 1a Cugir, Sibişe1ul V·echi etc., prima menţi!u1I1Je cunooCUJtă nmiă, referitoare la exi5<tenţa UI1JOC rni1ne în
aiooastă zonă, este acea „vîlvă mare pe carie a ISlrtîrniit~o descoperirea in
priunăvara anului 1803, pe „Dealul Grădi'ştei" (reote pe „Piciorul Muncelului") şi în împrejuriuni, a unor uriaşe tezaure de monede de aur de
către nişte minieri din Şibişelul Vechi" 5 .
4

Ibidem.

C. D a i co vi ci u, Cetatea dacică de la Piatra Roşie. Monografie arheologică,
1954), p. 23. Mai exact este vorba de „cărbunarii uzinei de fier" din
acea localitate. Vezi: S. Jak6, Cercetări la Grădiştea Muncelului în 1803-1804, în
Acta MN, III, 1966, p. 112. Că la Sibişel s-a prelucrat într-adevăr minereu de fier
se confirmă şi prin faptul că atunci cînd tezaurariatul austriac a dispus ca un
supraveghetor de mine (Hutmann), pe nume Leonhard Aigler să înceapă săpături
cu zece muncitori pentru a afla natura ruinelor, munca lui a fost îndrumată de
inspectorul hutei fiscului din Sibişel, Iosif Bodoki. (Cf. S. Jak6, ibidem, p. 111).
Tot în această ordine de idei notăm că J. F. Ne i g e bau r, consulul Prusiei la
Bucureşti, care a vizitat ruinele cetăţilor dacice în zilele de 11-14 iulie 1847,
între altele, scrie şi despre fierăria de la. Sibişel (Ei se n ham mer Se b e s he 1 y).
Cf. G. Fină 1 y, A gredistyei dcik vdrak. Die dakischen Festungen in Gredistye, în AE, s.n., XXXVI, 1916, p. 25. Vezi şi Zs. S z e n t k ir a 1 y i,
Erdelyi bcinycisz-kalendcirium [Calendarul minierului transilvănean], I, 1844, [Cluj],
p. 56, 177; III, 1846, [Sibiu], p. 209. Avem ştiri chiar mai timpurii, păstrate prin
tradiţie orală, referitoare la exploatarea şi prelucrarea minereurilor feroase din
părţile de nord-vest ale Munţilor Şurian, în cursul secolelor XIV-XVII, bunăoară
în preajma localităţilor Grădiştea Muncelului, Pui şi Romos (cf. K. K ad 1 i k, A
hunyadmegyei vasbcinyaszat miiltja es jelene [Trecutul şi prezentul mineritului
5

(Bucureşti,
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Pentru depistariea ll!Ilor zăcăminte f.eroase ooi din roma de nord şi
de norid-vest a Munţi1or Şurian, fiscul a1ootriac l...a delegat pe g1oologul
P. Pa'I'ltsch în liUilia oobombrie a. 1826. Din neferidre, rapontrul său de,tJa..li.iait a rămas pînă astăzi în fonnă de manuscr1s, aproape inaiooesibil, în
arhive1e Te~au~ari01tulrui MoI1ltan de la Viena. Dintr-un protoool al Ocolullui silvk de 1a Orăştie riei ese 'toituşi oă CIU ocazia uruor oercetări geologice ulterioare, executate în a. 1831 la poalele de sud a1e „Dosului Vîrtoapeloc", :riespeativ în preajma locului numi1t de looalnki „Sub Oununi"
din satul Grădiştea Muncelu1ui (jud. Hunedoara), şi anume ·chiar aco1o
und 1e s-au găsiit urme incontestiabile ale prelucră
r i i p r i m i t i v e a m i n e r e u r i l o r f e r o a s e aitî1t în epoca dacică
cH şi în cea mmană s - a d a it d ·e u n. z ă c ă m î n 1t d e f i e ir, dar conform apreciieri:i experţilor - stratul ca·re oonţin:e minereul de fier rnu
este mai gros de „un stînjen" (= aproximativ 2 m) din care cauză exploatariea 1ui (ou metode mu1't mai perfecţ~oruate deeîit ·cele cunoscUJte în epoca
dacică) nu 1air fi rentabilă din punot de vedere indusbrial 6 • In anili 19121914, geo1ogii maghiari A. Vendl şi A. Liffa studiază foarite amănunţit
1

de fier în comitatul Hunedoara], în Az Erdelyi Muzeum-Egyesillet Vajdahunyadon
1911 okt6ber 7-9. napjcin tartott hatodik vandorgyiilesenek emlekkonyve, [Cluj],

1912, p. 30. Aceste stocuri fiind epuizate în parte sau exploatarea lor la nivelul
primitiv de atunci al prelucrării minereurilor de fier nefiind rentabilă sau, poate,
din alte cauze, necunoscute nouă, nu au mai fost exploatate. ln orice caz, în jurul
anului 1820 materialul brut necesar funcţionării fierăriilor de la Cugir, respectiv
Sibişelul Vechi, a fost transportat cu carele din minele de la Topliţa şi Limpert
situate în masivul Munţilor Poiana Ruscăi, făcînd cale de 14-18 ore. Vezi E. V eres s, Hunyadmegye banyciszatcinak multja [Trecutul mineritului comitatului Hunedoara], în A Hunyadmegyei Tortenelmi es Regeszeti Tarsulat Ertesitoje (în
continuare HTRTE), XX, 3, 1910 (Deva, 1910), p. 146. Din nefericire, lucrările preţioase, referitoare la prelucrarea minereurilor de fier se ocupă numai cu problemele din sec. al XVI-lea şi al XVII-iea (cf. I. Pat a k i, Exploatarea fierului în comitatul Hunedoara la începutul secolului al XVI-lea, în Studia Universitatis Babeş
Bolyai, ser. Historia, fasc. 1, 1971, p. 23-29; D. Pro da n, Producţia fierului pe
domeniul Hunedoarei în secolul XVII, în AIIS, Cluj, I-II, 1958-1959, p. 29-124)
şi numai cu chestiunea fierăriilor domeniului feudal amintit.
6 Gy. Ha 1 a v â t s, A hunyadmegyei Oj-Gredistye, Lunkciny, Hatszeg kornye-

kenek fOldtani viszonyai. Die geologische Verhăltnisse der Umgebung von Oi
Gredistye, Lunkciny und Hatszeg in Com. Hunyad, in A m.kir. Foldtani Intezet
evi jelentesei. Jahresbericht der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, 1898, Bu-

dapest, 1900, p. 100, 109: autorul publică în întregime textul procesului-verbal, redactat în limba germană. Cf. şi G. Te g 1 â s, Hunyadmegye deli felenek es a hatszegi volgynek a geol6giaja Halavcits Gyula jelenteseiben [Geologia părţii de sud
a comitatului Hunedoara şi văii Haţegului în rapoartele lui Gy. Ha 1 a v â t s], în
HTRTE, XIII, 4, 19Q2, p. 141.
Menţionăm aici că G. Teglas, fără să trimită la locul de unde a preluat informaţia, la un moment dat pomeneşte zăcămintele de fier ale dealului Timpu
(el scrie „Muntele Timpa") care - după părerea lui - puteau fi exploatate şi transportate la ateliere specializate în vederea prelucrării lor. Cf. Hunyadmegye ostelepeinek vazlatos ăttekintese [Trecerea sumară în revistă a staţiunilor preistorice
din comitatul Hunedoara], în vol. Hunyadvcirmegye tortenete. I. Hunyadmegye
foldjenek tOrtenete az oskort6Z a honfoglalcisig [Istoria comitatului Hunedoara,
vol. I, Istoria pămîntului comitatului Hunedoara din epoca preistorică pînă la
ocuparea lui de către unguri], Budapest, 1902, p. 19.

302

ISTVAN FERENCZI

cristaliI11Ul MUJD.ţilor Sebeşului, oonsbaJtînd într-o serie întreagă de puncte
îrutr-o cantifbaite mai redusă sau mai apreciabilă a unor minereiuri de fier şi de mangan7 • Ele apair în unele locuri şi nu sînt altceva
decîit silicaţi de fier şi de mangan oare prin oxidare şi cimentare dădu
seră naştere la aşa-zis:e pălării de fier. Cele mai însemruaite locuri de gă
sire - după constatările lor - sînit următoarele:
1. La nord-vest de vîrfiul propriu-zis al Şurianului se întîlnesc aceste
minereuri în apropierea aşezării complexe daco-getice de la Grădiştea
Muncelului, şi anume pe coasta de sud-vest a muntelui Bătrîna (1794 m) 8 ,
pe creasta de nord-est a muntelui Şteaua Mare (1730 m), apoi pe culmea despărţitoare dintre Pîrîul Şipcii şi Pîrîul Boşorogului, afluenţi ai
Rîului Mic, aprioape de confliuenţa. lo.r, ma.ii departe în Valea Rîului
Mare (Apa Cugiriul'UJÎ.), mai preci.1.5 pe ooasta de sud-vest a dealului Măgura,
pe lîngă drumul oe coboară în valea Rîului Mare. Tot în apropie;i-ea Gră
diştii Muncelului, dar în ou totrul a1te .condiţii de metalogeneză s-au format minereurile polimetaliioe d.i!n Dealrul Negru (1866 m). Acesit masiv important, alcătuit din serpenltinie, a fost eşiailltiona:t pe toată suprafaţa 9 •
Geneza acestei mineralizări este lichid-magmatică, formată în primul
stadiu al criistalinizării magmei ul1trabazi:ee. Fie:riul este prezent în serpentine, ~n oantiJtartie dootul de rid1oaită (7-100/o), fond pUIS în evidenţă
în numeroasele impregnaţii cu oxizi de fier carie afectează serperutinele.
Un alt fupt, oa·re atestă prezienţia f~ului în acest maisiv mic de serpen1tine, este prezenţa în parageneză a magnietiltului, oare în unele ca~uri
dă naştere la concentraţii locale vizibile chiar şi cu ochiul liber. De asemenea, priezienţJei magne1Ji1tu1ui i se dJaitorează şi iar1omaliile magnetke
destul de însernrm1te, oare pot fi o01nstaitart:e nu nllim<l'i cu 'apaTatele moderne, ci şi cu simple busole de orientare.
2. In paritea de SJUd-vest a Munţilor ŞurianJului, pe marginea lor
sud-vestică oe oode deasupra văii Strieiului, la a:proximartiv 11 km est
de looali:taibea Federi (cam. Bllli, jud. Hunedoara), respectiv la numai
prezenţa

1 A Szciszvcirosi es Szebeni Havasok kristcilyos terillete. Das Kristallin der
Sebeser- und Zibins Gebirges, în Geologia Hungarica, IV, 1932, p. 12, 63-66. Cf. şi
idem, Uber einige gesteinbildende Mineralien aus den Sildkarpathen, în Centralblatt filr Mineralogie, Geologie und Palăontologie, 1922, p. 1; R. Avram, Cristalinul Munţilor Sebeşului, Cluj, 1939, teză de licenţă păstrată în biblioteca Facultăţii de biologie-geografie, secţia de geologie a Universităţii „Babeş-Bolyaia din
Cluj, p. 93-95; M. Ve n dl, Die technisch-wichtigen Mineralschătze Ungarns mit
Ausnahme der Kohlen und Erdăle vor und nach dem Zusammenbruch, Sopron,

1939, p. 89-90.
8 Că în muntele Bătrîna există minereuri feroase era un fapt cunoscut şi pentru experţii de mine ai fiscului austriac, lucru ce se poate constata limpede prin
studierea listei vestigiilor găsite la cetatea de scaun unde, la poziţia 48, sînt menţionate „Eisenstein Stuffen von der Alpen Betrinaa (sic!), amintite şi în raportul
săptămînal din 7 iulie 1804 sub nr. 1282. (Cf. S. Jako, în Acta MN, X, 1973, p. 627).
9 M. Gh. Negoiţă, Prospecţiuni pentru mineralizări nichelifere în Dealul
Negru (Munţii Sebeşului), Cluj, 1967, p. 18, lucrare de diplomă păstrată în biblioteca Facultăţii de biologie-geografie, secţia de geologie a Universităţii „Babeş
Bolyaia din Cluj. Rezultatele obţinute indică în medie 0,210/o Ni, 0,370/o Cr şi
3,85 Fe.
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circa 10 km sud de Dea.Wul Rudelor (1356 m), „faţă-n-faţă" cu acest
munte, vesit~t penrtru desooperiiri1e arheo1ogioe din epoca dadcă, minereuri feroase se găsesc în două locuri, şi anume a) la sud-vest de dealul
Strîmbul (1168 m), pe o creastă si1 tuată nu departe de confluenţa Văii
Strîmbului cu Pîrîul Jigureasa (de nord); b) la nord-vest de Dealul Strîmbul şi mai aproape de Dealul Rudelor, pe creasta dintre Valeia Mlăcii şi
Valea Pravăiţrul1ui10.
După cum reiese .ddn suocinita, dar sperăm oonvingăit0ta!'ea trecere în rievistă a difierilteloir zăoăminrte fieroase din zona în chestiune,
minerieurile de fier conţin în majoriltaitea lor covîrşitoo·!'e ·oxizi de fier,
fapt foarte impnr.ta.nt din pUll'llOt de vedere 1al vieţii eoonomice, al metalurgi1ei daico-getice de pe aceste meleaguri, deoarece a facilitait sau, mai
10 Cf. P. Roz 1 o z s ni k, A „Macskamezo" tipusu vas- es manganercek elterjedese Erdelyben. Uber die Verbreitung des Erzlagerstăttentypus „Macskamezo" in
Siebenbilrgen, în Făldt. Kăzl. XLIX, 1919, p. 36-37; idem, în Geologische Mitteilungen ader Supplement zum Făldtani Kăzlăny, XLIX, 1919, p. 131-132; R. Avram,
op. cit; M. V e n d 1, loc cit. Prima ieşire de minereu, deci cea din creasta dintre
Pîrîul Jigureasa (de nord) şi Valea Strîmbului, conform rezultatelor analizei ing.
K arpa t i, conţine 270/o Fe şi 230/o Mn, stratul metalifer avînd o grosime de
35-40 m. In Valea Pravăţului (de nord) se cunosc chiar două straturi dintre care
cel ce se află la circa 1,5 km depărtare spre nord de vale, are o grosime de 2230 m. Cf. şi A. Vendl, op. cit„ p. 63; R. Avram, op. cit„ p. 92; I. Berciu
şi Al. Pop a de la Muzeul Unirii din Alba Iulia cu cîţiva ani în urmă au publicat un depozit de unelte de fier dacice (Depozitul de unelte dacice de pe
Muntele Strîmbu de lîngă Grădiştea Muncelului, în SCIV, XIV, 1, 1963, p. 151,
159). Din nefericire, din textul lor referitor la locul de provenienţă nu reiese
clacă locul descoperirii este dealul în cauză sau este vorba de alt punct topografic cu acelaşi nume. - Iată textul lor: „. . . In cursul lunii septembrie 1958
a fost descoperit întîmplător, pe o terasă a Muntelui Strîmbu, din apropierea cetăţii de la Grădiştea Muncelului, un important depozit de unelte agricole şi scule
meşteşugăreşti dacice de fier. . . Zona de descoperire a depozitului de la Strîmbu ... corespunde cu regiunea cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei ... în imediata
apropiere a cetăţii de la Grădiştea MunceluluiM. In schimb, I. H. Crişan, care şi
el publică depozitul de unelte în cauză (Un depozit de unelte descoperit în apropierea Sarmizegetusei (Grădiştea Muncelului), în St.cam. Sibiu, 12, Arheologieistorie, p. 213), precizează următoarele: „ ... El a fost descoperit în toamna anului
1958 de Stănuş Vasile locuitor din satul Sebeşel, comuna Săsciori, r. Sebeş, reg.
Hunedoara, în Munţii Orăştiei, şi anume „La Strîmbu ... M. H. Daicoviciu
(Addenda la „Aşezările dacice din Munţii Orăştiei", în Acta MN, I, 1964, p. 119)
aminteşte doar depozitul şi presupune că el a aparţinut aşezării de pe Faţa Cetei,
o înălţime situată la nord-est de Vîrful lui Hulpe, reprezentînd o prelungire a dealului Comărnicelul Cetei. „ ... Aici, cam în dreptul Gurii Strîmbului se înşiră
40-50 de terase ... care s-au dovedit a fi fost locuite. Este probabil ca depozitul
despre al cărui loc de descoperire nu avem alte precizări topografice decît aceea
că a fost descoperit „La StrîmbuM să fi aparţinut unui locuitor al aşezării de
pre Faţa Cetei ... M ln iaices<t oaz ne-am IP'Utea gmd~, maJi. degrabă, că arbe1i€rele de
provenienţă 1putearu. fi Cleile cons.t:iaitia.Jte pe Valiea Aininieşu1UJi. ln nota 2, ref8!'"i1I1diu-se
la precizarea vagă, din punct de vedere topografic, a lui I. Berci u, şi Al. Pop a,
I. H. Crişan, afirmă că locul de descoperire la aceştia este dat greşit, in Munţii
Orăştâei n.eextlsrtfod nJd un mun~ie Strî.mbu, ci ruwnai o v;are, iafkmaţie, ce, diupă cit
rpuitern oonstatia, nu COf'elSIP'UI1de realităţii. In oeea ce ne .priveşte, nici 0DUffi 1I11U e10clrudiem totailmenJte pos'ibildtaitea oa de,pozitUJl în icauză să fi fost găsirt Ullldeva Îlll împrejurim:ile ITillllnibeilli Str~mbu dfin valea Petrosiulud (deci a StlreiUJlud SUIP€1l"iOr).
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bine zis, a făcUJt posibilă din capul looului prelucrarea acestora chiar prin
reducerea lor cu ajUJtoriul folooiirii unor metode primiitive în metalurgia
fierului.
Tot în această ordine de idei itrebuie să amirutim zăcămintele cantitartiv şi caHtaJtiv mult mai corusideraibile, respectiv superioare, feroase
care se află pe marginea estică şi nordică a masivului cristalin Poiana
Ruscăi 11 , de la Teliuc, Ghelar, Topliţa, Nădrag, Limpert etc., aflîndu-se
deci, la o mai mare distanţă geografk.ă de oomplexiul cetăţilor dacice
de pe aripa de nord-vest a MunţHor ŞuriallJU1ui. In această zonă '3.IU fost
găsite şi se găsesc în co111tÎIIl:UU mmele exploatării minereurilor de fier,
poate, din perioadele oele mai vechi de cînd se prelucrează minereurile
feroase 12 . In orice oaz, producţia fierului pe aceste meleaguri, conform
părerii unanime a speiciialiştiLor oare s-au ooupat cu această problemă,
trebuie să fie foarte veche.
1

Este foarte adevărat că actualmente în Munţii Sebeşului nu se exîn carntiităţi oonsiderabile mai nimic din bogăţiile subsolului,
dar acest lucru nu exclude de la bun început posibilitatea exploatării în
antichitatea daco-getică ale unor zăcăminte feroase, pomenite mai sus din
punct de vedere geologic, oare se găsesc - după cum am demonstrat chim· în apropierea cenitru1ui formaţiunii poli.itiiee daco-getiic~e din Tmnsilvania din secolele I î.e.n.-I. e.n. Necunoaşterea urmelor exploatărilor
la zi se poate datora - avem impresia - mai mu:Lt lipsei unei m~niuţioase
cercetări pe teren, făclllte de persoaine competente, carie, eventual, ar putea arunca 'ou totul a1tă lumină ia.supra prob1emei care ne preocupă.
După ce1e expuse pînă aoUJm, iinviolunrtlar se pune problema: chiar
dacă este dovediit în chip neîndoielnic existenţa a unor zăcămin~ feroase
~n :oona roompl1e~ului cetăţilor diadoe din Munţii Orăştiei, itobuşi oare este
situaţia în privinţa prelucrării acestor minereuri feroase la Grădiştea
Muncelului şi în împrejurimile ei?
Kici penitriu un moment nu eSite permis să scăpăm din vedere că încă
La începUJtul seoolului trecut, cu ocazia unor cercetări şi săpăJ1Juri, dispuse
de fiscul austri1aic în speranţa aflării a unor mari cail11trutăţi de monede
ploaitează

11 Conform părerii lui H. Daicoviciu (Dacia de la Burebista la cucerirea
romană, Cluj, 1972, p. 169) este foarte posibil că în atelierele de la Sarmizegetusa
regia să se fi prelucrat minereu feros extras de la Ghelar şi Teliuc.
12 ln legătură cu istoricul exploatării zăcămintelor feroase din preajma localităţilor amintite de pe marginea de est a Munţilor Poiana Ruscăi, trimitem la
următoarea bibliografie mai de seamă: F. Markup, A vajdahunyadi es gyaltiri vasbcinycik fejlOdese [Dezvoltarea minelor de fier de la Hunedoara şi Ghelar], în

HT RTE, VIII, 1893-1896, [Cluj], 1897, p. 21-26; I. Ho 11 6 s vari, Adalekok a
„hunyadi vaskotelep" btinyciszatănak tortenetehez. . . [Contribuţii la istoricul exploatării zăcămîntului de fier de la Hunedoara ... ], în HTRTE, XIV, 4, 1906,
p. 216-239; E. Vere s s, în HTRTE, XX, 3, 1910, p. 136; R. K ad 1 i k, în Az Erdelyi Muzeum-Egyesillet Evkănyve, VI, 1912, p. 30; D. Pro da n, în AIIC, I-II,
1958-1959, p. 29-124; I. Pat a, k i, op. cit„ p. 24 şi urm.
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de a:ur antioe 13 , au fost observate şi rapo11ta1te, mai ales la Grădiş.tea
Muncelului, respeativ pe Dea1ul Grădiştii (=Pkiorul Muncel1Ului), preoum
şi undeV1a ~n Lunoa Gr,ădiştii, apoi la poalele de sud ale Dosulllli Vîrtoapelor, urme iincontes1tabile, exitin:se ale pl"eLucrăTi:i minereului feros,
mai coreot prezenţJa unor aantiităţi ap11eciabile de Her brut, plumb, aramă
şi zinc.
Primii cercetători, de alitf.el, în majoriitarte speciaHşti pe tărîmul metalurgirei fierului, ca Io.sif Bodoki, controlor de mine, Leonhard Aigler,
inspector de mine (mai precis „inspeator pent11u fiabri,carea fi,erului"),
Aruuon Bogozi, inspeatorul Uzinre1or dre firer din Hunedoara ş.a., menţio
nează în repetaite ,rînduri şi în mod oel mai categoric zgură (de fier)14.
L. Aigler, la fel, raportează despre zgură şi bulgări de fier, obi.ecte de
aramă, iar la o distanţă de apmximativ 568 m de cetiaitera, principală a
d~iscoperi;t vreo 7-8 adîndtUTi în oarre, pe lîngă bloour.i de piiatră, se
afla o oarecare canti<taiite de zgură. Clădi,rea, soootiită de ralţii oa amfite.aitru (= foame prnbabil ou sanotuarul cel mare rotund), era, conform
op.i.n.iei lui, o mare maigazi1e de meta1e1 5 . Inspectoriul de mine, A. Bogozi,
a găsit în 1aoeastă clădire bulgări de plumb, zgură şi vase, respectiv creuzete de .top1t. M. Kenderesi scrie, înrtre alitele oă auzise şi despre existenţa unui iauptor de „~topW' mi.nre1r1eu 16 • Trot în a,oeaistă oroine de idei pomenim apoi că I. Bodroki, în rrapor1tml său din 6 august 1803, deşi accentuează .că la f1aţa loculrui nu se vede nici o urmă de minerit din antichi';ate, presupune totuşi, desigur pe baza părerii lui L. Aigler, că sub cetatea cea mare se afla o „.topitorie" de metal1 7 • M. J. Ackner încă a
văzut oel,e 7-8 griopi cu zgură 18 . J. F. Nei.gebarur, consulJul Prusiei la
Buoureşti, care a pairrt:ircipait şi el la excursia organi:ziartă în 1847 de că
tre A. Fodor, medic pr,iimair al oomirtJaltului Hunedoara, în cartea sa, drar
mai ales într-un manuscris de-al său, rămas neterminat, se referă la ză
cămintele de fi,er şi de aur ale şisturilor aristaline, extStteI11te în zona
13 Pentru aceste cercetări, vezi G. Fin a I y, în AE, s.n., XXXVI, 1916, p. 1140; C. Daicoviciu, Al. Fer e n c zi, Aşezările dacice din Munţii Orăştiei.
Studiu bibliografic asupra aşezărilor, partea a II-a, Bucureşti, 1951, p. 67-70;
S. J a k 6, în Acta MN, VIII, 1971, p. 439-455; idem, Date privitoare la cercetă
rile arheologice de la Grădiştea Muncelului, partea I-a, în Acta MN, V, 1968,
p. 433-443; partea a II-a, în Acta MN, VIII, 1971, p. 439-455; partea a III-a, în
Acta MN, IX, 1972, p. 587-602; partea a IV-a, în Acta MN, X, 1973, p. 615-637.
u Cf. G. Fina!y, în AE s.n., XXXVI, 1916, p. 17; C. Daicoviciu, Al. Fer e n c zi, op. cit„ p. 96; S. J a k 6, în Acta MN, X, 1973, p. 630.
15 Vezi, G. Fin a I y, op. cit„ p. 15; C. Daicoviciu, A I. Fer e n c zi, op. cit„
p. 96; S. J a k 6, în Acta MN, III, 1966, p. 112; V, 1968, p. 440, 441.
16 A
nagyerdemii s. pataki Professzor Nagy Ferentzhez valasza Kenderesi
Mihalynak a Kozon es Lysimach aranyakr6l [Răspunsul lui Mihaly Kenderesi
pentru prof. F. Nagy referitor la monedele de aur Kozon şi Lysimach], [Cluj], 1812,
p. 48; C. D ~ i co viciu, Al. Fer e n c zi, op. cit„ p. 96.
17 S. J a k o. în Acta MN, III, 1966, p. 112; V, 1968, p. 438-439.
18 Reisebericht ilber einen Theil der sildlichen Karpathen, welche Siebenbiirgen von der kleiner Walachei trennen, aus dem Jahre 1838, în Arhiv des Vereins fiir siebenbii.rgische Landeskunde, I, 1, 1845, p. 21; G. Fin a 1 y, în AE,
XXXVI, 1916, p. 21; C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, op. cit., p. 96.
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cetăţilor dacice din Munţii Orăşti1~i1 9 . In sfirşit, nu ştim pe ce bază,
G. Teglas aminteşte zăcămintele feroase ale dealului Timpu (1469 m),
munte care se află la întîlnirea Văii Godeanului cu Valea Timpului, la
poalele dealului pe care se află oertatea de scaun a lui Burebista şi Decebal20.
Obsen·aţii importarnte cu privke la existenţa în epoca dacică a prelucrării rdnereului de fier au fo~t făoUJte şi în afara complexului de
aşezări de pe Dealul Grădiştii (= Pidorul Muncelului), de asemenea încă
în prima jumătate a secolului trecut, şi anume în preajma Văii Aninieşului unde, la poalele de S'Ud ale DosculUi Vîrtoapelor, după J. F. Neigebaur ş.a., între alte obi<eote de fier, s-ar fi afl.art şi o nkovală de fier,
precum şi vestigi!He unui „topitorii de fier" 21 . G. Teglas afirmă şi el că
în mulite locuri pe Val-ea Aninieşului se găsesc astfel de urme ale metalurgiei feroase, incit este foamte probabil că artît daco-geţii, cit şi romanii
prelucrau aid fierul22.
19 Dacien aus den Ueberresten des klassischen Althertums, mit besonderer
Rii.cksicht auf Siebenbilrgen, [Braşov], 1851, p. 99. Pentru manuscrisul pomenit, ·
cf. G. Fin â 1 y, în AE, XXXVI, 1916, p. 26. ,„ .. D.as diese alte Veste (!) bergauf
rings umgebende Gebirge gehort der Urformation an, bestehend aus Gneus (!),
Glimmer und Quarz; doch haben sich auch Gold- und Eisen-Erze gefunden ... "
Notăm drept completare că şi un alt fapt pledează în favoarea afirmaţiei potrivit
căreia în acest loc s-au prelucrat stocuri apreciabile de minereuri. Cu ocazia săpătu
rilor din 1803, s-a constatat, intre altele, un „padiment" făcut dintr-un strat gros de
zgură. In perioada de 6-16 august a aceluiaşi an s-au găsit, intre altele, şi bucăţi
de zgură. „ ... Una dintre bucăţile de zgură deosebit de grea, rotundă, s-a dovedit
a fi metal curat părînd să confirme presupunerea lui L. Aigler că are de-a
face cu o aşezare minieră-metalurgică dispărută ... " Cf. S. J a k 6, în Acta MN,

III, 1966, p. 112.
20 In Hunyadvarmegye tortenete, vol. I, l, p. 19, 190; C. Daicoviciu, Al.
F e r e n c z i, op. cit„ p. 96.
2 1 Dacien .. „ p. 96-97. Neigebaur săpînd acolo în anul 1847 a dat lntîmplă
tor de urmele unei „topitorii de fier". Mai mult, dovada sigură a prelucrării acolo
a acestui metal stă găsirea şi a două obiecte de fier aproape terminate. Vezi şi
C. Daicoviciu, Al. Fer e n c zi, op. cit., p. 103, 104, 106.
22 Op cit„ p. 18; C. Daicoviciu, Al. Fer e n c zi, op. cit., p. 106. Pentru
completarea celor spuse trebuie să amintim că, conform unei relatări mai vechi a
lui G. Teglâs, în anul 1869, cu ocazia construirii liniei de cale ferată Simeria-Petroşani, în defileul Apei Băniţei [sau al Pîriului Jigureasa (de sud)], la poalele
Dealului Cetăţii Bolii, nu departe de ieşirea din peştera Bolii, intre aceasta şi primul pod de cale ferată în amonte, construit peste pîrîul amintit, cu ocazia mişcării
unei mari cantităţi de pămînt, a fost distrusă în cea mai mare parte o aşezare
dacică deschisă. Din stratul de cultură au ieşit la suprafaţă intre altele - o
sumedenie de unelte de fier de cele mai diferite tipuri: ciocane, cleşte, dălţi,
topoare etc„ care însă în paguba arheologiei, au dispărut la scurt timp. După pă
rerea lui G. Teglâs, acolo ar fi putut exista, deci, urmele unei ateliere de fierărie
însemnate, ale unei „industrii" - legată eventual - cum scrie el şi de spălarea
aurului în Depresiunea Petroşani. (Vezi, în HTRTt, III, 1883-1884, p. 31; idem,
Hunyadmegye tortenete, vol. I, 1, p. 21-22). Nu sînt amintite însă urme de prelucrare a minereului feros. Tot în această ordine de idei trebuie să atragem atenţia
că cu ocazia săpăturilor cu caracter informativ, executate în nemijlocita apropiere
a „Cetăţuii" de la Costeşti (corn. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara), pe un „mamelon" înalt, teşit în virf, care poartă denumirea de „Cetăţuia Inaltă", în partea
mai joasă, dinspre vest-nord-vest a platoului, s-au descoperit resturile uneia sau
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S-ar putea admi:te, fireşte, că pI'edecesoTii noştri în ceroertare aru gren-<aiu văzut bine lucrurile. DesooperLrile recente însă confirmă întru
totul afirmaţiile lo.r. Săpă1Juri1e arheol-0gi1oe ex·eoU1ta1te în deoenirul al 5-lea
în iinciruta oomplexu1ui principal de la Grădiştea Muncelului au scos la
iveală pe plaitoul superi,or si1tlwart deasupra teraselor aparţinătoare incintei sacre un marie depoziit de unelite de fier care reprezintă inventarul
unui atelier de fierărie, şi anume nicovală, cleşti de diferite mărimi şi
întrebuinţări, ciocane, baroase, tăietoare de fier, dălţi, pile, nituitoare
eitc. 23 . Pe una din aoele aproape 250 de terase aritif1ciale locui.Jtle în epoca
dacică, si:tuaite în apropierea „Tăului„, 1a sud-vest de acest miic bazin
cu captaire de apă, pe lîngă urmele inconrtestabile ale prelucrării aramei, s-au găs:Ut şi mari oantrtăţi de fier brut, mulite bucăţi de plăci de
fier eitc.
Ev1dent, este foa:I'!te posibil oă în atelierele cunoscute saiu necunoscUJte, existente cîrudva pe Dealrul GrădiŞ'tii (1să nu scăpăm din vedere că
majorirtlartea covîrşi1toare a 1teraselor este inică ·totalmente neexplorate din
punct de vedere arheologic!) să se fie prelucrat minereu extras din dealul
Tîmpu care se află în nemijlocita apropiere, apoi de pe coasta de sudvest a muntelui Bătrîna, din muntele Şteaua Mare sau din Dealul Negru din apropiere sau de la Ghelar, Teliuc etc. din Munţii Poiana Ruscăi.
Acest ~UJCI"U, numai !'lezultiaitele unor analize mul tilaterale fizico-chimice,
l-ar purtJea stabili. O obsieirvaţie, poate nu fără nici o impoDtanţă, totuşi
arr pleda pentru folosirea minereurilor din apropi1ere, şi aruu:me 1coootatarea de caracter geografic că urmele de prelucrare a minereurilor feroase - în afia.ra grupării ourioase a aşezărilor de la Oucuiş (corn. Beriu, jud. Hunedoara) oa:re şi ele stau, poaite, în legătură cru apariţia şi
expl:oaitareia unor minereuri 'llltile - nu se cunosc din aşezările dvile
sau din pI"eajma cetăţilor deoooperiite în părţile periferice ia.le comp1exului de 1aişezări din Munţii Orăş>tiei, deci din zona mai joasă de nordvest a Munţilor Şurianului pînă unde transportul minereurilor exploatate la distanţă, din zona marginală a Munţilor Poiana Ruscăi ar fi fost
- chiar cu mi:jloaice de itransporrt mult mai primttive ca şi cele de 1aS1tăzi,
presupunînd fo1osirea din plin şi în a·cea.stă ,namură a eooniomiei statului incipient dac prestaţiile, corvoadele - mult mai lesnicios, mai puţin cost:i.siitor, ci 1tocmai în împrejurimi1e aşezărilor să zicem aşa din inima munţilor, s11Juiarte pe înălţimi consWerabi1e, însă în nemtjlocita apropiere a zăcămintelor locale de fier: Dosul Vîrtoapelor, munţii:
Bătrîna, Şteaua Mare, Dealul Negru, Tîmpu.
şi1t,

1

a mai multor clădiri. De aici provin fragmente ceramice, bucăţi de zgură de
fier, rîşniţe etc. Judecind pe baza materialului recoltat, platoul putea să fie locuit
numai într-o perioadă destul de scurtă, căci urmele de viaţă sînt relativ sărăcă
cioase, iar straturile cu urme arheologice sînt foarte modeste. (Cf. C. D ai co vi ci u şi co 1 a bor a tor i i, în SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 228-230).
23 C. Daicoviciu şi co 1 a bor a tor ii, în SCIV, III, 1952, p. 305, 306; IV,
1-2, 1953, p 167; VI, 1-2, 1955, p. 209.
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Activiltat.ea înflori1toare a atelierelor de la Grădiştea Muncelului 24
este doved~tă în mod incontestabil şi de cantităţile mari de „turte", de
materie primă (fier) descoperite aici 25. (Pe baza constatărilor făcute cu
ocazia campaniilor de săpătură dilil 1951-1952, aceste „turte", avînd aspectul unor „discuri tăi.a:te", iniţi1al au fost considerate drept „capete de
berbece" la asediu). Abia ulterior s-a ajuns la concluzia că este vorba,
de fapt, de materie primă pentru arteli:erele fău:narilor 26 . Conform rezultatelor săpăturilor arheologi.ce intreprinse de cercetătorul c1ujean I. Glodariu pe o terasă sit:uartă La est de inciruta sacră de pe dealul cetăţii celei
mari, lăturalnică faţă de drumurile de 'acces cunoscute pînă în prezerut,
faţă de confluenţa Apei Grădiştii cu PirîuJ. Alb, deci faţă de Lunca Gră
diştii de unde se începe urouşul greu pînă la cetatea de scaun, în punctul
„Căprăreaţa", din apropierea Văii Godeanului oare după părerea noastră acest lucru este semnificativ coboară dinspre muntele Bătrîna (!)
nu mai este cu pUJtinţă nid o îndoială: aid s-au găsit peste 800 kg de
asemenea „turte'' 27 şi în apropiere un aitelier de fierărie î n a 1 c ă r u i
i n v e n t a r s e a f l 1a u ş i p r o d u s e î n c u r s d e c o n f e c ţ i o nare.
Din cele arătate mai sus ne putem da seama uşor de existenţa unor
ateliere metalurgi,oe în jlJ.I'lul Sarmizegetusei regia. Ele sîrut cele mai mari
cunoscute pînă aoum în Dacia, în perioada stailmJ:ui inciipient dac şi
- după părerea noastră - ele adeveI"esc că în iapmpierea zăcămintelor
feroase aşezate la mari înălţimi, dar la mai mică distanţă faţă de complexul principal de la Grădiştea Muncelului, s-a dezvoltat, într-adevăr, metalurgia fierului. Ba mai mult, putem presupune aici existenţa unor ateliere
specializate. Materia primă de care se dispunea în acest centru nu numai
politic, militar şi religios, dar - cel puţin aşa se pare - chiar şi economic
- nicovale, cleşti şi ciocane diferenţiate, unele lungi de peste un metru,
ne fac să ne gîndim că în cazul de faţă este vorba de ateliere de fierărie
deosebit de importante.
In concluzie putem spune că Munţii Şuri.anului dispun de o serie de
bogăţii ale subsolului care au însemnat tot atîţi factori geologici, ce după părerea noastră au jucat un rol de seamă în procesul de formare a centrului puterii dacice din epoca lui Burebista şi Decebal tocmai
în colţul de sud-vest al Transilvaniei.
24 C. Dai co viciu şi co 1 a bor a tor i i, în SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 209;
H. D a i co Vi c i u, op. cit., p. 169, fig. XX.
2s In privinţa acestei probleme este foarte grăitoare propunerea inspectorului
de metalurgie, A. Bogi:izi, care într-un raport din 25 aprilie 1805, dat în oraşul Hunedoara, făcind un bilanţ către Tezaurariatul Montan austriac, apreciază rezultatele
cercetărilor arheologice executate pînă atunci şi propune încetarea săpăturilor, recomandînd ca prin înfiinţarea unor topitorii, să se valorifice „adevărata comoară
din Grădiştea Muncelului: fierul". Cf. G. Finâly, în Af:, XXXVI, 1916, p. 17;
S. Jak6, în Acta MN, X, 1973, p. 631.
2& H. Daicoviciu, op. cit., p. 169.
21 In legătură cu atelierul de pe terasa „Căprăreaţa", dezvelit de I. G 1 odari u, vezi: Un atelier de făurire la Sarmizegetusa dacică, în Acta MN, XII, 1975,
p. 107-134.
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Exp1oo1Jarea mineireurHor fer:oase şi chiar şi a celor neferoase, precum şi me1Jalurgi a diferitelor materii prime praotioote de daci sîrut dovedite de urmele acestor preocupări, vestigii a căror cercetare atît din punct
de veder·e ,topografic, dt şi tehnologic esite abia 1a început. In minerit
şi metalurgie, fără îndoială, era nevoie de mină de lucru specializată, precum şi de posesia unor meibode empiri10e re1aitiv •avansate. In aceste :ramuri de pmducţi,e ale vieţii eoonomroe, ajunse ou timpul fundamentale,
s-a manifestat puternic elementul local. Metalurgia se practică în ateliere spedal ameruajiate. Mima de lucru o fornnau, probabil, oamenii liberi, membri unor obşti, obligaţi la ru:;tfel de munci, dar nu este exclus
să fi fo51t fo1osită sporadk şi ml1l1JCla sclavilor.
EvoLuţiia acesitor ramuri ale ieooniomiei rodeităţii daoo-gettoe apare ca
un rezulitart ale dezvoltării forţelor de prodru:cţie, fără doar şi poaite C'U
caracter 1revoliuţi1 oruar pe vremea acea, docwnenrtează, fără nici un echivoc, pos1biliitaitea oocietăţii daco-getice de a-şi apropia forme ale unor
culturi materiiale superioaire în condiţiile unei dezvoltări generiale a economi.ei ll()T proprii.
1

1
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DIE NATDRLICHEN VORAUSSETZUNGEN DER EISENMETALLURGIE IN DEM
GEBIRGE SDDLICH VON ORAŞTIE
(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Im Şurian-Gebirge (Siidkarpaten) gibt es eine Reihe von Bodenschătzen, die
ebenso viele geologische Faktoren darstellten, die - unserer Meinung nach ·eine bedeutende Rolle im Prozess der Herausbildung des dakischen Machtzentrums im siid-westlichen Siebenbiirgen zur Zeit Burebistas und Dezebals gespielt
haben.
Die Ausbeutung der eisenhaltigen und die andere Metalle enthaltender Erze
sowie die Verhiittung der verschiedenen Rohmaterialien durch die Daken werden
durch die Dberreste dieser Betătigungen bewiesen, wobei die Untersuchung ihrer
Spuren sowohl in topographischer wie in technologischer Hinsicht aber erst in
den Anfii.ngen steckt. Im Bergbau wie in der Metallurgie brauchte man zweifelle1s Fachkrăfte und musste verhăltnismăssig fortgeschrittene empirische Arbeitsmethoden kennen. In diesen Produktionszweigen des Wirtschaftslebens, die mit
der Zeit grundlegende Bedeutung erlangt hatten, bekundete sich krăftig das lokale Element. Die Metallurgie wurde in eigens dafiir eingerichteten Werkstătten
betrieben. Die Arbeitskrăfte bildeten wahrscheinlich freie Leute, Mitglieder von
Gemeinschaften, die zu solchen Arbeiten verpflichtet waren, aber es ist nicht
ausgeschlossen, dass vereinzelt auch die Arbeit von Sklaven in Auspruch genommen wurde.
Die Herausbildung dieser Zweige der Wirtschaft der dakisch-getischen Gesellschaft erscheint als ein Resultat der Entwicklung der Produktionskrăfte von
zweifellos revolutionărem Charakter fiir jene Zeit und beweist eindeutig, dass
die dakisch-getische Gesellschaft im Stande war, Formen einer hoherstehenden
materiellen Kultur der allgemeinen Entwicklung ihrer eigenen Wirtschaft einzufiigen.

O

CONSTRUCŢIE

Inică

ROMANA DESCOPERITA LA

CARANSEBEŞ

din primele momernte ia.le păltrunderii riomani1or în Banat, în

şi după campaniile lui T.rai1an, această regiune începe să fie cuprinsă în viiaţa eoonomkă, sociaLă şi poUtică a imperilului. Asitfel, de-a
lrmgul celm două drumuri ce sitrăbătearu. Baniaitul de sud, de la Dunăre
la Tib~scum, de unde porneau unifioaite sprie Ulpiia Traiana Sarmizegetusa,

timpul

se înfiinţează o serie de centre civile şi miliitare. In cadriul a'cestoria municipiul Tibiscum ocupă un loc de primă importanţă, fapt care a avut ca
unia din urmări şi iTutensificarea locuiirii zonei apropiaite. In raicest context trebuie tratate şi descoperirile din ultimii ani, de pe raza oraşului
Caransebeş, sitUJait 1a ooa. 6- 7 km de TLbi:scum. A1ăituri de villa rustica
descoperită în urmă cu 4 ani, în apropiere de aceasta, la aprox. 800 m, au
fost semrnaliaite în primăvara anulrui 1975 urme1e altor coootiiucţii romane.
Sirt:uaită pe prima rterasă a Timişul!ui, în locul Il!umirt; „Cîmpul lui Corneanu", noua desooper'ire se află la nUJmai 150-200 m diepăritare în
stînga şoselei naţionale (E94) Oaransebeş-Orşova (PI. I).
Săpăturile începute în Viare anului 1975, pr1n patru secţiuni itrasaite
iniţial, au dezvelit o serie de ziduri din piatră de rîu clădită cu grijă şi
pri.rnsă cu păm[nit. Urmele de mortar lipsesc din ÎI11treaga săpătură. Pentru stabilirea planului construcţiei au fost executate mai multe secţiuni
de diferite dimensiuni, urmărindu-se traseul zidurilor. Astfel s-au putut
constata următoarele: construcţia e înconjurată cu un zid de formă pătrată,
cu latura de 50 m. Zidul este din piatră de rîu prinsă cu pămînt, avînd
gPooi1mea dre 0,90 m şi sie pă!strează la '0 înălţime med1e de 0,60-0,70 m.
Colţurile s-au păstrat destul de bine şi în special cel din SV, care are
o înălţiirne de aprioximiaitiv 1,20 m (Fig. VI 3, 4).
StJruiatura zidul'lllÎ. corusrtă dillltr-o fuI1!daţie săpată în pămîrut, adincă
de cca. 0,20 m în ca!'le s-a pus pilatră nelegaită, peste oaTe supriapunîndu-se zidul p!'opriu-zis, clin piatră clădită şi prinsă cu pămîn.t. Printr-o
observ1aţie atentă S-"a'll putut del1mirt:a trei fo.ze de construcţie. PrÎilnei
faze îi aparţine zidul incintei patrulatere, iar fazei a doua, zidurile unei
construcţii interioare, avîrud şase încăperi de dimensiuni diferite şi un
fel de cu~oair, la oare s-a radăugat o ia paitra 1aitură, care-l închidea, aceasita
constituind o a treia fază de construcţie. Spre deosebire de celălalte ziduri
iruter1oare ou o g.msime de 0,60-0,70 m, zidul aparţinînd fa2iei a trieia
de 00111Struoţie este mai îngust (0,40 m griooime) şi făJI1ă fundaţie, fiind
înăl~at cliTeot pe nivelul de căl.OO!l'e.
Incăperea notată de noi cu „A" (Pl. VIII) se pare că a fost împărţită în
două pri111tr-<un priag, ce re observă destul de dar, sit1luait la cca. 8 m de
capătul de est al încăperii. Sub zidul despărţitor dintre încăperea „A" şi
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„B··, la est de prag am surprins o groapă ce conţine material de construcţie (ţigle, cărămizi, piatră) şi fragmenrte ceramice, observîndu-se şi
urme de arsură. Groapa este c1ar an:terioară acestui zid, probabil contemporană cu prima fază de construcţie. Tot în legătură cu acest zid
trebuie să aminrtim, apariţia în el a unor fragmente mai mari de cără
midă aşezate intenţionat, :nefiind din stratul de dărîmătură. Este singurul loc unde apar că:rămi!Zi în construcţia zidului. In 1 aceeaşi încăpere
„A" am dat peste urmele unei gropi cu material prefeudal (sec. VIVII). In încăperea „B" am constatat prezenţa unei gropi mari cu material
roman ce deranja parţial zidul despărţ1tor diilltre încăperea „A" şi „B",
situată la vest de prag şi atingînd o adîrucime maxi:mă de 1,10 m.
Continuăm observaţiile cu privire la construcţie. Au fost suTprinse
relativ puţine intrări şi aceasta pentru că se pare că în multe locuri s-a
păstrat doar partea superioară a fundaţiei zidurilor. Singurul zid dezvelit pe toată lungimea este cel de est (Pl. VI 1, 2; VII 4) unde s-a identificat şi o intrare în apmpier1ea col1Ju.lui de NE al incinrtei. Celelal1te trei
laturi n-'CllU fost încă dezvelite pe toată lungimea 1or, ci doar prin&e prin
cîteva secţiuni triaillsvernale, (Pl. VI 5; VII 3) cu ajutorul oăriora s-.a putut
stabili planul construcţiei. In. inrtierimul i:nieinrbei, prin trasarea a .trei secţiuni (Sl, S2 şi S3) s--au dezvelirt: cîteva porţiuni de platformă de piatră,
formate dintr-un singur rînd de piatră, stratigrafic 1aşeza1te S'Ulb stratul
de dărîmătură (Pl. IX). Rostul 1acestor pl1aitforme n-a fost deocamdaită stabilit cu exactitate, ele fiind probabil cărări pietruiite sau pavaje. Prezenţa unor pavaje, care prezinta în substrucţie mult pietriş şi nisip s-a
constatat şi în exteriorul zidului de vest al incintei (Pl. VI, 5). Sînt dintr-un singur rînd de piatră, avînd o lăţime variabilă între 4-6 m. E posibil
ca ele să fie porţiuni dintr-un drum ce mergea aproape paralel cu acest
zid, cam la 6-7 m depărtare de el. Posibilitatea ca acest pavaj să fie din
dărîmătura zidului este exclusă deoarece se observă clar diferenţierea
între stratul de dărîmături şi pavajul de piatră. Apoi, în stratul de dărîmă
tură, pretutindeni, se găsesc şi foarte multe fragmente de ţiglă, pe cînd în
structura platformei nu apare nici un fragment. In schimb, sub pietre se
observă un strat subţire de pietriş şi nisip, constituind încă un element din
structura unui drum. Pe o porţiune din pavaj (811) s-a găsit un denar
din vremea împăratului Vespasian (sec. I e.n.).
La distanţă mai mare de zidul vestic (40-50 m) am oonstatait prezenţa unui pavaj, care prezenta o substrucţie masivă din pietriş şi nisip.
El constituie desigur un drum, rostul şi datarea căruia n-am reuşit să le
lămurim încă în stadiul actual al cercetărilor.
Referitor la zidul de incintă trebuie să adăugăm faptul că în stratul de dărîmăotiură îşi fac prezenţa o ma;rie cantiitate de ţigle şi oliane foagmentare, majoritatea lor fiind în interiorul zidului răspîndindu-se la
4-6 m de zid. Prezenţa masivă ia acestora în iillteriorul zidului de nord
pe o lăţime de coa. 6-7 m, indtcă mai mult <lecit un simplu .aiooperiş
pentru zid, ci chiar un fel de culoar de-a lungul zidului (Pl. X, XI). Confirmarea acestei pl'esupuneri se par a fi cele două gropi de stîlpi (Pl. VII
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1) surprinse în secţiunea S15 şi caseta S15 CI ce pornesc imediat de sub
nivelul de dărimături (0,50 m) şi aju111:g la 'adîncimea de 1,05 m. Fiecare
groapă a·re dian:etrul de 0,30 m, indilcîn:d grosimea stîlpi1or, i1ar stîlpii
sînt l,a o depărfare de 5,30 m uruul de altul şi la 7 m de zidul de nord.
Se pare că aoesit culoar, aooperiit p:mbaibil în două ape, se înitindea de-a
lungul îrutregului zid de iruci.nltă de N şi ia servit pPObabil de grajd.
De asemenea mai ,amirutim că, în secţirunea S15 (Pl. XI) în apropi·ere
de z1dul de sud, la o disitanţă ouprriinsă îrutre 4-17 m, s-a surprins un
alt strat de dărîmă1tură cu fragmenite de ţiglă, destul de compact, cu urme
putern:ioe de inioendiere. Deoarece apar puţine pietre, se pairie că ai.ci a
existat o construcţie de lemn cu acoperiş de ţigle, di:sitrusă prirr incendiere.
Dintre încăperi, singura dezveli,tă romplet, este încăperea „B". Curios este faptul că nici în această încăpere, ca de altfel şi în celelalte nu
s-a consitatiait prezenţia unei podele oarecum amernajaite. Totodată, cum s-a
mai arninrtiit, nu 1aiu apă:Put urme de mortar sau de tencuială şi în al itreilea rînd, .aminitim lipsa or1căror urme de insta1'aţie de încălzirt - hypocaustum.
Din întreag,a săpătură, cu -toaite că s-a urmăriri mai mult stabilirea
planulrui ocmstrucţiei1, fă:ră dezveld.rea înoăperilor ~ou excepţia încăperii
„B"), 1s--a reoolitJait un materi1al arheologic destrul de bogat şi w1riait. Acesta constă din maited1a1e de consttiucţi1e, arme, ceramkă, obiecte de podoabă, unelite, piese de uz oasniic, monede.
Ca material de construcţie amintim cărămizile, în număr des1ul de
redus, foarte multe ţigle şi olane, scoabe, cuie şi piroane de fier. Prezenţa
în număr foarte mare a fragmentelor de ţigle şi olane duce la presupunerea că zidurile au fost acoperite în sistemul una sau două ape. Insăşi structura zidurilor (piaitiră lega1tă cu 1rut) indică aiooperirea lor cu ţigle şi olane,
pentru a fi feriite de irutemperii.
Materialul ceramic este destul de bine ['epriezentait (Pl. II, III 1-5).
Preponderie.rută este celI'amica semifină şi fină. Cerami;că de funport nu
s-a găLSi,t. Mai iruteresam:te ca formă par ia fi: un tip de ws cu gîtul
scur,t şi îngust, ooirp bombat (aproape sfieriJC), cu o toa.rită. şi buza e~a
zată, de culoare gălbui-cărămizie, formă reprezentată prin 4-5 exemplarie fmgmenta:re; foaigmenite di:rutr...iun f.el de blid, ou perete drept, îna.il1t
de cca. 7 cm, bru:?Ja ,aplecată ,orizorutJal spre exterior şi :llund plat, avind
di,ame1trul de 22 cm (Pl. IV. I), 3 fragmente dmrtr-un vas din pastă fină,
avîrud ca onruai:menite mOlti ve flooale şi în formia Hterei „S", ex,ooUJtaitJe prin
incizi:e cu o spaitrulă, deasupra ,aplicîndu.-&e firnis roşu (Pl. III 1). De asemenea. S-<au gă,sit fragmente din două „moritairia" de dimensiuni mai reduse şi multe fragmente de amfore. In mai multe rînduri au apărut frag1 Tehnica de săpătură a fost condiţionată de faptul că respectivul teren nu e
scos încă din circuitul agricol, cercetările efectuîndu-se numai !n perioada de după
recoltarea semănăturilor (furaje pentru Complexul de vaci Caransebeş). Totodată
la sfîrşitul fiecărei campanii de săpături trebuie să închidem secţiunile. Avem însă
în proiect scoaterea terenului din circuitul agricol, îngrădirea, dezvelirea şi restaurarea completă a construcţiei, pentru a fi predată spre vizitare.

1

..... ~((
Pl. II. Profile de buze
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.·Pl. I I I. 1- 5 : fragmente ceramice ornamentate ; 6 : pandantiu din bronz; 7 : gl'eutate de ctntar(J)
din plumb; 8: ac din bl'onz; 9-10: fibule din bl'onz.
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mente din văscioare de sticlă puternic irizate. Ca obiecte de uz casnic
s-au descoperit: un fragment de dşniţă de piatră, piese de fier (două cuţ~te), greuta·te pentru cîntair din plumb, (Pl. III 7; V 4) de formă sferică.
Ca arme s-au găsiit dl()lllă vîrf.uri de suliţă din fier (Pl. IV 3; V 1).
Podoabele sînt puţine La ruumăr şi pentru că sînt din bronz s~u pă
strat destul de rău. Amirutim aici două fibule: una de tip „trompetă" 2
(Pl. III 9) şi alta ou arcul triunghiular, ornamentat pe partea dinspre
capul fibulei cu trei cerculeţe ştanţate iar înspre picior cu un singur asemenea cerculeţ3 (Pl. III 10; V 2 a-b). S-a găsit şi un pandantiv (Pl. III 6).
Tot din bronz sînt o toa:rită torsionată de la o căldăruşă (Pl. IV 2; V 3)
şi un ac lung de aproximativ 7 am, fără orifici1U (Pl. III 8).
Au fost găsite 7 monede: cea amintită mai sus de la Vespasian, alta
de la Faustin:a junior, •ambele din arginit şi cinci monede de bronz dintre
care una de la Crispina iar celelalte patru, foarte rău păstrate încă nedatate, probabil tot din sec. al II-iea.
După această scu:tă prezentare a siituiaţiei construcţiei şi a materialului de inveruta·r rooolitait, weoem la unele observaţii privind datarea şi
funcţionalitatea con<:tructiei.
Pe baza ceramicii, dar mai ·ales a fibulelor şi a monedelor, opinăm
perutru daitarea construcţiei în sec. al II-lea, a doua jumătate ra 1uii.
In profil apaire un singur nivel de locuire nu prea gros, nu s-au
consitatart urme de refacere, ceea ce indică un rti.mp de folosinţă destul
de redus.
Stabilirea ex•actă ra funcţionalităţii construcţiei este o prioblemă pe
care niu o putem încă rezolva în stadiul actual al cercetărilor.
Sînt indicii pe itJeren că în împrejlllrimea aioestei construcţii rar mai
fi şi alr!Jele, fiapt oe dru:oe la presupunerea că ·air putea fi vorba în .această
situaţie de un complex înrtreg dre con.sitrocţii.
Ca analogie pentru acest tip de fibulă, amintim piesa descoperită la Barbo:?i,
în condiţii stratigrafice nesigure (cf. Silviu San i e, Importuri elenistice şi
romane în cîteva cetăţi şi aşezări dacice din Moldova, în SCIV, 24, 3, 1973, p. 429
şi pl. 13 nr. 3).
3 Această fibulă nu are resort cu spire ci capul arcului este îndoit în jurul
unui ax de fier de care este prinsă agrafa. Agrafa se sprijină în interior printr-un
pinten de arc. Piciorul fibulei are o parte ridicată opusă portagrafei. Fibula prezentată este aproape identică ca formă cu cea de la Arad, „Ceala", descoperită
într-un context ce datează tot din a doua jumătate a sec. al Ii-lea e.n. (cf. E. D orn e r, Cercetări şi săpături arheologice în judeţul Arad, în Materiale, IX, 1970,
p. 449 şi fig. 7) şi cu cea aparţinînd colecţiei fostului Muzeu Naţional de Antichităţi (cf. D. P op e s cu, Fibeln aus dem Nationalmuseum filr Altertilmer in Burnreşti, în Dacia, seria veche, IX-X, 1941-1944, p. 489, fig. 3, nr. 21), care este datată la sfirşitul sec. al Ii-lea şi aparţinînd grupului numit „Fri.ihromische Scharnierfibeln". Ca formă se aseamănă foarte mult cu cele două fibule descoperite la
Bugeac-Valea lui Marinciu (cf. C. Scor pan, Săpăturile arheologice din aşezarea
getică de la Bugeac-Valea lui Marinciu, în Pontice, 2, 1969, p. 54, 70 fig. 51-52,
71 fig. 53, 75) şi datate tot în sec. al Ii-lea. Acolo una, care ca formă este mai
apropiată fibulei noastre este însă din fier (cf. C. Scor p an, op. cit., p. rn
fig. 1-2) iar cea de-a doua, din bronz are tot ca ornament impresiuni în formă
de cerculeţe însă ele sînt înscrise într-un pătrat (cf. C. Scorpan, op. cit., p. 71
fig. 53).
2
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PI. IV. 1: farfuri11; 2: toarttJ torsionattJ 11.e ctlldtJru~tJ din bronz; 3: ulrf de suli;tJ din fier; 4-7: obiecte din fier; 8: vtrf de la11c11 (1).
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Pl. V. 1 : vtrf de

suliţă

din fier; 2a-b: fibulă din bronz; 3: toartă torsionată de
din bronz; 4: greutate de cînlar (?) din plumb;

căldăruş4

5

PI. V I. 1 : 5 1 -zidul de incinttl, latura de est (vedere parţială înspre sud) ; 2: 5 8 -zidul de incintă,
atura de est (vedere parţială tnspre nord); J: colţul de NV al incintei; 4: colţul de SV al
incintei; 5 : S 11 -vedere înspre vest.
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Construcţia noCl!Sltră nu o putem ÎTl!cadra în rîndul villae-lor romane
deoarece prezi.rută o serie de deosebiri faţă de acestea. Amintim doar cîteva mai impoPtante: forma corusitr:ucţi,ei şi a incintei, oare după cunoş
tinţa noastră pare a fi singura de acest gen descoperită pînă în prezerut
în Dada; modul de oonstruil'e a zidurilor, cu piaitră legaită cu pămînt,
fără mortar situaţie valabilă perutru îrutreaga construcţie şi grosimea zidurilor 4 ; nu există podea amenajată în nici unia dimitire încăperi,
nici tencuială pe pereţi; lipseşte orice instalaţie de tip hypocaustum;
apare o cantitate destul de mare de material de inventar spre deo.sebire
de villae-le rusticae unde de obicei inventarul este sărăcăcios; amplasarea ei chiar lîngă drumul roman.
Pe de altă paI'te nu pare a fi o „sitaitiio". Presupunem că avem de-a
face ou o construcţie cu rol comercial, ca popas, poate pentr-u alimentare şi schimb de cai, un tip de „mansio" 5 .
Săpă,turile vor fi corutinUJaite şi în viirtor pentru lămurirea deplină
a problemelor ridkaite de acest şarutier. Construcţia saiu complexul de
construcţii descoperit prezinită o importanţă de prim ordin perutim această
perioadă a sităpînirii romane în Banait şi mai ales pentru această zonă.
Această construcţie este una dintre puţinele de acest gen săpate pînă în
prezent în ţara noastră şi totoda·tă aşa de bine păstrată. Ca urmare prezintă necesi.tiaitea de conservare şi restaurare pentru a putea fi prezentaită publicu}ui viz~taitor.
MARIA PETROVSZKY - RICHARD PETROVSZKY

EIN ROMISCHES GEBĂUDE BEI CARANSEBEŞ
(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Di~ Autorcn vcroffentlichen die Ergebnisse der archăologischen Forschungen
die bei einern romischen Gebăude bei Caransebeş durchgefiihrt wurden.
Aufgrund des entdeckten Materials (Keramik, Metallgegenstănde, Miinzen)
schreibt man das Gebăude der zweiten Hălfte des II-ten Jahrhunderts u.Z. zu
und es scheint als Herberge (mansio) gedient zu haben. Diese Annahme stiitzt sich
auf die Tatsache, dal3 sich diese Herberge unmittelbar am Wege Dierna - Tibiscum befand. Man hofft dal3 die zukiinftigen Forschungen mit grosserer Genauigkeit die Funktionalităt dieses Gebăudes feststellen werden.

' Construcţii cu zidurile din piatră legată cu lut, fără folosirea mortarului
sînt foarte rare, ele apărînd de obicei sau numai din piatră cu mortar sau folosindu-se ambele tehnici (cum este cazul zidului de incintă de la· Hobiţa-Grădişte,
cf. O. F 1 o ca, Ferma (vi!la rustica) din epoca sclavagistă romană, în Materiale,
I, 1953. p. 743-754 şi I. Mitrofan, Vil!ae rusticae pe teritoriul Sarmizegetusei, în
Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 291, 293, unde însă fundaţia zidului este din
piatră legată cu mortar şi doar în partea superioară este prinsă cu lut). Amintim
faptul că şi la „vi Ila rustica" din Caransebeş-Măhală (cf. E. I ar os 1 a vs c hi, O
villa rustica la Caransebeş, în Banatica, III, 1975, p. 358-359) apare un zid de
incintă format din piatră de rîu legat cu pămînt. Referitor la „villae-le rusticae"
din Dacia cu toată problematica lor şi bibliografie la I. Mitrofan, Vil!ae rusticae
în provincia Dacia, în MCD, pp. 245-257.
s Cf. D. M. P ip p i d i, în DIV R, p. 382.
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Cucerirea Banartrului de către romani m urma primului război cu
dacii în anul 102 şi includerea sa în provincia Dacia mai tîrziu în anul 106
a marcat începutul unor triansformări radicale în toate domeniile de activitate. In noua provincie, Bain.a:tul a fost unul din grîna.rele de seamă
ale cărei produse nu 11lUmai că all.l asigiu.rait cerinţele populaţiei şi ale
armatei, dar probabil au fost trimise şi în alte provincii.
In apropierea satului Jupa (jud. Call'aş-Severin), de o parte şi de alta
a cunsului 1rîului Timiş, la oonf!Juenţa sa cu Bistra, se întinde cea mai
maire aişeza11e rromană existerută în Banat - Tibiscum. Ampla.sait la întrebă.i·el'ea a două dintre oele mai imporitanite dnwnuri imperiale ce legau
Sarmize.getusa de Dierna şi Lederaita, oraşul s-a dezvioLtait graţie dmp~ei f el'tile în care ere aşezait.
Cercetările airheologioe sistematice întreprinse începînd din anul
1964 de către Muzeul Banatului au identificat şi dezvelit în bună parte
castrul ca şi o serie de clădiri particulare: case, ateliere, prăvălii etc. ce
formau canabae-le.
Inventarul airheo1ogic apărut oferă o mare varietate de piese deosebiit de initeresante ce ll'eflootă ce1e mai diverise domenii ale vieţii şi civilizaţiei 1romane.
Intre aceste piese se remarcă. şi cîteva unielte agriioole romane oare
au apănut în cast.nu şi canabae - prezentarea cărom formează obiectul
rînduri1or de mai jos. Piesele au fost descoperite în interio11ul oasrtirului,
lîng:i zidul de mcintă de nord, cu excepţia secerei (nr. 8) car·e a apărut
în clădirea a VIII-a (Prăvălia) din canabae.
1. Brăzdar de plug (vomer) (fig. 1; PI. I, 1). Din fier, cu lama de formă
triunghiulară, uşor rotunjită la vîrf, care se lărgeşte în partea superioară.
Cam la o •treime din 1umgimea totală, prin două crestătll.lri executate în
părţi şi 'Îndoirea plăcii din fier s-<au obţinut două aripioare ou ajutorul
cărora brăzdarul era fixart; de talpa die 1emn a plugului. Pe W11a din f.eţe
Lama prezintă o nervmă lorug~trudiruală. Dimerusiiuni: L=20 cm, L I.a·
ma=13 cm, L manşon=7 cm; 1 max.=10 'cm, 1 maruşon=5,6 cm.
2. Sapă (sarculum) (fig. 2; PI. I, 2). Din fier, de formă triunghiulară,
asemănătoare cu cele de astăzi, avînd în faţa interioară o nervură longitudinală proeminentă. Orificiu de înmănuşare de formă trapezoidală (5,6 X
X 3,8 X 0,5 cm), avînd o mică placă trasă în afară pentru susţinerea mai
bună a mînerului. Dimensiuni: L=19 cm, 1=25 cm.
,,. Comunicare
octombrie 1976.

prezentată

la al III-lea Simpozion de Istorie
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Fig. 1. Tibiscum-castru.
plug (nr. 1)

Fig. 3. Tibiscum-castru.

Brăzdar

Sapă

de

{nt. 3).

DOINA BENEA

Fig. 2. Tibiscum-castru.
Saţă (nr. 2).

Fig. 4. Tibiscum-castru-.

Sapă

(nr. 4).
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3. Sapă (sarculum) (fig. 3; Pl. I, 3). Din fier, analogă cu precedenta. In
dreapta o mică porţiune lipsă din lamă, nervura longitudinală destul de
ştearsă daitoriit;ă uzurii. Orificiill de îmmănuşare 5X3,7(2,7)X0,4 cm. Dimensiuni: L=29 cm, 1=19,5 cm.
4. Sapă (sarculum) (fig. 4; Pl. I, 4). Din fier, de formă triunghiulară
de dimensiuni mici, orificiul de înmănuşare este fixat pe o placă lată de
4,3 cm, din oaire porneşte o ruerv1ură longi·tudinală mai laită. Piesa este
destul de uzată. Dimensiuni: L=20,5 cm; 1=15,5 cm.
5. Săpăligă (rastrum) (fig. 5; Pl. I, 5). Din fier, cu lama trapezoidală,
mult lăţită în partea inferioară cu orificiu de îmmănuşare executat în
capul piesei (3,6 X 3,3 X 0,6 cm). Era utilizată la săparea pămîntului, în
lucrările de grădinărie. Dimensiuni: L=l9,5 cm; 1=3-6 cm.
6. Săpăligă-tîrnăcop (ligo) (fig. 6; Pl. I, 6). Din fier, de formă dreptunghiulară, avînd lama rotunjită la capăt, orificiul de îmmănuşare este
executat în corpul piesei (4 X 3,1X0.6 cm), astfel ca celălalt capăt să poată
fi folosit ca şi ciocan. Era iutiHzartlă la fărămi~area bulgăiriloir rămaşi după
săparea pămîntului ca şi la alte lucrări agricole. Dimensiuni: L=21 cm;
1=5,5 om.

Fig. 5. Tibisi;um-castru.
(nr. 5).

Săpăligă

Fig. 6. Tibiscum-castru.
(nr. 6)

Săpăligă
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F ig. 7. T ibiscum-castru. Cosor de vie
(nr. 7)

DOINA BENEA

Fig. 8. Tibiscum-canabae.
(nr. u8 ).

Seceră

7. Cosor de vie (falx) (fig. 7). Din fier, ou o Lamă, uşor îndoită 1a
vîrf, mîruerul itermin:a1t ou 'UlU inel la capăt. Este fmgmerutar 1 • Dimensiuni: L=18 om; 1 mîner=l0,1 •om; 1=4,1 cm.
8. Secera (falx) (fig. 8). Piesa a fosit descoperită î:n clădi.rea VIII din
canabae. Din fiter, cu lama SUJbţire cu o cUJr1bu~ă Lairgă, minerul răsucit
tot dilil fiier. Liipsă vîrful. Dim·e nsinmi: L= 21,5 om; 1= 3,2 cm.
U ne1tele agricole descrise mai sus prezi!Illtă analogii cu o serie de
piese de.siooperirte în Da.oi.ia SaJU în alite provincili; ele fiind aitestate cu
deosebire în ·arşie:oările iei'vile ru1I1a1'e, villae-le rusticae •eitc. Deooamda:tă în
Dada, asemenea unel1te n:u aiu fost ceircetaite exhaiusuv2, doa'I" în cazul
citorva depozi1te cum ar fi cele de l1a : Lechinţa de Mureş3, Dedrad4, Măir
cu1eni5, S-<au întreprins sUuldii sistemaiti.oe. Oeroetă~il<e iairheoJogtce iau iden1 Aducem şi pe această cale mulţumirile noastre colegului R. Petrov s z k y
pentru permisiunea de a prezenta acea stă pi esă. A fost descoperită în cursul cercetă rilor efectuate în anul 1976, în castru (col. MC).
2 O monografie a
uneltelor agricole romane a apărut relativ recent : K .
D'W hit e, Agricultural Implements of the Roman World, Cambridge, 1967, care
se ba zează pe izvoarele antice ca şi pe materialele arheologice descoperite în Britannia, Gallia, Germania etc.
3 I. H. Crişan , în SCIV, XI, 1960, 2, p. 285 şi urm.
• I. Glod ari u, M. C î m peanu, în SCIV, XVII, 1966, 1, p. 19 şi urm.
s I. Glod ari u , A. Z r i n y i, P. Gyula i, în Dacia, n.s., XIV, 1970, p. 207231.
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tifiioat iwlait asemenea piese într-o serie de aşezări I'IUJI'lale oa: Cristeşti
(jud. Mur~) 6 , Răcari (jud. Dolj)7, Sucidava Oud. Olrt) 8 , Slăveni (jrud. 0Lt)9,
ca şi în villae-le irusttoae: Hobiţa 10 , Cinciş (jud. Huniedoarra)u, Aiud (jud.
Alba) 12, canabae: BUJmbeşti (jud. Gorj)13.
Totodl3Jtă, cîteva r.ep.l'eze111tăiri de UJillelite agricole pe monumentele funerarie şi votive din Dacia şi Moesi1a Inferioară au fost studiiate de Con.sta'!lltin Pop 14 •
In Dacita brăzdarele de plug au fost c1aisifioote în trei tipuri: ceU1c,
dacic şi provind1al roman 1s. Brăzdairul de plug descoperit la Tibiocum,
uzat, de fiormă 1Jri1Ulllghiulară, ou manşonul de fix1a.re în rtalpa plugului
executat prin două ct"estăituri ale lamei, este tipul provimdal cel me.ii
frecvent uz~tat în Imperrul croman. Fără a avea intenţia de a da un catalog al tuturor pi1eselor de 1acesit fel, menţ~onăm în Dacia pe cele publicate: 4 pies:c pastrate în Muzeul Brukenthal; două exemplar·e se păs
trează în Muzeul Tg. Mureş 16 ; Gherla (Muzeul Gherla) (l); Piatra-Beclean (Muzeul Cluj-Napoca) (l); Inlăceni (Muzeul Cristurul Secu1esc)
(l); Ji1bert-Rupea (Muzeul Sighişoara) (1) 17 , Ded["ad (1); Reci (Muzeul
Sf. Gheorghe) (1) 18 , Ocna Dejuil:ui (Muzeul Tg. Mureş) (2) 19 , Hobiţa (Muzeul Deva) (1) 20, Răcari (jud. Dolj) (1) 2 1, Slăveni (muzeul Craiova) (1),
oa şi în Moes~ Inferi·oo.ră La Moşneni-Callatis 22 , Capidava 23 , Dinogeţia 24 •
Da1tarea unor asemenea brăzdare dte plug în depozHe saru în complexe închise permit încadrarea lor cronologică în secolele II/II-III.
Trebuie ['emarcart: faptul, oă un asemenea tip de brăzdar de plug apare
frecvent în toate priovindile Imperiului roman, în unele oontinuînd să
fie utilizat pînă în evul mediu tîrziu 25 .
Sapele avînd vari1aite utilizări în toa:te muncHe agricole, ·atît în gră
dinărit dit şi la culturile ma.ri. Descrierea acestei unelrte, a formei ei ca
şi a multiplelor întrebuinţări apar la scriitori antici: Cato, Varro, Colu6
7

vezi nota 3.
OR, p. 73.

Ibidem.
n D. Tudor, Arh.rom., p. 188-189.
1o O. FI oca, în Materiale, I, 1953, p. 743.
11 Idem, în ActaMN, II, 1965, p. 163.

B

12

I. W i n k Ier, V. V as i Ii ev, L.

Chiţ

u, A. Bord a, în Sargetia, V, 1968,

p. 59.
13

OR, p. 73.
C. Pop, în Terra nostra, II, 1971, p. 57-73.
is I. H. C r i ş an, op. cit„ p. 285.
16 I. G I o d ari u, M. C î m p ea n u, loc. cit.
17 I. G I oda r i u, A. Z r i n y i, P. G y u I ai, op. cit., p. 220-231.
1B Rom.Rum, E 114.
19 Ibidem, E 116-117.
20 O. FI oca, op. cit„ p. 743.
21 OR, p. 73.
22 D. Tu dor, Arh. rom., p. 188-189.
23 Gr. FI ore s cu, P. Di ac o nu, Capidava, monografie arheologică, Bucureşti, 1958, p. 233.
21 Gh. Ştefan, în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 257, fig. 20.
14
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mel1a etc 26 . Sapele (nr. 2-3) prezirută anafogii ou o pi1esă provenind de
la Răcari27 , pă&tra1tă în colecţia Muzeu1u:i Naţional de Antkhităţi şi datată
în seoolele II-III. Tipologic, forma lor este puţin schimbartă de cea a
une1telor de azi. Oea1a1tă piesă (rur. 4) se apropie mai muLt de o sapă
desooperiită la Sucidava în cetatea romano-bizantină şi dataită în secolul
al V-lea28 .
Folosite pentru săparea şi fărămiţarea pămîntului şi în diferite
lucrări agricole, săpăligile sî.rut o categorie de unelte utiliza,te mulrt în gospodăriile modeste rurale. Deocamdartă din Dacia se cunosc puţine desooperiri pubHrate, în d~pozirtele de la Mărnul,eni, Moşneni 29 , daitiate în secolele II-III şi izol1art: în cursul ceiricetăirilor efectuate la Sucidava30 .
Cosorul de vie e!'a urtilizat în lucrările de viiticultură la tăierea strugurilor, a viţei de vi,e etc. Două piese asemănătoare sînt expuse în expoziţia Muzeului p,orţilor de Fier din Drobeta-Tumu-Se\·erin, provenind
probabil de 1a Drobeta.
Secera cu o lamă subţire şi curbură mare este cunoscută în depozitul de une1te agri.JCole de la Mărculeni, oa şi din descoperirile izolate de
la: Bumbeşti 3 1, Apu1ll!Il132.
Unelitele agricole d€6coperite la TihisCU1111 completează cu încă un
cenitJru lista locaUtăţilor din Dacia unde au apărut asemenea piiesie. Ni se
pare initeresanit fap1JU1 că majoribaitea pieselor au apăiru:t în castru fiind
prima descoperire de acest fel, în carie apa.re un IlJUmăr mai mare de
tmel1e agrioole.
In pivniţa unei dădi['i pa.intkul1are din canabae, af1aită la cirica 40 m
de zidul de inicirutiă de nord al castrului, au fost descopeirite în anii 1trecuţi (cerootările au fost relua.te în anul 1976) într-un spaţiu special amenajat, despărţit de restul pivnirţei printr-un pra.g înalt cu un perete de
scindură: 3 l'ecipiernte, de fapt butoaie din lemn, 1avînd în initerior seminţe ,ca1rbonizate de griu, OII'Z şi cînepă. Un iI11Cendiiu purt;ernfo a dis~us
întreaga construcţie pe la mijlocul secolului al IIl-lea, după care ea nu
a mai fost refăOUJtă. Clădirea în discuţie, în ca.Te s-aiu desooperiit cele mai
diverse obiede: vase, opaiţe, podoabe, cuie, obiecte de fier, a fost atribuită pe bună dreptate 'tme:Î prăvălii, unde se puteau găsi ,toaJte oele necesaire pentru soldaţii ca şi perutru locuitorii canabelor. Pr·e2enţa 1aicesitor
oef\eale ·es,(:e ·O dovadă concretă ce ·completează în mod convingă,tJor prezentarea inst.ruanent,elior de lucru ,agrare.
2s K. D'W hit e, op.
luţia

cit., p. 132-135

toată discuţia

privind utilizarea

şi

evo-

formei sale.
2s
27

Ibidem, p. 36-47.
OR, p. 73.

2s D. Tudor,

Sucidava, Ed. Meridiane, 1966, fig. 29/1.

30

Ist.Rom., I, 1960, fig. 112; I. G 1 oda r i u, A. Z r i n y i, P. G y u 1 ai, op. cit.,
D. Tudor, loc. cit.

31

vezi nota 8.

32

Rom.Rum., E 123-124.

33

E. I ar os 1 a vs c hi, în Banatica, III, 1975, p. 259-264;

29
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De asemenea, trebui.ie să relevăm faptul că în cetate aiu fost descoperite în numă1r ma1I'le foaigmenrt;e oou piese înitregi de rîşniţe de mînă din
piatiră, utilizate penitru zdrobi.rea boabelor de griu şi a altor prod~ agroalimentare, piese modesite ca aspect ce n:u lipsesc din nici o gospodărie
antiJCă.

UneHele agricole discutate mai sus se încadrează cronologic în secolele II-III, dar trebuie menţionat faptul că tipologic forma lor suferă
puţine modificări în veacurile 'Următoare.
Cele cîrtevia tme1te agricole ai!Jestai!Je la Tibiisoum, zecile de rîşniţe
apărute, seminţele de cereale descoperite în clădirea a VIII-a din canabae (prăvălia) schiţiează doar dteva elemente esenţiale în studierea complexă a agricu11Jurii riomane. Ampl1asarea castrului şi a aşezării civile
într-o cîmpie f.wtilă, brăzdată de rîul Timiş a favorizat practicarea agricu1turii în ee1e mai bune condiţii. In castrul Tibiscum, au staţionat simultan fără a se putea precizia în f.aza actuală a cercetărilor raportul
cronologic între ,ele, ma1i mu1te ,tJrupe auxiliare: Cohors I Sagi:ttariorum,
Cohors I Vi:ndelicorum; Numeros Palmyrenorum Tibiscensium, NumeI1.ll.S Ma'l.lrorum Tibiscensiuun etc. Deşi, în general există păreri diferite
intre spedalişti privind teritoriul - suprafaţa de pămînt pe care o primeşte în folosinţa directă fiecare unitate militară auxilia1ră, se pare că
fiecare castru avea un territorium - teren agricol din care îşi asigura
în mare parte aprovizionarea: păşuni, pămînit arabil pentru grădinărit
etc.
In acelaşi timp, se cuvine a releva faptul că întreaga aşezare civilă
Tibiscum ridi:cată la riandul de mund.cipium îşi daitorează înflorirea economi1că poziţiei sale geografioe, la înitretăiJerea principalelor căi rutiere
ale Daciei, care a faivorizart dezvolitarea negoţiului în această regiune
agricolă. Descoperiirea La CaJ'ansebeş în imeditaita apropiere de Tibiscum a
unei villac rusticae 33 este releva.toare în acest sens şi trebuie să menţionăm .că în aoeastă Z'Onă cercetările arheologice sistematice sînt abia la
început.
Prin prezenitairea celor cîtorva unelte agricole romane, primele cunoscute, se pare în Banat pînă acum, încercăm să tragem atenţia asupra
unor piese modeste ca aspeot ce există în m~eele nioa.JStr,e şi oare întrînd
în circuriltul ştiinţific ofoI'lă nu numai pooibHitaitea cunooşiterii mai detaliate a a,gricuJiturhl, d coilltribuie la reali.za.rea cu ,timpul, a wmi „oorpus" al unelielor agricole romane. Prin aceasta se va putea urmări evo1uţia acestor ins!Jriumenite de lucru iagrare în cuTsul secolelor următoare,
modrificările suferirte de forma lor, unele nedeosebindu-se muLt de cele
antice, cum ar fi: sapa, coasa, secera, furca, grebla et.c. Totodaită, ele
reprezintă un element indispensabil în aJtesita!I"ea continuităţii acestei ocupaţii principale a poporului român, ocupaţie ce-şi pierde originea în negura veacurilor.
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TONLAMPEN-TYPEN AUS ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

Di·e Tonlampenerzeugung in Sarmizegetusa vertei1t skh stJUfenweise
liber die ganze Zeiit der Ro:r.erher:rschaft und dauert a'UJCh niach der
.l\ufgabe Dakiens nioch wei,ter an.
Der PmdukJ1!i1onsiry1thmUJS lăBt skh aus der Statistik derjenigen Lampen ablesen, welche di·e 21 bi!s jetzt in Dakiens Ha:uptstaJdit beleg.ten Typen bilden. So ·um:JiaB>t Typ I, eiin fi.ir dais 1. Jh. und diie •ersten J1ahrzehrute
des folgenden Jahrhunderts charakteristischer Typ, blo6 15 Exemplare,
von denien nur zwei sicher Importe Siitnd, wăhrend dre ilbrigen ărtliche
Erzeugnisise ·aus einier Werkstatt am Beginn ihrer Tătiglreiit darsitellen,
ausgefi.ihll't von noch ungei.ibten Handwerkern, die wahrscheinlich ersit
ihr Handwerk er1emten (si,ehe auch Typ III); wie j·edoch die Zei1t gegen
di·e Mi1Jte des 2. Jhs. fontschreirtet, wăchsit die Zahl der ontlkhen Erzeugnisse, oo daB fi.ir Typ XVI di·e Ziffer von 16, im Ka·talog vorgelegten
Exemplaren und von einigen Hunderten, in V·orliegender Arbeit nicht einbezogenen Bruchsti.icken erreicht wird. Eine noch etwas groBere Hău
figkeit haben die Sti.icke des Typs X, der gebrăuchlichste Lampenityp,
der besondens in der zwei1ten Hălfite des 2. Jhs. verbrei.tet ist, aber auch
noch im 3. Jh. zirkuliert. Dann kann man einen mengenmăBigen Rtickgang der Tonlampen, besonders gegen die Mitte des 3. Jhs. beobachten;
auch an ăsthetischem Wert verlieren sie viel.
Der Tonlampen-Import der Kolonie Ulpia Traiana kommt hauptsăchlich 1aus den WestpPovinzen des Retches, wăhrend Erzeugnisse aus
Werkstătten der ostlichen Provinzen hier selten auftreten.
Der Import hă1t sich propol'tiornell d'lllrch <las ganz•e 2. Jh. hindurch
mengenmăBig auf gleicher Hohe: 14,40;0 filr Typ I und 150;0 fi.ir Typ X.
Im :5. Jh. sinkt er jedoch sitark 1aib. Zu Ende des 3. Ul11d Begirrm des 4.
Jhs. gibt es keinie Imporitwane mehr, nur noch heimische. Urusierer Meiniung mach ist auch Typ XVIII, d~e Lampe in Form eines Fisches, ein
heimisches, recht ungeschickt aoogeftihrties Erzeugnis.
Beim heUJtigen Stamd der Forschung di.irfen wk nioch kehnerle1i Hypothesen liber diie Han:delsbezi·ehl.hI1gen der Ko!.oni.e Ulpia Tra:Lana mirt
anderen Stădten Dakiens 1ausisprechen. Nahe Analogien von Fcmmen und
Verzierungen 1aus Apulum :?JU s.olchen aus Sarmiz·egetooa laJS:Sen vordeirhand aiuf aktivie Hand.elsbeziehunigen zwis.chen di•esen beiden Stăditen
schl.ie3en.
Durch d1e groBe, ~n den k~itz.ten AusgrabUJngen gefundiene Menge von
Tonlampen erweim sich Sar-.miz;eg·eitUJSa als ein HaiuptprnduktiolllS:?Jerntrum
fi.ir deraTtige Gegenstănde des tăgliichen Gebriauchs. Die Stadt unterhălt
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enge Verbindungen zu anderen anrt.iken Zentren des Romerrek:hs, doch
schaffen die Hersteller aus Sannizegetusa aoch neue, nur fi.ir Dakiens
Haupt.Sltadt charakteristi:sche Typen.
TYP I

Es ist dies ein Lampentyp von eleganten Formen. Er charakterisiert
sich hMlptsăchlich du!'Ch die, vo,rne und se1tliich winkelig zulaufende,
volutenverzierte Schnauze. Infolgedessen erhielt dieser Lampentyp in
der Fachliteratur die Bezeichnung Lampe mit Volutenschnauze. Der Olbehălter ist rund, der Spiegel eingetieft und mi,t mythologischen figuren,
Szenen des tăglichen Lebens, mit Pflanzen- ader Tierdarstellungen usw.
geschmlickt.
Loeschcke bestimmt aufgrund des Verhăltnisses von Schnauze zu
Behălter drei Varianten, I A, I B und I C, die er auch zeitlich verschieden einstuft. Jede,r Variarute enitsprkht aruch ein bestimmter Schulterstreifen- und Bodentypi.
Was Technik und Entw.Lcklung des Bildes betrifft, bemerkt Loeschcke
einen Riickgang von Typ I A zu I B und I C; so wird bei den Typen I B
und C der FirniB grober und das Bild in der Mitte wird kleiner, unschairf
un<l verschwindet bei Typ I C manchmal ganz 2 • Die V,ersch1edenheit der
Form schreibt Loeschcke auch der Hersitellumig 1n verschi:edenen Werk1>tătten zu.
Im allgemeinen wird Loeschckes Einteilung angenommen, doch erachtet man die Formverschiedenhei.t und den chronologiis:chen Abstand
zwischen den Typen I B und I C filr tmerheblich.
Fi.ir Typ I C, der in Oberitalien und den Provinzen am verbreitetsiten ist, nimmt man als Herkunft Italien um das Erude des 1. Jhs. an 3 •
Der Beschreibung des Typs I C entsprechen auch die Larrnpen aus
Ulpia Trai•ana Sarmizegetrusia. So fehLt z.B. bei allen Sti.idren aus Ulpia
der fi.ir die Typen I A und I B chaT1ak·1Jeristische Stand.ring; der Schulteirstreifen von Typ IV a und b noch Loeschcke ist fi.ir den Typ I C charakteristisch. Di,e&e gena'l.1€ren Bestimmungen machten wir, weil Loesichckes
Winkelberechnrung fi.ir die Festsitellung des VerhăLtni,sses von Behălter
zu Schnauze bei der graben Ausfilhrung manicher Lampen von Sarmizegetusa zu Irrti.imern fi.ihren konnite.
Loeschcke datiert diesen Typ von Scard0I1Ja durch Mlinzen aus den
Jahren 77/78, am răthischen Limes bis in die Zeit des Domi.tian, in
Gi.inzburg hingegen bis in di1e Ze:iit der Flavier4. Fur Pannonien verlăn
gert Ivânyi di·e Datierung des Typs I C, indem sie beweist daB er auch
I
2
3
4

L oe s c h c k e, S. 212-213, Abb. 1, 2.
De r s., S. 214-215.
Ders., S. 215; Brants, S. 15; Menzel, S. 30.
L o e s c h c ke, S. 218.
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ROMISCHE ACKERBAUWERKZEUGE AUS TIBISCUM
(Z

usam menf assun

g)

Es werden einige Ackerbauwerkzeuge aus Eisen veroffentlicht welche im Castrum und in den Canabae von Tibiscum entdeckt wurden: eine Pflugschar (nr. 1),
Spaten (nr. 2-4), Hacken (nr. 5-6), eine Rebschere (nr. 7), eine Sichel (nr. 8).
Die Gegenstănde gliedern sich chronologisch in der Zeitspannung des II-ten
und III-ten Jahrhunderts u.Z., ein. Man konnte dabei feststellen daB ihre Form
sich typologisch wenig in den darauffolgenden Jahrhunderten ăndert.
Im Kellerraum eines Gebăudes (VIII) aus den Canabae wurden in den vergangenen Jahren - in einem speziell eingerichteten Teil - drei Rezipiente mit
verkohlten Weizen-, Gerste- und Hanfsamen entdeckt. Das Gebăude liegt in einer
Entfernung von beilăufig 40 m von der Nordrn.auer des Castrums. Auch im Castrum
wurden gelegentlich einige Dutzend ganze oder Bruchstilcke von Handmilhlen,
gefunden.
Diese in Tibiscum entdeckten Ackerbauwerkzeuge, Handmilhlen, sowie die
Getreidesamen aus dem Gebăude VIII, bilden einen wesentlichen Teil beim Studium
des romischen Ackerbaues in dieser Gegend, welcher in erster Reihe durch den
guten Boden auf welchem das Castrum und die Zivilsiedlung angelegt war, bevorzugt wurde.
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noch im 2. Jh. in Gebrauch wiar 5• So wurde er in P·ettaiu Z'UL5alllmen mit
Mlinzen von Agrippa bis zu MareUJS Aurelius gefUJndien; in Aquincum
erscheinen di1e be:iiden Typen, I B llll1d I C, iun gleichen, durich Miinzen
von Vespasian bis Hoodan daitieriten KonrtJe:xrt6 • Demnach gtbt es eine
parallele UmlaufSZJeiit fiir dte beiden Typen zu Beginn des 2. Jhs. Der
Typ I C, wenn auch noch llilTl. die Miitte des 2. Jhs. im Gebrauch, hart: seine
groBte Frequenz in der Zeitspanne zwÎISichen den letziten Jahrzehrnten des
1. und den ersten Jahrzehnten des 2. Jhs. 7 • Typ I B wi·e aiuch I C, .obwohl
in den Provinzen des Reiches hăufi,g 8 , e.racheint in Daki1en z1eml.ich seltenn. Di es ist logisch, denn in dem Augenblick, da Dakien Provinz des
Romerre1chs wiro, rtaUJchen andere, weniger •a:nsp.mchsvolle UJnd biUigere
Lampe111typen auf. T~otzdem wur>den in Ulpia Traiana wăhrend. de.r let:zJten
Ausgrabungen 15, teils ganze, teils bruchsti.ickhafte Exemplare gefunden.
Zwei davon weÎISen dwch ihrie eleganibe Form und gute AUJSfilhrung aruf
eine italische WerkstJatt hin (Nr. 1, 2). Das erste hait einen Schulrt:erstreifen vom Typ IV b, dais zweite, bruchstilckhaf•be, einen sokhen vom Typ
IV a; cler Spiegel isrt: bei beiden mi1t einer Ekhel verzierit10 . Die kleinen,
auf dem Boden cler ersten Lampe eingedtziten konzeI11trischen Kreisie
erscheinen, kreuzformig angeordnet, bei einer Launpe des gle<ichen Typs,
die im Grabf.eld von Emana gefunden wuride 11 • Lampe Nr. 3, mi:t ungewisser Fundstelle, mit einer bacchischen Maske, Thyrsus und Hirtenflote
verziert, i•st fiir P.etrusnj•a drurch eine Mlinze von Augustus daitie;rt1 2 •
Dteses Bild beg.egnet hăufig, mi1t ·sowohl rua·ch rechits wi e auch nach links
gerichtetem Arngesicht13 Die Lampen NT. 11, 12 si111.d g.rob gearheitet;
auf dem Spiegel versuchte man cin ebenfal1s wohlbelmrmtes Motiv wiederzugeben: die Maske des Herkules, nach links, auf einem Altar, sowie
dte Keule 14. Ebenso grob aUJSgefiihrt, aber miit lekht erk!ennbairem Ornament sind die Lampen Nr. 9 und 10. Das Ornament besteht aus vier,
1

1

5

Ivanyi, S. 11.

6

Ebda.

1 Bran t s, S. 14-15; M e n z e 1, S. 30; K ne z, S. 124, Taf. 9/2; Dau to va Ruse v 1 j an, S. 149, Abb. 1/1; Stefan M 1 a k ar, Aschengriiberfund auf dem
Bouleward Boris Kidric, in HA, I, 2, Fula, 1970, S. 20; Petru, Taf. L, 12;
LIII, 41, LXXX, 3.
B C. Bă 1 u ţ ă, II, S. 280, Anm. 7.
9 Ders., S. 278.
10 Ivan y i, Taf. XIII, 7; Petru, Taf. XLIV, 13; LIV, 23; CXIV, 12; CXVII,
1; Vikic B e 1 an ci c, I, S. 144, Tof. VIII, 7 (in ihren AusmaBen ist diese Lampe
annăhernd wie Nr. 1. Der Verfasser nimmt als Produktionszentren dieser Lampen
Siscia, Mursa und Poetovio an, S. 127).
li Pe t r u, Taf. LXXIV, 14.
12 Peter pe t r u, Romische Griiber aus Dobova, Ribnica, aus Petrusnja vas,
in Razprave, VI, Ljubljana, 1969, Taf. 27, 2.
13 Loc s c h c k e, Taf. VI, 50; Ivan y i, Taf. V, 2; Sz. Ban k i J. Fit z,
Gorsium. Fii.nfter Bericht iiber die Ausgrabungen in der romischen Siedlung bei
Tac, 1965-1966, in AR, VIII-IX, 1967-1968, Taf. LIV, 3; Vikic B e 1 an ci c, I,
Taf. VI, 2; Eszter S z o n y i, A gyorl Kalvciria utcai r6mai temeto hamvasztasos
sirjai, in Arrabona, 15, 1973, Taf. XXI, 5 a.
H Loeschcke, Taf. VI, 49; Ivanyi, Taf. V, 10; Petru, Taf. LXXXIII, 31;
Vikic B e 1 an ci c, I, T11f V, 8; S z e n t 1 e 1 e k y, Taf. XX, 84 a, b.
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syrr:metrisch 2u dem Ei:nguf31och i:n dier Miltte angeordnieten Bliltenblăt
tern. Das Motiv begegnet auf Lampen viel besserer Qualităt in Emona 15
und in Pannionien 16 . Fur die Larrnpen Nr. 4, 5, 6, 7, 8 war es schwierig
und riskarut, EJrutsprechungen fesitzustellen. Die Verzierung, eine schwer
erkennbare zoomorphe Darstellung fiir die letzten vier Stiicke, unkenntlich fiir das erste, erla:ubt keinerlei năhere Bestimmung des da<rgestellten
Tieres. Man konnte aber bemerken, daB im.mer zwei Dastelhlil1gen zusammen gruppiert siilld umid daB alle Exemplaire Schu1terstreifen von Typ
IV a haben. Die Lampen 4-13 stammen aius dem gleichen Fundverband;
sie wurden im Ăskulap- und Hygiiea-Te::npeLbezirk bei Aufdeckung der
Vorhalle (?) des Tempels B enitdeckt. StratigraphiLSich wurde die Zeitstellung dieses Tempels, zwischen dem Beginn des 2. Jhs. und bis zu den
Markomannenkriegen festgesetzt; damals wurde er durch einen Brand
zerstOrit und nkht wieder aiufgebarut. Die Lampen waren je zwei mit dem
gleichen Bild unter dem Estrich, wahrscheinlich zu einem rituellen
Zweck vergraben worden. Die Anordnung von je zwei Exemplaren mit
der gleichen Bilddarstellung kann man vorerst auch nur mit einer
riituellen Bedeurtrung erklăren. In der gleichen Schicht farul man a:uch zwei
Miinzen, dLe ein.e UJilkenrutlich, die andere von Trajain. MLthilfe des Kontextes kănnen. die.se Lampen an den Begiinn des 2. Jhs. ange:setzt werden;
sie wurden dort ainlăBlich des Tempelbaues niedergelegt17 • Die Tartsache,
daB an ihnen keine Spuren einer Benutzung zu erkennen sind, spricht
ebenfalls fiir eine absichtlilche Anordnung an diesem Orit. Die grobe
Au:.sfiihrU!Ilg lăBt ain Aus.schuJ3waire einer 6rrt:liichen, aan Begiinn ihre<r Tătig
keit stehenden Werkstaitt denken.
Sitilck Nr. 15, von linkischer Ausfilhnmg, milt Schulterstreifen IV b,
vermutlich au:.s der g}eiichen Werkstatt, wurd.e 1975 in Schnirtt Z 1 gefunden, der liber die nO.rdHche UmfassungscrnaJUer der Stadt gefilhrrt: worden
war. In der gleichen Schichrt wuroe in UII1.Il1irtttelbarer Năhe al\llCh ei:ne
Silbermiinze von Galba gefunden.
In Sarmizegetuoo ist dieser Typ bis jetzt der ăltestJe; er ziirkulierte
in den ersben Jahrzehnrten des 2. Jhs. Er entspricht den Typen: 10,
Dressel; VIII, Brants, S. 78-79, Wolters; IV B Waldhauer, I Loeschcke;
I Ivanyi; III, 2a Lernt, S. 30 Menzel; II A Bonsich; IV A Deneauve; I a
Băluţă, S. 133 Vikic Belancic I, S. 150 Dautova-Rusevljan.
TYP II

Als Form 1annăhernd wie Typ lvanyi ,so daB man ihn auf den
ersten Bliick a1s eim.e Va·r.ianrt;e dieoos Typ.s ansehen kainn, dioch ist bei
u:nserem Exemplar <las Dochitloch von eilnier Rippe umrun.<let, die si1ch
1s P e t r u, Taf. XXVII, 26.
16 I va n y i, Taf. XIV, 6.
17 Bei Gelegenheit der Restaurierung des Tempels A
fand man Lampen
unter einer Mauer, die abgetragen wurde.
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aiuf der Schna:uze gegen den Behălter fort1Jsetzt, einen sehr engen Kanal
bi1det und in zwei klemen Volurtein e111det. Er ll!Ilter&cheidet sich dadurch
V1on dem Typ Ivanyi XV, der emetn :in <lien Ton der Schruvuze eingetiefrten
Kanal hat und um das Dochtloch herum flach ist. Auch vom Typ Ivanyi
XVII 1.llilterscheiidet er sich, da di eseir zwar eine das Dochtloch umrlllildende Rippe hat, die sich auf der Schnauze fortsetzt, doch einen breitoffenen K.anal zwiisichen Spiegel und Dochit freilălk A:us diesell1 Gri.inden
sehen wir ihn als einen gesonderrten Typ an, we111Il er auch a1s Form des
Behălters lllI1d der Schnauwe mirt den Typen Ivanyi XV-XVII Ăhnlich
keit hat. Er geht ihnen durch Beibehaltung der V.olutenrudtmetnrte vioraus.
Es ist dies anscheinend die einzige derartige Lampe in Dakien; auch
in den von ,uns benufaten K,aitalogen fanden wk keiine Eillt.sprechiungen
dazu. Der rudimerntăre, in einen reliefiier-,ten Rahmen eiingeschlossene
Stempel F IIII, weiters die Ausfi.ihrung U!Ild der recht grobe Ton lassen
urus an eiln ărtliichies ErneuignliJ.s denken.
Die Stratigraphie verhilDt zu keiner Dartierung, da die Lampe bei der
Freimachung der Umfassungsmauer des Tempelbezirks der Heilgătiter Ăskulap UlI1d Hygiea gef1u:nden wurde. Der Form naich kOnnite sie
iin dais 2. Jh. aingeseitzt weroen.
1

TYP III

Es i.ist d:Les ebenfalls eitn 1okaler dreifla.mmiiger Typ, den man zwischen
Typ Ivanyi III und IV eingliedern kann. Es fehlen ihm aber die Volutenansătze, die bei Typ Ivanyi III oder Loeschcke III begegnen; auch
siind diie Schna;uzen ki.irzier als die des Typs Ivanyi IV. Das Sti.ick isit
ungebraucht, da es fehlerha.frt geb:riannit war. Gefunden WUJrde es im
Ăskulap- U!Ild Hyg~ea-Tempe1beziTk, ositlkh von Tempel A Wld kann in
dais 2. Jh. datierit weroen.

TYP IV

Auch von diesem Typ gtbt es in Saimnizegetusa viorlăufig nur ein
einziges E~emplar. Es wurde in einem rămischen Gebăude, vermutliich
einer villa suburbana, in einiem Ra1um, der in beiden Bauphasen des
Gebăudes ben'llltzt war, gefunden18 •
TypologiJSich erntspricht ier genau dem Typ Ivanyi IV19 , den drie Verfasserin fi.ir eine ărtUche, bis zum 3. Jh. al'S spă1te Variante des Typs III
gebrăUJchliche rumd hăuf:iJge Form arusieht20 •
1e O. F 1 oca, O nouă vma suburbana în hotarul Sarmizegetusei, in Sargetia,
I, 1937, S. 36, 38, Abb. 10 b.
19 Ivan y i, S. 80, Nr. 632, Taf. XXII, 4.
20 I V a n y i, s. 12.
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Obwohl wir fi1r den Fwid V'Ol1 Ulpiia T·rai.ain:a keiine genaue stratigraphische Bestimmung haben, kormen wÎ!r dhn aufgnmd der Analogie
mit denen aus Pannonien an <las Ende des 2. Jhs. ansetzen.
TYP V

Dieser umfaBt die Lampen mit rundlichem, leicht konischem Behăl
ter, eingetieftem, durch ei.ne K!ainn:elure oder Rirtzlinie a:bgesetmem
Spiegel; clas EinguBloch in de.r Mitt-e miit zi,emlich groBem Durchmesse·r
wkd von einer Rippe umrundet. Der Boden ist entweder fl.ach oder
durch eine abgeplattete Rippe markiiert. Diie Schnauze tr~tt wenig hervor.
Alle Exemplare haben den gleichen Typ von kleinem Scheibenhenkel.
Typ V hat auch eine dreiflammige, jedoch in der A usflihrung ăhnliiche
Va·riarute.
me Stilcke Nr. 20 und 21 wurden anlăBlich der Restaurierungsarbeiten am Tempel A des Ăskulap- um:l Hygiea-Komplexes und der
Ostmauer der zweiten Phase gefunden. Es stel1t sich die Frage, waren
sie dort bei Erbauung des Tempels rirtuell niedergelegt worden, oder
wu.Bte man beim Baru der neuen Mauer niichts von ihnen und blieben sie,
ganz erhalten, danmter liegen? Da:s ersbere schei111t uns eher glaubhaft,
besonders da die Niederlegung von Lampen im Ăskulap- und HygieaTempelbereich von Sa:rmiizegetusa keilllen Einzelfall dia:rste11t.
Entspricht die Datier:ung der zweiiten Phase des Tempel.s Ader zweiten Hălfte des 2. Jhs., 111ach den MarkomaI11Ilenkriegen 2 1, so konnen die
Lampen nkht 'anders als mur um die Miitte des 2. Jhs. angeset:zit werden.
Nahe Entspvecl:rungen ru diesern Typ gibt es nuir in Dakien, in
Rîşnov, wo auch ein filruffl.arrnmiges Exemp1ar gefunden wurde 22 • Fur das
i.ibrige Reich kennen wir vorderhand noch keine zeiitliich :ruahen Eillt:sprechungen zu Ui115€Ten Lampen, daher ha1ten wk sie vorlăufig ebenflalls
fi.ir Schopfungen heimisicher Mei,ster.
TYP VI

Es ist dies ein nicht nur in Dakien sondern auch in den anderen
Provinzen des Romerrekhs verbrei:teter Typ. Die Lampen des Typs
VI haben eine vLeveckige Basis, gerade oder Lekht schrăge Wănde und
zahlreiche - zwischen zwei und neun in Sarmizegetusa - wenig vorsprinigende Dochtl&her. Es sei erwăhnt, daB bei den Larnpen von anderswo di.e Zahl von sieben Dochtlochern 1am hăufigsten vorkommt,
2 1 H .Dai co vi ci u, D. A Ii cu, E. Nemeş, I. Pi so, C. Pop, A. Rus u,
in Sargetia, XI-XII, 1974-1975, S. 225-231.
22 N. G ude a I. Pop, Castrul roman de Ia Rîşnov. Cumidava. Contribuţii
Ia cercetarea limesului de sud-est al Daciei Romane, Braşov, 1971, S. 111, Taf.
XLIY; Alex. O an ce a, Colecţia de lucerne greco-romane din Muzeul judeţea"t
Braşov, in Cumidava, III, Braşov, 1969, S. 600-601, Abb. 4/1, 2, 3.
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wekhe Variianrtie ·aber in Sarmizegetusa vollkommen fehLt. Der in der
Regel in zwei Register geteilite Spiegel ist verzier:t ader uinverziel't. Alle
Exemplia·re haben Henkel verschiretdener Form, mi:t oder ohne zusăitzUchem
Griff. In Sarmizegertiusa wuirden aHe derarotigen Lampen im Ăskulap- und
Hygiea-Trempelbezirk gefunden, mit AUISI11ahme von Nr. 37, deren Fundstelle man nicht kennt, da sie zu den alten Sammlungen des Museums
g-ehfuit. Die Lampen Nr. 24, 26, 27, al1e drei neunflammig, wurden zusammen an der Baisis einer Au6enmauer des Tempels B gerunden; dieser
wurde in die emte Hăl.1ite des 2. Jhs. angesetzt. Eine mi t Nr. 24 beirn.ahe
ideI11tische bruchsti.ickha.fte, aber ·resrtau~ierbare Lampe wurde in ei.lller
Abfallgriube Îl1il1!erhalb des Ternpelbereichs gefonden; dri•esre setzite man
aufgrund des Fundsboffs iJl1:s 2. Jh. an. Ei.ne grro6e Ăhnlichke~t drer Verzi-erung erscheint •auch bei dren Stfrcken: Nr. 26 und 27. Tutsăchlich fiindeit:
man die Verzierung des Spiegels diese.r Lampen auf zahlreichen ainderen
Scherben ader ganzen Sti.icken desselben Typs, die aber weniger DochtlOcher haiben. Bemerkenswent diie Ta•tsaiche, daB driese Ornamente - Torques und Garbe (?) - fi.ir d.iesen Laanperutyp chariakteri.JSti.JSch sind; auf
alllderen Typen begegnen wir sire weder ~n Sarmi•zegetusa noch i:n anderen
Provinzen23 .
Noch wissen wir nicht, ob sie Syin:bole darsteUen oder einfrache,
bei den Ttipfern beliebte Zienmuster.
Die drei groBen, a.ls Depot gefundenen Lampen weisen starke Spuren
der Benrutzung aiuf, demnach wurden sie nicht zu rituieUem Gebrauch
angefertigt, sondern kamen bei kgendieiner Gelegenheit oorch Erbauuing
des Tempels B an seine Mauerbasis.
Di·e Lampe Nr. 29 mit fi.inf Dochtltichern und dem gleichen Ornament (Torques und Ga·rbe) •auf den beiden Hegistern des Spiegels wurde
neben 10 Lampen vom Typ I und mit einer Mi.inz;e von Trajain in cler
Vorhalle des gleiichen Tempels B gef1UI11den. Auich diese Lampe zeigt
Spuren der Benutzung.
ELne •andere fi.inffLammige Lampe, aber dLesrmal m1t dem Fi'rmennamen dres lanlll'airius, der im Relief so rarufgedruicklt ist: IANVARI, mÎlt
RI in Ligatur, wurde in der Năhe des Tempels A, in der gleichen Schicht
mit Mi.inz·en von Hadrian und Trajam. geflUinden. Der Spiegel i•st nirchit: in
Registier getei1t, <loch ist die wesentliche Verzierung der Torques.
Alle Lampen dieses Typs wurden im Bereich cler Tempel A und B,
zahlrekhe Scherben in der, cliesen Tempeln oohen Grobe aufgefunden.
Neben den 16 ganz erhaliteruen oder ergănzbaren Exemp1aren, die uns zur
Bestimm:ung des Typs verhaUen, zeig•en uns die Scheiiben drurch ihre
groBe Zahl, da6 di·es einer der wăhrend des 2. Jhs. in Sarmi·zegebu&a,
genauer im Ăskulap- und Hygi•ea-Tempelbeziirk gebrăuchHchsten Typen
1

2a Der To1·ques als
Zierelement erscheint auf dem Spiegel einer Lampe
vom Typ XVII Ivănyi, einer trilychnis, in Apulum; Băluţă, I, S. 215, Taf. IX, 4;
und auf zwei Lampen, eine vom Typ XVII Ivanyi, die zweite von dem gleichen
Typ wie die hier erărterten; diese befindet sich in den Sammlungen des Historischen Museums Siebenbilrgens in Cluj-Napoca.
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war. Die im Verglekh zu anderen anitiken Zentren grafie Hăufigkeit des
Typs VI in Ulpia T'r'aiarua zwingt un!S zu der Annahme, daI3 es sich um
eine ăntJi.che Produktion han:delit; vermlllitlkh war Ianuari,us der Meister,
der sie herstell<te. Eiine Variante des Typs VI, di·e im Bereich des Tempels
A gefunden wurde und die eine nahe Enrtsprechumg in Mainz hat 24. trăgt
den Stempel des gleiichen Ianuarius, schwer lesbar infolge der Schreibung IANV A .. I. mi·t AN rund VA in Ligaitm. Auf einer Bodenscherbe
ein~r ebenfalls rechteckigen Lampe sind die Buchstaben IA eingeritzt.
der Resit ist abgebrochen. In :8n11Jspreichunig zu den anderen Exempla:ren
mtissen wir auch hier den glekhen Lanuarius annehrrnen. Eine Lampe vom
selben Typ mit dem Stiempel des Ia:nruariUJS wurde ebenfalls in Dakien,
in Cristeşiti. gefunden 25.
Beschrănkt skh die Verzi·erung des Spieg€ls im allgemeinen auf eine
Art Garbe, auf den Torques und - manchmal - auf Ranken und Blăt
ter, so foind der airutilre Meister flir den Boden vielfăltigere Ziermuster.
So erscheint hăufig als Motiv der Tannenzweig, coronae, verschiedene
Rosetten, mH dem F1iingemaigel eiingerit:zite Orniamenrbe, sich kreuzende
Rirtzlinien, Drei bla 1JtJm uster UISW.
Der Typ VI ist im Romerreiich weinig verbreHet und wo er e'["SCheint,
hat er a'llSgesprochenen l.Jok;akharwer .. Merrael reclmet .ihn ru.r Kategorie der Larrnpen von beoonderen Formen26 . Bei Ivanyi enrt:spricht er
dem Typ IX UJnd ist in Intercisa dUJOCh Mtinzen von Valenittlnianl\lS daUent27. M. Bernha·rd seitzt <lien Typ in <lile zweiite Hălfte des 1. Jhs. am.
und meinit, er se:i ăgyptischer Herlrunft28 . Eine Variante des Typs mit
Diochtlochem auch an den SeirtJenwăndern. des BehălrtJers gibt aru.eh Walte'r's
wieder, ebenfalls mit Herkunftsland Agypten 29 • Eine Lampe des gleichen
Typs gd.bt es U'11!Seres Wil.ssens aiuch im MU5ellITl von Tyrnovo, eine ande.re
aus Laruri.JaJC'Um wuroe in Entrsprechlllilg zu Ivanyi ins 3. Jh. datierl30 •
Die Lampen aus Ulpia Tna1arna kănnien 1arufgrund von Mlinzen und
Stnaitigraphie imiJt Sicherheit i1I1. das 2. Jh. anrgieset:zJt weriden. Es siind
heimische, in bemerkenswer<ter Menge in der Werksitartt des IanuairiUIS
heI"gesstellte Erzeugnisse.
TYP VII

Die Lampen dieses Typs, aius Sai:rmizegetusa, haben einren runden,
leiocM koniischen Behălber, flachen :odier diurich einen ·eingeriJt:ziten Kreis,
manchmal al\1Ch durch eine abgepla'1Jtete kreisfărmige Rippe abgesetzten
M e n z e 1, S. 72, Abb. 56/5.
Die Information erhielten wir von N. V 1 as sa, Leiter einer Abteilung am
Historischen Museum Siebenburgens.
26 M e n z e 1, S. 73, Abb. 57.
27 I V an y i, S. 13.
28 M. B e r n hard, S. 316, Nr. 277, S. LXXVI.
29 W a 1 te r s, S. 65, Nr. 446, 447, Taf. XV.
30 D e r i n ger, S. 65, Taf. VIII, Nr. 381.
24

25
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Boden. Der Spiegel ist rund, lekht eingeUelit, glatt oder mit Ti,erren,
Vogeln, Rosetten u.a. verziert. Der Schulterstreifen ist ebenfalls entweder gliaitt oder mi't Eier:stab, RiitzHrl'iien, Rooetten, Stengeln mit Eicheln
ULSW. geschmi.idd. Alle haben siie Schetbenhenkel, manichmal duPchl'()lcht.
Die Schnauze, nach welcher dieser Typ in mehr·ere Gruppen eingeteilt
wi·rd, ist nach aiuBen halbrund und gegen den BehăLter zu verschieiden
geformt. Eben der Aspekt der Schnauze am Ansatz des Behălters ist
wesentlich fi.ir die 10a615Hikaition31 .
\Ton den 11 Lampen au:s Ulpi:a Traiania wurden 111ur vier in einem
gen:au besbimmten 1arx:hăologischen Ko111text gefunden und konnien in die
MiJtte des 2. Jhs. angesetzt werden (Nr. 40, 41, 42, 44). Die anderen
sind Zufallsfun1ck~ oder Sti.icke aus den alten Saimmlungen des MuS€'U!ns
vun Deva.
Eine dieser Lampen hat ein verkehrtes A auf den Boden ·eingeritzt
Dtese Marke gibt es 'auch bei Loeschcke auf eiiner Lampe des Typs IV 32.
Uooer Exemplar wurde in einer Grube viom Begirun des 2. Jhs. iinnerhalb
des A:skulap- und Hygiea-Tempel:bezi1rks. g.efunden.
Die. Lampen Nr. 41, 42, beide a:us dem gleichen archăologischen
Fu111dv erband, untePscheidien sich etwoo von den i.ibriigen Lampen dieses
Typs duPch den br.eiite.rren Schu1terstreifen, der miit nertza·ritig ang.eordneten Ritzlinien Verziert ist; bei Nr. 41 1geht dieses Muster bis auf den
Behălter hi1111un1ter. Ein fa.st lidelI11tisches Siti.ick wird im Historischen
Museum Siebenbi.irgens in Cluj-Napoca aufbewahrt; es stammt aus Partoş.
Bei fi.inf Exemplwen iisit der Spitegel ze~bmchen, so daB man die Verzierung ni1cht mehT besitimmein kiamrri. NIUJI' fiir Nr. 51 lăBt siJch als V1erzte-ruing des Spi1egels eine Rosebte vermllllten, wăhnenJd Nr. 50, wahrscheinlich
eim.en unNerzietr'tJell'1 Spiegel haitJte.
Fi.ir zwei Lampen, N,r. 46 miit etnem Hahn iund N,r. 48 mit einem
Adler verziert, besitzen wir nahe, fast bis zur Identităt gehende Entsprechungen, in Apulum, in Daki:en 33 • Infulge dies·er so nahen Analogte
halten wir die Herstellrum.g dieser Lampen in Dakien in Sarmizegeitusa
odier Apllllum for sehr wahmcheimlich. Zu diesem SchliuS fi.ihrt aiuch die
Tatsiache, diaB sie mirt; gerinigeirer Sorgf!al:t hergestellt sdnd unid daB sie
Scheibenhenkel und nur selten ringfărmige Henkel haben, welch letztere
bei den irtiaJ.i1s chen Lampen so hăufig vorkommen. Impor<tisti.icke di.irfiten
die Nr. 40, 44 und 50 sein, da sie aus feinerem Ton unid sorgfăltiger
auisgefi.ihrit smd.
Typ VII ePscheiint in Ita·lien in der eristen Hălfite des l. Jhs. 34 . In
der Zeiit von Cla:udi:us - Nero isit e,r sehr hăufig und so wurde er a:uch
1

3 1 Loeschcke teilt sie nach dem Aussehen der Schnauze in filnf Gruppen ein,
S. 237, (Abb. 7).
32 L o e s c h c k e, S. 245.
33 Băluţă, II, S. 281, Taf. I, 9, 12.
34 Brants, S. 34; Loeschcke, S. 240; Menzel, S. 49-50; Bernhard,
s. 317-318.
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in Hofheim, Brigantinum und Tr1er angesetzrt35 ; in Painnonien, in Poetovio, ist er dmch Mlinzen v;on Vespasiia.n daitiert3 6 •
Sind die Stikke ,aius der Zeiit des CLarudius im allgemeinen einfacher,
so rtritt bei den spăiteren immer hăufiger die Verzierung des Schu1terstreifens und groBere Vielrfailt fiir da5 Orna.meillt auf dem Spiegel aiuf37 •
Dieser Typ besteht aruch noch :zru Beginn des 2. Jhs. weirter fort. 38 ; sein
sogar ziemlich hăunges Viorkommen in Dakien39 ist der Beweis fi.ir seine
Fortdauer au.eh iJin 2. Jh.
In SarmizegetlliSla gibt es iaber 1a<t11Ch eine Vairiarute dieses Typs. Ihre
Lampen sin<l meist groB mirt: gerău.migem Behălter un<l mehreren DochtlOchern. Die halbrunden kurzen Schnau:ren sind vom Behăliter durch ei.ne
Linie k1air abgesetzt und enrt;sp!'echen dem Typ Loeschcke L. Das A ussehen der Lampen kiainn aiber IlJUr erraiten werden, denn ein ganz erhaltenes Stiick Wl1lrde niicM gefl.l'l'1den, nur Fragmenrte. Diese Variante wird
in die erste Hălite des 2. Jhs. ,angesetzJt, da die Scherben im Bereiich des
Tempels A und in der Fiillerde der ers1len. Phase des Tempels B an.s
Lich t kamen.
Der Typ VII al.ll.5 Sarmi.zegetusa. enitspricht den Typen XVII Brants,
VIII Loeschcke, VII Ivânyi, III B Ponsich, VII A Denearuve, VII Hainoune,
II Băluţă.
TYP VIII

DiJe Lampen dieses Typs haiben meist eiinen groBen gerăurnigen
der Boden weist eingeritzte konzentrische Kreise auf und in
den meisten FăUen den Stempel des Herstellers. Der flache Spiegel tst
mam1chmal glaitt 11Tllit eiinem EinguB- und einem Luftloch, manchmal mut
bacchi:schen oder N egennasken verziert. Der Spiegel kann iauch eingetiefit
seiJn und in diesem F-all iJSt er mtt Rosetlten verziert. Der gl.ait1Je &huliterstreifen zetgit zwei oder drei einfache oder manchmal aiuch dUJI'IChlochte
Knubben. Der Schulite:rstreifen ist von diem Spi1egel dlllr'ch eine kreisfOrmige Rippe getrennt. D1e lăngHche, vom Kăirper kl1ar aibgesetzbe
Schnauze wei!st der Lănge nach eilnen eingetieften Kanal auf, der mianchmal mit einem Luftloch versehen ist. Die seitHchen Rănder des Kanals
sind stairk abgeschrăgrt und von der glekhen Breirte wi'e der Schul1ersitreifen. Der Teil um das Dochtloch ist flach. D1e Lampen haben manchmal
einen scheiben- oder ringformigen Henkel (Taf. III/7).
Es gLbt - aioonahmswei:se - auch ei.ne Lampe, deren Dochtloch mit
einer Rippe umgeben tst, die dann die Rănder des Kanals bildet. Wenn
Behălter;

35
36
37
3B

s.

L oe s c h c k e, S. 239.
Iv â n y i, S. 13.
L oe s c h c k e, S. 238, 240.
W a 1 te r s, Taf. XXIX; M e n zel, S .50; De ne au v e, S. 165; Han ou ne.

244.

şov,

39 Bă 1 u ţ ă, II, S. 281-283; Alex. O an ce a, a.a.O., in Cumidava, III, Bra1969, Taf. 3.
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die Lampe aiuch nur bruchstikkhaft und restauriert ist, geht <loch kl<3.ir
hervar, daB der Kanal ruiieht 1gegen diein BehăHier zu offon seiin lmnnJte,
denn di,e Rippe, die den Schuliterstreifen vom Spiieg·el !IJrenirut, ist hi:iher
als diejenige der Schnauze und der Spiegel liegt tiefer als die Basis des
Kanals.
Von den 12 in Sarmi:regetusa gefundernen Stikken haben sieben folgende Firmenstempel: ATIMETI (1), FORTIS (3), FORTIS/N (1), LITOGENE (1), unleser1ich (1), zwei sind ungestempelt und drei nur in BruchstUcken erhalten_
Drei dieser Laimpen stammen 'aus den 1a1'ten Ausgraibungen, ohrue
Angabe des archăologischen Konitexites, in dem siie ans Liicht kamen. Die
anderen Sti.icke sind neue, bei den let:z;ten Ausg,mbungskampagnen gemaichte Funde; sie wuriden in der ăl<testen Schicht der Tempel der Heilgotter Ăskulap und Hygiea entdeckt, mit Ausnahme eines Sti.ickes, das
im Bereiich des Liiber Pater-Tempels gehoben wurde. Demnach daitieren
sie um dde Mitte des 2. Jhs„ gehtken alsio zu den spătesten Exemplaren
des Typs.
Loeschcke setZJt dtesen Typ zwischen 75-100 an4°; fi.ir Pannonien
ist er i:n Aquincum dU!I1ch Mi.inzen von Vespa.sian und Nerva, in Poetovio
durich solche V{)IJl Genmaniicus und Trajan datiert41. An dais Ende des
1. Jhs. ist er in Carthago 42 airuges~; in Emana erschetnt er mtt Mi.inzen
von Clarudius, Drusus, Domttiiam. oder neben Lampen V'om Typ I4 3 . In
Gerulaita-Rusovoe ist er diurich Mi.inzen von Hadrian datiert44.
Schwer zu bestimmen ist, wekhe von diesen Lampen, gefunden in
Sarmizegetusa, Imponte und wekhe iin Dakien hergestellt sind. Durch
Qualitărt unterscheitdien sLch einige Sti.ike, die vermutlich 1talische Importe
a:us den Werkstărbten des .Aitimetus, F1oritis und Ll1togenies sind. Die
librigen aus weniger foinem Ton, mit gewiiSISeil Fehlern in der Aus-fi.ihrung behafltet, si!l'ld Prov:inziiaJ.erreugnisse.
Typ VIII entspriicht dem Typ IX Loeschcke, XV Ivanyi, IX A Denearuve.
TYP IX

Dieser entspricht dem Typ Ivanyi XVI. Loeschcke hălt ihn fi.ir efrre
Dbergangsfonn vom Typ IX zu X, niichrt; fiir einen ,gesonde'I'!ten Typ.
Auch wir sehen ihn als einen DbeI"gang zwischen den zwei Typen 001,
dioch weil er ziemlkh hăufig aufitritt, k.anin er aruch a1s gesiondert.eT Typ
behandelt werden. Er kommt gle:iicherweise iin der ZeiJt g·ro.Bter Hău.fig40

L oe s c h c k;e, S. 269-270.
I va n y i, S. 16.
42 D e n e a u v e, S. 208, Taf. XVI.
43 Petru, Taf. III, 26; XII, 13; XV, 105; XXVII, 303.
44 Ludmila K ras k o vs k a, Gerulate Rusovce. Rimske Pohrebisko I, Bratislava, 1974, S. 48.
41
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KeH des Typs Loeschcke IX vor, als .auch Z'll Beginn des darauffolgenden
Typs. So erscheint er in Emana neben den Lampen mit ge.sch1oss.eruem
K!an!al, neben denen mi1t VoLu:telil, zugleiich mit Mlinzen von Germanicus
und Tiberius 45 oder neben den Exemplaren mi1t offenerr. Kana:l vom Typ
Loeschcke X~ 6 . Ebenso wurden in Sainnizegetusa Lampen dieses Typs
im Askulap- u:nd HygiJea-Tempelbezirk sowohl in der ersten als auch 1n
der folgenden Schicht gefunden.
Als Form glekhen s1e denen des vorhergehenden Typs; der Urnterschied liegit darin, daB sich der Kanal, der die Form eines Pfeiles mit
der Spitze zum Dochtloch hat, gegen den Spiegel ăffnet (Taf. 111/8).
Van den fonf Larrnpen aus Sarmizegetooa sind drei gestempelrt:
FORTIS (2), unleserlich (l).
Der Typ IX erscheiint vermutllÎlch in Norditalien im 1. Jh.47 und
verbreitet sich spiirter in andere Priovinzen des Romerreichs 48 •
TYP X

Di·eser Typ begegniet man in Ulp1a Traia1I1.a am hiiru:figsten. Die
Lampen dieses Typs haiben eililen runden, mehr oder weniger konischen
Behiilter miit groBer F.assrtmgskrafrt. Dte AusmaBe sind sehr verschieden
und errekhen Werte zwtschen 5,3 und 13,2 cm. Die liingliiche Schnauze
ist vom Kărper deurt1kh abgesetzt. Der mei.st glatJte Schul.terstreifen hat
zwei oder drei Kn'l.llbben, •atrophiente Reste von Osen zum Aufhămgen. Er
i.st vom Spiegel durch einie mehr oder weniger erhabene Rippe getrennt,
dii·e siJch •a!Uf der Schnauze foritsiet.Zit und das Dochtloch einfaBt. Der dureh
diiese Rippe gebildete Kan:ail ist breiiter 1als bei den Lampen des Typs
VIII und der Schul!terstreifen setzt sich fast bis 2JUill BreThnloch fort;
der Spi.egel isrt fl.aich, meist ganz ·einfoch mH dem EinguSloch in der
MiJtte und einem kleineren Luiftloch. Mamchimal dst der Spiegel mi.t Darstellungen von Menschen, Tieren ader Văgeln verziert. Seltener kommen
Laimpen miJt riing-, scheihen- oder blattformigem Henkel vor. Am Boden
siilld imme.r entwede:r ein einfucher oder mehrere konzen1tri1sche Kreise
eingenitzt. Darin befindet sich fi.ir gewăhnliich der Fi11IllaStempel.
Von den 66 eiinf1aimmigen Exempl.aren aUJS Sa·rmizegetruisa sind 49 mirt
fo1genden Stempeln versehen: APRIO (1), CAMPILI (1), CASSI (1),
CRESCE/S (2), FESTI (1), FLA VI (1), FORTIS (23), V IAN/VARI (1),
IEGIDI (1), LVCIVS/F (1), LVPATI (3), NIMFI (1), OCTAV! (2), PROBI
(1), STROBILI (2), un1eserUch (7).
Von diesen hat ·eine eililztge Lampe etnen mit Weiinranken verzierten
Schulterstreifen. Es ;ÎJSit dies eines dier se~tenen E:iremplare miJt VerziePetru, Taf. XXXI, 480; XXXIX, 605; XLIX, 764; LXXX, 13.
pe t r u, Taf. CXIII, 13.
47 B er n hard, S. 357, S. CXXVIII; Ci ci k ova, S. 157.
48 Bran t s, S. 31-33; W a 1 d ha u e r, Taf. LIII, 556; Ivan y i, S. 135-139;
M e n z e 1, S. 61, Abb. 49/1; B ă 1 u ţ ă, I, Taf. V, 5.
4S
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rung auf cler SchuHer. Nahe Entsprechungen dazu gibt es sowohl jn
Daben ails auch in Pannonien und Moes~en 49 . Ste zirkulierit nur wenig,
vermUJtliich 1am Ende des 2. und zu Beginn des 3. Jhs. Wo sie hergesitellt
wurde, ob in Daki•en oder Moesi·en, dariiber kănnen wir uns vorlăufig
noch nkht ăuB·ern5o.
Zwălf Exemplare haben Verzierungen auf dem Spiegel. Zwei davon,
die durich bessiere Ausfiihrung bemerkeruswert sind, haben auf dem Spiegel ·eine komische Maske zwischen zwei EiniguBlăchem (si1ehe Alicu,
31, 43). Diese Masken haben Ăhnlkhkeit mit die!1Jen, die auf dem Spiegel
cler Lampen des Typs VIII vorkommen (siiehe Alicu, T.af. 53, 79), ebenfall:s ·aJU!S Sairmi:z;egetusa sitammen und auigrund von Anailogi>en in das 1.
Jh. angesetzt wuriden. Fur die DaiUerung unserer Stiicke verfiigen wir
liber keine skheren AinhaLtspumkte, doch fallen sie v.ermutlich in die
AnfangsZJei1t dieser Lampen51 . Man hălt sie fiir i:talische Imponte52 und wir
sind der Mei.nung, daB auch di1e zwei Exiemp1a·re aus Ulpia Traliana aus
NorditaLien importiert sirud. Eine Einzelmaske vom glekhen Typ, doch so
verwischt, class man Einzelheiten kaum erkennen kann, erscheint aui
noch zwei Lampen, wovon einie nur briuchsitikkhaft erhalten ist. Beide
Exemplare erweiisen siieh 1aufgrund der Ausfiihrung 1als PriovinziaLarbeLten.
Auf vi1er La.rrr.pen (siehe Alicu Nr. 34) sind je zwei Masken, wahrsicheinHch vom gleiichen Typ, grupp1erit, doch s1nd sie ebenfalls verwischt. Die
Gruppi1e rung mi·t zwei Masken hegegniet man seLtene'I", sowohl in Dakien, wie iauch im iibnigen Kaiserrieiich 53 . Zwei Exemplare 1aJUS SanmiZ!e.g1eitusa konm:ten a ufgrund des arichăologis.chen &onte::irtes in die eirste
Hălfte des 2_ Jhs. datiert werden. Es scheint, daB dieser Typ, auf dem
Spiegel w~rzieirt mdtt menschliichen, insbesontdere komischen Masken,
hauptsăchlich in cler ersten Hălfte des 2. Jhs. in Gebrauch war. Er
stammt aus Norditalien, wurde aber auch in den Provinzen hergestellt.
Ein anderer Typ ·eirner kiOtmi,schen (bacchi.schen) Maske ersicheirut
auf zwei ungestempelten Laanpen. Eirue davon iJSlt durich den archăolo
gi:schen Kiontext um diie M~tte des 2. Jhs. daitiient. Nahe EnrtspreichUJngen
d1a2m begegnen in Dakien in Apulum 54 und an anderen Orten55 . Diese
49 Iv â n y i, Taf. LIV, 3; Ci ci k ova, Taf. 36/1.
so Siehe Kapitel I, FLAVI.
51 Der gleiche Maskentyp erscheint auf Typ VIII, siehe; Wal d ha u e r,
Taf. XLIII, 454; Walters, S. 135, Abb. 178; Lerat, S. 26, Nr. 158, Taf. XIX/158,
aber auch auf Typ X bei Walter s, S. 138, Abb. 181; Iv â n y i, Taf. LI, 9, 11;
M e n z e 1, S. 68, Taf. 54, 5; Băluţă, I, Taf. III, 5; ader sogar auf Typ IX bei
C ic i k ova, Taf. 32/4.
52 Walter s, S. 135; Ci ci k ova, S. 156-158.
53 L oe s c h c k e, Taf. XVIII, Nr. 893; S. Petru, Romische Grăber in Globodol, in Razprave, VI, Ljubljana, 1969, Taf. 6/7.
54 B ă 1 u ţ ă, I, Taf. VI, 5.
ss D. Tudor, Cîteva descoperiri din Dacia InferioaTă, in AISC, II, 1933-1935,
S. 184, Nr. 5, Abb. 3 (vom Typ VIII); Constantin Pop, Reprezentări bacchice
romane în Transilvania, în ActaMN, VII, 1970, S. 160, Abb, 3/3, 5.
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Maske kommt auch auf Lampen des 1. Jhs. in Vindonissa vor 56 , zusammen mit einer Miinze von Germanicus in Emona 57 , weiters auch in
Pannonien 58 .
Eine sehr interessanie Verziermng, fur die wir aber in der von uns
nachgeschlagenen Li1te11artoc keine Erutsprechung fanden, erscheirut auf
dem Spiegel eilJl'er Lampe (stlehe Alicu Nr. 28). Das ziemlich verwischte
Bild lăBt doch eine menschliche, von einem VierfiiBler begleitete Gestalt
erkennen, die sich an etneTh Baium zu lehnen scheirnt. Man kănnrte eventuell an eine Darstellung des Flurgottes Liber Pater denken. Die fehlerlos ausgefiihrte Lampe ist ein Imporrbstilck.
Eine andere ziemliich seltene Dairstellung, zu der wir ein fast identisches Vergleiichsstii-ck ebenfalls in Dakien, iin. Apullllm fanden 59 , erscheint aruf einer in der Năhe des Li<ber Paiter-Tempels gefundenen
Lampe. Es handelt sich um drus Bild eines niach rechts gerichrteten Adlers in rruhender SiteUu:ng mirt zuruckgewendetem Kopf. Da die Lampe
aufierhalb der Ternpelmauer zwischen den Triirnmem gefunden wurde,
kann ihr chronio1ogischer Wert nicht best1mmt werden.
Durch elegante Fornn und einre krăf.tig hervofltretende, nach a:uBen
durch ei:ne t~efe RiJtzlinie a:bgesieitzte Rtppe zeiJchnen sich zwei gleichfalls ungestempelte Lampen .aib. Nahe Enrt:sprechU1J1gen drarzu gibt es in
Prainnonien60 und im Graviscae 61. VenmutHch sind diese zwei Lampen Importe.
Die Dichte des Vorkommens in S&mizegetusa der 66 einflammigen
Tonlampen ist folgende:
29 Ăskulap- UiI1d Hygiea-Tempelbe:rcich
1 Kronitrollschnitt, arufierhalb der Stadromaruer
6 Verwraihrf'Und im Augustalenpa1ast62
3 Mausoleum auf der linken Seite des Draşcov-Tales
2 PriV!altwohmmg au.Berha1b der Stadtmauer63
1 Liber Parter-Tumpel
24 Zufa.llsfutnde oder sokhe aus den alrten Ausgrabungen.
Aufgrund der Fundurnstănde kănnen die einflamrnigen Lampen folgendermaBen datiert werden:
6 Ăskulap- und Hygiea-Tempelbereich, I. Schicht, erste Hălfte des
2. Jhs.
13. Ăskulap- und Hygiea-Tempelbereich, II. Schicht, zweite Halite
des 2. Jhs.
L oe s c h c k e, Taf. XVIII, 987.
P e t r u, Taf. XXXI, 480.
I V â n y i, Taf. LII, 1.
59 Bă 1 u ţ ă, II, S. 287, Taf. IV, 8.
60 Iv â n y i, Taf. XLVIII, 6.
61 Han ou ne, Taf. 4/18, 20.
62 O. F 1 oca, O mică descoperire ... S. 17, 19.
sa O. F 1 o ca, O nouă villa suburbana în hotarul comunei Sarmizeghetusa,
in Sargetia, I, 1937, S. 35-36.
56

51
58
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Ăskuliap-

und Hygi,ea-Ternpelbereich, III. Schi.icht, 3. Jh.
Augustia1enpalasit, Miinzen bis Anitoni1I1us Pius.
Villa suburbana, Phase, I a, Milnze vion 164.
Mausoleum Draşcov-Tal, 2. Jh.
dem Baiu eine·r Privaitwohnung vo-rangehende Phase, Beginn
des 2. Jhs.
D1e U mLaiufszeiit des Typs in Sarmizegetusa erutspr.ichrt der Periode
grăBten Umlaufs im gainzen Reich.
Der Typ X e.rscheinrt; schon im 1. Jh.; lin Pannonien ist er durch
Milnzen von Tiberi:us, Germaniicus, Nero, Vespasian, Nerva datfort 64 ,
in Emona, in Grăbern, durch Milnzen von Claudius, Vespasian, Titus,
Domi1tian, Nerw1165 • Die Zeit der grt:ifiten Frequenz făl1t a:ber in das
2. Jh. und so isrt; er in Vindonissa 66 , Brigetio61 , Emona 6 8, Ribnica 69 rund
Dolenjik70 datiert. D€r Typ steht auch noch im 3. Jh. in Gebrauch 71 und
sehr selten allerdilngs, sogar im 4. Jh_ belegrt72 •
Typ X weis1t in Sarnnizegieitusa drei Varianten au;f.
Variante I umfia.Bt zwei- und dreiflaimmige Lampen (bilychnis, trilychnis). AUISnahmslos haben alle Henkel in Florm eines stilisie:r,ten
Blates. Der Henkel ist manchmal mit Rosetten, meist aber mit gefalteten Folien oder Stl'eifen verziert. Der Schu~terstreifen kann glartt, er
kann aber auch mit Eierstab verziert sein. Der im allg1emeinen Ua.che
Spiegel isit unverziert (Taif. III/9,12). Auf einem einzigen (brU!Chsitilckhaften) Exemplar ist im Relief ein Tier (ve:rnnutlich e~n Lăwe) dail"ges,tellt.
Bei zwei Lampen ist der Spiegel eiruge1tiiefit rund mit e1ne.r Rose1tte verziert, in deren Mitte sich das EinguBloch befindet. Zwei Exemplare,
beide zweiflammig (bilychn:is), 1iriaigen diie Stempel CRISPIN/F und
.fl"ORTIS (siehe Alicu 15, 50), andere zwei haben auf dem Boden fiinf
kreuzft:irmig angeordnete Rosetten eingestempelt, die aber bei jedem
Stiick anders aussehen. Die iibrigen 19 Lampen haben flachen Boden. Fur
neun Stiick kennt man genau die Fundstelle und - umstănde - der Ăsku1ap- und Hygiea-Tempelbezirk - achit in der ersten, eines in de·r zwei~
ten Schkht. Fiir 14 Sttiick (9 bilychnis, 5 trilychnis) kenirut man die
năheren Fundumstă111de nicht, da sie enrtweder zu den alten Sammlung,en gehoren oder Zufallsf!unde SIÎlll.d. In Sanmraegetusia dati'erit die Variante I in die erste Hălfte des 2. Jhs. Fiir Pannonien nimmt Ivanyi,
Ivanyi, S. 17, 18.
Petru, Taf. XXX, 467; XLIX, 765; LXII, 873; IX, 78; XXXIX, 602.
66 L o e s c h c k e, S. 270.
61 Ivanyi, s. 11.
69 Petru, Taf. LXVIII, 917; LVII, 825; XLIII, 653.
69 Peter P e t r u, Relmische Grăber aus Dobova, Ribnica und Petrusnja vas,
is Razprave, VI, 1969, Taf. 21/4.
10 Tone K ne z, Neue ri$mische Grăber in Dolenjsko (Unterkrain), in Razprave,
VI, 1969, Taf. 12, 13, 14.
11 Loeschcke, S. 270; Ivănyi, S. 17-18; Petru, Taf. LII, 794.
12 Ivan y i, datiert ihn in lntercisa mit Miinzen von Constantinus I., S. 17,
und in Emona datiert ihn Petru mit Miinzen von Diocletian, Constantinus I. und
Constantius II., Taf. XLIV, 663; XLVI, 678; XLV, 671.
64

65
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jedoch ohne schli.issi:ge Beweise, an, diese Var-ia111te se1 m das 1. Jh. anzu:setzen î3. Variainite I ers.cheirut 1aiuch noch anderswo in Dakien74, wie
aiuch in anderen Provinzen des Kaiserreti.chs 75 . Die Zeit ihrer Verwendwig kann aufgrwid ihces Erscheinens in Pannonien und in Sarmizegetusa an des Ende des 1. und den Beginn des 2. Jhs. gesetzt werden.
Die Lampen aus Ulpia Triaiaina sind Provinzerzeugnisse guter Quali'1:ăt. bei denen eine gew1iissie Sorgfalrt i:n Au:sfi.ihrung der Verzierung zu
bemerken i9t.
Vari ante II hait ein einziges Exemplar in Fonn eines Tannenzapfens (Taf. III/10). Das Stlick ist ein Friagmerut, da der Behălter fehlrt.
Auf der Obersei1te hait es eiinen durchlochten Scheibenhenkel. dahinter
das EinguBloch. Nach Militner daitiert diese Variante .an das Ende des
1. Jhs.î 6 • Fi.ir Dakien kennt man nrur noch ein Exempliar, aus Romula,
das im Mus.euro von Ca'l'aoal aufbewahrt wi rid; doch ist die Variante aus
anderen Provinzen des Reiichs bekan1nrt77 • Die Lampe von Sarmizegetusa
wurde im Askulap- und Hygiea-Tiempelhezirk gefunden, doch wei13
man nicht geruam, 6.n welcher SchiicM.
Variante III ist durch ein einziges Bruchsti.ick einer Lampe vertreten, <loch ist diieses eben das ,charialclieris•Usche Merkmal der Variante.
Es stellt eine Rosette dar, die arns der Mitte des Spiegels in Form eines
Kegelstumpfes aufsteigt. Oben war sie mit einem durchlochten Scheibenhenkel und beiderseiits davon mtt zwei EinguBlochern versehen (Taf.
III/11). Miltner datiert diese Variante gleichfalls an das Ende des 1.
Jhs. 78 . Sie erscheinit aUJCh in Panrumiein, ebenfulls als Variante des hier
behandelten Typs79 ; weiters, in etwas al1Jderer Form, tn BriJtannien 80
und Galliien8t. Fli r Dakien iJSlt bis }etzt noch kein anderes Exemplar
bekannlt. Das Brruchsttilck von Sarmi.zegeitusa s:tJammt noch aus den a'1ten
Ausgrabtmgen, so da1f3 uns jeider chronologi1.c:>che Anhaltspunkt fehlrt.
Nicht ero-ntert wurden hier Scherben vom Typ X und seinen Var~anrten, dlie in den letzten Kampagnen au:sgegrahen wuriden oder diejenigen, die 'Si.ich 1iin den Spekhern des Museums befinden.
Fi.ir die Serie des Typs X von Sarmi~getusa kann festgestellt
werden daB die verzierten Lampen, weiters die mehrflammigen und ihre
Vadaruten zu Beginn des 2. Jhs. itn GebriaUJch wairen. In der Folgezeilt
vereinfachit sich die Verzi.erung bis zum volligen Venschwil1Jden; die
Ni.i:tzliichkeilt gewinnlt die Oberhand. i.ibeir das ăsrt:hetiiS.che Aussehen. Zahlrekhe Lampen si1nJd heiimische oder proviinziale Erzeugnisse, a:ber a11.1ch
der Import dauerit, besonders in der ersten HăUte des 2. Jhs. weirter an.
1

1

1

„

Ivan y i, S. 19.
1 u ţ ă, I, Taf. I, VI, IX; Bă 1 u ţ ă, II, Taf. IV, V.
1s W a 1 te r s, S. 142, Abb. 187; Ivan y i, Taf. LIV.
7G Mi 1 t ne r, II, Beibl. 101, Abb. 40.0.
77 I V an y i, Taf. LIV, 1, 5, 10; M e n z e 1, s. 76, s. 61/13.
78 Mi 1 t n e r, II, Beibl. 96, Abb. 38.
79 Ivan y i, S. 19, Taf. LIII, 5.
80 W a 1 te r s, S. 138, Abb. 182.
Al L era t, Taf. XVIII, 147.
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In der Fachliteratur sind neun gestempelte Firmalampen mit dem
Fundorot Sarmizegetrui.s.a belegrt, di·e wahrocheinHch den Typen VIII, IX
oder X <JJngehonten. Sie weisien folgende Stempel auf: AC (1), FORTIS
(3), IANVARI (1), LVPATI (1), OCTAV! (1), STROBILI (2). Zwei davon si•nd dunch Mi.inzen von Hadrian daitiert, die erste milt dern Firmastempel FORTIS (siehe Alicu, S 211) und einem mensichlichen Antlitz82, die zweite mi•t dem Stempel IANVARI (stehe Aliicu, S 214); diese
wmde în einem Korpergrab gef1undens3.
Fi.ir das mit AC gestempel1te Sti.ick (siehe Aliicu S 205) sind wirr
aber im Zweifel, ob ·es einem der genan:ruten Typen zugewi.esen werden
kann. Der Stempel ist ganz und gar ungebrăuchlich. Er erscheint noch
auf einer La::npe ungewohnliicher F·orm aus Brirtannien.
Zusammen m~t dtiesein Sti.icken betrăg.t die GeSiam:tzahl der în Sa~
mizegetu1S1a gefiunderuen Firmalampen 150 Exempllare.

TYP XI

Dieser Typ umfaBt em1ge Scherben von Lampen, deren Aussehen
1'ekht zu erraten ist. Sie si-rud Tlllnd-rohren:formig unid vielfLammig. Bei
einigen sind auf der Innel1JS€Ute drurchlocMe Hen~el zum Aufhăngen ang.eb~acht. Ihr Fasisuingsvermogen war im Verhăltmis zu den vie1en Dochten gering. In Sarmizegetusa unterscheiden wir drei Kategorian:
Die erste, durch eine einzige Scherbe mi·t zwei erhaltenien Schnauzen vertretene Kategorie (Nr. 57) ist elegant mit Lorbeerblăttern verziert. Die Schnauze vom Typ Loeschcke II ist în der Mitte verengt und
verbreiitert silch na·ch vonn rund gegen den Behă~t~ 84 . Die, unserern
Exemplar ăhnliche, i.n der Sammlung Wollmann befindU.che Laimpe aus
Rom wfrd în die fri.ihe Kaii.s.erzei1t datiert 85 .
Das StUck a:u:s Sairmi:regetru.sa wurde im der Fi.illende der ernsten
Phase des Tempels B aUJS dem Ăsku:Lap- 'llnid Hygieai-BezfÎ['k gefunden.
Zu der zweiten Kategorie gehoren zwei Scherben von grober geairbeioteten Lampen, deren Schruauzen naichher an den Behălrber .angesetzt waren (Nr. 59. 60). D~es deutet 1aru..f einie spăitere Anfert:igung, gegen Ende des 1. Jhs. hin86 . Eine nahe Erutsprechung, die noch spăter
da:tioert iis:t, gibt es în Pann1onien, iaJUS Aquincum81 •
Die dritte Kategorie umfaBt die meisten Sti.icke (5). Die DochtlOcher sind în den Lampenkorper se1bsit ·eirugeboh:nt und die Sclmauzen
treten sehr wenig vor. Diese Kategorie ffit în ihrem Aussehen eimer
82
83
84

85
86
81

B. Jan 6, Ramai emlekek Hunyadvarmegyeben, in AE, 32, 1912, S. 49-50.
B. J an 6, a.a.O., S. 272-273, 409; G o st ar, S. 193.
L oe s c h c k e, S. 339, Abb. 21/1.
L o e s c h c k e, S. 339.
L o e s c h c k e, S. 338.
I va n y i, S. 19, Taf. IV, 6.
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Lampe aus der Mauretainia tingi:tana ăhnHch 88 , doch unrt:erscheidet sie
sich davon durch das Fehlen eines Stiaindringes am Boden.
Die Bruchstilcke der beiden letziteren Kategorien wurden in der,
an den Beginn des 2. Jhs. dartieriten Grube aus dem Ăslrulap- und Hygiea-Ternpelberekh gefuru:len.
Typ XI von Sarmfaegetiusa entsprichrt dem Typ XIX Ivănyi.
TYP XII

Dieser Typ umfaBt vier voneinander etwas v·eI"SiChiedene Lampen.
Ein allen gemeinsames Merkmal besteht darin, daB die Schnauze eine
Verlăngerung des Behă1ters diarstellt.
Fi.ir die Exemplrure Nr. 65 urui 66 kennrt; man die Fundwnstănde
nicht. Die Lampen Nr. 67 und 68, die im der Triimmerschicht des Ăs
kulap- und Hygiea.-Tempelbezirks gefunden wurden, bieten sitrartigraphisch keine gen\3Juen Anha1tsipunkt-e fi.ir ihre Datief'UJlg. Die Lampe
Nr. 65 kann arufgrund des griauschwărzlichen Toru; ain <las Ende des 3.
- Anfung des 4. Jhs. angesetzt werden. Ei:ne nahe Entsprechung, mit
cler gleichen Rosertte auf dem Spiegel und den gleiichen Rillen auf deii
Schnauze befindet sdch in der Sammlung von Besarn;on und ist an das
Ende des 3. oder An.fang des folgenden Jahrhumrler.1Js dartiert89 • RiUen
a'llf der Scharuze haben aiuch pannonische, dn die gleiche Zei1tspanne angesetzte Lampen90 . Die Form und Verzierung deT" Lampe ist fi.ir Dakien
allliCh noch i:n Apulum bekanmrt, dl()ch ohne năhere Zeitbesrtimmung91 .
Fi.ir di>e Larrnpe Nr. 66 verfi.igen wiir zurzei1t noch liber kedne Analogien. Der SchuUerstreifen mit sitrahlenformig angeoridneten Rillen erschei1n1t auch bei einerr-, von Bernharid în clas 3. Jh. aingeseitzten. Lampe92 •
foteressanrt; als Al\lSfi.ihrung ist das Exemplar Nr. 67. Der Schul.Jterstreifen ist sehr breiit, cler Spiegel klei.n l.md eingetieft. Auf cler Schnauze lmnn man nur schwer einen brei1ten Kanal mit leicht aru.sgebogenen
Răndem erkennen. Ein rechit gutes Vergleichsstiick wuroe in Mauretan.iien en1Jdeckit und in doo 4. Jh. angesetzt93.
Auifg.rwnd dieser Entsprechungen lmnn Typ XII an das Ende des
3. und zu Begiinn des 4. Jhs. dlatie:rt weroen.
TYP XIII

A1s FOTIIIl folgrt; dieser dem Typ XII. Bei Typ XIII ist die Schnauze
ei.ni.s mirt; dem Korper, eigerutlich eillle Verlăngemmg desselben, wodUTch
die Lampe ein birnenf6rmiges Au'SISehen erhălt. Der Schuliterstreifen
P o ns ic h, S. 38, Abb. 5.
t, S. 18, Taf. IX, 108.
90 Ivan y i, S. 14, Taf. XXXVIII, 6.
91 B ă 1 u ţ ă, II, Taf. 4.
02 B e r n hard, Taf. XCIII, 333.
sa P o ns ic h, S. 36, Taf. XXVI, 347.
88
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ist brei:t und gewălbt, der Spiegel lcicht eingetieft. Die Lampen dieses
Typs siind ziemlich schleuderhafit ICllU6 grawchwărzl.tchem oder braungrauem, hcmtem, mit Glimmer rund Siteinchen gemagentem Ton angefertigt. AU dies trăgt zu einer srpăten Daitiierung des Typs, vermUJtlich in
dru; 4. Jh., bei. Die sieben Lampen dlieses Typs gehoren zu den alten
Sammlurng,en des Museums von Deva, so da6 au:ch in di,esem Fall wir
uns nicht der Fund!lllmStănde zur Datierung des Typs bedienen kănnen.
Genaue Entsprechungen fiir diiese Lampen f.an.den wk nicht, nur
01nnăhernd ăhn1i'Che Formen, dia1tient in Zagreb i•ns 4. Jh. 94; ein ăhnli
ches ProfiJ hat eline Lampe 01us Galliien95 umd eirue fiir friihchiristlich angesehen Lampe aius Riotino9 6 • Bernhard daiti.rert eine der 'W'lSeren recht
ăhnl'iche F·orm in das 3. Jh. und hălit ihre p,I"ovenienz fiir i1talisch97;
Robiruson setzt eine ăhnliiche Lairnpe in das 6. Jh. an98 . Demnach erhălt si.ch diese Lampenform vom BegLnn des 4. bis i:ns 6. Jh.
Aufgru:nd der Form, des Toru; urui der Ausfiihrung nieigen wir zu
einer Anseitzung dieses Typs an das Ende des 3. und den Beginn des
4. Jhs.
TYP XIV

Es ist dies ein Typ, der in Sarmizegetusa durch ein einziges fiinfflammiges Exemplar vez;treten ist. Die miitJtlere, niach iau.Ben halbru.nde
Schl118Juz,e nimmt gegen den Spiegel zu Trapez:l.iorm an unici uniterbrkht
den mit Weiinrainken verzieI'lten Schultersitreifen. Der Spiegel von germgem Du'I"chmesser ist mit strahlerufărmLg,en Rillen verzier:t; um das
EiniguBloch lăunt eine Rippe. Duflch diese MerkmaJ.e der mittleren
Schnauze und des Spieg·els erweist silch die Laimpe als mehrflammige
Voariante des Typs XXIII von Constanţa99 , der in das 3. Jh. angeseitz,t
wurde. Durch den S'tempelIIPEIM/OYi.JSlt seine Provenienz aus Athen,
aus der Werkstatt des Preimos erwiesen1°0 •
TYP XV

U nter <lien zahlreirehen, wăhrend der AU5grabungen in Sarm.iZiegetusa gefundenen Lampenscherben waren auch vier Stiick, die von Nachahmungen in Ton nach Bronzelampen herstammen. Drei davon ahmen
9

~

95
96

Vikic B e 1 an ci c, I. S. 128, Taf. XVI, 4.
M. La b ro u se, lnformations archeologiques, in Gallia, 30, 2, 1972, S. 491.
J. M. Lu z o n, Lucernas mineras de Riotino, in AEA, 40, 1967, Madrid,

S. 150, Abb. 12/62.
97 B e r n h a r d, Taf. XCII, 330.
98 N. S. Robinson, The Athenian Agora, V, 1959, Princeton, New Jersey,
S. 119, Taf. 46, M 375.
99 Icon omu, S. 21.
100 Per 1 z w e i g, S. 48-49.
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den Typ Loeschcke XX oder Ivanyi XXIV nach; diese standen im I.
Jh. in Gebrauch 101 . Die Tonnaichahmungen sind hăufiger, besonders im
2. Jh.1° 2 • Dais vie:rite Bruchstikk ist das Ende eines Henkels u1I1d stellt
einen Frauenkopf von phănikischem Typ dar. Bronzelampen mit derartigen Henkeln standen im Rămerreich ebenfalls im 1. Jh. in Verwendung103.
Die ersten drei Lampen1Sicherben fand man im Ăskulap- und HygieaTempelbezirk, die vierte in einem Kon;trollschnitt. Nichts deuteit dairauf
hin. da8 sie in Ulpia Traiana hergesitellit sind. eher wurdoo sie - unserer Meinung nach - von den Erioberern in den ersten Jahren der
Ră:n erheITSchaft mitgebraicht.
TYP XVI
Bronzelampen

Bis jetZJt sind als Funde a.ius Ulpia Traian.a zwei Bronzelampen belegt; die eine befindet sich gegenwăntig in der Sammlung des Museums
von Deva, die zweilte in der des Mus1eums von Sainmizegeitmsa. Beide
gehăren zu den aLten Funden, liber die wir keinerlei Informartionen haben. Als Typ sind sie verschieden, daheT wollen wir Nr. 78 Typ XVI
a unei Nr. 79 Typ XVI b neiliilien:
Typ XVI a von groBen AoomaBen hait zwei abgerundete, gegenstăndige, seitlich zugespitzte Schnauzen. Auf der Oberseite ist an zwei
Osen eine Kette befestig·t. Auf den Seitenwănden ist je ein MedusenhaJUpt 1amgebracht. Der Typ XVI a mit zwei oder auch nurr einer
Sch111aruze begegnet hău.fig in den Pmvinzen des Rămerreichs und wird
in das 1. Jh. angesetzt 104 . Er entspricht der Form 2 bei Walters oder dem
Typ XXXI bei Iva•nyi.
Typ XVI b ist du1I1ch ein Br.uchstlick verireten. Es fehlen ein Teil
der Schnau~e und die Henkel. Von kleineren A'tIBmaBen ist er durch
das gl'08e EinguBloch und einen .aus mehreren konzenttrischen Rin.gen
gebildet~m Boden bemerkenswerit. Als Form ist er dem Typ Looschcke
XXI verwarudt, der eine geruindete Schnaruze urnd 1oberhalb des oogfăr
migen Henkels, dessen Ansatz auch bei unserem Stlick zu bemerken
ist, einen Halbmon<l a'l.Lfweist1° 5 . Loeschcke dai1:iert den Typ in die letzten
Jahrzehnite des 1. Jhs.106_
1o1 L oe s c h c k e, S. 323, 325; Ivan y i, S. 23.
L oe s c h c k e, S. 340; Ivan y i, S. 23.
l0 3 M. S ma Ic e j, Antike Metallampen aus Vinkovci, în OA, VI, 1969, Zagreb,
S. 47, Taf. III, VI; Icon omu, S. 5, Abb. 1.
102

10 4 W a I te r s, S. 9-11, Taf. VII, 55; Ivan y i, S. 23, Taf. LX, 5; B e r n hard,
Taf. CLXI, 559; Le r a t, Taf. XXIV, 209.
1os L oe s c h c k e, S. 323.
los L oe s c h c k e. S. 325, Anm. 333 mit dem Literaturnachweis filr datierte
analoge Sti.icke.
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EIGENARTIGEN FORMEN
TYP XVII

Lampe vom Typ eines Leuchters. Es ist clas einzige Stilck
dieser F,orm, dais wir aus Dakien kennen. Gefunden im Ăskulap- und
Hygie:a-Tem pelbeziirk, UJnmi;Vtelbar urn;ter der Humu.sochich t, konrnbe
seine strnitigriaphiische Chronologie niicht bes.timmt werd.en. Man kann
nur veirmUJten, daB es mit der letzten Periode des Besitehens der Tempel zei1tgleich oder sogar noich spălter ist. Das Stlick hat einen zylindrischen hohlen Ki:irper und da>rliber ei1nen Teller mi1t vier Zipfeln am
Rand (einer davon abgebrochen). Dieser Teller mochte 'als Unitersatz
fiir eine Lampe ·oder a1UJCh 1als Behă11Jer und Larrnpe selbsit gediernt haben. Das Sti.ick ist auf der Scheibe gearbeitet, die Zipfel sind angefiigt.
Vergleichsstlicke aus cler Kaise:rneit sind nur in Lauriacum bekanrnt,
wo ,ein Lampenuntersaitz zylindrischer Fonm in di·e Zettspanne Constarutinus I.-Cooobantius II. angeseitzt wurde 107 . V,erschiedene Varianten
dieses Typs wuroen 1a1Uch von Ivanyi vrorgelegt, <loch ohne Angaben
zu ihrer Datierung 108 . Auch in anderen Teilen des Ri:imerr,eiichs erscheinen v,arianten des Typsto9.
TYP XVIII

DLeser Typ 1st durich eine Lampe von ei1genartiger Form, nămlkh
der eines Fisches, v,er:treten. Der Teil, wo das Dochtloch sein sollte,
tst abgebriochen, so dafi skh nJUr schwer enraten lăBt, wie die Stellung
der Lampe war. Der Umstand, daB ,skh oberhalb (wenn sie nămlich
aufgerichtet steht) die Resite eines diuI"chlochten Scheibeinhenkels zum
Aufhăngen befinden, lăBt vermuten, daB sie an einer Kette, demnach
senkr-echt, a1wfgehăngit war. Man fra@t skh 1aber, warum dann nrur die
eine Seite verziert ist? Seitlich, in Schulterhi:ihe, waren in den noch
weichen Ton, vor dem Brand, in einer Achse zwei Li:icher gebohrt worden. Diese dieruten v'ermuitlich dazu, diie Larrnpe, ebenfaUs in a1Ufrechiter
Stellung, a'llf eine Holz- oder Mertal:Lstiltze zu setzen. Schon di,e Vertikalstellung einer Lampe în Form eines Fisches - ein.e Form, die in
frilhchriisitliicher Zeiit bekannit ist11° - emcheirnt ungewohnJ:kh. Ungewi:ihnlich ist auch clas Feh1'en jedes christlichen Symbols. Daher lassen
wir diie Mi:igliichkei,t offen, daB skh ein derartiges Zekhen eben auf dem
abgebmchenen Teil der L::impe be.Dundien habe.
10 7

De ring c r, S. 67, 124, Nr. 392, Taf. XI.
I V a n y i, s. 25-26.
l09 W a 1 d ha u e r, Taf. XLIX, 524; P o ns ic h, S. 37, Abb. 5/422.
110 Fiir Dakien siehe M. M o g a, Vestigii paleocreştine în Banat, in MCD,
260-261.
JOS
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Die Lampe wurde in dem gleiJChen archăologischen Kontert gefunden wie der vorige Typ. Der grnuschwărzliche Ton und die Fundstelle
deuten aruf eine spăte DaUerung, wahrsicheinlich in das 4. Jh., hin.
TYP XIX

Dieser umfaBrt zwei Laimpen iin Btrnenform, eine bruchstilckhaft
(es blieb nur der Oberteil erhalten). Der Spiegel ist durch die Senkung des gewălbten Schulterstreifens gebildet. Die Fundumstănde sind
ungewiB, daher konnen wir UiliS liber ihrie chronologische Einweisung
nicht ăuBern.
TYP XX

Dieser ist dureh zwei identische Lampen ver.treten. Ihr Behălter ist
rechteckig, ri.ickwărts leichit gekrlimmt. Von den drei Schnauzen steht
eine etwas wei.rt;er vor. Die Fundumstănde sind unbekannrt. Beide Stilcke
sind hei:mische, grob gea:r.bei.itete, vermutlich spăte Erzeugnisse.
TYP XXI

Die Laimpe, die diesen Typ ver<tritt, hat einen runden doppelkegeleinen deutlkh eingetiefiten Spiegel und drei
Dochtl&her. Gefuinden unber der Mauer der zwei1ten Phase des Ăsku
lap- und Hygiea-Tempelbezirks, ~an:n. sie in die zweiite Hălfite des
2. Jhs. angesetzt werden.

sbumpffărmigen Behăliter,

KATALOG
TYP I

1. Inv. 1435, MS. Spiegel mit Zweig und Eichel verzier.t. Auf der
des Bodens zwei kleine konzentrische Kreise. Feiner, gelblicher Ton, rot-ockerfa.rbener Vberzug. MaBe: L = 8,7 cm, B = 6,3 cm,
H = 2,9 cm. Tui. I/l.
2. Inv. 1514, MS. Brudmtilck. Spiegel mi.Jt Zwei.g und Eichel, beg:renzt v,on zw,ei etngeri~ Krieisen. Feiner briaungelbliicher Ton mirt
Spuren eines brauI11r0tHchen Vberzugs. MaBe: L = 7,1 IOITl, B = 6,2 cm.
3. Inv. 507, MS. Spiegel verzient mi.it baiochischer Maske. Feiner
g,elblich-ziegelfar-bener Ton, brauner Vberzug. Mafie: L = 8,4 cm,
B = 6,1 cm, H = 2,6 cm.
4. Inv. 1578, MS. Spiegel mirt: schwer bestimmbarer Verzierung.
Ziegelroter Ton mit Steinchen und Glimmer. MaBe: L = 7,5 cm, B =
= 5,2 cm, H = 2,6 cm.
Lăngsachse

1
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5. Inv. 1573, MS. Spiegel mit laufenden Tier verzierit. Ziegelroter
Ton mit Steinchen und Glimmer. MaBe: L = 7,4 om, B = 5,7 cm,
H = 3 cm.
6. Inv. 1581, MS. Oberitei,1, mit glei!cher Verziemng wi1e das vorige.
Ziegelrot-g·elbHcher Ton m:iJt Gliirmner. Ma6 e: L = 7,4 cm, B = 5,7 cm,
H = 3 am.
7. Inv. 1575, MS. Sp1egel vermUJtliich mi;t einem P.egasus verziert.
Ziegelroter Ton mirt; Siteinchen und Glimmer, filhlt such mehlig an.
MaBe: L = 7,5 cm, B = 5,5 cm, H = 3 cm.
8. Inv. 1580, MS. Beschădig1ter Oberiteil, gleich dem vorigen MaBe:
L = 7, 7 cm, B = 5,5 cm.
9. Inv. 1574, MS. Spiegel mit einer, aus vi.Jer schmalen Bltitenblăt
tern gebHdeter Rasette. Ziegelrot-gelblicher Ton mi1t Glimmer und Steinchen, filhlt sich mehlig an. MaBe: L = 7,3 cm, B = 5,3 cm, H = 2,8 cm.
10. Inv. 1577, MS. Gleich der vorigen, mit kleinen, durch die grobe
Ausflihrung beding,ten Uruterschieden. MaBe: L = 7,4 cm, B = 5,2 cm,
H = 3,3 cm.
11. Inv. 1576, MS. Spiegel verziert mit Herkules-Maske auf einem
Altar, mit der Keule vorne. Ziegelroter, sich mehlig anfilhlender Ton
milt Glimmer und Steinchen. MaBe: L = 7,8 cm, B = 5,7 cm, H
=
2,8 cm.
12. Inv. 1579, MS. Gut erhaliten. G1ei1ch der vorigen. MiaBe: L
= 7,7 om, B = 5,5 an, H = 2,4 cm. Taf. III/1.
13. Inv. 1582, MS. Bru,chsttick. Ziegelrioter Ton mit Glimmer und
Steinchen. MaBe: L = 7 cm, B = 5,5 cm, H = 2,5. cm.
14. Inv. 1881, MS. Bruchstiick, ZiegelrOlter Ton mit Glimmer u:nd
org1ani,schen Resten. MaHe: L = 4,1 cm, H = 2,5 om.
15. fov. V. 18432, Cluj-Napoca. Spiegel beschăd1g,t. Zieg·elmtgelblkher Ton mit Glimmer. MaBe: L = 8,2 iem, B = 6 'cm, H = 2,3 cm.
1

TYP II

16. Inv. 1466, MS. (siehe Alicu Nr. 97) Taf. I/2.
TYP III

17. Inv. 1591, MS. Trrilychnis. Schul teristreifen miit Eierstab, srt:ark
eingetie:fiter Spieg,el, von einem eingeri1t2'Jten Krieis begrenzt; der hochgezogene Griff mit Lorbeerkranz U!Ild k1ei.nen Roseten hat auf der
Rlickseite eine Mitellinie, zu der symmetrisch gekri.immte Linien und
Rosetten eingeritzt sindm. Der abgesetzte Boden ist gleichfalls mit Rosetten verzi.Jent. Asichgrauer Ton. rn,e zu gmBe Hiitz,e beim Briand fi.ihrte zu
einer Verformunig des Sti.icks. MaBe: L = 14 cm, B = 8,5 am, H =
= 6,2 'om. Tiacf. I/4, III/3.
1

111

Fi.ir die Entwicklung des Henkels, siehe Ponsich, S. 42-43.

DORIN ALICU

354

TYP IV

18. Inv. S 1018 112 , MS. Bilychnis. Gut erhalten. Die Schnauzen
sind langausgezogen und von dem Behălter durch eine Reihe nahe beieinander stehender abgeplatteter Warzen getrennt. Auf dem Spiegel
umrunden zwei Rippen dan EinguBloch, der Schulterstreifen ist sehr
schmal und flach. Vom Henkel blieb n:ur der zusătzliche Griff erhalten.
Der Boden kleinen Durchmessens ist leicht konkav und durch eine
kreisfărmige, deUJtliich ausgeprăgte Rippe abgeset2lt. Gelblich-ziegelfarbener Ton mit Glimmer rund Steinchen. MaBe: L = 13 cm, B = 7,3 cm,
H = 4,4 cm. Taf. I/5, III/2.
TYP V

19. Inv. 1594, MS. Zur Gănze erha1ten. Die Schnauze springt so
wenig vor, daB der sehr schmale Schu1terstreifen durch das Dochtloch
uruterbrochen wird. Der eingetieHe Spi,egel, mi,t dem von einer Rippe
umrundeten EinguBloch in der Mitte, ist von dem Schulterstreifen durch
einen eingeritzten Kreis abgesetzt. Scheibenhenkel, flacher Boden. Ziegelroter Ton mit Glimmer und Steinchen, guter Brand, Spuren eines
braunrotlichen Uberzugs. Mafie: L = 7,3 cm, B = 5,5 cm, H = 2 cm.
20. Inv. 2061, MS. Gleiichartig. Ma.Be: L
8,4 cm, B
5,8 cm,
H = 2,6 cm. Taf. I/3.
21. Inv. 2069, MS. Gleiicharitig. MaBe: L
7,8 cm, B
5,6 cm,
H = 2,9 cm.
22. Inv. 1444, MS. Dreiflammige Lampe mit rundem ausgeprăgt
konischem Behăl.rtJer; der Boden du!'ch eine kreisfOnnige abgeplattete
Rippe beg!'enzt. Ziegelrater Ton mit Glimmer. MaSe: L = 8,2 cm,
B = 5,8 cm, H = 3 om.
23. Inv. 1555, MS. Glekharti.g. MaBe: L = 8,6 cm, B = 7,3 cm,
H = 3,2 cm. Taf. III/1.
TYP VI

24. Inv. 1429, MS. Vorzliglkh erhaliten. Neunflammige Lannpe. Die
Schulter ist aus einem breiten Rahmen mit Mittelkannelure gebildet. Der
rechteckige Spiegel ist in zwei symmetrische Register geteilt, jedes davon mit einer Rosette verziert, in deren Mitte sich das EinguSloch befindet. Der Griff i·st miit strahlenf6rm1g angeordneten Ri1tzlinien verzief!t.
Auf dem Boden erscheint ebenfalls ein Netz von Riitzlinien. Sehr gut
gebnannter, ziege1rot-gelbicher Ton mit Gliimmer und Steinchen, rotockerfarbener Uberzug, Spuren intensiven Geb:nauchs. MaSe: L =
= 18,2 cm, B = 10,3 om, H = 6,6 cm. Taf. I/6.
25. Inv. 1512, MS. Gleicharitig.
112

O. F 1 oca, a.a.O„ in Sargetia, I, 1937, S. 36.
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26. Inv. 1428, MS. Neunf1ammige Lampe. Breiter Schu1tersitreifen
mirt zwei Kanneluren, Spieg,el in zwei verschieden verzi:erte Register
geteilt; in dem einen ist ein Torques dargestellt, in dem anderen eine
mtt einer taenia gebundene Garbe. Der Henkel mit zusătzlichem durchlochtem Griff ist mit stark eingetieften Lappen versehen. Der Boden
zeigt ,ein T1annenzweigmuster un<l einen eingeritzten Ăhrenkranz (?).
Ziegelrot-gelblkher Ton mi1t Glimmer, orangeroter Dberzug. MaBe: L =
= 18,2 cm, B = 6,8 cm, H = 11 cm. Taf. III/5.
27. Inv. 1430, MS. In F,orm und Verzi1erung der vorigen sehr ăhn
lich. Zur Ausschmilckung der beiden Register erncheint bei dieser Lampe
noch ilberdies ein PHanzenmotiv, der Boden ist hingegen unverziert
un~ flach. Mafie: L =
19 cm, B = 7,7 cm, H = 7 om.
28. Inv. 14'-:l, MS. Siehe Alicu Nr. 72.
29. Inv. 1612, MS. Filnfflammige La.mpe. Der in zwei Register geteilte Spiegel ist mit einem Torques, bzw. einer mit taenia gebundenen
Garbe verzierit. Auf dem Griff ,ein zur eingeritzten Mittellinie symmetrisches Pflanzenmuster. Feiner ziegelroter Ton mit Glimmer. MaBe:
L = 10,4 cm, B = 5,6 cm, H = 4,2 cm.
30. Inv. 1560, MS. Filnfflammige Larnpe. Der schnurartige Schulterstreifen faltet sich auf dem mit 7JUJSătzliichem Griff versehenen Henkel. Fl.acher, in zwei unverzierte Register geteilter Spiegel. Ziegelrotgelblicher Ton mit Glimmer und pf1anzlichen Resten, orangeroter Dberzug. MaBe: L = 9,6 ·cm, B = 8 om, H = 4 cm.
31. lnv. 1433, MS. GLekhiamg. Der Boden ist mit sich ilberschneidenden Riltzhlinien verzierrt. MaBe: L = 8,8 cm, B = 4,8 cm, H = 4,5 cm.
32. Inv. 1769, MS. Bruchstilck eines Oberteils. Gleichairtig. MaBe:
L = 7,7 :::ro, B = 6 am.
33. Inv. 1513, MS. Dreif1ammige Larnpe. Flacher, in symmetrische
Register geteilter Spiegel. Auf dem Boden ein mit dem Fingemagel
eingeri't:zJtes geometrisches Muster. Ziegelrot-gelblicher Ton mit ockerrotem Dberzug. MaBe: L = 8,3 cm, B = 5,2 cm, H = 4,4 cm.
34. Inv. 2063, MS. GLekhartig. MaBe: L = 8 cm, B = 5 cm,
H = 3,2 cm.
35 Inv. 2070, MS. Glekhar:tig. MaBe: L = 7,5 cm, B = 4,7 cm,
H = 3 .:m.
36. Inv. 1434, MS. Siehe AHcu Nr. 73.
37. Inv. S 809, MS. Zweiflammige Lampe. Flacher, durch eine Bordilre mit Mittelkannelure in zwei symmetrische Register geteilter Spi·egel. Griff mit strahlenfărmig angeordneten R~tzlinien verziert. Auf
dem Boden ein Tannenzweigmwster und Kreise aus eingestochenen Punkten. Ziegelroter Ton mH Glimmer, tabakbrauner Dberzug. MaBe: L =
= 5,5 cm, B = 4,4 cm, H = 3,2 om.
38. Inv. 1751, MS. Gleichartig, doch ohne Verziel"ung des Bodens.
39. Inv. 1558, MS. Gleiichaliltig.
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TYP VII

40. lnv. 1597, MS. Siehe A11cu Nr. I.
41. Inv. 1442, MS. Der gewi:ilbte Schulterstreifen isit miit sich liberschneidenden Ritzlinie!Il verziert; dieses Muster geht auch auf den Behălter liber. Der ringfi:irmige Henkel ist zweigeteilt. Der Spiegel hat
kleinen Durchmessier, der verdi1ckte Boden ist von einer Rippe umgeben.
Ziegelrot-gelbkher Ton mit Glimmer, rtabakbrauner Uberzug. MaBe:
L = 5 cm, B = 3,5 cm, H = 2,5 om.
42. lnv. 2073, MS Ursprlinglich stand die Lampe auf einem Untersatz. Das Ziermuster, ăhnlich demjenigen der vorigen Lampe, ist nur
auf den Schultersitreifen beschrănkt. Feiner ziegelroter Ton, ockerrQter
Dberzug. MaBe: L = 5 om, B --,... 5,1 om, H = 4,8 cm.
43. lnv. 1096, MS. Mit Weinranken verzierter Schulterstreifen. Ziegelroter Ton, :mH Glimmer und Kalk. MaBe: L = 8,7 om, B = 6 cm,
H = 2,6 cm.
44. lnv. 1461, MS. Die kUiTZe Schnauze ist von dem Behă1ter durch
eine Ri.rt:zlinie getrennt; gLaitter Schulterstreifen, Scheibenhenkel. Der
f1ache verdickte Boden ist durch einen eingeritziten Kreis begrenzt. Sehr
gut gebrannter ziiege1roter Ton, braun-ziegeUarbener Ubcrzug. MaBe:
L = 7,8 cm, B = 4,9 cm, H = 3,2 cm. 'Daf. 1/7.
45. lnv. 921, MD. Die kurze Schnauze ist deutlich von dem mit
Zweigen ·Wld Ekhel (?) verzieritem Schuliterstreifien abgesetzt. Scheibenhenkel. Der jetzit zerbrochene Spiegel war verzierit. Feiner ziegelroter
T•on. MaBe: L = 11 cm, B = 5 cm, H = 2,7 cm.
46. Inv. 932, MD. Mit Eichel verziieriter Schulterstreifen, Scheibenhenkel. Auf dem eingeitieften Spi·egel lăBt sich im Relief ein Hahn erkennen. Flacher von einer breiten Rippe begrenzter Boden. Gelblichziegelroter Ton mit Glirmmer, unglekhmăBiger Brand. Mafie: L = 9,3 cm,
B = 6 cm, H = 2,3 cm. Taf. 111/6.
47. Inv. 503, MS. Leicht eingetioe~ter Spiegel, auf dem Spuren von
zwei EinguBli:ichern zu erkennen sind. Scheibe_nhenkel, flaicher Boden.
Feiner ziegelroter Ton, braiun.-rotlkher Uberzug. MaBe: L = 10 cm,
B = 6 cm, H = 2, 7 cm.
48. lnv. 940, MD. Oberiteil. Kurze SchnauLJe, von dem glaitten
Schulterstreifen lei.icht abgesetzt. Scheiboohenkel. Der eingetief.te Spiegel hait eine Mittelrippe, Teil einer schwer bestimmbaren Darstellung,
vermutlich eines Adlers. Feiner grnu-ziegelfarbener Ton. MaBe: L =
= 9 cm, B =5,8 om.
49. lnv. S 678, MS. Brnchstiick. Die kuirze Schnauze von dem
Schulterstreifen durch eirne breiite Rfulinie abgesetzit. Auf dem SchuJ.terstreifen eine mit dem Fingerniagel ausgefiihnte Verzi,erun.1g. Auf dem
erhaltengebliebenen Teil des Spiegels Spuren einies Ornaments. Feiner
gelblich..,grauer Ton, unglcichmăBig gebranrut. MaiBe: L = 6,5 cm,
H = 2,6 cm.
50. lnv. 1588, MS .Bruchstiick. Die kurze Schnauze vom Behălter
durch eine RitzUnie abgesetZJt. Der glatte Schuliterntreifen zeilgrt; drei
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eingeriit:zite Kreise. EingeUefta- unverzierter Spiegel. Feiner ziegelmter
Ton, braun-rotlicher Uberzug. MaBe: L = 4,4 cm.
51. Inv. 926, MD. Bruchstlick. Der mit kleinen forHauf.enden Kreisen geschmi.ickte Schulterisitreifen ist durch eine Doppelrippe von dem
e1ngetieften, miit Rosette verzierten Spiegel getrenint. Auf dem durch
eine kriei:sfOnm.ige Rippe abges·e1tzten Boden sind kleinie Kreise verschiedener Dimens1onen eingestempelit. Feineir, gelbHch-ziegelfarbener Ton.
MaBe: L = 7 om, B = 3 cm, H = 3 om.
52. Inv. 2067, MS. Bruchs:tlick. Erhaliten bHeb ein Sti1ck des Behălters und zwei Schnauzen. Urspriiniglich ha:tte diie Lampe einen Hen~el, flinf Schnauzen, einen iiberhohten, mi.t drei Kanneluren versehenen Schultersbreifen und vertieften Spiegel. Der flaiche Boden war durch
einen :tiefen Riitzliinienkreis markiert. D1e geriaden, von dem Schul.Jterstreifen durch eine Riitzlinie getrennten Schnauzen gehen aUIS dem Behălter, weit liber dem Boden, fast senkrecht in die Hohe. Feiner ziegelriot-gelblicher Ton, Orange-od~erforbene.r Uberzug. Mafie: L = 9 cm,
B = 5,5 cm, H = 5,2 iem.
53. Inv. 1527, MS. Bruchstiick. Erha1ten bHeb eiin Teil des Behălters, Griff und Schnauze. Der Griff in Mandelform wird der Lăng·e
nach von einer Rippe durchzogen, mit einer Warze oben. Feine[' ziegelroter, sehr gut gebrann:ter Ton, mirt Glimmer, braun-griinlicher Uberzug. Ma.Be: L = 8,5 am, H = 5,1 cm.
54. Inv. 1825, MS. Bruichstiick eines BehăLters miit Schnauze. Ziegelroter Ton mirt; Glimmer und pflanzliichen Resten, Spuren eines branmrotlichen Dberzugs. Mafie: L = 8 cm, H = 5,2 ·Cm.
55. Inv. 1700, MS. Bruchstlick eirues Lampenoberteils, vermutlich
vom vorigen Stiick. MaBe: L = 3,8 cm.
56. Inv. 1790, MS. Bruchsti.ick eines Behălters mit Schnauze, gelblichz1egelroiter, sich mehlig arriflihlender Ton mit Gli.mmer. Mafie: H =
4,5 cm.
Fiir die Typen VIII, IX, X siehe Firma1ampen bei Alicu, S. 205-220.
TYP XI

57. Inv. 2065, MS. Bruchstiickhaft. Rund-rohrenformige Lampe, deren in der Mitte engen Schniauzen siich gegen den Behălrter und das
Dochtloch verbreitern. Die zwei erhaltenen Schnauzen sirud mirt Riitzlinien verziert und mit Luftlochern versehen. Der leicht gewolbte Lampenkorper ist mit Lorbeerblăttern verziert. Ein Teil des EinguBloches,
das die Verzierung unterbricht, blieb erhalten. Feiner ziegelrnter, gut
gebrannter Ton, ocker-orangef•arbene·r Uberzug. Mafie: L = 10,5 cm,
B = 4,5 iom, H = 2,2 cm. Taf. IV/I.
58. Inv. 2076, MS. BodelliScherbe von voriger ·oder ăhlicher Lampe.
MaBe: L = 8 cm, B = 4,5 cm.
59. Inv. 2072, MS. Bruchstlick. Die stark vorspringende Schnauze
wurde naichtrăgHch angefiigt. Gelblich-ziegelroter Ton mit Glimme.r und
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pflanzlichen Resten, ocker-orangefarbener Uberzug. MaBe: L = 7 cm,
B = 4,5 am, H = 2,5 am.
60. Inv. 2074, MS. Bruchstlick einer Schnauze, gleich der vorigen.
Ztegelroter gut gebrannter Ton miit Glimmer. MaBe: L = 3,2 cm,
H = 2,9 cm.
61. Inv. 1592, MS. Bruchsrti.ickhafit. Rund-'f6hrenf6mige Larmpe mit
vielen Dochtl6chern, von deruen sieben erhalten sind. Auf der Innenseite bermerkt man den Rest ein!er halbrunden Ose zum Aufhăngen. Sehr
gut gebrannter feiner zi1ege1roter Ton mit Glimmer, ocker-roiter Uberzug,
Spuren intensiven GebraU1Chs. MaBe: L = 18 cm, B = 4,7 cm, H =
= 3 cm. Taf. I/8.
62. Inv. 1626, MS. BruJChstlick. Erhalten blieben nur zwei Docht16cher und ein Teil des ringf6nnigen Behălters. Ziegelroter guit gebrannter Ton mit Glimmer, braun-rotlicher Uberzug. MaBe: L = 5,2 cm,
B = 2,2 cm, H = 3 cm.
63. Inv. 1592 a, MS. Auf der Innenseite blieb eine scheibenformige
durchlochte Ose erhalten. Gelblicher Ton miit Glimmer und pflanzlichen Resten, rot-orangefarbener Uberzung. MaBe: L = 9,7 cm, B =
= 4 cm, H = 3 cm.
64. Inv. 1592 b, MS. Bruchsti.ick. Es b1ieben drei Dochtlocher erhalten. Gelbliich-ziegelroter Ton mit Glimmer, braun-rotlicher Uberzug, Spuren intensiven Gebrauchs, MaBe: L = 8 cm, B= 3 cm, H =
= 2,8 cm.
TYP XII

65. Inv. 938, MD. Lănglich~, gegen den Behălter leicht eingezogene,
eckige SchnaJUze, verzier.t mit sitrahlenfor.mig angeordneten Riefen. Der
Schulterstreifen isit m~t Eicheln verzi~t, der jetzt abgebrochene Henkel
hatte auch einen zusăitzlichen Griff. Der von zwei eingeritzten Kreisen
begrenzte Spiegel hate vermutliich eine Rosette in der Mirtte. Schwarzgrauer Ton mit Glimmer. Mafie: L = 8,5 cm, B = 5,2 cm, H = 2,3 cm,
Taf. II/l.
66. Inv. 942, MD. Eckige, in der Mitte leicht einge:zJogene Schnauze.
Der eingefa~:fite Spiegel ist von einer KamnelJure begren:zJt, der Schulterstreifen ist str.ahlenf6rmig mi t Riefen verziert. Das Sti.ick hatte wahrscheinlich auch einen Henkel. Der fLache Boden zeigt vier eingeschriebene Kreise. F·einer, zi1egelrot-gelblicher Ton, MaBe: L = 8,6 am, B =
= 6 cm, H = 2,6 cm.
67. Inv. 1448, Ms. Auf der lănglichen Schnauze lăBt sich ein breiter Kanal mit umgebogenen Răndern erkennen. Der Schulterstreifen ist
breit und glatt; der Schnauze gegenilber verblieb der Rest einer Knubbe
oder eines Henkels. Der kleine Spiegel ist eingetieft. Braungelblicher,
grober Ton mit Glimmer und Steinchen, ungleichmăBiger Brand, MaBe:
L = 8 cm, B = 5,2 am, H = 2 cm. Taf. IV/2.
1
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68. Inv. 1595, MS. Der geringfiigig eingeti-efte Spi•egel ist durch
sieines Randes abgeset:zit. Der Boden ist le1cht eingetieft. Gelblich-ziegelfarbener T1on mi1t Glimmer und Stei111chen. Ma.fi•e: L = 7,7 cm,
B = 5,8 cm, H = 2,4 cm.
Erhăhung

TYP XIII

69. Inv. 919, MD. Lei:cht konkaver Spiegel, Scheibenhenkel. Gelblich-ziegelfarbener, sich mehlig anfi.ihlender Ton miit Glimmer. Ma6e:
L = 8,5 cm, B = 5,3 cm, H = 2,9 cm.
70. Inv. 920, MD. Durichlochter Scheibenhenkel. G:riauschwărzlkher
Ton, grobe Ausfilhnung. MaBe: L = 8,1 cm, B = 5,3 om, H = 2,3 cm.
Taf. IV/3.
71. Inv. 925, MD. Deir Schu1terstreifen wair verm111tlioch verziert.
Harter, g:riau-gelblkher Ton mi·t Glimmer und SteiI11che1I1, grobe Ausfiihrung. Ma13e: L = 8,2 am, B = 5,6 cm, H = 2,8 cm.
72. Inv. 498, MS. Der Spiegel ,ist beschădigt, der Behăliter breit,
der Boden schmal. Briaungrauer Ton miJt Glimmer, grob g.earbettet, Spuren langen Gebrauchs. MiarB·e: L = 11 cm, B = 7,2 cm, H = 2,9 cm.
73. Inv. 933, MD. Auf dem Spiegel bemerkt man eine Schrăgrippe,
wahrscheinlich ein Ornamenit. Der Boden ist l•eicht eingetieft. Gelblichgrauer Ton mirtJ Glianmeir, .grobe Arbeiit. Auf dem Behăliter die Notiz
„Varhely 188 ... ". Mafie: L = 9,3 cm, B = 6 om, H = 3 cm. Taf. II/2.
74. Inv. 913, MD. Bruchsti.ickhaft. Grauschwărzlicher, ungleichmăBig geb!'anniter Ton. MaB e: L = 8 cm, B =
5,8 cm, H = 2,3 cm.
75. Inv. 923, MD. Spieg.el und SchuUer·streifen waren vermutlich
verziert. MaBe: L = 9,7 cm, B = 6,2 cm, H = 2,8 cm.
1

TYP XIV

Siehe Alicu 91.
TYP XV

76. Inv. 1516, MS. Bruchsti.ick. Es blieb nur der vordere Teil und
cin schmales Sti.ick des Behălters .erhalten. Es lassen sich eine Spur des
Dochtloches und rechts ein Ziermuster im Relief mi•t eingert:ioeften Punkten erkennen. MaBe: L = 11,5 cm, B = 7,2 cm, H = 3,5 cm. Taf. IV/4.
77. Inv. 1565, MS. Bmchstiick von einem Schulter:s treifen. Graugelblicher Ton mi.t Glimmer und pflanzlichen Resten, gri.ine Glasur.
MaBe: L = 14,5 cm.
78. Inv. 1850, 1924, MS. Zwei Bruchstlicke des Schulters-treifens
derselben Lampe. Gelblich-ziegelfarbeneir feiner Ton mit gelblkh-grauem
Kern. MaBe: L = 9 om.
1
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79. Inv. 1419, MS. Fria1gment von einem, în einen Frauenkopf von
phonikischem Typ €Tlldenden Henkel. Feiner schwarzgrauer, sehr gurt
gebrannter Ton, braun-grilnlkher Uberzug. MaBe: L = 9 cm. Taf. II/7.

TYP XVI

80. Inv. 1122, MD. Gut erhalten. Di.e Lampe ha.t zwei gegenstăndige
abgernndete Schmmzen, die seiJtlich în spitze Winkel auslaufen. Das
EinguBloch ist von einem Ring umgeben, ebenso der Boden. Seirtlich
auf dem Behălter ist ziemlich sorgfăltig je eine Maske der Gorgo Medusa
modelliert. Die Lampe konnrt;e auf ein1em Stănder mirthilfe einer Kette
aufgehăngt werden, die dureh zwei Riinge an aufrechtstehenden Osen
angebrachrt i st. Die P1atin1a blieb erhalten. MaBe: L = 15,5 cm, B =
= 7,5 cm, H = 4,4 om. Tai!. II/5.
81. Inv. 418, MS. Es fehlen der Henkel, die Schn:auze, detI" Spiegel
ist gesprungen. Das weirt;e EinguBloch ist VO!Il einer Kannelure umrundet. Die Rănder des Oberteils sind ein wenig aufgebogen. Der Boden
ist aus mehreren konzentrischen KI'eiisen gebildet. MaBe: L = 8 cm,
B = 6,2 cm, H = 3 cm.
1

TYP XVII

82. Inv. 2043, MS. Leicht beGchădig·t, wiederhergestellt. Die Lampe
hat einen zylindrischen Korper auf eiiner breirten, stufenarlig ansteigenden Basis. Oben befindet skh ein Behălter mirt vier Zipfeln, je zwei
gegenstăndig, einer davon abgebI'ochen. Auf dem Korper der Larnpe,
oberhalb der Basis und unterhalb des gezipfeliten Behălters, dessen Unterlage, ebenfalls stufenartig, absteigt, ein gewelltes Ri,tzlinienornament.
Zi;egelroter grober Ton mirt Glimmer, Stein;chen und Sand, siehr gurt
gebrannt. Gefunden innerhalb des Ăskulap- und Hygiea-Tempelbezirks.
MaBe: H = 14,8 cm, Drn = 13,6 .om. Taf. II/4, IV!6.

TYP XVIII

83. Inv. 1470, MS. Lampe în Fornn eines Fi•sches, auf einer Seite
mi1t R.iitzlinien und Einstiiehen verziert. Quer durch den Korper sind
zwei Offnungen gebohrt. Oberhalb lăBt sich ein Sti.ick eines durchlochten
Henkels bemerken. Schwarzgrauer Ton mit Glimmer und einem gelblich-ziegelfarbenen Kern. Mafie: L = 10,6 cm, B = 6 cm, H = 4,1 cm.
Taf. W6, IV/7.
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TYP XIX

84. Inv. 1460, MS. Birnenformig·er Ki:irper mit so gewi:ilbtem Schultensitreifen, daB der Sp1egel sich nicht erkennen lăBt. Durchlochter
Scheibenhenkel. Gelblich- ziegelfarbener Ton, blaB-oriangefarbener Dberzug. MaBe: L = 7,1 cm, B = 5,2 cm, H = 2 cm. Taf. Il/3, IV/9.
85. lnv. 1539, MS .Oberteil. HenkeHos. MaBe: L = 7,2 cm, B =
= 5,7 om.
TYP XX

86. Inv. 880, MD. Ziemlich gurt; erhalten. Dreiflammige Lampe mi1t
leicht konlm'Vem Spiegel, liber den zwiochen zwei EinguBli:ichern eine
Mittelrippe lăuft; glatter Schulterstreifen, Reste eines breiten ringfi:irmigen Henkels, flacher Boden. Ziegelroter Ton mit Glimmer und
Steinchen, grobe Ausfi.ihrung. MaBe: L = 9,5 cm, B = 8 cm, H =
=
2,8 om. Tiaf. Il/9, IV/10.
87. Inv. 881, MD. Glei1cha:~tig.
TYP XXI

88. Inv. 2064, MS. Beschădigt, restauriert. Dreiflammige Lampe
mi1t doppelkegelstuimpffi:irmigem Ki:irper. Der stark eingetie:fite Spiegel
hat <las EinguBloch in der Mitte. Ziegelroter Ton mit Glimmer und Steinchen, gut gebrannt. MaBe: L = 8,2 cm, B = 8 cm, H = 3 cm. Taf.
Il/8, IV/8.
Im Katafog wurden nUJr di1e vollstăndig erhalten:en Lampen und
diejenigen Bruchstlicke vargelegt, die flir jeden Typ bezeichnend sind.
DORIN ALICU

TIPURI DE

OPAIŢE

DE LA SARMIZEGETUSA

Lucrarea reprezintă capitolul al II-lea al monografiei Roman Lamps from
Sarmizegetusa apărută în colecţia BAR, 18, 1977, p. 21-38 cuprinzind repertoriul
descriptiv al tipurilor de opaiţe descoperite la Ulpia Traiana pină în anul 1975.
ABKDRZUNGEN
Alicu = Dorin Alicu, Die Firmalampen von Ulpia Troiana Sarmizegetusa, in Daci:i,
N.S., XX, 1976, p. S. 205-220.
Băluţă, I, = Cloşca L. Băluţă, Opaiţe romane de la Apulum (I), in Apulum, IV,
1961, S. 189-221.
Băluţă, II = Cloşca L. Băluţă, Opaiţele romane de la Apulum (II}, in Apulum,
V, 1965, S. 277-295.
C:icikova = M. Cicikova, „Firmalampen" du limes danubien en Bulgarie, in Actes
du IX-e Congres International d'etudes sur

les frontieres

romaines
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(Mamaia, 6-13 Septembre,

1972),

Bucureşti,

Kăln,

Wien,

1974,

S.

155-165.

Dautova-Rusevljan

=

V. Dautova-Rusevljan, La collezione di lucerne romane nel
Museo maritimo e storico di Rijeka, in JJiadora, 5, Zadar, 1970, 8.
147-161.
Hanoune
Roger Hanoune, Lampes de Graviscae, in Melanges d'Archeologie <1t
d'Histoire, 82, Paris, 1970, S. 237-262.
Ivânyi = Dora Ivanyi, Die Pannonischen Lampen. Eine typologisch-chronologische
Ubersicht, in DissPann, 2, 2, Budapest, 1935.
Knez = Tone Knez, Neue romische Grăber in Dolenjsko, in Razprm:e, VI, Ljubljana, 1969, S. 107-161.
Miltner, I = Fr. Miltner, Die antiken Lampen in Eisenstadt, in JOAI, XXIV,
Wien, 1929, S.Bbl. Sp. 144-179.
Miltner, II - Fr. Miltner, Die antiken Lampen im Klagenfurter Landesmuseurn,
in JOAI, XXVI, 1930, S.Bbl. Sp. 67-114.
Vikic-Belancic, I = Branka Vikic-Belancic, Antike Lampensammlung im arhăn
logischen Museum zu Zagreb, in Vjesnik, 3, Serija SV. V, Zagreb,
1971.
Vikic-Belancic
Branka Vikic-Belancic, Beitrag zur Erforschung des antiken
Ansiedlungskomplexes in Varazdinske Toplice, in Vjesnik, 3, Serija
SV. VI-VII, Zagreb, 1972-1973.
Waldhauer = O. Waldhauer, Kaiserliche Ermitage. Die antiken Tonlampen, Petersburg, 1914.
Walters = A. B. Walters, Catalogue of the lamps in the British Museum, Oxford,
1914.

=

=

PREOCUPARI

ŞI

CERCETARI DE EPIGRAFIE ASUPRA
BANATULUI ROMAN"·

In partea de sud-vest a provinciei Dada (Banatul istoric) cu ceva
mai puţiine aşezări de mari proporţii, dar cu vestigii arheologice bogate
s-au făCUlt pînă la explorările şi săpăturile sistematice din ultimele patru-cinci decenii, un număr mai redus de descoperiri arheologke şi epigrafice <lecit în alte părţi ale provinciei ca de exemplu în centrele Daciei Superior (Ulpia Traiana, Apulum), în nord (Potaissa, Napoca, Porolissum) - cele existerute grupîndu-se m<:1d. mul't în zon<:1 bănăţeană de
sud-est. Ca urmare bibliografia arheologicD-'epigrafică este ,neînsemnată
şi mai mult incidentală înainte de veacul al XVIII-lea. Numărul relativ
scăzut al inforrn<:1ţiilor referitoare la vestigiile arntice de pe cuprinsul
teritoriului dintre Mureş, Tisa şi Dunăre nu trebuLe însă pus în legătură
numai cu o ipotetică irutens.itate mai scăzllită a colonizării în epoca romană presupunere care în cazul centrului urban de la Tibiscum s-a
dovedi,t cu totul neînitemeiată - ci şi prin contextul politic instabil,
specific peri1oadei principaitului autonom al Transilvaniei, apoi a evenimentelor poHtico-milHare de la sfîrşitul veacului XVII şi de la începutul celui urrr:ător, cînd Banatul a fost un permanent teatru de
luptă între trupele turceşti şi cele austriece. Astfel se explică şi faptul că
llinii cărturari şi călătoiri sitră,ini cu preocupări umaniste şi isitoriografice
de renume european, ex. Stephan Taurinus (Stierochsel), Anton Verancsios, Georg Reichers::lorfer, Pierre Lesoalopier, Jacob Bongars, Stephan
Zamosius, Friedericus Monavius s.m.a.1 nu şi-au îndreptait atenţi1a asupra vestigiilor epigrasfiice şi arheologice din colţul de sud-vest al fostei
pl"'ovindi Dacia. Irutel'esul general pentru Banat a fost detemntna t însă
în primul rînd nu de scopuri ştiinţifice, ci îndeosebi oa o preocupare
subsidi,airă a unor persoane care au cllitI'eerat acest ţinut din initeres politico-economic şi militar.
Cea mai v,eche informaţie asiupra unor ,texte epigrafi.ce de pe teritori,ul fostului Banat romam pare să ne fie mijlodtă de manuscrisul lui
Ioan M e zer zi u s, arhidiaoon de
Oojocoo, apoi la Cluj, prin anii
1504-1516, cal'e reprnduce copi,a a două inscripţii cu loc de provenienţă
nesigur, eventual Tiibisicum (IDR, III/I, 269). O explomre sistematică
a vestigi.ilor mmane clin Banait a fă.cut-o la sfîrşitul veaicului al XVII-lea
1

,,. Comunicare ţinută la simpozionul „In memoriam Constantini Daicoviriu" la Caransebeş între 13-14 martie 1976, reprezentînd o parte şi o variantă
scurtată din Introducerea epigrafică şi istorică la volumul III/I al culegerii Inscriptiones r:aciae Romanae (IDR).
1 Despre activitatea lor epigrafică, vezi: IDR, I, p. 37-43.
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ermditul i1taLiain Aloisiu M a:r s i g 1 i (din Bologna), care prin anul 1690
a notait şi desenat monumente, ruine, castre (fig. 1), şi inscripţii din
zona Dunării, cit şi din teritoriul provinciei, rezultate publicate în cele
două volume din .grandioasa monogriaifie Danubius Pannonico-Mysius
(Haiga-A:mstendiam), 1726 2 • Aki sînt reproduse provenind de pe :teritoriul
Banatului, cîite o imcripţei de la Kovin, Mehadia, Tibiscum3 şi Marga
[pl. l]; (IDR, III/I, 1, 91, 132, 272).
Căpitanul GilliSeppe A :r i ost i (nobil din Siena), ofiţer în serviciul
armatei imperiale a văzut şi ia copia·t 4 la Caransebeş o inscripţie fragmenta!'ă, prov;enind probabil de la Tibiscum (IDR, III/1, 157).
In cursul reorganizării vieţii social-poliitice şi economice pe teritoriul Banatului iniţia.te de către allitorităţile austri·ece s-a tnecut şi la ac2 Titlul
complet al lucrării: Danubius Pannonico-Mysius, observationibus
geographicis, astronomicis, physicis perlustratus et in sex tomus digestibus ... ; cf.
IDR, I, p. 43-44.
a Tibiscum, amintit de Marsigli a fost identificat pentru prima dadă cu
Tibiscum-ul roman de C. Mannert, Geographie der Griechen und Ramer NiirnbergLeipzig, 1799-1825, voi. II, p. 206-207, 210; apoi localizat pe baza săpăturilor
efectuate la Jupa (jud. Caraş-Severin) de Ortvay Tivadar, în AE, X, 1876, p. 1-48.
• ln culegerea: lnscrizioni antiche trovate e reccolte tra le rovine delle
quattro principali colonie Romane della Transilvania ...
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ţ~unea de expl10raire şi degajare a ruinelor celebrei staţiuni balilleare cu
ape termale „BăHe HericuLane" (Ad Mediam), UI11de din ordiruul împăra
tului Carol VI şi sub supravegherea ge:n1erialului Andrei Ham i l 1t o n
(guvernator al Banartului în 1734-6), s-au executat săpăituri în timpul
cărora s-<a descoperit un impor:tant lot de insicripţii şi monrumente sculpturale, care nu peste multă vreme, încă în 1737 au fost publicate de că
tre iJtaHanul Pasoalis Cari op hi 1 u s (Pascalo Garat.alo) în De Thermis
Herculanis nuper in Dacia detectis. Dissertatio Epistolaris şi în De antiquis marmoribus opusculum (1 î33). Ambele lucrări au constituit izvoare
de bază pentru viitoarele descrieri ale Băilor Herculane şi a. monumenteloir arheologico-epigrafi;ce, informaţii arnplificut,e ceva mai tirziu de
un •alt erudit, iitalianul Fra111cesco Gris e 1 i ni (1717-1783) în Versuch

einer politischen und natilrlichen Geschichte des temeswarer Banats
in Briefen an Standespersonen und Gelehrte (1775) prin şaise piese, copiate pentru prima daită ~a1tairul funerar de la Moldova (Besedin-Bosniak; IDR. Illll, 27) 5 , localitaite pe oare o identifică cu Centum Putea şi
cinci monumente votive de la Băile Hericulane. Griseli111i a mai reţinut
în descrterea sa (reproduse în pl. III) şi monumentele sculpturiale (vezi
fig. 2, şi Pl. II) - în parte rezultJatul săpăturilor ·efeotuate la Băile Herculane de guvernatorul Engellshofen - transporta.te la Viena, printre
care se afla şi sarcofagul pierdut ·C'll prilejul transportării lui pe Dunăre.

Descoperirii arheologioo-epigrafi~e izolate din zona de sud-est a Banatului sînt semnalate de către Ni·colae Sit oi ca de Haţeg 6 în Cronica
Banatului, printre oare şi „aicea din sus de Mehad1a noastră, cale de
doo cea.sur, la satul Petnk acuma, an(ul) 1808, doopietre mari cioplite,
icoane, statuete lucrate", în Băile HercuLane „să zice - La Comoriş·te - ,
de unde mai muLte pietri inscripţii s-au desgl'Opat şi în [anul] 1767, la
Baia Mare [Băile Herculane] s-au adus ... ", iar la Mehadia, lîngă biserica
veche s-.a descoperit un saroofac cu inscripţie, a căriui text a fost întregit
de Stoica de Ha~eg pe baza fragmenJtielor pe care le~a pUitUJt recupera.
Materialele epigrafice şi sculpturale de 1a Băile Herculan1e mai ales
acelea cu conţinut şi 1adresă medioa1'0-<terapeU1tică (dedicate lui Aesculap,
Hygiei, lui Hercules Salutifer, zeilor şi pu:terilor curiative ale apelor
calde) ieşite la iveală şi pub1~oaite în cursiul veacului al XVIII-lea de
CariophilUJs şi Griselini au stîrnit în chip firesc in:bereisul şi curiozitatea
multor oameni de ştiinţă şi cuHură de la începutul s·ecolul'Uii ,aJ XIX-lea,
care au repwdus şi comentat aceste teX!te şi monumente în studii şi
5 O atare încercare de localizare n-a fost făcută în mod arbitrar, din moment
de la data aceea pe dealul Besedin lingă Moldova se vedeau zeci de puţuri aparţinînd unor exploatări miniere mult mai vechi (cf. AIIA, XIX, 1976, p. 244, nota
26 şi p. 252, nr. 1, pl. III.
s Cercetările de teren ale lui Nicolae Stoica de Haţeg la Plugova, Petnic
şi Sviniţa (?), descrise în Cronica districtului Mehadia (lucrare manuscris) au fost
amintite de Pesty Frigyes în Szărenyivm., vol. II, p. 339 şi în Cronica Banatului
(Studiu şi ediţie de D. Mioc), Bucureşti, 1969, p. 77-78, de unde a fost extras
citatul menţionat în text; cf. IDR, I, p. 47.

366

Fig. 2. -

VOLKER WOLLMANN

Desenul unei laturi a sarcofagului descoperit la
(după Fr. Griselini)

Băile

Herculane în anul 1755

lucrări

monografice cu caracter balneologic, ca de exemplu: Jacob Ferdinand M i 11,e r, Hercules Mehadiensis animadversionibus criticis ilustratus (Pesta, 1806) carie reproduce desene a startuHor lui Hercules şi un.ele
inscripţii; medicul Johann G. S c h w arz o t t publică în 1831 o monografre intiitulată Die Herculestbăder bei Mehadia unde reproduce o anexă
de materia1'e arheologice şi rr:onumente sculptural-epigrafice pe care le
consideriă ca aUJtenitke mărturii ale trecutului, însă caire sîrut preluate
în marea lor majoritate după Caryophilus, Griselini, Gruter, Maffei ş.a.
Farmacistul austriac Joseph von Dorne r înşiră în descri,erea topografică a Banaitului cu precădere a Băilor Herculane şi a împrejurimilor - 7 ,apărută în 1839, cîteva texte epigriafice din zona Porţilor de
Fier (Moesia Superior - Serbia) şi inscripţiile descoperite la Băile
Herculane pe baza reperitoriului a1cătui't de Schwarzo1:Jt, la fel ca şi
medicul din Deva F o dor AndJ",as (Lugosi), în monografia sa despre
Băile Herculane şi călătoria prin judeţul Huruedoara 8 apărută la Cluj
în 1844, dar de o valoare ştiinţifi,că redusă.
Eminentul numismat şi muzeograf aUJStriac Joseph A r net h, membru al Academiei vieneze de Ştiinţe, personaUtaite de maTe prestigiu
7 Das Banat in topographisch-naturhistorischer Beziehung mit besonderer Berii.chsichtigung der Herkulesbăder năchst Mehadia und ihrer Umgebung, Pressburg
(Bratislava), 1839, 107 p.
8 Mehadia vagy a Herkules Fii.rdok es utazas Hunyadvarmegyen keresztill â
Mehddiai Fii.rdokre, Cluj, 1844, p. 36-45.
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şi colaborator activ al mai multoir arheologi şi epiigrafişii ardeleni, a
cuprins în „ooprus-ul" său intit1u1at „Zwălf r5mische Militărdiplome"
(12 diplome miliitare romane), Viena, 1843, diploma miliitară de la Tibiscum (IDR, I, p. 121-124, DiplD, XV) din 1anuJ. 157 (?). Intre 1851-1862
Arneth a publicat în seriile din „Archăologische Analekten" 9 cîieva inscripţii din Banatul de sud-est, de 1a Mehadia, Slartiirua Timiş şi Tibiscum, cu comentarH precise şi o ilu:s.traţie coirespunzătoare. TO!t pe la mijlocul veacului al XIX-lea ounoscuitJUl latinist, istoriograf şi om politic
August Treboniu Lauri an a oopiait (1845) în cursul călăitoriei sale
arheologico-istorice pe ambele maluri ale Dunării - trecînd prin Olteni.ia
şi vizitînd apoi Orşova şi Băile Heirculane tex.te epi.grafice direct de
pe monumente, texte pe care Th. Mommsen le-<a preluai şi utilizat
tale-quale în CIL, III 1561-1562, 1566, 1571, 1573-4. După unele erori
comise de Treboniu Laur.ian în 1U1Crarea lui Temesiana, scurtă istorie
a Banatului Timisianu (Bucureştii, 1848) &-<ar putea presupune 1că n-a
vizitat ruinele de la Tibiscu:m atunci cînd afirmă „Intre insaripţiunile
cele multe 1tăLa1te în pLatră şi pe monede, se află municipium Tiviscium
(Temeşoora din zilele noastre)".
AruUchi!tăţile I'Omane pe oare consulul şi consilierul juriidic al Prusiei
la Bucureşti, Johannes Ferd. N ei g e b aur 1e reproduce în repemoriul său intitulat Dacien, aus den Ueberresten des klassischen Alterthums, mit besonderer Riicksicht auf Siebenbilrgen (Braşov, 1851) la
p. 9-16 cuprinde în ordiine topog.rafiioă 29 i111Scripţii de pe teri1toriul
Banatului: de la Moldova Nouă (Bosniac). Biserica Albă (piesă care de
fapt provine de la WeiBkirchen, Austria), Mehadia, Băile Herculane,
Turnu Rui•eni, Caransebeş, Tibiscum, Lugoj, prelua1e după diferiţii autori
menţionaţi mai S'llls, făTă să fi viziitat Nlinele şi monumernte1'e din ţLnu
turile bănăţene. Acest lot de Lnscripţii, la oare se adia:ugă şi altele, oa
cele de la Denta şi Foeni, cu observaţii şi informaţii referitoare la condiţiile lor de coooervare le găsim reproduse în isitoria Ba·ruatuLui Timişan 10
a lui Leonhaird B 6 hm.
In primul „corpus" epigrafie al întregii provincii Dada Die ră
mischen Inschriften in Dacien, adunate şi comentate de M. J. Ac kn e r şi Friedrich Mii 11 e r (VLena, 1865) sînit reproduse de pe teritoriul
Banatului, în ordine topografică, dinspre sud spre nord inscripţiile curuoscute la acea dată, mulite, dintre oare cele de 1a Băile Hel'culane şi
Caransebeş, contro1a:te la faţa locului, dar fără a fi prezentate piese noi.
O bogaită <lictivi•taite arheologfoo-muzeistică şi pe tărîmul istoriei şi
al epigrafiei Ban.artu1ui a desfăşurat-o Florian R 6 m ·e r (1815-1889),
cleric şi profesor în învăţămîn1tul mediu la Briaitislava, Gyor şi Budapesta, oare a •Ce'.I1cetat şi publicat citev.a monumente epigrnfice de la
Pojejena, Orşova şi Ceiliad.
Referiri cu privire la bogăţia în materiale arheologice şi epigrafice
9 In Sitzungsberichte der Akademie Wien, Viena, VI, 1851, p. 280-293; XL,
1862, p. 309-362; cf. IDR, I, p. 48.
10 Geschichte des Temeser Banats, Leipzig, 1861, partea a II-a, p. 277-298.
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constatată de Munk Mano la Băile Herculane sînt consemnate în monografia lui A Herkulesfii.rdă es kornyeke. Termeszettudomenyi orvosi, filrdeszeti, tBrtenelmi es statisztikai tekinteten, Pesta, 1872, p. 149-167;
179; 257-262.
Monumentele epigrafi.ce de pe teritoriul Banatului au fost cuprinse
şi în marea culegere de inscripţii romane Corpus Inscrptionum Latinarum, vol. III, partea I-II, apariţiia căreia, în anul 1873, a constituit un
adevărat monument de cotitură în dezvoltarea epigrafiei în Dacia. Ea
a fost elabora:tă înrtegral de Theodor M om ms e n 11 , care în călătoria
sa de studii şi documenrtare în Transilvania n~a cercetat şi teritoriul
Banatului, ci a preluat mruterialul epigrafie din mam1:scrise şi bibliografie, cu excepţia unei piese pe care a văzUlt~ la Viena în „Biblioteca
imperială" (CIL, III 1560). Descoperirile epigrafice din Banat făcute în
a doua jumăitaite a veacului al XIX-l:ea sînt reproduse - cu unele omisiuni - în CIL, III, partera III şi IV, publicrute de A. Domaszewski,
înglobînd in capitolul „Instrumerutum" atît diplomele militare cit şi
materialul tegular şi inscripţiile aplioaJte pe diferi.te obiecte de metal.
Merite deosebite perutru epigrafia şi arheologia intracarpatică în
ansamblu şi-a cîştigat eruditul ardelean Cairo! Tor m cr (1829-1897)1 2 ,
oare a examinat descoperirile arheologice de pe teriitloriul Banatului,
corutrolînd o serie de inscripţii şi publkînd altele noi de la Mehadia,
S1aitina Timiş, Pojejena, Tibi:scum şi Caransebeş 13 • In şedinţa din 31 martie 1884 a Academiei Române, Vincenţiu Baibeş, vorbind despre ·cercetările lui în V:alea Bîrzavei (asupra cărora vom reveni), a declarat că
va lua legătura ou „ ... D-ul C. Torma, membru onorariu al Academiei
noastre, carie în anul 1881, rtot din îndemnul ştiinţific, plednd de la
Dunăre a pavcurs toate ·acele localităţi în toa'te direcţiile căilor romane,
exam1nîrud, măsurînd şi corustaitînd descoperirile vechi şi noi, diferite
drumuri; rectificînd multe păreri eronate mai ales despre limitele „Pannoniiei-dacice" oare fusese mult timp îndoielnice şi contestate"14.
Isitoricul şi arheologul bănăţean Felix (B6dog) Mi 11 e k e r (18581942), învăţă•tor şi organi.~aJtor al bibliotecii şi muzeului din oraşul lui
natal Vîrşeţ, a întocmit - în afona dtorva monografii istorice şi arheolog1ce privind Vîrşeţul şi rteritoriul central al Banaitului - un amplu
repertoriu arheologic al acestei zone Delmagyarorszag regisegleletei (vol.
I-III, 1897, 1899, 1906), dirutre care în vol. II, p. 7-100 şi în vol. III,
p. 207-294 dtează şi rep:roduce uneori tex.tul cu iLUJStraţii, cu iruterpretări şi disCUJţii asup:r;a ma1terialului arheologic epignafiic (liJtic şi tegular)
cunoscut şi pubHcat lia data :respectivă, în ordJne alfiaibe.tică a l'ooalităţilor
oelor rtrei judeţe istorice (Camş-Severinul, Timi.ş şi Torontal).
11 Bibliografia despre viaţa şi activitatea epigrafică lui Th. Mommsen în
IDR, I, p. 54, nota 27; p. 51-58 despre importanţa culegerii de inscripţii Corpus
Jnscriptionum Latinarum, inscripţii false şi modul de dispoziţie a materialului
epigrafie pentru Dacia.
12 Cf. IDR, I, p. 53, nota 24.
13 Cf. AEM, IV, 1882, p. 116-126.
14 Cf. Analele Academiei Române, seria II, torn. IV, sect. I {Dezbateri), p. 131.
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Printre intelectualii şi oamenii de cultură cu pl'eocupări arheologicoepigrafice din a doua jumătate a veacului al XIX-1ea, se numără şi
căriturarul blăj1an Timotei Cip ari u (1805-1887), profesor şi colecţi1onar, cal'e a CUJtre~eroait în anul 1854 zona de sud-est a Banatului, notîndu-şi într-un manusoris1 5 în afara inscripţiilor din zona Porţilor de Fier
ale Dunării şi „Trei piese mUJrale în murul ce apăra oalea de preumblare
dintre miazănoaptJe: pre una să văzu două busturi de oameni însă mai
totu şterse, pre ali1Ja nu1mad un bust asemene.a şters şi pre a treia o
inscripţiune întunieoată pre carie numai vreo citeva li1tere putu observa ... " descoperite la Băile Herculane, ·Cea din urmă - după cel<>
cÎJteva liitere văzute de Cipariu - fiind foar:te probabil stela funerară
adusă de la Petnic (IDR III/1 79). In lotul de pi1ese epigrafice publicate
mai tîrziu de cătJre Cipariu, de pe teri!toJ'iul Banatului provine numai
diploma militară de la TibiSicum (IDR, I p. 114-118, DiplD XV).
Marele om poHtk şi de culJtură Vincenţiu Babe ş (1821-1907) 16
s-a prieocupa:t cu in.tel'es deosebit de istorie şi arheologie, după cum
rezuHă din cHeva informaţii bi:bliogriafiioe răzleţe şi din conespondenţa
lui cu unii contemporani, oa de exemplu cu G. Bariţiu, oăruia îi scrie
din Budapesta la 3/15 februarie 1884, prirutre a1tele: „nu pot încheia
fără a-ţi spune că în lunia lui iunie am petrecut mai mulite zile în
Caraş, exaan1nînd V·e&tigiile romane, fădnd săpă•turi şi culoegînd date
interesante pentru Academie" (Arhiv·ele Stat. Cluj-Napoca, fond. Babeş,
nenumerota·t); ~ar în DezbaiterHe Aoaidemiei Românie, în şedinţa din
21 martie 1884 17 , se preciZ'ează: „D-lu Babeşu luînd •ourvînrtul, aminteşte
că încă din sesiunea aniterţu lua:Se însăricinairea de-a fooe exouI'Si.une la
Sidovi•a-Berzovia, comi•taitul Cam.ş-Severin) primul castru oonstruit de
Traian, prima întăritură pe pămîntul Dadei în Banatul Timişi.an de
astăzi. Spune că în zi1ele de la 6/18 pînă la 13/25 iunie a.1tT. a. tr. a
intreprins acea excursi.une, a făcut col1'staitări, săpă,tJuri şi iruteresante
descoperiri; deasemeI11ea a luait ounoşitinţă despre mai mu1te 1ooaHtăţi în
acea pante ia Daiciei care fusese primul punct al ocupaţiei romane ... ".
La 29 mairtie 1891 V. Baibeş a ţinut o comunicare mai amplă „după însăr
cinarea pe care aţi primit din partea Academiei în anii 1883-1884 şi
1884-1885" (scrisoarea lui D. A. Sturdza căitre V. Babeş din 8 noiembrie
1891. Bucmeşti; Arh. Stat. Filiala Cluj-Napoca, fond Babeş, nr. 51) ,a]
cărei conţinut a fost sintetizat în pmoesul verbal din şedinţa publică de
dezbateri în următoarele ouvintJe: „Ber:zJobis, ace1a1Sită localiitaite fortificată
romană a fost, în Dada Traiană, oasltrul cel mai expus invazaţLunilor
barbare spre aipus; ca la anii 273-3,4 ·aicest castru prin goţi mai întîi
a fost atacat, distrus şi dat pradă focului; că pe acel timp garnizoana
acolo legiunea a III-a F.F. (sic!) f1avia felix, care nu la mandatu împă15 Arhivele Statului Filiala Cluj-Napoca, fond Blaj, colecţia Cipariu, nr. 2115;
publicat integral în Manuscriptum, 3, 1976 (24), an. VII, p. 74-78 (Ioan Chindriş).
16 Pentru viaţa şi activitatea pe plan politico-cultural a lui Vicenţiu Babe~.
vezi M. P. Dan, G. Cip ăi anu, Din corespondenţa lui Vicenţiu Babeş, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1976.
17 Analele Academiei Române, seria II, tom. IV, secţ. I (Dezbateri), p. 131.
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rătesc,

ci după lupta gre·a constrînsă, ia părăsit acea localiitate, retrăgîn
duse în strîmptorile munţilor ... "lR.
lntr-un alt raport către Academia Română 19 , cărturarul şi omul
politic ardelean George Bari ţiu (1812-1893) a prezentat rezultatele
unei călătorii „în unele localităţi mai înserr.nate numai în paf'tea de
sus a Banatului Temeşi1an, adică în comiitatele Caraş şi Timişoara", constînd clin informa.ţii valoroase de topogriafi.e arheologică romană pe linia
drumurilor rom•ane cunoscute 1a acea vreme, o serie de descoperiri
monetare şi textul unei inscripţii votive (IDR, III/1, 139) de la Caransebeş, descoperită în an:ul 1872.
O importanţă deosebită pentru dezvoltarea epigrafiei pe teritoriul
Banatului şi pentru înjghebarea unui muzeu cu profil arheologico-epigrafie l-a avut „Asociaţia muwală pentru Banat" din Timişoara 20 , al
cărei iniţi1 artor a fost Sigismund Or m 6 s (1813-1894), care a grupat
în 1872 o serie de entuzi~ti oameni de cultură din regiune prinrtre
care se aflau Aitanasiu Raţ, Anrton Marx ş.a., animaţi de dorinţa de a
face ounoscuit mai bine trecutul. istoric aJ acestor meleaguri. Colecţia
muzeală ale că!rei baLJe s-a pus în 25 iulie 1872 va constitui piatra de
temelie a viitorului Muzeu al Banatului din Timişoara. O asemenea
iniţiativă nu a fost îrutîmplărtoare, -ci s-a încac:Wat în mişcarea muzeală
şi culturală a vremii. Intre anii 1875-1917, Asociaţia timişoreană a
publicat 33 de volume din „Buletin istoric şi arheologic" (Tortenelmi es
Regeszeti Ertesito). Din ceroul de colaboratori, arheologi şi ruU!llllismaţi,
cei mai de seamă au fo&t: Anton Boleszny (preot roimano~cartolic din
Orşova), Şt. Berkeszi (numismat), Gabriel Teglas (arheolog amator-autodidact şi naturalist), u}timul publicînd pentru prima dată materiale arheologice şi epi.grafice din unele localităţi ailoe judeţului Caraş-Severin (ex.
Poj·ejena). Trebuie menţionată şi aoti'VirtJaitea lui Teodor O:ritviay (Orthmayer), custode şi muzeograf la Budapesta, autorul „Istoriei judeţului
Timiş şi a oraşului Timişoara" 2 1, în legărtură cu publdcarea unor materiale epigrafice din Bania:t, prirutre caJ"le şi epi1Ja.ful mm.an de la Sînnicola ul Mare (IDR, III/1, 274).
Tot prin deceniul al 9-lea al veacului XIX-lea s-au pus bazele unei
valoroase colecţii de pioese arheologice şi epigrafice din Ba.nart la Lugoj,
ou obi1ecte 1adunate în parte „de pre teriitoriul diecesei Lugosului dela
anul 1872 încoace, aşezate în scrinuri anumite, unele decorează în porticul
şi treptele reşedinţei [Episcopiei] ... " (Ceroulairiu clerului di1eoesian
nr. 1396, din 1888 a episcopului Victor Mihalyi de Apsa). Această colecţie
epigrafkă-arheo1ogică (al cărei repertoriu este ~mpli.fioart: în Diecesa
Lugojului. Şematism istoric (Lugoj, 1903), a format baza colecţiei epi1e Ibidem.
19 Analele Academiei Române, seria II, tom. VIII (1885-1886), p. 238.
2o Despre înfiinţarea şi activitatea arheologică a Asociaţiei, vezi: L. K acu c s,
Cercetările arheologice din Banat efectuate între anii 1872-1918 în lumina d9cumentelor de arhivă, în Banatica, IV, 1977, p.
21 Ort va y T„ Temes.Tort., I, 1896; II, 1914.
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grafice ·a Muzeului de istorie din Lugoj, îmbogăţită după primul război
mondial cu alte materi1ale epigrafice în special din ruinele de la Tibiscum.
Inscripţiile romane descoperite în ultimele 1trei decenii 1ale veacului
al XIX-lea pe teri•tori.ul Banatului şi piesele revizuite îrutre timp de
Fl. Romer, C. Torma, L. Bohm, O. Hkschfeld şi F. Oumot2 2 aiu fosit
regrupate în CIL, III, in partea III şi IV (1889, 1902) de renumi:tul epigriafist originar din Timişoara Alfred Dom a z e w s k i (1856-1927) în
CIL, III, p. 1417-1420, 7996-8012; 12594-12599.
Cunos·cutul militar, ajunJS general de divizie în ·armaita austriacă,
Nicolae Ce n .a (1844-1922), oiriginar din Mehadi.a, om de 1a1'easă ouUură
şi pasionat colecţionar al antichHăţHor romane, a întreprins cercetări
arheologice în ruine1e ca:sitrului .auxiliar de la nord de Mehadia, prilej
ou ·CaDe a soos la iveală importanta inscripţie onoJ".ară imperială pentru
împărăteasa Iulia Mameea (IDR, III/1, 76), împDeună cu multe alte
piese arheologice, păstriaite în muzeul local din Băile Herculane, care
i-a păstrnit şi mai tîrziu ruu.mele.
După primul război mond1al explorădle de teren şi săpăturHe arheologice efectJuaite 1a diferite castDe şi aşezări de pe iteritoriruJ Banatului
aiu fost înăluguraite de profesorul G. G. Mate e s c u23 de la Universitatea
din Cluj, recunooout epigrafist şi rtriacolog, oare îrutre anii 1923-1924,
în co1abo!ia["e cu Dr. I. Bor·os (Lugoj), a făcUJt săpă/buri la Tibisicum,
obţinind rezultate ce nu au fost valorificate din cauza bolii şi a morţii
premature a aUJtorul1ui, iar materialele airheologi•oe reziulrtJate din aceste
săpături •au fost depuse la Muzeul din Lugoj.
In al :treilea şi al paitr1ll1ea deceniu al sec. XX-1ea Muzeul Banatului
a editat o revi:Sită periodkă cu un l·airg profil 1storic-iarheologic Analele
Banatului (&tudii şi Cercetări de istoria şi arta Banatului), Timişoara I, 1928 IV, 1931, îin oare la 1930 Ioachim Mi 1 oi a, directorul
muzeuhlii bănă.ţean, ia publicat împreună cu .erudi<tmil latini·sit şi epigrafist
C. Daico vi ci u 24 , f'i.lll 1al meleagurilor bănăţene, al oăror istorie a
cunoscuJt-o şi stăpîni1t-o oa nimeni al:tul, Cercetări arheologice în Banatul
de sud25 o ioocripţie de la Tibiscrum pă<SIWată în pre:oent la Mrtraellll din
Lugoj (IDR, III/1, 159), iar mai tîrziu o inscripţie fragmentară descoperită
în saitul 'Ilatlal, Căvărani (IDR, III/1, 175).
Pa:sionaitul arheolog oltean, iruteresa:t de antkhităţile romaTue din
22

Cei din urmă publică materialul în AEM, XIV, 1891.
Despre viaţa şi activitatea lui G. G. Mate e s cu în Societatea de mîine
Cluj, 1929, p. 187-189. (cuvîntări de înmorrnîntare) Analele Dobrogei IX, 1930,
p. 123-126 (R. V u 1 pe); AIIN, 1931, 5, p. 795-801 (I. Crăciun).
2• Date despre viaţa şi activitatea lui Constantin Daicoviciu în OmD, p. !XXIX, p. XI-XIV (bibliografie); AIIC, XI, 1968, p. 7-23.; Dacica (1970), p. 593-602;
Banatica, II, 1973, p. 457-461; AIIA, XVII, 1973, p. 493-495; Almanach der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 123, 1973, p. 416-422 (A. B e t z); MCD,
p. 5-8 (E. Condur ac hi); Apulum, XII, 1974, p. 652-659 (I. Berci u); Dacia,
XVII, 1974, p. 304-306 (N. Las cu); SCIVA, 25, 1974, p. 693-695; AIIA, 1975,
p. 51.
2s AnB, I 1928 IV 1931.
23
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zona Porţilor de Fier, Alexandru Bă r căci 1 ă 26 a adus un aport valoros
la arheologia Bailla'tJUlui, prin pubLioarea în anul 1932 a unei lucrări cu
caracter epigrafie şi medico-isi1Joric despre celebrele băi itennale de pe
valea Cernei Băile Herculane în epoca romană şi credinţele populare de
azi 27 , în care sînit troou:1Je în revisită materialele epigra.fice şi sculpturale
descoperite aici, legate de probleme balneologice, sani·tare şi sociiale din
staţiune în epoca romană.
In acelaşi an au fosit executate săpă:turi siste:r.atice şi la castrul
auxiliar de lingă Vărădia ( Arcidava?) de căJtre Grigore F l o r e s c u 28 ,
arheolog, epigrafist, profesor de latină din Bucureşti, stabilindu-se planul şi el•emeilltele de coI11Str:ucţ1e şi de fortificaţie. Aici s-<aiu descoperit
printre alte obiecte arheologke şi numismatice placa de bronz care
atestă aici prezenţa trupei auxiliare Cohors I Vindelicorum 29 •
Rezultatele unor ·explo·rări şi observaţii îndelungate de teren le-a
expus în cîteva comunică-ri Al·ex·andru Bor z a 30 , eminentul naturalist,
profesor de bo.tankă l:a Univresiitatea din Cluj, arheolog amator şi colecţionar, 1tipărrite ~n Revista Institutului Social „Banat-Crişana" (între
1943-1944) şi în scurta monografie arheologico-istorică irutitulată Banatul în timpul romanilor (Timişoara, 1943) cu o informaţie destul de
precisă în legătură cu topografia castrelor auxiliare de lingă Zăvoi şi
Voislova şi unel·e descoperiri epigrafice noi la Cenad şi Foeni. Caracterul
amator şi cam diletantic al mooogriafiei a fost rel1eviait la timpul său de
I'egretatul profesor Constantin Daicovidu 31 •
Campaniile de explorare arheologică pe teren şi săpăturile sistematice începute prin anii 1940, în primul rînd la cas1Jrul şi aişeziarea
civilă de lingă Mehadia 1942-1943 (M. Macrea şi I. I. Russu) au fost
reluate mai initens după 23 august 1944, intre anii 1946-1948 cu un
colectiv lărgit şi cu rezultate arheologice şi epigrafice valoroase 32 • In
peri·oada ur:rnăitoare, pînă la reluarea săpăturilor arheologice de m!Me
amploare iniţ~aite şi ex·ecutate peste două decenii de muzeele din Tirrnişoara şi Reşiţa, s-au mai făouit pe teritoriul Banatului citeva desooperiri
izolate fortuite, care merită să fie amintite cu acest prilej: un altar
votiv de la Pojejena (1959), achiziţioruait de Muzeul Judeşean Reşiţa
(IDR, III/l, 10) o diplomă militară de la Tibiscum din anul 126 (DiplD
VIII) recupe:riată de entuziastul arheolog Liviu Groza şi publicată îm26 Despre A. Bărcăcilă în Apulum, X, 1972, p. 884-888 (I. Berci u); Drobeta
I, 1974, p. 2î2-276 (l. Berci u).
27 Revista ştiinţelor medicale, Bucureşti, 10, p. 1142-1167.
2 s Despre Gr. Florescu, în SCIV, XI, 1961, p. 419-422 (R. Vulpe).
29 Istros, I, HJ34, p. 60-72; IDR, III/I, 132-133.
30 Despre Al. Borza în Apulum, X, 1972, p. 871-879 (Em. Pop); Ion Re S··
m e r i ţ ă, I. T. Ta r n a vs c h i, Alexandru Borza, Biolog român, ctitor al Grădinii
Botanice din Cluj-Napoca (Prefaţă de Eugen Ghişa), Editura Litera, 160 p.
a1 AISC, 1941-1943 (=Dacica, p. 924-301).
32 N. G ude a, Săpăturile arheologice efectuate de M. Macrea şi M. Moga lu
baia castrului roman de la Mehadia, în Tibiscum, IV, 1975 (1976), p. 107-124.
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pI'ofesorul C. Daioovkiu33 ; un dubl1et al •acestui docl.l!ment
a fost desooperiit de elevul I. Lucid împ:reună cu prof. PetI'owszky din Cariansebeş.
Săpături arheologice sistJematice de mare amploare au fost executate
la cea mai mare aşezare şi castru auxiliair de pe •teri1toriul Banaituluă,
T ibis cum (Jupa) de un colectiv d.e specialişti •ai Muz.euliui. Banatului,
condus de prof. M. Moga timp de peste un deceniu (începînd din anul
1964) cu rezulitaite arheologice şi epigr.afioe bogaite şi de-a dreptul spectaculoase. Materialul epigrafie litic şi tegular a fost publicat în Ghidulcatalog al Lapidarului Muzeului Timişoara (1974). In aiceeaşi ani s-au
efectuat săpăituri arheologice la CÎ'teva puncte importante din z.ona de
sud şi est a Ba.inatului: Berz.ovia (1965-67; 1969 şi o săpătUJră de
salvare în 1972)34; Orşova (1967-1970)35 şi Gornea3 6 (1968-1969) în cadrul cercetă·rilor oomplexe „Porţile de Fier", cu aichie:iţii arheologice şi
epigrafiice îooemnate, la castrul auxiliar de la Su.rduc37 , villa rustica de
la Dalboşieţ38 , oastrele aiuxiliairre de la Po}ej1enia39 şi Teregova4°. O parte
din aceste obieotive iau stat în iartenţia uruui colectiv de arheologi clujeni
conduşi de Acad. C. Daicov1ciu în septembrie . 9 oa11e a urimăr~t „verifioarea de visu a unor daite şi informaţii mai ve'Chi, deseori corutraidiotorii
sau neconforme cu realitatea iistori.co-arheologică a îndemnait conducerea
IootitUJtului de Istorte şi a Mue:eului de iistorie din Cl!uj să întreprindă
o per1egheză de recuirnoaşite.re airheo1ogică în unele zone ale Dadei intracarpatke ... a oăI'ei ţintă a fost Barnatul, teritoriul sl1ab şi mai 'ales eronat
cunosout în multe privinţe, penmiţînd multora elaborarea (în realitate
reluate) unor teorii mai vechi şi nevero.5imi1e"41.
In scopul verifiicăirii ~ezttlrtaitelor mheologice şi epi.g:rafi.oe, ou 'aoest
prilej a fost luată iniţiativa rodnică de a se edita o publiioaţi·e periodică
cu caracter istoriografic, cu profilul şi titlul sugerat de ·eminentul om
de ştiinţă bănăţean C. Daiiooviciu, permanent 1eg·at sufleteşte de ţinutul

pI'eună cu
exoepţional

33 Bibliografia referitoare la aceste descoperiri: ActaMN, II, 1965, p. 135-139,
Ann.Ep., 1967, 395; Dacica, 1970, p. 363-397; IDR, I, p. 363-397; Dipl. D VIII; dubletul fragmentar, în Banatica, III, 1975, p. 61-73; Forschungen zur Volks - und
Landeskunde, vol, 19, nr. 1, 1976, p. 39-45 (M. Din g ă Petrov s z k y, I. I.

Ru ss u).
34 ActaMN, IV, 1967, p. 47-71 (D. Pro tase); Tibiscus, I, 1970, p. 51-58; SCIV
XX, 3, 1969, p. 486.
35 Cf. Cronica arheologică din SCIV, XVIII, 3, 1967, p. 357; XIX, 4, 1968,
p. 698; XX, 3, 1969, p. 499; XXI, 3, 1970, p. 519.
36 Rezultatele cercetărilor arheologice cu o bogată recoltă epigrafică pentru
perioada romană şi sec. IV e.n. sînt publicate în IDR III/I 29-32; Monografia arheologică Gornea, Reşiţa, 1977, p. 96; 71 pl. (N. Gude.a).
3 7 Cf. Banatica, III, 1975, p. 345-348 (D. Pro tase).
38 Ibidem, p. 394-353.
39 N. G ude a, I. Uzu m, Castrul roman de la Pojejena. Săpăturile din anul
1970, în Banatica, II, 1973, p. 85-97; N. G ude a, Date noi despre castrul roman
de la Pojejena, în Banatica, III, 1975, p. 333-343.
40 N. G ude n, Sondajul arheologic de
la Teregova (jud. Caraş-Severin) în
Banatica, II, p. 87-101.
" „Tribuna", Cluj, XIII, 1969 ,nr. 40 din 2 octombrie, p. 6 (C. Daico vi ci u)
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natal, BANATICA, în a cărei prim număr a elaborat planul-program de cercetare care tr.ebuie să cuprindă soluţionanea unor probleme
printre care: „·cui a ·aparţirnUJt Banatul vestic în timpul stăpînirii romane
asupra Daciei? Romei sau iazigilor, sau nimăruui?"; ... „Cît a durat
dominaţia romană în sudul Banatului? Ce caracter şi profunzime a avut?
Cum s-a manifestait simbioza daco-romanilor ou neamurile oare a penetrat
în aceste ţinuturi (şarmaţii, hunii, gepizii, avari, sşavii, maghiarii)?'·. In
pante sau tangenţial, cîteva dintre problemele enunţate în planul-program
au fost abordate prin numeroasele şantiere arheologice deschise de Muzeul
Ba.inatului Timişoara (Cenad, Remetea Mare Ş.'a.) şi de cel din Reşiţa, la
care se adaugă - în ·afara oelor enunţaite mai sus - şi investigaţiile
arheologice întreprinse la mai mulrte aşezări şi fortificaţii prefeudale şi
feudale timpurii (Gornea-Ţîrchevişte, Pescari, Ilidia ş.a.).
Dintre publicaţiile ştiinţifiioe rr:ai recente, cu contribuţii şi maiteriale
arheologice, epigrafioe şi ruumismatiC'€ de pe ·teriitoriul Banatuliui, se
cuvine să menţLonrărrn împreună cu „Bana.U.oa'", vol. I-III (vol. IV, în
curs de elaborare) şi TIBISCVS (volumele I-IV de studii şi comunicări) edi·tate de Muze.Banatului din Timişoara între anii 1970-1975,
în care un loc de frunrte ·îl ocupă re:ziuLta te1e cercetărilor arheolog]ce de
la TibiscUJm, Berzovia.
In cadrul preocupărilior mai I'ecenite, de a se grupa şi edi11Ja din nou
mater1alele scrise lit1ce (Lapidare) şi tegulare sau de altă naitună de pe
te:r:i.1toriul fos1Jei provincii Dacia îrutr-o culegere de inscripţii Inscriptiones
Daciae Romanae - în oare diplomele mili1Jare şi tăbliţele cerate aiu fos:t
cuprinse într-un volum aparte (vol. I, 1975) - mater1alul epigrafie de
pe cuprinsul Banatului istoric a foot SU!pULS unui control integral şi unei
!'evizuiri ştiinţific-€ riguroase. In afara materialului aflat în primul rînd
în muzeele din Timişoo:ra, Lugoj, Caransebeş, Băile Herculane, Reşiţa,
Gornea, Arad şi Lipova s-iau corn1Jro1art în octombrie 1973 numeroase
puncte şi descoperiri epigrafice izol0!te din judeţele Arad, Timiş şi Caraş
Severin, făcîndu--se an'U!l'l1tte observaţii de nabună topografică şi arheologică. Inscripţiile litice şi de altă natură (ex. grafitti, plăcile votive [donarii] din bronz de la Gornea, Vărădia, plăcuţele cu caracter gnostic de
la Orşova ş.a.) sîDJt prezentaite după criteriul teri tor ia 1, în ordine
rtopognafioă, detel'1111ina.1tă de considerente de natură Ls1Jorico-polttico-militară, care să indă.ce păitru:n.d&ea romană dinspre sud, 1air în cadrul
teriitorial materialul epigrafie este grupat la localităţile respective şi la
rîndiul său după c.airacterul şi destinaţia epigrafelor.
Apairiţia volumului de inscripţii (IDR, III/1), oare desch1de seria de
fascicole din Dacia Superior, ou pars occidentalis - inseri.pţiile din Banat - , are menirea, ca alături de publicaţiile mai recente datorate contribuţiei unor specialişti locali sub formă de strudii şi al'tkole apărute
în „Banartioa" şi „Tibi:scu.s" sau cele cîteva monografii arheologice apă
rute („Gornea") sau în CUiI'S de elaborare („Tibiscum") să iluistJriez;e bogă1

1
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ţia de n::aterilal arheologi.te şi pI"oblematioa isto.rică largă pe care o implică
Banatul roman, şi care urmează să reprezinte o rr:odestă închinare celui
pe care-l omagiem azi, un pios monument savantului Constantin Daicov ici u -oare a sprijini1t generos şi a îrudriumat cu coonpetenţă ,această
aotivibate pe meleagurile bănă,ţene mai mult ide o jumăita.te de veac.
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AUSEINANDERSETZUNGEN UND FORSCHUNGEN ZUR EPIGRAPHIE DES
ROMISCHEN BAN ATS
(Z u s a m m e n fa s s u n g)
Vorliegende Mitteilung stellt einen Teil und eine gekiirzte Fassung der
Epigraphischen und geschichtlichen Einfilhrung zum rămischen Inschriftenband
III/! aus der Sammlung Inscriptiones Daciae Romanae dar.
Es wird von der Feststellung ausgegangen, daB sich die Humanisten - welche
den Inschriften aus dem nordlichen Teil der Provinz Dacia Superior eine groJle
Aufmerksamkeit schenkten - selten sich mit der Epigraphie aus dem siid-ostlichen
ri:imischen Banat auseinandersetzten. Eine Ausnahme bildet in dieser Hinsicht
Joannes M e zer zi u s, welcher anscheinend aufgrund eines Irrtums (Miihlbach
„Sebeş" mit „Caransebeş" verwechselnd), zwei Inschriften aus Tibiscum schon zu
Beginn des XVI Jh. veri:iffentlicht hat. Am Ende des XVII Jhs. wird ein Teil der
ri:imischen Altertiimer (Festungen, Inschriften und Steindenkmăler) aus dem Gebiet
des Eisernen Tores der Donau und des siid-westlichen Banats durch Aloisius
Mar s i g 1 i eingehend untersucht und in seiner schi:in illustrierten Monographie
Danubius Pannonico-Mysius ... festgehalten.
Im XVIII. Jh. kann man im Banat schon von systematischen epigraphischen
Forschungen sprechen, welche im Falle des beriihmten Herkules-Bades paralel!
mit den Erweiterungs-und Modernisierungsarbeiten in diesem Ort durch die i:isterreichischen kaiserlichen Behi:irden unternommen wurden. Die zur Zeit des Gouverneurs Andreas Hamilton geborgenen epigraphischen Fundobjekte wurden schon
seinerzeit von Pascalis Car y op hi 1 u s veroffentlicht, wăhrend diese zusammen
mit den zur Zeit des Gouverneurs v. Engelshofen im Jahre 1755 entdeckten
ri:imischen Altertiimern - einschlieBlich der bei ihrer Dberfiihrung nach Wien in
der Donau untergegangenen - in dem bekannten Versuch einer politischen und
natilrlichen Geschichte des temeswarer Banats von Franz Gri se 1 i n i aufgenommen wurden.
Das Inschriftenmaterial, welches in den beiden letztgenannten Werken angefiihrt wurde, ist im Laufe des XIX Jhs. in vielen Abhandlungen und Beschreibungen der Herkulesbăder, wie z.B. die von J. F. Miller, J. G. Schwarzott, A. Fodor,
J. Dorner u.a., mit mehr oder weniger epigraphischem Interesse zitiert worden.
Andere Aufsătze (z.B. die Reihe „Archăologische Annalekten" von J. Arneth) und
die Reisebeschreibungen von August Treboniu Laurian ergănzen die genannten
Monographien mit neuen epigraphischen Funden.
Die ersten romischen Inschriftensammlungen, sowohl F. J. Ne i g e bau r' s
Dacien. Aus den Ueberresten des klassischen Alterthums (1851), als auch Die
romischen Inschriften in Dacien von M. J. Ac k ne r und Fr. Mii 11 e r (1865)
bringen keine neue Hinweise und veroffentlichen das schon bekannte Inschriftenmaterial in topographischer Reihenfolge. Selbst dem Verfasser des CIL (Corpus
Inscriptionum Latinarum) Theodor M om ms e n ist es mit Ausnahme einer in
der Wiener Hofbibliothek befindlichen Inschrift aus den Banat, nicht gelungen, die
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romischen Altertilmer aus diesem Teil der romischen Provinz Dakien ZU sehen
und eingehender zu studieren.
Nachdem einige Archăologen und Geschichtsschreiber (wie: C. Torma, F. Milleker, Tim. Cipariu, Gh. Bariţiu, Ormos Sz. u.a.), welche durch die Ermittlung
einiger neuentdeckten Inschriften und das Veranstalten von archăologischen Ausgrabungen zur Entwicklung der Altertumskunde im Banat beigetragen haben în
chronologischen Reihenfolge aufgezăhlt werden, weist der Verfasser auch auf die
Grilndung des Banater Museumsvereins aus Temesvar (1872) hin. Es werden
anschlieJ3end einige Namen: Fl. Romer, V. Mihalyi, L. Bohm, O. Hirschfeld,
F. Cumont und N. Cena genannt, die mit der Forderung der Epigraphik im Banat
am Ende des 19. Jh. in engem Zusammenhang stehen.
Die archăologischen Forschungen, welche nach dem I. Weltkrieg auf dem
Gebiet des Banats durch G. G. Mateescu, I. Miloia und C. Daicoviciu veranstaltet
wurden bedeuteten eine neue und wichtige Etappe in der Erwerbung, von neuem
Inschriftenmaterial von groJ3em wissenschaftlichen und dokumentarischem Wert.
Zu diesen gesellen sich noch in den letzten 15 Jahren wichtige epigraphische
Einzelfunde (darunter die beiden Militărdiplome von Tibiscum); und schlieJ3lich
eine Reihe von Inschriften und Ziegelstempeln, welche durch systematische Ausgrabungen în Tibiscum (Jupa), Orşova, Gornea, Pojejena, Teregova, Berzovia,
Surducul Mare u.v.a. der Wissenschaft zugăngig gemacht wurden.

TIBISCUM

ŞI

DRUMURILE ROMANE DIN BANAT

lnsemnări

pe marginea unui articol

De-a lungul veacurilor, Baniaitul ai constituit o punte de 1egărtlllră
îrutre Europa apuseană şi Balcani, fapt care i-a imprimat o mare tmportanţă economi,că, poliitică şi cultllll'ală. 1nsă, din păcaite, istoria Baniaitului
cu toaite că a ireprezentait obiectul mai multor studii şi luarări monografice, priezintă şi perioade despre care inforimaţine sîrut 1acl..IJilare.
Cercetările privind epoca romană în Banat s-au bucurat de o atenţie
mai mare din partea isrtaricilor. Refe:rtlrtor la problema oonitinuităţii
locuirii după Tetragerie:a administraţiei romane (sec. IV-V e.n.) remarcăm faptiul că în uLtimele deoenii s-au înmulţit mărituiriile oe a'testă
aicea:sta, mai mult, au ,apărut ipoteze bazate pe dovezi ce arurucă o nouă
lumină ,asupra aces1tui aspect 1. 1nisă, interprietariea iizvoareloir şi a da,telor
istorice :trebuiJe făouit.ă obieotiv, strict ştiinţific, fără forţări şi ou prudenţă.
Reoent, a apăirut un artiool, oare şi-a propUJs să aducă „contribuţii
la problema continuităţii ... " 2 - după cum rezultă din însăşi titlul lucră
rii - cu referire specială l:a „castrul Timiş" (?!). La prima vedere, lucrarea pare interesantă, bine documentată, folosindu-se o bibliografi€
bogată (şi veche!), încercînd să cîştige cititorul şi pare-se, nu fără un
oareoaire succes, ou o serÎ!e de ii.interpretări, unele plauzibile pentru acceptarea teociJei formulate de a:UJtor. Dar la o 1anali:.?Jă atentă şi sisitematică
a documentelor aduse de autor se ajunge ba oonsta:tarea, că teo~Î!a formulată cu aitî1ia convingere are baze ştiiruţifioe extrem de şubrede sau
chiar inexisterute.
Despre oe este vorba? După studiul unor izvoare din antichitate şi
a lucrărilor unor istoriogriafi, autorul I. D. Suciu 'ajunge l,a iaonduzia, că
de fapt în Banat au exiJstait două Tibis.oum-uri: unul 1a Jupa şi celălalt
la Timişoara, dovedind că „avem astfel iun ,exemp1u e1ocverut al unei
localiJtăţi de pe pămîntul I"Omânesc oare, în ciuda marilor ,tronsformări
din deCUJrSul oelor două milienii de exiis:tenţă, şi-1a menţinut v;e.chiuJ nume
tracic, trecut prin influenţa romană şi tnal1JSformait în Tibisoum, Tibisoo'; 3 •
Să ne oprjm asupra mărturiilor aduse de aiutor. Se aminteşte mai
întîi, că istoridi maghiari srnt în unanimitate de acord că ,oraşul Timişoara e amplais:at pe vatra unei aşezări ,T'omarue iar ,urmele din epoca
1 vezi E. C hi r i I ă, N. G ude a, I. Strat an, Trei tezaure monetare din Banat
din secolul IV, Timişoara, 1974.
2 I. D. Su ci u, Contribuţii la problema continuităţii: castrul Timiş, în Revista
de istorie, tom. 29, 1976, 7, p. 1051-1058.
a Ibidem, p. 1058.

378

PETRU BONA -

RICHARD PETROVSZKY

romană găsite

în Timişoara au fost sintetizate într-un studiu de G. Postelnicu4. Dait.ele sînt exacte, în schimb enumerarea materialului atribuit
epocii romane provuaică nedumeriri, oa de ·exemplu: „rozeta de aur"
şi lancea de bronz nu prea par a fi mmane, la fel şi „plaoa de aramă
de scris". Urmează apoi o enumerare de m,onede descoperite la Timişoara,
în care numele împăraţilor nu nl!JIIlai că apar haotic, fără respectarea
unei cmnologii, cum se obişnuieşte în lucrările de specialitaJte, dar sinrt
şi eronate (Antonius Pius!) sau incomplete (Faustina, Iulia?). Tot referiitor la monede, se aimiilltesc lucrările lui D. Pmtase5 şi a lJUi D. Tudors
precwn şi concluzia fonmulată de acesta din urmă, că oraşul Timişoara
„se află amplasat peste vaitr:a unei aşezări rurale romane". far acum,
autorul afirmă că „greu ne vine a crede că o aşezare rurală rorr:ană să
aibă verietatea obiectelor cit şi mulţimea monedelor descoperite la Timişoara "i. De ce? Se pare că autorul nu prea a făcut cunoştinţă cu inventarul aşeză·rilor rurale romane cercetate pînă ,acum 8 . Şi în cazul Timişorii,
nu se specifică nicăieri, că obiectele enumera/te au fost găsite împreună,
:referindu-ne la o zonă mai restrirusă, chiar dimpotrivă, aUIOOirii citaţi
menţionează la unele piese 1ocuri1e de provenienţă, aflate La di.stanţe
destul de ap:reciabUe uI11Ul de aHrul - fără a mai aminti de faptul că
da.tează de-a lungul a part;ru secole, cel puţin. De altfel, chiar autorul
spune, că descoperirile s-<au făcut îll!tîmplătoc nu în urma unor săpături
siste:rr..atioe.
Insistînd asupra materialului, I. D. Sudu nu am1nteşte de deSiCoperiri de ziduri., unme de construcţii, de fortificaţii etc. Or, un castru,
cum ar fi Tibiscum, este de neînchipuit fără asemenea elemente. Iată
î111Să, că în 1aioeastă problemă nu ni se aduc nici un fel ,de dovezi, singurul
maiter:ita.l fo1osit 1a asemenea constmcţii şi amintit ca fiind descoperit la
Timişoara sÎllllt „oărămizile". Unde s-au găLSit (looul exact) şi în ce cantitate, nu se poart;e şti. Oa scuză pentru lipsa materialului „in situ", am
putea interpreta invitaţia autorului de a nu uita „că aceste descoperiri
s-au făcut întîmplăitor, nu în urma unor săpă1turi si:Sltemaitice, deoarece
4 G.
F o st e 1 n i c u, Originea oraşului Timişoara, în AnB., IV (1931), nr.
2-4, fasc. 9, 189-194 (lucrare la care nu am avut acces).
5 I. D. Suciu foloseşte impropriu termenul de „a afirma" în loc de „a
aminti", cînd spune că „D. Frotase afirmă că între 1842-1905 s-au făcut numeroase descoperiri de monede izolate ... ". La o atentă citire a lucrării lui D. Frotase
(PC, p. 178) se observă că la sfîrşitul paragrafului respectiv, fiind vorba de un
repertoriu al descoperirilor numismatice, la nota 545, autorul dă bibliografia din
care a luat respectivele informaţii. Oricum D. Frotase nu afirmă că între 18421905 s-ar fi descoperit un tezaur din timpul lui Aurelian (s.n.) - cum spune
I. D. Suciu ci „un tezaur care conţinea piese din vremea respectivă• (PC,
p. 178 adică din perioadele de după Aurelian - n.n.); vezi I. D. Suciu, op. cit„
p. 1051.
s D. Tu do r, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, ed. II, Bucureşti, 1971,
p. 55.
1 I. D. Suci u, op. cit., p. 1052.
e vezi D. Tu d or, op. cit., passim
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oraşului " 9 •

In continuare, I. D. Suciu îşi pune întrebarea oe localitate I10mană
era pe vatra aictualuluri oraş Timişoara. găsind repede răspunsul, „oonsultînd hăirţile Barna•tului din arutichi.taite". Aceste hărţi sînrt: hal'ta lui
Ptolemeu (la I. D. Suciu „Ptolomeu"), Tabula P·eutingeriană şi Cosanognafia Geografului anonim din Ravena. Informaţia privind datarea Tabulei Peutingeriene, ca fiind întocmită în sec. al IV-lea este inexactă,
după ultimele cercetări redactiarea ei s-.a făeuit în sec. al III-lea, între 261
e.n. şi retragerea aureliană, după unii autori1°, iar după alţii 11 copia
de -oare dispunem azi, a fost exeootată prin sec. al XIII-lea după o al:ta
din sec. al IV-lea - original fiind redaotat în prima jumătate a sec. al
III-lea e.n.
II118.1inte de a treoe la analiza T1abulei Peutingeriene, I. D. Suciu se
opI'eşte puţin a.supra m..1:melui fluviului Tisa, arătînd, că în •anrtichHate
p'Înă tîrziu în evul mediu purta nume1e de Tibiscus. Se pair·e înisă, că
hid:ronimul aoesita a apărurt abia în urma erorii fă1cute de Ptolemeu. ASltfel, deja V. Pârvan observă ·aceSit fapt, cînd spune: „no:tăm că la Pto-lemeus (III, 7, 1) Tisia se nurrneşte gn~iit TL~tcrxoi;
în loc de Pathissus
ori Tisia (d. MliHer, p. 441), d:ar nrume1e aproximativ exact e itoouşi păs
trat chiar la el în numele de oraş de pe Tisa, 7t1Xp't'tcrxov" 12. Că la alţi autori apare srub alt nume, menţionează 1tot Pârvian: „Nu:mirea Tisei 1a Ammianus, XVII, 13, 4, P:amhi&cus şi la Plinius, N.h., IV 12 (25), 80, Pathissus. Denumirrea 7tixptcroi; (p. 313) o cunoaşte şi Strabo, sub forma coruptă"13.

Cormentî111d puţin mai pe 1axg Tabula Peutingeriană (fig. 1) 14 , autorul de mai sus amiruteşte, ·că ea a fost 1ai1căituită după păiră.sirea Daciei,
„deo<:weoe nu oupr:inde toată Dacia d doar Baniatul, Crişana, Tmnsilvania, Bucovina, o parte din Moldova şi Ţara Românească". Tocmai că
aceasta pledează perul:I'u o vechime mai mare a hărţii, nefiind o hartă
militară, cum se susţine reoerut, nu av·ea nici un :r:ost să se întocmească
o hartă a uniei provincii abandonate. De fapt, problema datei înrtoomirii
Tabulei PeUJtingeriene nu este nici pÎIIlă la ·ora actuală darifica.rtă, eristînd
şi acUJm încă o sierie de păreri deosiebirtJe, cum se arăta mai sUJS.
Hefer:i·tor la Banat trebuie să priecizăm, că 'Dabula prezintă doair cele
două drumuri principale, celelalte de interes secundar nu sîillt amintite.
Menţion:ăm doar oele trei drumuri mai impwballlte idellltifioate pe teren.
a. Drumul ce tI"ece prin Valea Almăjului, plecînd de 1a Lăpuşnicel treoe
pe lîngă Dalboşeţ, apoi Cărbunairi de unde porneşte spre nord-vest, uni9

I. D. Su c i u, op. cit., p. 1052.

vezi Izvoare, vol. I, p. 737 (cu bibliografia respectivă); C. Daicoviciu,
în Ist.Rom„ vol. I, p. LVI; H. Daicoviciu, în DIVR, p. 561.
11 D. Tudor, Arh.rom., p. 102.
12 V. P â r va n, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucure~ti, 1926, p. 267-268.
13 Ibidem, p. 269.
" I. D. Suciu, op .cit„ p. 1053.
10
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ficîndu-se cu drumul Lederata:-Tibis.oum, probabil pe l,a Vărădia. Urmînd itinerariul acestui drmm s-a constatat prezenţa a cîtorva aşa-numite
„statio'' sau „mansio" situate una de alta la cîte o di!Sltanţă normală de
marş (cca. 30 km), începînd cu cel de la Lăpuşnicel (locul „Cetate"), urmează cel de la Dalboşeţ (locul „Dragomireana„) şi cel de la CărbWllari
(locul „Boiştea'·). b. Drumrul rnman ce porneşte la nord de Surducul Mare,
trece pe lingă Doclin, Bini!1 şi iese la Bocşa, de unde conitinuă spre Ramna, unificîndu-se cu cel ce vine dinspre Surducul Mare - Fizeş-Berzovia
ajugind pesite Duleu, Fîrliug, Comuţel-Banat la Tibiscurn. c. Cel de-al
treilea drum este a:cela care foce legătura Banatului de sud ou linia Mureşului, pe la looalitatea Bulci. La acesta nu sintem în situaţia de a se
prezenta cu certitunide locul df p.ornire (probabil Tibiscum), doar că trece
în apropiere de localităţile Sacru, Cridowi., Jdioara, Sărăz,ani, Răchita,
Pădurani, fiind localizat în unele porţiuni pe teren. Probabil că vor fi
existat şi o serie de alte drumuri construite în funcţie de necesităţile
din acele vremuri. Insă un drum roman care să lege Banatul de sud cu
zona actualului oraş Timişoara nu a putut fi nicăieri identificat.
Avînd Tabula Pellltingeriană în faţă se pare la prima vedere, că avem
de-a face cu două localităţi cu numele de Tibiscum. De fapt, este vorba
de una şi aceeaşi localitate, părerie neaccepta·tă de I. D. Suciu, care identifică pe amintita Tabulă „două oraşe Tibiscum: unul la nord-vest, care
este cap de linie (s.n.) şi altul mai spre sud de unde drumul se îndreaptă spre Sarmizegetusia". Explicaţia dată de D~sa este următoarea:
„Fenomenul era obişnuit la romani, ca de altfel şi la români, de a da
acelaşi n'llIIle la diverse locali tă ţi". Este adevărat că romanii obişnuiau să
dea acelaşi nume la localităţi diferite, numai că acestea se găseau la
distanţe apreciabile una de alta şi în cazul nostru dacă aşa ar fi fosit
în realitate, trebuia să ducă neapărat la veşnice confuzii, mai ales că
ambele localităţi ar fi fost sirtuate lingă rîul Tibi'50us. Iar exemplllll dat
de I. D. Suciu este gr.eşiit, deoarece pe Tabula Peutingeriană nu apare
nurrne1e de Acmonia oi Agnaviae lîngă Sarmizegetusa, iar în Asia Mică
- Agmonia şi nu Acmonia.
Pe teritoriul Daciei romane este destul de rnr întîlni.ită si:tuaţia în
care o 1ooaliitaite îşi ia numele de La rîul carie 1treoe prin apropiere, iair
I. D. Suci.lu susţine, că „în Banat avem de a fa.ce ou două oraşe Tibiscum,
care şi-au luat numele de la rîul Timiş", arătînd că ide afoi a porniit
„1oonfuziia at1t a uoor geografi români cît şi Sltlrăini". Găseşte însă, geografi „care s-au ocupat de problemă" şi care „au sesizat cele două oraşe
d:iferitie şi le-au situait în puncte diferite". Să reanalizăm pe rînd părerile
a:cestora referi1tor la problema în discuţie.
Primul este geografiul francez D'Anville, care (pe la 1768!, cînd
apare lJU:crarea sa Geographie ancienne abregee, .t. I, p. 314-315)1 5 spune
că „Tibiscus (nu Tibiscum s.n.) unde duce o şosea romană plecînd de
la Viminacium este Timişoara şi din acest loc o altă şosea intrînd prin
15 Pentru că lucrarea lui D'Anville nu ne-a fost accesibilă, sîntem
folosim datele oferite de I. D. Suciu, op. cit., p. 1053, nota 20.
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defileuri în Tnansilvanta, înitîlrueş:te la teşirea lor oraşul care a foSit dominant în toată ţara şi care sub numele de Sarmizegetusa a servit de
reşedinţă lui Decebal". In primul rînd se pune întrebarea dacă D'Anville
a vizitat vreodată Banatul (foipt despre care nu sîI11tem informaţi) sau
s-a lăsat condus de asemănarea celor două nume, ştiind despre Timişoara
doar că esite si1tuată în această zonă. Se pare însă, că cor.fundă Sarmizegetusa Regia (capitala lui Decebal) cu Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
aceasta reieşind din descrierea itinerariului drumului roman, care intrînd
prin defileuri în Transilvania (desigur Porţile de Fier ale Transilvaniei),
întîlneşte la ieşirea din defileu oraşul Sarmizegetusa. De fapt este \·orba
despre Ulpia Traiama Sarmiz.egetusa, capitala Daciei romane, care nu
a servit niciodată ca reşedinţă lui Decebal, neexistînd pe vremea acestuia,
probabil, nici măcar ca aşezare rurală. Iar 1a Sarmizegetusa Regia, autorul francez nu putea să se refere, deoarece nu corespunde situării geografice pe de o parte, iar pe de alta, pe vremea aceea nu era încă localizată şi D'Anville nu putea să aibă cunoştinţă de ea 16 .
ASiupra unmăto:riului aUJtor amintit, Friedrich August Ukert, stăruim
mai puţin, bibliografia respectivă nefiindiu-ne accesibilă 1 i, însă şi aici
trebuie să remarcăm un ,amănunt. I. D. Suciu spune că „Ukert distinge
şi el două drumuri: primul, Viminacium-Arcidava 'termînîndu-se la Tibisco, pe care îl localizează la Timişoara" (s.n.), dind alături cirtatul în
original: „Tibi.s.oo, bei Btolemaus und Illach Inschriften Tibiscum, bei Temesvar„, ceea ce, în traducere corectă înseamnă: „T~bisco, la P1tolemeu
şi după inscripţii Tibiscum pe la Timişoara". Arată însă, în continuare
că „Mailllier:t coillSideră Timisoo în a.oelaşi loc cu Tirisoo mai sus numit
ceea ce este greu de aooeptiat". !Illtr-:adevăr, se pare, că Ukert nu era
convins că este vorba de una şi aceeaşi localitate, însă nu dă (cel puţin
în fragmentul amintit de I. D. Suciu) nici un argument. Ukert nu
prea cunoaşte situaţia în realitate. O recunoaşte şi I. D. Suciu, care menţionează, că Ukert siituează Tibiscum-ul lîngă oomuna de azi Căvăran
(fiind de fapt o dovadă că geograful aminrtirt ruu cunoaşte zona), făcind
pe de a1tă parte şi „mica" conf1ume de a da dreprt Loc de provenienţă a
celor şaprte inscripţii (prinltre care şi oea ,oe menţionează Munioipium Tibiscum) Timişoara şi nu Jupa 1s.
Cel de...J.al treilea aiutor menţionait de I. D. Suciu este însuşi Konrad
MiHer, cel care a publi1oat în repetate rînduri TiabuLa PeUJtingeriană. Asupra •acestui,a merită să nie oprim mai pe larg, deoarece aici ni se oferă un
exemplu al modului cum I. D. Suciu găseşte dovezi pentru susţinerea ipotezei sal,e. Din acest motiv sîntem obligaţi a reda .aliniiaitul respectiv: „ReDespre istoricul cercetărilor arheologice la Sarmizegetusa: S. J a k 6, Cercearheologice la cetatea Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804 (I), în
ActaMN, III, 1966, p. 103-120; idem, Date privitoare la cercetările arheologice
de la Grădiştea Muncelului în anul 1803, în ActaMN, V, 1968, p. 433-443; partea
II-IV, în ActaMN, VIII, 1971, p. 439-455; IX, 1972, p. 587-602; X, 1973,
16

tări

p. 615-639.
11

I. D. Suciu, op. cit., p. 1054, nota 21.

1s Ibidem, p. 1054.
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luînd problem1a în 1916, Konrad Miller, deşi consideră ambele oraşe Tibiscum ca unul singur, to.tuşi srusţinie că nu e greşit (s.n.) a căruta amplasarea centrului Ti bi·sicum lîngă Tisa". Şi unmează ;textul originial în limba germană: „Keinesfalls ist Tibisco am Tibiscus (Theiss) zu suchen", ceea
oe înseamnă în ·tmducere corectă: „In nici un caz (s.n.) nu trebuie căutat
Tibi&oo pe Tibiscus (Tisa)". mtuaiţia este clară şi fără echivoc. Nu însă
pentru I. D. Suciu, care mai întîi ne spune, că K. MiUer „susţine că nu
e greş1t a căuta .amplasarea centrului Tibisoum lingă Tisa", arăitînd în
continuare, ·că „Nesiguranţa (s.n.) lui Miller în privinţa localizării provine tocmai din faptul că pe Tabula Peutinge11iană apar două localităţi
cu nume iderntioe" apoi că Miller „admite (s.n.) exi.stien~a unui castru
Tibiscu:m în aipropierea Tisei, deci la Timişoara" (s.n.), oa în oonc1uzie
să coootat.e, că „geografii a111ticMtăţii D'AnviUe, Fried. Aug. Ukert şi
Konrad Miller (s.n.) îl ampl1asează (este vorba de TibiSicl.lJITl n.n.) pe
locul actualului oraş Timişoa:rarn.
Dacă pînă acum, dovezHe erau mai mu1t sau mai puţin a.cceptabile
ceea ce ur1rnează în expunerea ipotezei lui I. D. Sudu este de-a dreptul
spectaoulos. Autorul nu numai că nu ţine seama de nişte .riealiităţi din
vremea stăpînirii romane, dar nid de ·ce1'e din vremea noastră. Să nu
aibă oare cunoştinţă de descoperirile arheologice ce s-au făcut în ultimul
secol? Sau ignorează efortul depus de eîoteva gene:riaţii de arheo1ogi şi
istorici?
Dar să urmărim în corutinuare ·expurnerea. I. D. Suciu a început să
măsoare dis1tanţJa. de la Aroidava (Vărădia) la Tibiscum (Timişoara), obţinînd ·o distanţă .aproximativ aceeaşi (78,7 km) cu oea in1dicaită de Tabula Peutinge:r:iană (49 mdle rnmane = 72,7 km), diforenţa fiind foarte
mică, de 6 km. Insă a pornit cu presupunerea că d:riumuJ :rioman urma
aproape aceeaşi rută pe care .o urmează driumul 1aotual. Acum se ivesc
două întrebări: 1. unde (în ce liooalÎlta1te) s-ia constaitait pînă în prezent
exisitenţ:a pe teren, pe o porţiune cîrt de mică, a d!'U!I!1'U1uii. 1I1oman, referindu-ne la pa'J'ltea de drum dintre Berzovia şi pretinsul Tibisoum = Timişoara? şi 2. cum s-a construiit druunul .acesta pr-i·rutr~o zonă, ca.re pe
vremea aceea se ştie, că era mlăştinoasă 20 . Prin amintita mlaştină, numai
aşa putJea fi oonstnuit drumul, dacă se ridica un :r:ambleu ale cănui urme
trebutau să se păstneze pînă astăzi. Dar, pînă în prezent, niciunde pe
amintita rută nu este menţionat vreun drum roman sau vreo urmă a celor
două localităţi amintite în Tabula Peutingeriană: Azizis şi Caput bubali.
Că distanţele corespund este probabil o simplă întîmplare, dar tot aproximaitiv corespund şi pe ruta reală a drumului. Mai departe se spune că
„de la Vă1rădia la Tibiscum = Jupa, Tabu1a Peutinger.iană nu indică un
drum diriect, deci nu sie poa:te calcula disitan~a" 21 • Deetgur, dacă se 1acceptă
Ibidem, p. 1054 şi 1058.
Daicoviciu, Dacica, p. 276; O. Rău ţ, R. Petrov s z k y, O. B o z u.
Drumurile romane din Banat (comunicare prezentată la Simpozionul ,.In memoriam
C. Daicoviciu~, Caransebeş, martie 1977), în Banatica IV, 1977 (în curs de
19

° C.

2

apariţie).

21

I. D. Suciu, op. cit., p. 1055.
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părerea preconcepută a autorului, carie în fraza urmăboare declară că
„aşadar, şoseaua care unea Arcidava cu Tibiscum =
Timişoaira corespunde distanţei de azi .şi nu există o şosea directi\. Arcidiava - Tibiscum

mulţi arheologi s-au străduit degeaba să oaute
pe rtenen a1tîrt drumul cît şi localităţile dintre Vărădia

= Jupa!" In cazul acesta,
şi să iderutifice
şi Jupa.

Tot~i nu putem să nu ne oprim asupra notei 26 de la pagina 1055,
care este extrem de ~nteriesarută prin corectura făcută de autor in,terpretării date de Traian Simu. Acesta, „credea că distanţa dintre Caput
Bubali şi Tibisoum = Jupa e «Soooitită greşit numai •trei mile» în Tabula
Peutingeriană. Distanţa nu e soootirtă greşit ci interpretarea lui e greşită
deoarece el făcea calcu1ul distan~ei între Capul Bubali şi Tibiscum = Jupa şi în acest caz distanţa nu se potrivea. Dar între Caput Bubali şi Tibiscum = Timişoara «soooteala» e •exaotă !" Trebuie să analizăm din nou
cum este cu „socoteala" aceasta. Traian Simu a făCUit numaii. aparent o
greşeală, fiindcă Tabula Peutingeriană în realitate menţionează o distanţă
de 10 mile între Caput bubali şi Tibiscum şi nu 3 mile (cum vedem că
o preia direct şi I.D.Suciu fără să observe greşeala făcUJtă de Traian Simu). Distanţa de 3 mile este indicată pe Tabulă între localităţile Azizis
şi Caput bubali 22 . Se pare însă, că pe Tabulă aceste două distanţe au fost,
probabil, din greşeală inversate, deoarece situaţia din teren confirmă acest
lucru. Revenind însă la „socoteala" lUJi I. D. Sudu sîntem nedumeriţi
asupra faptului cum de..,a !"euşiJt să ajUJngă La ooncluzi1a că „între CapUJt
Bubali şi Tibiscum = Timişoara «soooteala» este exactă", fiindcă nu
aminiteşrte în lucrare, despre loaul actual unde se situează acel misterios
Caput Bubali! Şi perutru a măsura această distanţă este neapărartă nevoie de localizarea .amintitei aşezări. pentru a vedea în ce măsură corespunde T:abulei Peutingeriene.
Nici menţionarea mărturiilor aduse de Cosmografia Geografului anonim din Ravena nu duce la o fundamentare mai temeinică a afirmaţiilor
lui I. D. Suciu. Acest geogl'af, care şi-a creat opera la sfilrşitul sec. al
VII-lea, a folosit lucrările unor autori mai vechi, mai mul1t sau mai
puţin informaţi. Prinitre alrt:ele se pare că a folosit (tot prin intermediul
\Teunui scriitor mai vechi) şi un i~tiniera.r miliitar saiu de 1altă natură în
care au fost trecute şi localităţile situate de-a lungul dPumurifor romane
din Banat. AceaS1ta r·eiese din ordinea corectă în oare sînt aminiti:te localităţile. I:npărţil'ea oraşelor din Dacia făoUJtă de Geogr,aful anonim şi pe
care o amiruteşte I. D. Suciu, nu este aiUt de categorică cum ne-a fost
prezentată: în oraşe despre care Geograful anonim a citit că au existat în
ve,chime şi o altă oaitegorie a celor care existau (s.n.) în vremea lui.
Aceasta deoarece, după enumerarea primelor: Drubetis, Medilas, Pretorich, Panonin, GaZJanam, Masclunis şi Tibis, care se leagă cu oraşul
Acmonia din provincia Moesia (plasare greşită făcută de Geograful ano22 K. M i 11 e r, W eltkarte des Castorius genannt die
Peutinger'sche Tafd,
Ravensburg, 1888, segm. VII, 3-4.
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nim), spune „de .asemenea în altă pante există (sînt) oraşe chiar în Dacii
anume: Tema, Tiviscum, Guibali, Zi·zis, Bersovia, Arcidaba, Canonia,
Potula, Baoaiuais" 23 • Reiese astfel, că aIUJtorul Cosmographiei prezintă mai
întîi locaHtăţile de pe al doi1ea d:rum de la Dunărie in oridinea aşezării
lor de-a lungul drumului (fără D1erna), începînd cu Droberta şi terminînid cu Tibiscum (oare apare sub forma ooruptă „Tibis", La fel ca şi celelalte nume de loooHtăţi). Urmează 1ooa1irtăţile de pe pdmul drum, în ordine inversă însă, începînd ·cu Tema, Tiviscum şi unnătJoairele către Dună.re. Situaţia aceasta, în care Geograful trece de 1a prezentarea localităţilor despre care a citit că au existat, la prezentarea celorlalte prin verbul sînt în . . . (sunt), nu esite singulară, deoan">ece, o situaţie iderutică
apare 1a acelaşi aiUto'I' mai sus, în text (IV, 7, p. 49-50) 24, unde, după
prezeruta'I'ea looalittăţilor din Moesia, continuă ou: „de asemenea, peste
iluvtul Dunăriea sînt (s.n.) or.a~ele Moesiiei Inferioare (în ·riealitate ale Daciei - s.n.) şi ·anlUllle, PoroHSIS05, Certie, Largiana, OptJatiana ... " 25 • Ia.r
aceste localiităţi din Triansilvania sigur nu mai exisitaiu pe vr·emea Geografului. Astfel, nid această oaitegrnrisine nu este prea convingătoare. To·tvdată, nu avem vneo dovată Cl['heologi'Că, oa 1aoeste Localităţi menţionate
(referindu-ne la cele din Banait:) să fii fost looui1te sau că ar mai fi existat la sfîrşitul sec. al VII-lea. Acest fapt nici nu este posibil datorită nă
vălirilor şi chiar stăpînirilor difieri<telor popoare migmtoare, ce s-au perindat prin această regiune. Că Geograful din Ravena nu a remarcat poate
identitatea celor două localităţi pe care le menţionează şi anume „Tibis"
şi „Tiviscum" este posibil şi explicabil însă nici nu poate fi folosit ca
dovadă pentru susţinerea contrariului. Curioasă este totuşi concluzia la
care ajunge I. D. Suciu şi anume că: „Geograful din Ravena face distincţie
între cele două Tibiscum: Tibiscum = Jupa situat pe drumul al doilea
ce intra în Dacia pe la Drobeta şi care în secolul VII era dispărut şi Tibiscum =Timişoara care exista în secolul VII fiind enumerat printre oraşele
de pe primul drum ce pătrundea de la Viminacium prin Arcidava în
Dacia, prelungindu-se pînă la Timişoara" 26 .
Criitkînd pe nedrept pe Al. Băr·cădlă, fiindcă nu sesizează cele două
oriaş.e diferite (după păre!'ea lui I. D. Suciu) dar cu acel1aşi nume, Tibiscum, I. D. Suciu atribuie iillUJtil un merit deosebit celor doi editori germani ai Cosmographiei Raveruatu1ui, M. Pindar şi G. Pa'I"they, care „fac
distincţia între cele două localităţi diferiite dar cu 1 ace1aşi nume: Tivisco
iux·tia Mascliaruis" şi „Tivisco iux;tia Caput Bubali". De fapt, nu se face
nid o distinc~ei dacă ţinem seama de părerea unanimă a cercetătorilor,
că ambele Tibisoum-uri menţioI11aite şi pe T·abuLa P·eutingeriană sînt în
reaHta1te unul singur, localizat la Jupa, iar 1ambele localităţi, Masdia:nis
şi Caput Bubali sînt în apriopi·ere de Tibiiscum, doar că una este situată
şi

2a Fontes, vol. II, p. 580-581.
Ibidem.
2s Ibidem, nota 5.
26 I. D. Su ci u, op. cit„ p. 1055.
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pe drumul Di'erna - Tibioou.m, iair cealaltă pe drumul Lederata-Tibiscum, adverbul iuxta însemnînd şi lingă şi după.
Oprindu-ne aid ou comentariul măl'turiilor ce ne-au fost prezentate
în lucrarea sa de 'către I. D. Suciu, dorim a mai face doar cîteva completări referi,toal'e la aooaSltă probliemă.
Cercetăirile arheologioe ce se efectuează de cîrbeva decenii (ou întreruperi) la Jupa (jud. Caraş-Severin), iderutifi:cată cu arnticul Tibiscum,
au sccs la iveală, în afară de un bogat material arheologic, urmele castruluii, ale canabae-lor şi ale oraşului roman, ce a avut rangul de „municipium", toate ocupînd o supr,afaţă de teren de peste 30 ha. Nici nu este
de mirare această mare întindere, fiind cunoscut faptul că Tibiscum era
principalul oraş roman din Banat, conLS<ti:tuind în acelaişi timp punctul
de trecere a celor două drumuri imperiale. Această aifirimaţie (neooncordantă ·CU a lui I. D. Suciu) se bazează în primul rînd pe identificarea pe
teren a urmelor acestor drumuri. Nu este cazul să intrăm în ,amănunte,
problema drurrnurilor romane din Banat constituind tema ·unei alite lucrări27, aminitim ,totuşi, că porţiunea de drum cuprinsă între Berzobis
şi Tibi,scum a fost idenitifiootă pe teren, confirmînd ruta ip01tetică propusă
de majoritatea cercetătOlriLor.
Revenind la ipoteza lui I. D. Suciu se mai pun cîteva întrebări: de ce
pe TabuLa Pewtingeriană acel simbol cu două turnuri nu apare pe acel
Tivisco menţionat pe ruta Dierna-Sarmizegetusa ci pe celălalt, ş:tiindu-se
că aicele siimboLuri figurează numai la 1ooaliltăţi de o importanţă deo5ebită
cum a fost minicipiul Tibiscum? Pe de altă parte, de ce pe Tabula Peutingeriană nu apare o aHă şosea, care să plece din acel cap de linie 2 s, care
este „Tibi·soum = Timişoarn" şi ·să ,ajungă lia Sairmizegetu.sia? Unul dintre
motiveLe pentI'lll oa·re pe Tabula Peutingeriană apare de două ori numele de Tibiscum pare a fi de ordin cartografic. Modul de desenare a
hărţii, distanţele dirutre doruă localităţi încercînd să fiie proporţiona.Le cu
distanţele indicate prin cifrele romane, nu a permis o apriopiere mai mare,
eventual o unifioare a celor două drumuri la Tibi:.scwn, că altfol segmen~
te1e de drum între localiităţile dintr,e Arddava şi Tibiscum ar fi ieşiit
(foarte) disproporţionat. Pe de altă parte, se pare că aUJtorul originalulud
OllllJOştea destul de ex,act situaţia din teiren. Intr~aidevăr, cerceitările recente de teren au confirm& sirtm1aţia de pe Tabula Peutingeriană (fig. 2).
DrumuJ imperial ce vine dinspre Dierrua tirece prin Caransebeş, continuinid pe malul drept al Timişului, pe mairginea primei iterase, înarintînd
pe direcţia Jupa. La o distanţă de aproxima,tiv 2 klm înainte de Jupa urmează marginea terasei oe ooteşte spre est în v,alea Bistrei, .trecînd pe
lîngă saitul Iaiz şi înaintînd înspre Porţile de Fier ,ale Trianrsilvaruiei. Astfel
s-a stabilit că drumul imperial ruu tr.ece prin Tiibiscum ci ooteşte la
dreapta pe valea Bistrei în sus. Există însă un drUJm, care face legă,tura
cu oraşiul Tibiscum (si1tuat pe malul drept al Tim1şului) de unde peste un
pod se pubea rtrece Timişul, pentru a ajunge în castru, .conrt:inuînd dl'UllTlul
27 o. Rău ţ, R. p e t ro Vs z k Y.
2e I. D. S u ci u, op. cit„ p. 1053.

o.

B o z u. op. cit.
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mai depax:te sipr.e Berzovira. Un alt drum porneşte din oraş spre est, unificîndu-se cu drumul imperial în apropierea satului Iaz. Tocmai în acest
loc au ieşilt la iveală urmele uniei construcţii ce pare a avea un caracter
admints:trrativ, presupunere ba3aită şi pe faptul că în construcţia ei s-au
folosit şi cărămizi, ţigle şi olane cu stampila CIS (Cohors I Sargitariorum)29 şi CIV (Cohors I VindeHoorum) - ·altestată la Tibiscum după an.ul
157 e.n. 30 . Aceasta indică şi data construirii (sau a unei eventuale refaceri)
în vremea împăratului Marcus Aurelilus, poate ou ocazia unor reparaţii la dru1rnud sau a unor măsuri adm[nistraitive, ştiindu-se că rtocmai
în această perioadă au avut loc 11JSemenea acţiuni.
Cu ocaziia săpălturilor din 1976 au apă.rut fragmentele unei inscripţii
(deocamdată neîntregibilă), parţial pubHcartă 3 1, în iacelaşi loc.
Prezenţa acelui Tivisco pe Tabula Peutingeriană, între Masclianis
şi Agnavi,ae, pe drumul Tierna Sanmategte32 , ar putea indica rtocmai
aoest punct mai sus aminUt (pe teren, în apropiere de Iaz), unde se unifică dT'UIIl1urile, fiind posibil oa amintita construcţie să fii fost un punct
de control, de vamă.
In concluzi·e dorim a sublinia, că nu ·oontesităm prezenţa unor urme
de locuire romană şi postro:mană pe raza oraşului Timişoara, ci identificarea aruticului Tibiscum cu aminti:tul oraş. Pentru susţinerea unei asemenea teorii este necesar să fie aduse argumente serioase, în prim.ul
rînd material arheologic concret, ţinîndu-se seama de stadiul actual al
cercetărilor arheologice şi nu numai de părerHe ·unor istoriografi mai
vechi, ale căror lucrări sînt deja depăşHe.
PETRU BONA -
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TIBISCUM UND DIE ROMISCHEN STRAl3EN IM BANAT
Aufzeichnungen am Rande eines Artikels
(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Die Autoren analysieren kritisch einen neulich erschienenen von I. D. Suciu
in Revista de istorie, tom. 29, 1976, 7, p. 1051-1058, unterzeichneten Artikel in
welchem behauptet wird dal3 es wăhrend der romischen Herrschaft im Banat
eigentlich zwei gleichnamige Ortschaften gegeben hat undzwar Tibiscum
Jupa
(Kreis Caraş-Severin) und Tibiscum
Timişoara. Mit Hilfe derselben vom erwăhnten Autor angefiihrten Geschichtsquellen sowie der Ergebnisse der neuesten
archăologischen Forschungen versuchen die Autoren diese Theorie zu widerlegen
und die Existenz eines einzigen Tibiscums, welches schon im vorigen Jahrhundert
bei Jupa (in der Umgebung von Caransebeş) lokalisiert wurde, zu beweisen.

=

=

29 L. G ro z a, V. W o 11 ma n n, Două inscripţii romane din zona Caransebeş,
în ActaMN, XIII, 1976, p. 166-168, nr. 3.
30 N. G ost ar,
Unităţile militare din castrul roman de la Tibiscum, în
ActaMN, V, 1968, p. 476.
81 L. Groza, V. W o 11 man n, op. cit., p. 166, nr. 2, p. 167, fig. 3.
12 K. Mi 11 e r, op. cit„ segm. VII. 4.

PIPPO SPANO ŞI LUPTA ANTIOTOMANA !N BANAT !N PRIMELE
DECENII ALE SECOLULUI AL XV-LEA

Ultimul pătrar al secoluliui al XIV-lea. a adus cu sine un nou
pericol penfru sud-estul Europei: per1co1ul otoman. Primele con,tacte
ale turcilor cu Europa au avut loc 1a 1356 cînd au cuceri1t Galipolli.
Următoarele decenii au marcat înoepu1bul expansiunii otomane în Balcani şi rînd pe rînd, rega tele, ţaratele şi despotatele grieceşti, bulgare,
albanez.e, sîrbeşti au cunosout puterea turcilor otomani. In 1371 s-a
desfăşwrat lupta pe rîul Mariţa la Cirmen cîştig.aită de turci, în 1387
lupta de la Ploenik (pe rîul Toplica) cu participarea sîrbilor, bulgarilor
şi bosniecHor, victoria surîzîndiu-le acestora, dar un ,an mai tîrziu otomanii nu ma.ii pot fi opriţi. La 15 iunie 1389 în lupta de la Kosoovopolje
cad atît sultanul Murad I cit şi despotul sîrb Lazăr, dar noul sultan
Baiazid I îşi apropie viotoria. Este prima mare luptă pe ca!'e turcii
o dau pentru stăpînirea Dunării inferioa;re.
ŢărHe Române şi regaitul Ungariei sîrut din ce în ce mai presiate
de iminenţa pericolului otoman. Regele Unga-riei Sigismund de Luxemburg a pătruns în Serbia în septembrie 1389 iar în îniaintair:ea sa a reuşit
să cuceirea:scă cetăţile Branicevo, Boric şi Chesnekt, făr.ă însă a putea
şi a şti exploaita sirtuaţia fav~abilă creată. Reveniri în sudul fluviului
sînt amirutite şi perntru anii 1391-13922, dar acestea sînt o urmare a
îmbunMăţirii raporituri1or cu domnllll Ţării Româneşti Mircea cel Bătrîn.
ln febriuarie 1392 sîrut din nou consemnate 3 lupte la ho.tar:ul dunăirean
al Banatului. In vara aceluiaşi an armata regală, concentrată încă din
primăvară în partea sudică a ţinutului, a trecut Dunărea pe la Cuvin,
îndreptîndu-se spre in:terioll"ul Serbiei pe valea Moraviei. In cale i-a ieşit
Baiazid cu forţe numeroase, în:să fără a-l împiedica pe Sigismund să
păitrundă în interioc. La 9 iulie armata regală este în ţinutul Brancho 4
unde se ciocneşte cu duşmanul lîngă .ce1ta tea Boric, după ca·re îşi continuă
iruain1tar,ea spre sud pînă la cetatea Izdril. Intre aceste evenimente trebuie siituait şi asediul cetăţii Golubac, probabil pe la sfîrşi.tul lunii irulie.
Campania se încheie la 9 august oda1tă cu trecerea annatei pe malul
nordic al Dunării. Din surse turceşti reiese 5 că încă în cursul .anului 1'191
1

1

1

1

I p est y Frigyes o r t V a y Tivadar, Oklevelek Temesvcirmegye es Temesvcir
vdros Wrtenetehez, vol. I, Bratislava 1896, p. 490.

Hurmuz a k i, I/2, p. 348-349.
a F. Pe st y, S:zorenyvm, vol. III, documentul 19.
4 * ·~ *, Zichy csalad okmanytar, Budapest, 1890, vol. VI, p. 239.
5 L 6 v e n k I a u Hans, Annales sultanorz:,m Othomanicarum, Frankfurt, 1596,
2

p. 14
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un corp de 006te otomană oondus de către Firuz-bei a trecut în Ţara
a prădat-o.
Necesitatea creerii unui front comun antiotoman al ţ.ărilor dunărene
s-a făcut simţită cu şi ma:i mare acuitate în oondiţiile de după victoria
de la Rovine şi ale pustiirii ţării de către turci, iair tratativele purtate
între Mircea şi Sigisrr:und în toamna anului 1394 au fost finalizate la
7 maiitie 1395 la Braşov printr....un traitat de alianţă. Campania comună
a celor doi s-a desfăşurat însă de abia în iulie-august şi s-a încheiat
cu succes deplin, fiind reouceri1tă ou acest prilej şi cetatea Nicopole Mic 6 •
Toamna aceluiaşi an a fost folosită de turci pentru o nouă incursiune
în Ţara Românească şi BaTIJ3lt. Aici, turcii, pătrunşi în Car~ şi Timiş,
sînt ajunşi din urmă la Ciacova de armata condusă de către comitele
Nicolae şi învinşi în unma unui atac de noapte.
Marea oruciadă anit:iotomană din 1396 a avut ca punct de adunare
şi pleoare Banatul. Cruciaţii au 1trecurt; Dunărea pe la Porţile de Fier,
au cucerirt Vidinul şi s-au îrudrep1Jait spre cimpia Nicopolelui. Ziua de
28 septembrie 1396 a consfinţit însă eşecul rtacticii de luptă feudale în
faţa celei otomane dar a însemnart, pe de altă pal'te, o agresiune repetată
asupra ţărilor riverane Dunăirii. Incursiunile otomane în stînga fluviului
devin fenomene obişnuirte, aşa cum se îrutîmplă la 1397, cînd reuşesc
să cucerească oetaibea Silistra.
Dieta de la Timişoar:a din 1397 a srtabilit obltgiaitivirbatea serviciului
militar pentru nobilimea Ungariei şi a luat măsuri de întărrire a graniţei
bănăţene şi, implicit, a cetăţilor de aici. Pregărtiri miliJtal"e se desfăşoară
şi în 1398 dar o incursiune turcească are loc de abia în 1399 în Ţara
Românească, iair în 1400 BaJiazid porneşte atacul pe mai multe fronturi:
asediul Constantinopolului, expediţie de pradă în Ţara Românească şi
Ungaria, ia.ceasta. avînd ca punct final Banatul. Miroea a reuşirt să obţină
o nJ01uă victorie, z~obind arunarta pătrunsă în Muntenia, iiar din totalul
oelor 66.000 1turd au ma'i scăpat doar 3.000 după afinnaţiile izvoare1or7 •
Următorii iani au fost mai liniştiţi întirudrt Baia.zid iavea de înfruntat
pe mongolii lui Timur Lenk. Fac e~cepţie incursiunile i·zolate ale paşilor
de margine, incursiuni caire se lim~tează însă la jefuirea şi lrua.JDea în.
robie a poplliaţi·ei din ţinut. Noi eforturi au fost iilltreprin:se în cursul
anilor 1402-1403 în vederea închegării unei alianţe sub conducerea
lui Sigicsmund de Luxemburg. La ea participă despotul Serbiei Ştefan
Lazarevici, regele Bosniei Ostoja şi Mircea cel Bătrîn. Mai participă
şi doi dintre fiii foştilor ţari bulgari: Frujin fiul lui Sişman de Trnovo
şi Constantin fiul 1ud. Constantin de Vidin, rerugiaţi de ani de zile în
nordul Dună['ii. Coaliţia astfel încheiaită a benefici.at şi de sprijinul
mişcării popu1aI"e a bulgarilor dar nu a realiza t scopul propus din prricina
Românească şi

1

neînţelegerii.

s Azi Turnu Măgurele. In evul mediu cetăţii Turnu i se spunea
Mic, cetatea fiind aşezată în faţa cetăţii Nicopole din Bulgaria.
7 Nicolae I org a, Notes vtraits, vol. II, Paris, 1902, p. 8.
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PRIMELE CAMPANII ANTIOTOMANE

Filippo Soolari a devenit oom~te de Tim~ în anul 1404 după o carieră
fulgerăltoarie La curtea regală din Buida. S-a născUJt în anul 1369 în oră
şelul Tizzano de lingă Florenţa dintr~o familie florentilnă nobilă dar
sărădită în urma luptelor dintfle guelfi şi ghibelini. După dorinţa părin
tească a fost dat pe mina unrui pr·eot care l-a învăţat sori.sul şi cititul,
ia.r mai apoi a luait drumul Germaniei spre a-şi oompleta studiile, în
special partea eoonomkă necesiară unui bun oomeridanrt;. Aici a dat
dovadă de multă perspicacitate, cinste şi inteligenţă, lucru pentru care
a fost remmoat de cei din jur. DUJpă reîn:toarcerea la Florenţa Filippo
începe aotivitaitea oomereială în aitimosfera rena&oentistă de care era
plin omşiUJl iar aioest fapt işi va pune pUJternk amprenta .asupra sa.
Sărăcia oasei şi posibiJHtăţile mari de cîştig l-au făcut pe Scalari să
plece în Ungaria ca însoţitor al unui concitadin, Luooa de11a Pecchia.
ca.rrie ducea diferite mărfuri de lux arhiepi·soopului de Esztergom. Alături
de acesita a ajuns Pippo - diminutiv dat de mama sa dar permanentizait
mai apoi - la curtea arhi.ep~soopaLă. unde va rămîne cîştigait de ambianţă. Dobîndeşte .cu •timpul încrederea sităpînului său şi ajunge omul
său de încredere. Peste cîţiva ani iinărul florentin îşi face apariţia la
curtea regală prin recomandarea prelaitului se va ataşa de nege şi-l va
servi cu credinţă şi destoinicie <tot timpul vi·eţii sale. Cinstea, iruteligenţa,
talerutul multila•teral al tînărului floren1tin aru făcut ca riegele să-i încredinţeze diferi·te fiuncţii. In 1398 se căsător·eşte cu Barbara de Orora şi
adoptă nUJmel·e ace.sita: Pippo de Ozora, după ·oum va iscăli în rontinuare,
în timp ce contemporanii şi urmaşii îl vor numi fie aşa, fie Pippo Spano.
Urcă repede scara demnităţi1or reg1ale: magistru al mine1or de aur şi
argint de la Crempnicia, comite de Tolna, vistiernic şi mai apoi mare
vistiernic sînt funcţiile cele mai însemnate îndeplinite de el pînă în
1404. Momerutul hotărîtor pentru ascensi'llnea tînărului Pippo a fost
însă complotul nobiliar din 1403, cînd el neuşeşte să salveze viaţia regelui,
să-l ajute apoi să ·evadeze şi să fie prirutre cei mai de seamă oomandanţi
oare l-au ajutat să-şi înfrîngă duşmanii. Calităţile sale militare 1adărugaite
ce1or de bun a:dministrait0ir şi fin poliitician l-au determin:at pe Sig~mund
de Luxemburg să-l numească în •anul 1404 în funcţia de oomiote de Timiş,
încredinţîndu-i cu acest prilej .tJo.t hoitarul dunăr.ean.
Primel·e sale oontacte cu Banartm1 au avut drept scop cunoaşterea
regiiunii, populaţi·ei şi a poitenţLalului militar, în vederea realizării •unui
s1sitem defeTuSiv .eficient în faţa repetaitelor invazii otomane. Inoursiuni1e
turceşti nu au contenit nici în ou~sul acestui an, astfel că Sigismund
de L~embUJrg ami.n1teşte î111tr-"Un document 8 , despre dev1aistairea Ţării
îşi

e Hurmuz a k i, 1/2, p. 429
referitoare la aceste evenimente.
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Româneşti de către turci care au trecut pe urma m Serbia unde însă
au avut de înfruTIJtat armaita regală. In ajutorul lui Mircea a fost trimis
banul Ioan Maroth care a înceroat cu acest prilej să recucerească cetatea
Severinului pe seama Ungariei. Deşi participarea comitelui din Timiş
Pippo Spano nu ·esite .:lltestaită de nici un 1ocument ea ni se pare totuşi
posibilă dacă luăm în consideraire precedentele sale campanii în Serbia,
Bosnia şi Da1maţia din anii 1399-1403.
In anul următor, 1405, Pippo Spano paritidpă la o nouă campanie
sud drunăreană 9 care se ·so1dează cu •asedier·ea cetăţii Golrubac şi cu o
luptă sub zidurile aceleiaşi certăţi, dştig·artă de Pippo. Pare probabil ca
această campanie să fi fost 'lllll răspuns 1a incursiunile de jaf ale turcilor
în nordul fluviului. Pedoada cînd s-a desfăşurat această expediţie tirebuie căutată cu siguranţă în lunile de vară (mai-iunie). Desfăşurată
înrtr-un timp relaitiv scurt - 1 lună - , pe o arie destul de mare şi în
acelaşi timp îndepărtartă de baza de plecare (Timişoara), cu un corp
de oaste puţin numeros (cunoscută fiind preferinţa lui Pippo pentru
cavalerie esite foarte probabil că a folosit aicum prilejul penit.ml a testa
calităţile ei într-un ţinut duşman) campania s-a înscris ca o reuşită,
dar în ansamblu, ea nu depăşeşte stadiul acelor lupte de hărţuială purtate
în majorirtatea cazurilor între efective mici, iar rezultaitul ei nu a conrta.rt
în stabilirea unui echilibru de forţe la Dună·rea de Jos.
Conflictul izbucnit în Bosnia între diferitele partide nobiliare a
declanşat intervenţia străină, în speţă a Ungariei care urmărea extinderea suzerani·tăţii sale pînă la Adriaitica. Comiltele de Timiş participă
1a aceste expediţii în calit·aite de comandant ·al armatei regale reuşind
să cucerească mai multe cetăţi pe seama regelui său. Cu toate că aceste
evenimen1te îl îndepărtează dtevia luni pe •an şi aioeasta itimp de 2-3 ani
de Banat, Pippo este cel ce mijloceşte dkeot şi pairticipă personal la
desfăşura111ea tnaitativelor dintre Mi~ea cel Bărtrîn şi Sigismund de Lux.emburg, tmtative desfă·şuraite la Severin în luna noi·embrie 1406. Contradkţiile exiSltelllte au fosrt aplanate prin rtalentul diplomatic al oomitelui iar discuţiile au dus la oonturarea unui plan comun de acţiune
1

1

antiotomană.

Aceleaşi calirtăţi diplomatice le-a dovedirt Pippo şi în cur:sul tra~ati
velor cu despotul Serbiei, Ştefan Lazarevici, care se îndepărtase de
Ungaria daitorită pretenţiilor sale de suzeranitate asupra Serbiei. In
urma medierii lui Pippo, despotul a prestat jurămînt de vasalitate în
faţa regelui Sigismund care se obliga să-l apere pe el şi statul său în
caz de primejdie. In acest fel s~a refă,cut alianţa forţelor creştine dună
rene ameninţate de turci, fapt de natură să ducă la îrutări•rea hotarului
dunărean al Banar1rului.
Funcţiile deţinute de Pippo în aoesit timp: comite de Timiş, Caraş,
Ariad, ZM-and, Csongrad, oorni1Je al cămării sării rregale, comite al cuma9

p. 10.

B or o vs z k y Samu, Torontal vdrmegye
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nilor din Barnat, mare visUernic !'eg,al, comarndant al armatei regale
în Bosnia precum şi nu:merioasele posesiuni primite în dar din partea
regelui arată cel mai bine creşterea oonrtinuă a influenţei acestuia la
curitea regală.
Anii 1407 şi 1408 îl află pe Pippo mult timp depa,nte de Timişoara,
fiind ocupat cu îrucheierea conflictului bosniac 1a care şi-a adus o contribuţie însiemrnată. Pr1mirea sa în rîndrurile cavalerilor ordinului dragonului în decembrie 14081° îi arată cu şi mai mare aoui1tate ascensiunea
socială, dar aduce şi un elernernt nou: numirea lui în funcţia de Ban
al Severinului. Cu aceasta Filippo Seolari avea comanda, de jure et de
facto, aSJUpra tuturor efectivelorr militare ale Banatului fiind astfel în
stare să opună forţe notabile incursi'llnilor otomane. Incă în 1airrna anului
1409 un c0rrp expediţionar regal parrticipă la lupte în sudul Dunării
în ajutorul lui Ştefan Lazarevici, atacat din nou de turci. in lunile
ian:uari1e şi februarie Pippo este pre:oerut 11 şi el pe malul dunărean, mai
pr.ecis la Cuvin. Acest fapt ne îndreptăţeşte să priesupunem şi participarea sa l:a 11uptele cu turcii. in aceeaşi vară, Com1te1e Pippo îl însoţeşte pe regele Ungariei Sigismund de Luxemburg prin Banat cu prilejul
călă 1 toriei acestuia din mai şi iunie 12 •
Preocuparea oomitelui Pippo Spano pentru întădrea graniţelor prin
refacerea cetăţilor dunărrene, coootruirea unor mici forturi în zonă, institukea unui sistem de pază ·eficientă, coroborată cu aita.auri incisive ale
trupelor sale, în special cavaleria, au fost lucrurile apreciate de rege.
Aceeaşi călărtorie a prileju~t regelui şi comitelui un util schimb de păreri
asupra situaţiei politice şi militare de la Dunăre, ba chiar mai mult o
disouţire asupra p1'anurilor ambiţiroase ale regelui Sigismund, planuri ce
se vor concretiza în timp.
DintT>e toate donaţiile regale de posesiuni pentru fapte de arme se
detaşează, prin importanţa sa în timp, cea acordată lui Voicu, fraţilor
săi Mogoş şi Radu, vărului lor Radu şi lui Iancu fiul lui Voicu. Intr-adevă·r aoeet oştean mgal a sluji1t hmp de ·mai mulţi ani în 1a1nmata regală
participînd la mai toate conflictele militare ale regatului, indusiv în
luptele 1airutiotomane, fapt caire i-a atres aprecierile dar mai al1es sprijinul
comite1ui de T~m~ş, Pippo Sparuo, care nu a fost deloc străin de această
importantă donaţie 1 3,

Ar1!Ul 1410 îi adurce lui Pippo o nouă rr.isiune diplomatică de mare
prezentarea cererilor regale în faţa papei foan al XXIII-lea.
Misiunea nu ern deloc uşoară avînd în vedere faptul că cerrerile regelui
Sigirsmund vizau în primul .rînd întărirea puterii laice în detrimentul
oelei ecleziastice. Intotdea·unra papalLtatea a refuza:t satisfacerea unor
anvergură:

10 Johann Cristian E n g e 1, Geschichte des Ungrischen Reichs, Wien, 1813,
vol. II, p. 254.
11 W e n c z e 1 G u s ta v, Okmanytlir Ozorai Pipo tortenetehez, în Tortenelmi
tarsulat, 1884, p. 24-25.
12 F. Pe st y, Krtisso, vol. III, p. 170.
13 E 1 e k e s Lajos, Hunyadi, Budapest, 1952, p. 89-90.
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asemenea cereri venite din partea regilor şi împăraţilor, dar situaţia
specială a papei Ioan al XXIII-lea aflat în plină schismă a bisericii şi fineţea diplomatică a fl'()lr·entinului Pippo au fost motivele care au
infirma•t regula şi au dart cîştig de cauză lui Sigismund, numirt de curînd
şi împărat mmamo-german. Succesul misiunii lui Pippo pe lîngă suveranul pontif este certificat însuşi de acesta într-o scrisoare adresată
regelui14. In oonitinuarea misiunii sale, Pippo vizitează mai rr:ulte curţi
ducale, princiare şi regale din centrul Europei şi din Italia, cu care
prilej vizitează şi Florenţa, aoeasta fiind ·singura sa reîntoarcere în oraşul natal de la plecarea sa în Ungaria. Cu prilejul acestei călărtorii Scalari
a cules aprecieri unanime asupra modului în care a ştiut şi a reuşit să-şi
îndeplinească misiunea.
Reîntors la Timişoa.ra Filippo Sco1ari mijloceşte un nou aooTd între
Sigismund de Luxemburg şi despotul Serbiei Ştefan Lazarevici1 5 privitor
la reînoiirea alianţei 011tiotomane La Dunărea de Jos. Campan1a desfăşu
rată în ultimele zile ale lunii iuli·e şi în august în sudul Dunării şi
cucerirea cetăţii Golubac pe seama despotului nu l-a mai prins însă
pe Pippo în Banait îrntmcît la 21 iulie el era la Frankfurt am Main în
suita proaspătului împărat romano-german. Certă este însă participarea
unui corp de oaste regală la luptele din SeTbia, întI"e care s-au aflalt şi
mulţi cnezi români bănăţeni, aşa CUlITl aiu făCUlt şi în alte dăţi.

DEPLINA AFIRMARE

Desfăşuriarea războÎIUlui cu Veneţia înitre anii 1411-1413 şi si1tuaţia
politică oonfuză de la hotarul cu Polonia din aceeaşi perioadă l-au
reţinl.llt deparite de Banat pe Pippo, dar în ochimb au dus la o creşte.re
considerabilă a prestigiului său miliJtar în urma sbră.l!uieitelor victorii
obţinute pe cîmpiile de luptă ale Italiei.

La 6 oo1Jombrie 14131 6 Pippo este din niou în Banat şi anume la
Horom1 7 , de unde donează lui Petru de Dees posesiunea regail.ă Orbagy
afl.artă în districtul Mehadia pentru faptele sale de arme săvîrşi.te în
banderriul său pe rtimpul războiului cu veneţienii. Acea.sită vizi.tă La Horom
trebuie pusă în legătură cu inspecţia ţinuturilor de graniţă şi pe oare
grijuliul oomite a făcut-o imediat drupă reîrutoarcerea sa în Banat şi oare
arată mai bine decît orice grija oşteanului faţă de menţinerea unui sisPe st y Frigyes - Ort va y Tivadar, op. cit„ p. 431-435.
Pe st y Frigyes, Krass6, vol. III, p. 184, doc. 269 şi 270.
W e n c z e 1 Gusztav, op. cit., p. 237-238.
Horom sau Haram, azi Palanca în R. S. F. Yugoslavia. Cetate
loc de trecere la Dunăre.
H
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tem eficient de pază La Dunăre. Măsurile luate au vizat în principal
aioesiteiia prin noi lucr&-i de amenaj1ar,e şi sporire a apărăttori1or.
Noi conflicte îl îndepă•rtează din nou pe Pippo de Banat dar numai
perutru cîteva luni în anii 1414-1416. Este vorba despre deschiderea
conflictului din Bosnia care a angrenat forţe străine: Ungairia şi Imperiul
Otoman, fiecare participînd de partea unei tabere. !n toamna anului
1414 18 Pippo pairitidpă la luptele de aid în fruntea banideriului săru iar
mai apoi, în ultimele zile ale anului, pleacă spre Constanţa unde începuseră deja lucrările marelui eocles:iooti:c. Aici îl aflăm pînă spre primă
vară (după paşti) ilar plecarea lui s-ar daitora după Engel1 9 unor incursiuni
otomane în Ungaria şi pe care Pippo le-a .respins rapid. Aeeste evenimente t,r,elYuiesc situate între lunHe maT1tie-,mai 1415, în1Jrucîit în vară
Pippo parrttcipă d'in nou La lup.tele din Bosni•a, fiirud unul dintre comandanţii annatei regale trimise să eonitnacareze forţele otomane pătrunse
deja în părţile mUilJtoase ale Bosniei şi Serbiei. Tot în această vară
ar·e loc şi lupta de la Doboj pe rîul Bosnai, Luptă în oare o armată tur·cobosniacă a învins forţe1'e CI'eştine. Infrîngerea a fost de:oaS<truoasă întrucît
în mîna dru.şmanilior .aru căzut mii de prizonieri, inclusiv doi dintrie comandanţi, iar majoritatea armatei a rămas pe cîmpul de luptă. De la Doboj
alf'mata otomană s-a despă.rţit în mai multe corpuri, unele îndreptîndu-se ·Spre vesit în Stiriia i«iir al1ele spre est: Ungairi1a şi Banat. In
intervalul cuprins îl1Jtre vara lui 1415 şi v•ara lui 1416 ·trebuie situată
şi inculf!Siunea turcească în Banat, cu mai mare probabilitaite în 1416,
condusă de către paşa Isac de Vrbosniai (azi Sa•rajevo) aruitorul succesului
de la Doboj. Urmărir<ea sa a fost condusă de către Nioolae fiul lui Petru
de Macedonia, vicecomitele Timişului, care a reuşit să-i ajungă şi să-i
înfrîngă într~o luptă decisivă. In conformitate cu pra.ictLca uzitată vicecomitele Nicolae l-a provocat la duel pe Isac şi l-a învins. tăindu-i
capul. Alungarea turcilor a adus ţiniutului o perioadă de linişte, necesară
refacerii sale.
Pregătiri militare s-au desfăşumt în fot decursul anului 1416 fără
însă a se mai ajunge la conflicte des·chise nici în Bosnia şi nid în Banat
deşi comitele Pippo este amintit 20 în vara acestui an în tabără ocuipait
cu pregătirea unei noi expediţii.
Plecarea împăratului Sigismund de Luxemburg într-o călătorie de
mai mulţi ani în apusul Euroipei (1415-1418) a dus, La consitituir<ea unui
consiliu de oornducer·e a Ungariei în timpul absenţei r<egelui, consiiliu
din car.e fă.cea pante şi Pippo Spano, care cumula în aicea.stă vreme o
mulţime de funcţii. In toamna ·aceluiaşi ,ain 1415 Pippo partidpă din
nou la o expediţie în Bosnia îndreptată în acelaşi timp şi împotriva
turcilor 21 •
întărkea
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20

21

p. 652.

W e n c z e 1 Gusztav, op. cit., p. 245.
Johann Cristian E n g e 1, op. cit., p. 286.
W e n c z e 1 Gusztav, op. cit., p. 419.
S zi 1 a g y Sandor, A magyar nemzet
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Incursiunea •turcească din Ţara Românească din 1417, condusă personal de către S'ultanul Murad al II-lea, cucerirea unor cetăţi dunărene
de către aceştia şi plata tributului de către Mircea cel Bărt:rîn au readus
în actualitate problema principală: organizarea eficieilltă a sistemului
defensiv nord dunăTean, cu aitît mai mult cu cît în aicelaşi an trupe
otomane au prădat Banatul fiind învinse sub zidurile cetăţii Ciacova
şi apoi urmărtte pînă în sudul Dunării. In deplină conoordanţă cu
această necesitate dieta Ungariei înitrunirtă la Buda în august 1417 ia
o serie de măsuri menite să ducă la sporirea mijloacelor umane şi materiale angrenate în lupta antiotomană. In septembrie Pippo se reînrtoarce
în Banat şi ia măsu'I'i care vizează refacerea şi întăriTea cetăţilor de
graniţă 22 . In această perioadă comi•tele de Timiş dispunea de forţe permanente alcă·tuite din 1.200 călăreţi la care trebuie să adăugăm şi pe
cei 250 călăreţi ai castelanului de Orşova. Sebeş, Jdioara şi Severin.
Lor li se adăuga armata cnezilor şi nobililor din comi.tartele bănăţene.
Faptul că Pippo deţinea concomitent funcţia de comite a mai multor
comitate bănăţene i-a permis cunoaşterea perfectă a situaţiei de aici ceea
oe a dus şi la sporirea efectivelor militare locale, dar şi la posibilitatea
intreprinderii unor acţiuni ofensive în sudui fluviului, acţiuni al căror
scop urmMea tot ferirea ţinutului de prezenţa pustiitoaTe a duşmanului,
atacat astfel la el acasă.
Acestui deziderat îi sînrt; închinaţi anii 1417, 1418 şi 1419, ani petrecuţi de comitele Pippo în Banat, în apropierea froillUerei. Moartea lui
MiTcea cel Bătrîn în i•anuarie 1418 a lăsat un mare gol în alianţa antiotomană căd urmaşii săi nu au reuşit să se ridice la înălţimea sa. Mai
mult chiar, lupitele pentru puter·e din Ţara Românească :aiu complicat
şi mai mult situaţia prin intervenţia turcilor, chemaţi cînd de unul cînd
de altul dirntre pretendenţi. Izbucnirea unu~ nou conflict cu Verueţia
îl solkită din nou pe Pippo în calitaite de comandant al armatei rega1e
în Dalmaţi.a, dar el revine destul de repede înapoi. Tot în această
perioadă mai probabil în cmrsul anului 1418 tl'ebui•e situată şi
o nouă incursi:une turcească în Banat înprăştiată de că<tre vioecomi-tele
Nicolae de Macedonia undeva în preajma Mureşului, după un vesitiit
atac de noapte23.
In 1419 două expediţii otomane se aba·t asupra Ţării Româneşti,
prima în cursul primăverii iar a doua în august. Mihail I fiul lui
Mircea face ou greu faţă acestora, cu .aitît mai muLt cu dt în tl:abăra
turcească îşi foc apaTiţia div·erşi pretendenţi. Reîntors din călătoria sa
din Europa apuseană Sigi:smUilJd porneşte în ajutorul lui Mihail căci în
septembrie 1419 coboră pe la Oradea, Timişoara spre Severin şi trece
Dună•rea pe la Porţile de Fier în BulgarLa, iar în prima decadă a lunii
22 Mi 11 e k e r Felix, A torokok elso betOresei Del-Magyaroszdgba Zsigmond
es Albert kirdlyok idejeben, în TRET, XXIX, fasc. 3-4, Timişoara, 1913, p. 22.
23 Antonius Bon fini u s, Rerum Hungaricarum decades quatuor cum dimidia, Base!, 1563, p. 423 descrie în amănunţime desfăşurarea campaniei şi a bătăliei
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octombrie cronicile vorbesc despre o luptă îrutre Niş şi Nioopole cî.ştigată
de rege24 • Acesta. mai rămîne încă cîiteva săptămîni în zona fluviului şi
cu această ocazie ordonă şi ridicarea unei cetăţi de sprijJn înitre Orşova
şi Mehadia, cel mai probabil cetatea, dispărută azi, purta numele de
Gureni, Gewrin sau Goreny, astfel fiind cunoscută în lirteratu.ra istorică
română, germană şi maghiară. Se pare :că tot în urma aicesitei expediţii
a fost !'ecucerită şi cetatea Severinulrui de la tur.ci înitrucît l'egele o dă
în grija comitelui, împreună cu celelalte cetăţi bănăţene. Atît la construcţi1a cetăţii Gureni cîit şi la refaoorea Severinului Pippo a folosit
meşteri italieni, atestaţi deja aici. Este vizibilă noua concepţie italiană
în construcţia cetăţilor explicată prin prezenţa florentinului Pippo precum şi a constructorilor, de asemenea italieni. Ea a reprezentat un pas
inainite în comparaţie cu vechea ooncepţie feudală, total nepatri·vită
noilor condiţii ale luptei lor cu turcii.
Planurile unei noi coaliţii antiotJomane, discutate de rege ou Pippo
în toamna anului 1419 şi prevăzute a prinde v~aţă în cursul următorilor
ani nu s-a putut înfăptui din cauza unui nou conflict, cel cu husiţii
cehi, oare l-a S1UStras acestor planuri aitît pe Sigismund cîit mai ales pe
Pippo care între 1420-1422 a fost •angrenat activ în primele campanii
anitihusi<te, el fiind comandantul armatei .r,egale în Cehia. Faptele lui
s-au rezumat doar la a micşora proporţiile înfrînger.U regelui, întriucît
lupta. dreaptă a întregului popor oeh nu a putut fi înfrînită.
Luptele pentru tf'onul Ţ.ălrii Româneşti dintl'e Mihail I (dispărut
în 1420) şi Dan al II-lea, precum şi intervenţiiLe din oe în ce mai dese
ale twcilor în favoar·ea uneia sau alteia diUJtre paritidele nobiliare au
contribuit în mod decisiv la agrav•area situaţiei atîit a Ţării Române.şti
cit şi a celei gieneria1'e de lia Dunărea de Jos. Expediţia regală de ajutor
pentru Mihail I condusă de Sigismund Losoncz în v·ara anuLui 1420 se
sfîrşeşte cu dispariţia amîndurora. In anul următor (1421) turcii pătrund
din nou în Munteni<a aducînd cu ei un nou domn: Raidu Praznagl.ava.
Tot cu acest prilej turcii pătrund şi în Transilvania (prima incursiune
avusese loc în 1395) unde pradă Ţara Bîrsei şi apoi cea a Haţegului.
In Banait ei recuceresc Severinul fără a putea fi împiedicaţi de slabele
forţe locale, rămase şi fără comandant.

MARILE CAMPANII

fotoarcerea comitelui Pirppo în Banat coincide ou I1J()i victorii obţi
nute pe cimpw-i1e de luptă împotriva turcilor. In a:nul 1423 turcii organi:rează două expediţii împotriva lui Dan al II-lea domnul Ţării Româ2~

George Popov ici, Istoria românilor

bănăţeni,

Lugoj, 1904.
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neşti, iar comitele Timişului participă cu o.astea sa în ajutorul acestuia.
Deja la 26 ianuarie 1423 25 Pippo este în plină campanie iar la 26 februarie26 trupele murutene şi bănăţene obţin o strălucită victorie împotriva invadatorilor. Pippo rămîne în Muntenia încă cîteva luni ajutîndu-1
pe Dan să-şi consolideze trorlllll ameninţat. Este ami.nit1t aici şi în aprilie2 7
şi in rr:ai 28 , la fel petrecîndu-se lucrurile şi în lunile iunie şi iulie.
Momentul culminant al luptelor din acest an este atins în lunile septembrie şi octombrie 1423 cînd o nouă înoercare .otomană de a-l impune pe
Radu Praznag1acva este respinsă de trupele unite ale celor doi. Mai mult
chiar ei trec Dunărea în urmărir1ea rl1uşrnanului şi profită de ocazie spre
a asedia şi cuceri cetăţile SiHstra (pf' malul bulgăresc), Turnu şi Giurgiu
(pe cel românesc) 29 . Cu această campanLe se încheie bogatul an 1423,
domn rămînînd tot Dan al II-lea.
A doua jumătaite a aniului 1424 '?Unoaşrte noi incidente la frontiera
dunăTeană. Pregărt:irile de război făcute de cele două tabere în timpul
i1ernii şi pl'imăverii fiind încheiate, turcii fac pri:nul pas şi 'trec din
nou Dunărea în Munitenia. Din nou Pippo vine în ajutorul lui Dan al
II-lea, de data aceasta însoţit şi df' contele Herman Cilli de Zagara.
Armatele aliate reuşesc să op:rieiascâ din nou penetraţia otomană, ba
chiar mai mult la 16 octombrie 30 oo<:eresc Severinul din mîna turcilor,
după care trec în Bulgaria unde asediază şi cuceresc Vidinul. La reîntoarcerea în nordul fluviului comitele de Timiş primeşte din partea
regelui o nouă misiune: reconstrui.rez cetăţii Severinului, înitrudt aceasta
nu mai prezenta gal'anţii suficiente m cazul unui asediu. Lucrările de
rdacer,e au început imediat şi la ele au pal'ticipat atît forţe1e localnice
repre~enitaite prin ţărănimea şi cnezii. din districtele româneşti înconjurătoare cît şi meşterii italieni aflaţi de cîţiva ani în Banat şi care intre
timp ridicaseră şi alte oonstrucţii miHtare şi civile pe seama coml!telui
Pippo. Conştinciozitatea cu care s-a lucrat la refacerea cetăţii a oferi.t
acesteia fortificaţii noi, puternice şi solide, care au rezistat mu1tă vreme
atacurilor duşmane.
InstabiLiitartea politică din Ţara Românească continuă să fie principala p'reooupare a lui Scol.mi şi în anul 1425 cu atîrt mai mu1t cu cît
luptele dintre Dan şi Radu Praznaglava oonrtinuă iar Dan cere din nou
sprijinul lui Sigismund. Acest ajutor soseşte în cursul lunilor iulie-august cînd voievodul Transilvaniei NiJOolae Csaki 1treoe munţii cu oaSJtea
voievodatului în timp ce vechiul tovarăş a lui Dan, Pippo Spano intră
şi el în Muntenia, dar pe malul Dunării. Şi în timp ce primul îanpreuniă
cu Dan îi ·alungă pe turcii pătrunşi în init&iorul ţălrii, u.litimul asigură
1

Zichy csalad okleveltar . .. , vol. VIII, p. 40.
Nicolae I org a, Biruinţa din 1423 a lui Dan Vodă contra turcilor, în
Revista Istorică, nr. 4-6/1936, p. 112.
21 '' * *, Zichy .. ., vol. VIII, p. 88.
28 Ibidem şi S zi 1 a g y, op. cit., p. 56.
2s Constantin C. G i u re s cu, Istoria Românilor, vol. II, Bucureşti, 1976,
p. 114.
ao M i 11 e k e r Felix, op. cit., p. 23.
2s " " "·,
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paza fluviului, după ce în prealabil îl curăţise de turci. Pe 16 august 31
regele Sigis1mund ajung,e la Orşova c·1 triupe proa!Spete aşa îndt la începutul lunii septembrie Pippo şi Dan po1l 'trece din nou Dunăr·ea în
Bulgaria şi să .cuoerească mai mu1te cP.tăţi, între care Rahov.a3 2 şi Vidin 33 ,
după ce lîngă ultima au învins ÎilJCă o dată armata ·Otomană. Expediţia
întreprinsă de cărtre cei doi aliaţi: Dan şi Pippo urmă·rea să transpună în
viaţă un plan care urmărea reînvierea vechiului ţarat bulgar, ceea ce ar
fi însemnat o grea lovi1tură dată rturx:i1or, întrucît un sitart; tampon între
aceştiia şi Dunăre ar fi micşorat s·en-;ibil pl'esiunea otomană. In acest
scop la campanie participă şi unul dintre fiii fostului ţar Sişman (probabil
Frujin) dar, cu toate succesele obţinute planul nu a putut fi înfăptuit
întrucîrt toate con!diţiHe momentului er :tu potrivniice, iar planul urtopic şi
neţinînd Sieama de condiţiile i:storice ooncl'ete.
Ar.mata ou care cei doi au început campania sud dună-reană era formată din ţărănimea liberă, numeroşi cnezi murnteni, bănăţeni, haţegani,
din mica nobilime şi respeotiv boi1errirr·.e munrtJeană, la ca11ie trebuie adău
gaţi şi un mic numă.r de mercenari, penitru prima dată întîlniţi în armata
Tării Româneşti. Aceste forţe sociale iau oonisitituiit de fapt marea masă
a .armatei .atît în Ţa;r:a Românească c't şi în Tr,ansilvania şi Banat, iar
Pippo a fost unul dintre cei mai activi promotori şi sprijinitori ai acestora
ca forţă de bază în an1rnitele pe care l1e-a 1corudus în decursul vremii,
răsplătindu-le meriitele.
Inrăiutăţirea si1tuaţiei forţelor creştine de la Dunărea de Jos a fosit
vizibilă încă din aceşti .ani şi ea a condus, logic, la efo:rtuiri de ooncretizate a unor noi alianţe antiotomane, din care să facă parte toate
sita.tele ·Cr·eştine ameninţate. După lungi 1traitative s-a ajuns La realizarea
unei asemenea alianţe între Ţa'ro P~omâneaocă, Moldova, Ungaria şi
Polonia, forţele lor reunite urmînd a lansa campania decisivă. 1n deplin
acord cu aceste prevederi poJ.onii 1tdmi1t în varia anului 1426 un oorp
de 5.000 călăreţi oarie se alipesc oştirii lui Al,exiandru cel Bun 34 cu
care ajung pînă la Brăila. După o aşteptare zadarnică de aproape două
luni ei se întorc acasă, întrucît Sigismund de Luxemburg angajat în alte
conflicte în Eu:ropa centrală nu a dait curs imriitaţiei La colaborare, ceea
ce a f.ăcut oa şi planul proiectatei cruciade să fie păirăsiit.
Luptel'e din Ţara Românească au oonitinuait însă şi mai departe,
chiar şi fără sprijinul proiectat. In ianuarie 1426 Dan al II-lea reuşeşte
să-i învingă încă o dată pe burd şi să-şi menţină trorrul, dar în mai
noua expediţie otomană venită cu Radu Praznaglava l~a siLi!t să se refugieze la Sigismund căruia să-i ceară ajutorul3 5 , aici îl întîlnim la
30 mai 1426. Nu ştim dacă la iaoes.te lupte a participa1t şi Pippo, dar
W e n c z e 1 Gusztav, op. cit., p. 420.
Nicolae I org a, Istoria românilor, vol. IV, Bucureşti, p. 16.
Ibidem şi Ştefan Pa s cu, Istoria medie a României, vol. I,
1967, p. 177.
34 Constantin
G i u re s cu, op. cit., p. 99 şi George Şinca i,
Românilor, vol. I, Bucureşti, 1967, p. 562.
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ounoscînd antecedentele sale din anii trecuţi acest lucru nu pare deloc
improbabil.
Filippo Scolarri mijloceşte în vară încheierea unui nou acord între
despotul Serbiei Ştefan Lazarevici şi regele Ungariei Sigismund de
Luxemburg, acord prin care despotul se recunoaşte vasal al regelui
căruia îi cedează spre pază şi apă:rrare 17 cetăţi sîrbeşti dunărene dintre
care mai importante erau Belgradul şi Golubacul. In schimbul acestora
despotul primeşte mai mulrte moşii în Ungaria iar nepotului său Gheorghe
Brancovic îi este recunoscută succesiunea la tronul Serbiei.
In luna septembrie s-au desfăşurat la Lipova lucrările dietei Ungariei care au confirmat starea dificilă a riega:tului şi ia o serie de măsuri
pentru a îndrepta atît situaţia economkă cH şi cea milirtară. La lucrările
ei ia parte şi marele 1ogofărt a lui Dan al II-lea care solicită regelui plata
a 600 oşteni pentru garda personală a domnului său precum şi încheierea
unui tratat de alianţă între oele două ţă-ri. In desfăşurarea tratativelor
intervine şi Pippo, ca un bun cunoscător al situaţi-ei dtmărene, ceea ce
aduce ou sine o modificare a dorinţei regale oare urcă nl11ffiărul oştenilor
de la 600 la 1000 dintre care 100 călăreţi şi 900 pedeşt:ri3 6 • Aoesite pre\"ederi sînt cuprinse şi în tratatul de pace încheiat încă în cursul acestui
an între oele două ţări.
Talentul său diplomatic este fo1osirt de Sigismund şi pentru tratativele diplomatice din aceiarşi vară cu Veneţia ispre a încheiia conflictul
car.e dura de mulţi 1ani, tratative în cursul ieăl'ora Pippo a fost omul de
bază şi coms.ilierul preferat al rege1ui, căruia i-.a întrecut aşteptările.
Tot la Lipova, Pippo s-a întîlnit pentru ultima dată cu Sigismund
de Luxemburg, regele pe care l-a slujit cu devotament o viaţă întreagă,
ev·enimentul fiind consemnat ou prilejul aceloraşi lucrări ale dietei.
Peste cîrteva zile comitele a plecat într-o nouă expediţie în Ţara Românească în sprijinul voievodului Dan al II-lea, ataca·t din nou de trupe
turceşti. Oastea sa era estimată3 7 la 5.000 călăr·eţi şi 10.00 pedestraşi.
Luptele oare au urmat au dus la !respingerea agresorilor şi .acestea au
loc pe la sfîrşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie, după
care armatele lor trec încă o dată Dunărea în Bulgaria38 unde obţin mai
multe victol'ii. in:toarcerea comirtelui Pippo se foce tot pe malul bulgăresc
şi sîrbesc al fluviului pînă în preajma cetăţii Golubac, sub zidurile căreia
Filippo Soolari comite de Timiş obţine o nouă, dar în acelaşi timp,
ultimă victorie antio!Jomană, după ce 1:ot aici el o obţinU1se pe pmma cu
mai bine de 21 de ani în urmă. Toate garnizoanele .turceşti de pe Dunăre
au fost nimicite cu prilejul acestui ulitim rmarş. Armata 1trece Dunărea
în Banat iar oomiotele se ret~age la Lipova, localitate mult îndrăgită,
pentru a se odihni şi spre a putea pr·egăti în tihnă o nouă campanie sud
Nicolae I org a, Acte şi fragmente, Bucureşti, 1897, vol. III, p. 80.
Nicolae I org a, Istoria Românilor ... , p. 19.
3 7 Domenico M e 11 i n i, Vita di Filippo Scolari, Firenze, 1570, p. 184.
ae Hurmuz a k i E., vol. VIII, p. 4 reproduce un document contemporan care
face parte din „Cronica Morosini" de I.a Viena.
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dunăreană

ce se anunţa ,extrem de favorabilă, mai ales după succesul
celei recent încheiate. 1n această campanie munteană au pa:r,ticipat ,ală
turi de Pippo, Ioan Maroth, Ioan Gereb, prinţul Petru fiul regelui Portugaliei şi Iacob primarul Sibiului39 •
In ziua de 27 decembrie 1426 moare la Lipova Filippo Scalari, supranumit Pippo Spano, comite de Timiş, Arad, Cal'aş, Zararud, Csongrad,
etc., comHJe al cămării sării regale, al minelor de aiur .şi al'girut ale regatului, •al cumanilor bănăţeni, mare vistiernk regal. Cu moartea sa ia
sfîrşit un moment important din i•Sltoriia acestor locut"i întrudt Pippo a
fost primul mare luptător antiotoman care s-a pus în fruntea populaţiei locale, a sfirşi1t prin ia fi adoptaJt de •către aceasta şi, cu sprijinul
ei a obţinut nu mai puţin de 18 40 viotorii antiotomane oeea ce ia asigurat
regiunii o perioadă de relativă linişte şi siguranţă.
Ştafeta victoriilor sale antiotomane va fi preluată peste diteva dooenii
de către Iaocu de Hunedoara, oel căTui1a Pippo i-<a fost maestru desăvîrşi1t
în mînuir,ea arme1or, dar mai ales în deprinde.rea facticii de luptă italiene şi cea otomană. Anii 1420-1426 sîn:t cei, în care între bă1trînul
maestru şi :tînărul di:sdpol s-au cristalizat aceste :naporturi.
Iată deci că acest conidotiier, năsouit la Flmenţa în ambianţa renaş
terii şi totodată pur.tă1or al ei în Tl'ansilv.ania, Banat şi Ungaria, mare
meoorua totodată, a reuşit să devină o figură de prim ordin în contextul
polLtic, miliitar, eco11JOmic şi social al Banaitului, irămînînd în acelaşi itianp
Filippo Sco1aTi şi Pippo Spano, urua şi iaiceiaşi persoană, fascinantă prezenţă italiană pe pămîntul l'Omânesc.
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PIPPO SPANO UND DER ANTIOTOMANISCHE KAMPF IM BANAT WĂHREND
DEN ERSTEN JAHRZEHNTEN DES XV-TEN JAHRHUNDERTS
(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Das Ende des XIV-ten Jahrhunderts bringt mit sich die ti.irkische Gefahr
und die Kămpfe bedeuteten das Ende der Existenz der balkanischen Staaten. Um
das Jahr 1400 gelangen die Tiirken bis an die Donau und gefăhrden die rumii.nischen Lănder. Mircea cel Bătrîn war der erste Herrscher welcher erwăhnenswerte
Erfolge gegen ihnen erzielte, wăhrend die Bemi.ihungen seines Zeitgenossen Sigismund von Luxemburg, Konig von Ungarn, Kaiser des Romisch-Germanischen Reiches
keine besondere Ergebnisse kannten. Unter den militărischen Befehlshabern seiner
Ion Rus su Şir ian u, Iobăgia pînă la sfîrşitul secolului XV, Arad, 1908,
Victor Moto g na, Banatul Românesc în prima jumătate a secolului al
XV-Zea, în RISBC, mai-august, 1944, p. 456-457.
40 Jacopo Brac ci ol i ni, Vita di messer Filippo Scalari citadino florentino
per sopranome chiamato Spano, în Archivio Storico Italiano, tom. IV/1, Firenze,
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Zeit drăngt sich die Persănlichkeit des Filippo Scolari, genannt Pippo Spano in
den Vordergrund.
Pippo Spano wurde in Jahre 1369 in der Ortschaft Tizzano bei Florenz als
Sohn einer Adeligen aber armen Familie, geboren. Als jugendlicher Hăndler gelangt er nach Ungarn wo er schnell die soziale Hierarchie erklimmt. Er ist durch
die grosse Treue zu Kănig Sigismund, dem er bis ans Ende seines Lebens diehhte
bekannt. Erhoben im Jahre 1404 in den Rang des Comes von Timiş, Pippo
Spano - das perfekte Ebenbild eines italienischen Condotiers - wird er bis
1426 eine Reihe von Kiimpfe gegen die Tilrken filhren die mit einem Sieg endeten.
Neben seiner Aktivitiit als militiirischer Befelshaber weist er reele diplomatische
aber insbesondere organisatorische Eigenschaften auf und wurde der Reihe nach,
Comes von Timiş, Arad, Caraş, Cuvin, Zarand, Csongrad usw., Comes der kănig
lichen Goldbergwerks, Comes der kăniglichen Salzkammer, Gro13verwalter des
Schatzamtes und Ban von Severin. Gleichzeitig war er auch einer der aktivsten
Fărderer der Renaissance im Banat und Siebenbi.irgen und Protektor des Voicu
und Iancu de Hunedoara welchem er auch die Staffel der antiotomanischen Siege
i.ibertrug.

CONTRIBUŢII

ŞI

LA DELIMITAREA ADMINISTRATIVA
JURIDICA A DISTRICTELOR SEBEŞ ŞI CARAN

In cursul istoriei sale Irămînta,te oraşul Caransebeş s-.a confruntat
cu însuşi propriul său destin. Vkisitiudinile istoriei au lăsat urme nu
numai pe paginile sau filele unor documente, ci şi asupI'la denumirii
lui <J,1tît de controve,rsată, atît de discuba:tă în unele izvoarie şi lucrări
istnrice.
Nu ne-am propus să schiţăm părerea unor cronicari şi istorici asupra
provenienţei denumirii lui de azi, precum nu ne-am propus să prezentăm nici poziţia noastră în această dispurtă, ne oprim, doar la delimitarea ,celor două districte distincte Sebeş şi Caran, componente ale
Banaitului Severin, în fruntea cărora s-a aflait mult timp banul Caransebeşului şi al Lugojului.
Pentru a evita orice confuzie, ţinem să precizăm, că denumir,ea oraşului nu provine din denumirile celor două districte, ci din denumirea
celor dou'ă localităţi Caran şi Sebeş, cîndva centre civice autonome, cu
statute aparte, cu magistrat şi sigilii aparte.
Izvoarel,e 1storice şi documentare publkate în colecţia .eruditului
istoric al acestor părţi Pesty Frigyes 1 , cît şi spaţiul restrîns pe care-l
avem la dispoziţie, ne-au convins de inoporbunirtatea unui sitiudiu al
întregii perioade districtuale şi confruntarea cu cele opt distriiate româneşti din aceste părţi, fapt care ne-a determinat să ne rezumăm la o
succintă, zonare a districtelor, a comunelor şi prediilor componente pe
o perioadă mai resrtri.nsă de convieţuire a celor două distrfote Caran
şi Sebeş 2 •

Pentru a ne preciza contribuţia ne permitem să punctăm. cîteva
dintre concluziile, ce au rrezultat din studiul bibliografiei şi al documentelor, dteva daite enrunţate de izvoarele istorice, păl'erea no1asiră în
legătUTă cu aceste oonduzii şi date.
In primul rînd, apredem că utilitatea ceroetări1or noastre s-a impus,
dafo:rită lipsei unei sistematizări, centralizări şi confruntări a tuturor
ootelor priviitoayie la cele două districte amintite. Cele citeva yiefeTiri
în cursul unor eniunţări de date şi dEscrieri şi ,cele dteva încercări de
sinteză sînrt insufidente pentru a satisface pretenţiile unor delimi·tări
strkt ştiinţifice. Pe de a1tă pante, monografiile ,existente cuprind de
cele mai multe ori date neanaliz,aite, evazive şi ocaz1onale din oare nu
rezultă clar organizarea administrativă şi jurid1oă a districtelor româ1

2

Pe st y Frigyers, Szorenyvm, vol. II.
districtul Caran (1370-1548) şi districtul

Sebeş

(1370-1700).
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neşti din Bana.tul Severin. Da tele pri vi1toaire la proprietate, activitaitea
wganelor administnative şi a instanţelor judecătoreşti sînt prezentate
nu sub forma unei arualize, ci mai mult ca dovezi concludente asupra
unor evenimente istorice sau ca referiri la persoane cu un rol important
în viaţa politltcă, organizatorkă şi civică a com~tatului, districtelor sau
a localităţilor. De altfel, primele referiirii dooumentaTe despre un district
al Sebeşului se află dispersate în mai multe izvoare istorice, toate avînd
o singură referinţă, un document din anul 13703 . Tot cam din această
perioadă datează şi districtul Caran, di·striot, care a supravieţuit doar
pînă în anul 1548 4 • Credem, că tocmai această relaitiv scurtă viaţă juridică şi admi.nistnativă a districtului Caran i-a determiruat pe istorici să
nu-l includă în rîndul ·oelorlaHe opt distrkte româneşti din Banatul
de sud. Referki despre încă ,trei districte româneşti neinduse în cele
opt găsim artît la Patriciu Drăgălina5 , George Popoviciu 6 , A. Ghidiru şi
I. Bălani, cît şi la Pesty Frigyes, fără, însă a se face precizări asupra
organizării, atribuţiilor sau a subordonării acestora.
Opidul Caran îşi păstrează autonomia juridică şi administrativă pînă
la contopirea definitivă a oelor două ora~ Sebeş şi Caran. act ce are
loc aproximativ în jurul aruului 16428 deşi, aşa cum rezu1tă dirutr-un
document din anul 1548 emiiS de banul Petru Petrovici, în acest an
Caranul se subordonează districtului Sebeş 9 . Tot la iaceastă dată se încearcă o delimitare mai precisă a hotarelor opidului şi a comunelor apropiaite, nevoie determinată de Htigiile frecvente între locuitorii Oairanului
şi a satelor Mîtnic, Prisaca etcio.
Lipsa unior materiale documentare ou relaţii diverse cuprinzătoare,
cu referire la distinctul şi opidul Caran ne îndeamnă să reconstituim
1

1

următoarele:

In perioada anilor 1370-1548 districtul Caran se aimiruteşte în
timp cu districtele Sebeş, Lugoj şi Comiat 11 , centrul districtului
fiind Caran - a~zat după unii autori pe celă1a1t mal al Sebeşului în
vecIDătaitea cetă·ţii Sebeş, iar drupă alţii în apropierea Timişului, pe locul
aşezării de azi al comunei Constantin Daicoviciu (fosta comună Căvăran).
In 1aoeşti ani, Cairanul an~ o magistratură coootituLtă din 12 membrii,
2 juraţi şi un jude (judex nobiliorurrn) 12 , un notar şi mai mulţi asesori.
Un tribunal, oare judeca procesele în prima insta.nţă, iar apelul contra
-

a.oe1aşi

Pe st y Frigyes, op. cit„ p. 8; George Popov ici u, Istoria românilor
Lugoj, 1904, p. 194-195; Hurmuz a k i, vol. II/2, p. 2; Hunfalvy Pal,
Az olahok tortenete, vol. I, p. 480; Patriciu Dr ă g ăl i na, Istoria Banatului
Severin, p. 101-102.
~ Patriciu D r ă g ăl i n a, op. cit„ vol. II, p. 18.
3

bănăţeni,

5

Ibidem.
a George P o p o v i c i u, op. cit.
7 A. Ghid i u şi I. Băl an, Monografia oraşului Caransebeş, Caransebeş, 1909.
e P. Dr ă g ăl i na, op. cit„ p. 18 şi 22; Pe st y Fr .. op. cit., p. 488.
s Ibidem, p. 22.
10 Pe st y, Fr„ op. cit„ p. 109.
11 Ibidem, p. 387.
12 George Pop o vi ci u, op. cit„ p. 194.
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sentinţei

tl'1ibuna1ulrui îi revenea banului de Severin, rege1ui sau principelui Transilvaniei13.
Auton.omi1a disitrtotului ere păstrată prin reprezenrtare de către adunarea nobilimii „universitas nobilium" şi a chinezilor, în fruntea d!Lstrictului fiind ales un jude cu fl\.lncţii aidminiJStmaitiv·e şi juridice.
In dtstriic:otJele româneşti - aminteşte isto1r:icul maghiar P. Hunfalvy 14 ,
s-a dezvoltat un fel de drept particular: „juxta antiquam et approbatam
legem districtuum" sau „jure valachie requirente", ori, „juxta ritum
val,achie".
Daică ba:nii Severin:ului., în marea lor majorifa;te, au fost recrutaţi
dintre oră'Şenii dill Sebeş şi Lugoj, vicebanii deseori au fost numiţi dintre cetăţenii opidului Caran 15 sau din perscmalităţile de seamă ale adminis,traţiei districtoole.
Populaţia districtului şi a oraşulud. liber „dvitas nos~a" Cairan era
consititui1tă din ni0bili, negustori, meseriaşi, mici proprietairi agricoli
liberi şi iobagi, oa:rie se ocupau CU viticu1truira, pomfoulrtura, agricultura,
tăiatul lemnelor, prelucrarea cerealelor, creşterea vitelor şi alte meserii,
deseori referindu-se la privilegiile pe care le au sau le-au obţinuit prin
meri:te deosebite.
HotC11I1ul oraşului liber Oaren - după opinia mai multor autori
era între Zăgujeni, Prisaca şi Zlatinic - Zlatinic fiind însăşi limita de
hotair între satul Mîtnk şi opidul Caran.
Competenţia administrativă şi juridică a districtului Car.an se referă
la un teritoriu destul de redus înitre Jd~oa.Ta, Sacul, Prisaca, Mîtnk, Zăgu
j'eni şi Cararn:sebeş, sa tel e carr-e se subordonau admintstraţiei distriotuale
erau nwnai patru: Vozeşti, Cîmpul LLbanului (Libanmezeje), Popeşti şi
Pogoanele, aceasrtă din uirmă .aşezare fiind aiminti:tă în cele mai muHe
ori împreună cu saitul Vooi!slova 16 •
Ultima menţiune documentară asupra o:riaşului. Caran o avem din
anul 1687 în jurnalul l.rud. Sândor Pal, care după reîntoaricerea sa din
Corustarutinopol poposeşte în cetatea Sebeşului, apoi t11ece peste podul
Timişului şi ajunge în localitatea numită Ca.ran unde a fost invi tart la
masă. In ju1r11Jalul mai sus 'aminit~t face însă menţiunea că majorita1tea
dintre cetăţenii acestui opid au trecut în oraşul Caral1JSebeş, părăsindu-şi
casele, fapt pentru caire oraşul de pe Sebeş se numeşte Ca:ransebeş 17 •
Oe1'ăla1t distriot, cel mai mare şi cel mai important dintre districtele
provinciei a fost distriietul Sebeş. Pînă în anul 1370 teritoriul administrat de oficia11tăţile districtuale fă·cea pante integ·rantă împreună cu
celelalte saite şi predii din di1strictele Mehadiei şi Almăjului, din .aşa-nu
mÎlta provincie a Sebeşului de oare depindea aitÎlt din punct de v·edere
juridic cît şi admintsitrart:iv. Conform datelor pe oare le avem, provincia
1

1

1

1

1

13

14

Ibidem.

H u m fa 1 v y, op. cit., p. 480
1s P est y Fr., op. cit., p. 112.
10 P. Dr ă g ă 1 i na, op. cit., p. 133.
17 Pe st y Fr., op. cit., p. 116-117.

şi

George Popov ici u, op. cit., p. 196.
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Sebeş avea în fountea sa un Comite suprem şi avea sub corutrol cetăţile
Sebeş, Mehadia şi Orşova, satele şi prediile pînă la Dunăre, Bozovki,
Dalboşeţ, Prigor, Bănia, iar în valea Bistrei şi Timişului pînă la Măru,
C1reşa, Iaz, respectiv Tincova, Zăgujeni şi Caransebeş. Comitele suprem
pr€zida adunările cetăţeneşti şi ale nobilimii, îndeplinind şi funcţia de
judecător în procesele şi delictele de prima instanţă.

In anul 1370, provincia se divizează în mai multe districte, la început în 4 după cum urmează: Sebeş, Mehadia, Lugoj şi Caran, apoi în
8, la cele patru adăugîn:du-se districtele Almăj, Berzasca, Oar~ova şi
Iladia. Toate aceste opt districte la un loc au format în această perioadă
teritoriul Barnartul ui Severin 1s.
Cei care semnează documentele în această perioadă de cele mai
multe ori atunci cînd fac referiri la aceste localităţi, utilizează şi denumirile de Barn:i;tul Severin, oomirtatul Severin sau chiar provinda Sebeş,
apoi Caransebeş, rămînînd definitive în documente denumirile de comitat
şi district, doar după anul Conscripţiei generale din 1603.
Ca urmare, în ev,oluţia districtului Sebeş sau Caransebeş distingem
următoarele etape:
- etapa 1rntre anii 1318-1370, cind satele şi prediile îrutre Dunăre
- IablaniţJa, Bozovici - Teregova, Prisaca - Tincova, Iaz şi M<Wu formează provincia Sebeş;
- perioada 1370-1482, cîoo apare perutru prima dată denumi.rea de
district al Sebeşului, menţinîndu-se în conrtLnuare şi denumirea de provincie, provincia oupriTIJZînd localiităţile de mai sus şi ,r,eprerentîrud comita.tul, iar distu-i,otul reducîndu-se doar la o parte a ·teriltoriului provinciei;
- anii 1482-1525, -cînd apare perutru prima dată deruumirea de comittart, oonoomirtent cu funcţia de ban al OaTansebeşului şi Lugojulu.i,
menţinîndu-se în oontiruuare del1!Umirea de distr:ict al Sebeş.ului alături
de districtul Almăj, Mehadila, care oompunoou oom:1t81tul Sebeş şi care
după 1525 se transformă în comitaitul Severin;
- anii 1525-1658, perioada oomiitatului Severin şi a celor opt
districte român•eşti, perioadă în oare districtul Caran dispaTe, iar odată
cu Conscripţia generală din 1603 ,o mia.re parte a :Satelor, ia prediilor ce
compuneau districtele nu mai apar decîrt în cronici şi moruografii.
Inri:ţial, pînă în anul 1482, dstrictul Sebeş a cuprins 67 de sate şi
predii, faţă de cele 117 sate şi predii cit cuprindea Conscripţia generală
din 1603. Este demn de reţinut că majorita1Jea. predmor apar chiar după
anul 1482, deci o dată cu organizarea distriotuală, predii, a căror număr
nu depă,şea niumărul de 70 menţionatte în 1603, :fiaţă de di1striJCtul Mehadiei, oare cuprindea 30 de locaHtăţi di11Jtre oare 14 predii.
Diilltre cele 118 de localităţi înregistrate în Conscripţia din 1603,
Conscripţia din 1690 consemna doar 30 în districtul Sebeşului, datori;tă
limitării hotarului şi dispariţiei unui nJUmăr însemnat de localităţi.
1s

Ibidem, p. 387.
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Apariţia noilor districte: Mehadiei, Almăjului şi Berzavei, care au
preliuait o parte dirutDe localităţile ce au aparţinut iniţial provinciei Sebeşului, nu au influenţat autoritatea centmlui iniţial şi a oraşului-cetate
central Sebeş, autori'tăţile 1cetăţii şi a provinciei continuînd să-şi exercite
şi pe mai deparite atribuţiile şi funcţiile lor administrative şi jurridice.
De aici, confuzia la mai mulţi autori de monografii, printre care şi Pesty
Frigyes, care nlll au în~eles de ce doCU!mentele vremii atunci cînd se
reforă la locali1tăţi şi fun(:ţiile exercitate de autori'tăţi, în duda faptului,
că noua organizare administrativă s-a înfăptuit, continuă să menţioneze
activitatea ·castelanilor, a comiţilor, vicecomiţilor, ispanilor, solgabirău
lui, a căp1tanului cetăţii Sebeş sau ia judelui şi pe teritoriul altor districte
sua chiar provindi.
Districtele româneşti din provincia Banatului Severin continuau să-şi
păstreze privilegiile. După privilegiul a•con:La:t în 1457 distrktelor Lugoj,
Sebeş, Mehadia, Almăj, Caraş şi Berzas-ca etc., aşa cum se reproduce
în Istoria românilor bănăţeni de George Popoviciu, .acestea se rezumă la
următoarele:

1. Cele opt districte să rămînă indisolubile pentru vHtor împreună
cu distriotul Comi.at.
2. Regele I11U va face doniaţiuni în aceste districte contra voinţei
I"OmânHor.
:~. Nobilii 10mâni sînt egali C'U ceilalţi nobili a.i ţării, chinezii sînt
&m.rtiţi de ·odce oontribuire.
4. Nobilii români şi ·chinezii se supun judecatei oomiteliui Lor de
la oare au drept de apel la trion.
5. Stăpînii vor acuza pe românii de rînd la forul nobilimii lor, iar
pe nobilii şi chinezii la comitele acestoT'a19 •
Autori 1 tăţile din districtul Sebeş au îndeplinit urmă1 toarele funcţii:
- castelanul cetăţii Sebeş exerdta şi :fiuncţia de oomite suprem al
Cara~ului şi Timişului (1325-1600);
- castelanii districtuali controlau cetăţile Orşov·ei, Mehadiei, Sebeşului şi a Jdioarei. La îruoeput Sie numeau ·casteLani severineni, apoi
castelani ai districtului Caransebeş (1467-1600);
- vioecasitelanul disitriotu1ui îndeplinea şi funcţia de protojude
(1531-1540);
- comiţii distriictului Sebeş (1404-1600) exercitau şi funcţia de
comi:te de Severin şi Timiş, iar din 1622 furncţi.a de işpani ai districtului
Caransebeş, funcţia de comite suprem fiind traI11SfeDat la oomitat;
- vicecomite sau viceişpani districtuali (1622-1700). In perioada
1601-1622 funcţiile de comite şi vicecomite districtual erau repartizate
comite1ui suprem şi vicecomitelui comiotatului;
- vicebanul distr~ctlll1ui, era şi viceban al Caransebeşului (14841658), şi viceban districtual (1648-1658);
19

George P op o vi ci u, op. cit., p. 192.

ALEXANDRU HORVATH

408

- solgabirăul districtului îndeplinea funcţia numai în perioada
1484-1590, în acest an funcţia transferîndu-se la comitat pînă în anul
1698.
Centrul districtului Sebeş era opidul Sebeş, apoi oraşul liber regesc
Caransebeş, a cărui hotar era Hmitait pînă în vecinătatea satelor: Buchin,
Poiana Rugi, Jupa., Iaiz, Var, Cicleni, Turnu-Ruieni, Slatina, Gîrliş.te, şi
Dalci2°. Pe teritoriul oraşului şi în directa sa subordonare se aflau satele:
Rafoa, Zberlişte, An:drileşti, Potoc şi Racoviţa, looalităţi integrate apoi
în oraşul Caransebeş. Cetatea Sebeşului în documentele vremii se aminteşte de prima dartă în 1325, iar în 1701 nu se mai văd decît ruinele
cetăţii. Oraşul era adminisitrat de un Consiliu format din 41 de persoane,
cetăţeni liberi, meseriaşi, negustori şi nobili. Irutr-o perioadă da·tă însă,
Consiliul orăşenesc era format doar din nobili (1590-1642). Oficialităţile
oraşului deseori îndeplineau funcţii şi în administraţia comitaitului şi
districtului, astfel vicebanii cumulau funcţii şi în district comiţii la fel,
notarii aşişderea, Tribunalul din Caransebeş rămînînd instanţa de judecată pen1tru întregul teritoriu adminisitrait în timpul provinciei, pentru
toate districtele componente ale comitatului, în afara oraşelor libere Caran
şi Lugoj.
Evoluţia districtului Sebeş şi Caran, precum şi schimbările ce au
avut loc în administraţia şi jurisdicţia districtului au fost determinate
de evenimente istorice, de competenţa unor bani ai Severinu1ui şi modificările surveniite în demografia, economia şi p:rioprietăţile funciare ale
localităţilor. Evenimente oa dezastrul de la Mohacs, cedarea oraşului
Caraooebeş turicilor etc. au impus modifkări structurale în viiaţa cotidiană a locuitorilor, dar şi în organizarea teritoriilor şi a administraţiei
comitatului, ceea ce a avut o inflruenţă hotăiritoare şi ia.supra CX!'ganizării
distri.<ltuale şi a administrării districtelor româneşti din această provincie
atit de frămîntată.
Desigur, ideea delimitării administraitive şi juridice a districtelor,
o sinteză a modificfu'ilor de arganizaire şi de fu11JCţii implică o serie de
amănunte pentru un studiu exhaustiv. Considerăm însă studiul doar
un înoepurt de :rieferinţă la proMernă, fără o analiză în detaliu, fără comentarea controverse1or sau a confuziilor, care mai presi.&tă în unele
izvoare şi monografii istorice ·cu caracter local.
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Ibidem, p. 194-195.
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UND RECHTSBEGRENZUNG DER

SEBEŞ

UND CARAN

(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Die Notwendigkeit eines Studiums der Verwaltungs- und Rechtsbegrenzung
der rumănischen Distrikte im Banat drăngt sich, durch die auch heutzutage bestehenden Meinungsverschiedenheiten in der Behandlung dieses Problems, auf.
Die ersten Dokumente welche sich auf die Distrikte Sebeş und Caran beziehen stammen aus dem Jahre 1370, wobei Caran das letzte mal im Jahre 1548
erwăhnt wurde. Das Zentrum der Distrikte waren die zwei stădtischen Ortschaften
Caransebeş und Caran. Das Oppidum Caran behălt seine Verwaltungs- und
Rechtsautonomie bis zur endgi.Htigen Verschmelzung beider Ortschaften welche um
das Jahr 1642 stattfand.
Die Verwaltungs- und Rechtszustăndigkeit des Distriktes Caran bezieht sich
auf ein beschrănktes Gebiet zwischen Jdioara, Sacul, Prisaca, Mîtnic, Zăgujeni und
Caransebeş wăhrend das Distrikt Sebeş ein ausgedehnteres Gebiet, in welchem
auch die Festungen von Mehadia und Orşova innbegriffen sind., unter seiner
Verwaltung hatte.
Die rumănischen Distrikte behielten weiter ihre Privilegien welche sie im
Jahre 1457 erhielten, die Behorden erfilllten Verwaltungs- und Rechtsfunktionen.
Die Ănderungen welche in der Gerichtsbarkeit der Distrikte stattfanden waren
von den geschichtlichen Ereignissen, der Kompetenz der „Ban" - e und den Ănde
rungen in der Demographie der Bevolkerung, abhăngig.
Die Abhandlung ist ein bescheidener Beitrag zu diesem Problem, ohne tiefer
in eine Detailanalyse und Kommentar der Meinungsverschiedenheiten einzugehen.

ŞTEF AN

V AIDA, UN ADVERSAR CAB.ANSEBEŞAN AL PRINCIPELUI
GABRIEL BETHLEN (1614)

După urcarea în scaunul prindar al Tnansilvaniei Gabriel Beithlen a
fost confruntat de la început de grave probleme, atît interne cît şi externe. Situaţia s-a dovedit cu atît mai sensibilă cu cH Transilvan.ia a
continuat să rămînă obiectul de dispută a celor doi v·ecini puternici cu
care se mărginea: Imperiul otoman şi Imperiul habsburgic. Prindpel·e
Bethlen a înţeles să folosească această ·corutradircţie în interesul promovării propriei sale pol1tici, nemă•rturisiite publiic: păsitrarea integrităţii şi
a autonomiei Transilvaniei, înscrierea a·cesteia în OTbi;ta marii politici
europene 1. A întreţinut în acelaşi timp, cu abilitaite, relaţii aitît cu Imperiul habsburgic şi ·ou aooliţii săi din Ungaria Superioară, cîit şi cu puterea suZJenană, Imperiul otoman, a cărei bunăvoinţă a căuta·t să şi-o pă
str.eze pe111tru a oorutrabalansa presiunea din apus. Acest periculos joc dublu a amen.inţait, nu o dată, să se încheie cu un deznodăJmînrt tragic oricînd se producea vreun incident mai mare sau mai mic. Formal principele
Bethlen s-.a ataşat politicii Porţii otomane, căreia îi datora în bună parte
înscăunarea. !n fapt, însă, a tergiversat predarea cetăţilor ardeLene şi bă
năţene (Ineu, Lipova, Miairgina, Mănăştur) la cedal'ea cămra consimţise în
schimbul ·troruului princiar. Poamta n-a întîrziat să ·revenc:liioe cu tort ma1
muHă insistenţă încă de la începutul anului 1614 îndeplinirea
acestei obligaţii. In acelaşi timp fortificaţiile amintite au iruteresat îndeaproape şi politka habsburgkă doritoane de a se înstăpîni aoopra lor
cu ajUJtorul aderenţilor săi din Ungaria şi din părţile nord-vestice ale
Transilvaniei: palaiti.nul Gheorghe Thurz6, Gheorghe de Homonna, Sigismund Forga1cs, căpi·tanul g·eneral al Ungariei Superioare, şi Andrei
Doczy, căpi.tanul cetăţii Sarou Mare 2 • Banului de Caransebeş şi Lugoj,
1 Cronicarul cel mai competent şi autorizat al primilor ani de domnie ai
principelui Bethlen, Gaspar Bojthi, a surprins cu multă iscusinţă obiectivele
politicii princiare din acest timp: „Et novus iam annus 1614 currere coeperat;
igitur princeps omnes ingenii sui vires et consiliorum acumina ad haec duo
veluti immobilem scopum intendit; primo: ut se optimum pacis et concordiae
studiosum et foederum inter duos orbis Monarchas sincerum cultorem declararet;
secundo: ut amissa recuperaret et, si que dissensiones, turbae et differentiae inter
duos Imperatores suboriri possent, evinceret earum omnium primaevam originem,
nec non foederum violationem ex parte Romanorum Imperatoris promanasse",
cf. C. B o j t hi, De Tebus gestis magni Gabrielis Bethlen.. . libri tres, Lib. III,
p. 385, în Monumenta Ungarica, ed. J. Chr. Engel, Viena, 1809.
2 Pentru aceşti ani de domnie ai principelui Bethlen, cf. Gy. S z e k fu, Bethlen
GdboT, Budapesta, 1929, p. 27-64.
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Petru Bethlen, rudenie aprop~ată a principelui3 şi vecin nemijlocit al ţi
nuturilor în cauză, i-a revenit în aceste circumstanţe un rol puţin cunoscut istoriografiei pînă în pr,ezent. Prin intervenţia sa banul Bethlen
urn-:a să curme împotrivirea faţă de IXJlitica princiară a căpitanului Lipovei, Ştefan Vaida, originar din Caransebeş.
In acelaşi timp în care Ibrahim oapugi-paşa îi aducea principelui ardelean, la 15 ianuaTie 1614, însemnele domniei şi cadouri din partea sultanului, firmanul ca.Te le însoţea a pretins predarea cît mai grabnică a
cetăţilor Lipova şi Ineu4 • Pentru a da cererii lor şi mai multă greutate,
turcii au început să concentreze - la sfîrşi!tul lunii ianuarie şi la începutul lui februarie 1614 - numeroase trupe, sub comanda supremă a
lui Iskender-paşa, în împrejurimile Timi,şoarei 5 • Asupra acestor oşti a
cerut informaţii principele Bethlen prirutr-o scrisoare adresată banului
de Caransebeş şi Lugoj la 22 februarie 1614, pornncind să fie avertizat
fără întîrziere în privinţa intenţiilor lui lskender-paşa de a veni în Transilvania, probabil pentru a trata problema cetăţilor care unnau a fi predate turdlor 6 • Peste puţin timp, la 28 februarie 1614, Gabriel Bethlen,
aflat la lucrările dietei ce se deschisese la Mediaş în 25 februarie, i-a scris
din nou banului Petru Bethlen exprimîndu-şi mulţumirea faţă de venirea
lui iminentă în Ardeal. Şi-a manifesitaJt în schimb nemulţumirea de a
nu fi fost înştiinţat „mai pe larg şi mai sigur" - prin intermediul curierului princiar Nicolae Nagy - de sosirea soliei ,turceşti, „pentlI'fu a nu
se produce nici o lipsă în găzduire", mai ales că venirea lui Iskender-paşa
stătea sub semnul incertitudinii. Principele a cerut banului de Caransebeş
şi Lugoj să-i dea grabnic „veste sigură despre starea venirii lor (a turcilor - n.n.), anu:me, care vin şi oare este numărul oamenilor, cîţi cai
sîrut şi cînd, în ce zi, sosesc". Petru Bethlen a fost însărcinat în acelaşi
timp să însoţească solia turcească pînă la Mediaş, unmînd să o conducă
pe drumul oel mai scurt, pe la cetatea Colţ, Hunedoara, Oră.ştie, Sebeş
şi Şeka Mică. Prin poruncă princiară Toma Dobay, împreună ou 50 de
oşteni din cetatea Dev·ei, urmau să se ataşeze suitei, „chiar dacă ar fi numai aga" şi nu mulit aşteptatul Iskender-paşa7 • Răbdairea principelui a
fost pusă 1a grea încercare. Solia turicească, sub conducerea lui Meluneit
oapugiaga de la Timişoaira, a sosi1t la Mediaş abia la 13 martie 1614 - cu
scurt timp îniaintea încheierii lucrărilor dietei - fiind primită de Gaa Cf. C. F e n e ş a n, Şase scrisori ale principelui Gabriel Bethlen către banul
Lugojului şi Caransebeşului, în Apulum, XIV (1976), p. 176, nota 2; vezi şi
J. Kara c so n y, Bethlen Gabor erdelyi fejedelem osei, în Turul, vol. XV (1897),
p. 49-57.

• Monumenta Comitialia Regni Transsylvaniae. Erdelyi orszaggyil.lesi emlekek,
ed. S. Szilâgyi, vol. VI, Budapesta, 1890, p. 313.
s Cf. C. F e ne ş a n, Cîteva documente din timpul stăpînirii turceşti în Banat,
în Tibiscus, vol. IV, Timişoara, 1975, p. 193, scrisoarea adresată de Mustafa-paşa
al Timişorii banului Petru Bethlen la 13 februarie 1614.
6 C. F e n e ş a n, Şase scrisori ... , p. 179.
1 Cf. Anexa I.
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briel Bethlen cu multă prievenire8 • Primirea cordială rezervată de principe soliei rtu:roeşti trebuia să adoarmă suspiciunile Porţii faţă de lealitatea şi bunele sale in1tenţii, mai ales că încă de la începllltul anului 1614
împrumutase 2.000 de taleri de la Universitatea săsească pentru fortificarea cetăţilor Lipova, Inreu şi Oradea9 , iar în timpul dh~rtei de la Mediaş (25 februarie-16 martie 1614) Gabriel Bethlen şi stările ardelene
aiu r·eafirmart imporibanţla acestei p:robl-eme 10 . La începllltul lunili aprilie
1614 principele ardelean a trimis o solie la Constantinopol, solicirt:înd
menţinerea Lipovei şi a Ineului în hotarele Transilvaniei. Reacţia turcea:s.că nu s-a lăsat mult arştepbată. La sfîrşHul lunii aprilie 1614 circula
zvonul că 60.000 de turci şi tăta.ri cxmoel1Jtraţi în jurul Timi•şorii se pregăteau să mărşăluiască asupra celor două oetăţi 11 • In aceste împrejurări
Curtea vieneză şi aderenţii săi din Ungaria - informaţi de situaţia din
Tnansilvania prin triimişii lor Frandsc Daroczy şi Erkh Lassoita, oosiţi
acolo pe la mijlocul lui aprilie 1614 12 - au încer.cat să îrmpiedioe cu orice
preţ căderea Lipovei şi a Ineului în mîinilie turcilor. Siotruaţia principelui
Bethlen era cît se poate de delicată, prins între cererile turoe.şti tot mai ultimative şi maşinaţiunile politicii habsburgice. Dificultăţi sporite şi de refuzul căpitanului Lipovei, Ştefan Vaida, şi a celui de Ineu, Ştefan Petnehâzi, de a preda cele două cetăţi turcilor 12 . La 15 mai 1614 împăratul
Matia al II-lea a oomunioart trimişilor săi din Ardeal, Danoczy şi Lassota,
drept sigură ştirea, că stările ardelene 1-<ar fi determinat pe Gabri•el Bethlen să predea în scurt timp turcilor Lipova, Ineul şi Aradul, potrivit promtsi1uruii făcute. Oa începlllt al aroestei arcţLuni principele ar fi urmat să-l
trimirtă la Lipova pe Andrei Kapi, pentru a prelua cetatea de la dizident ul Ştefan Vaidra, fiind urmat la scurt timp de 500 de pedestraşi, care
să prevină prioducerea oricămr i:ncidente 14 • In reztstenţa sa Şefan Vaida
Man. Cam. Regn. Trans., voi. VI, p. 426: relatare asupra dietei de la Mediaş
la 16 martie 1614 preşedintelui Consiliului Aulic de Război vienez, Ioan
Mollardt: „Die 13 venit alius (sol turc - n.n.) Temesvarino per locum Vaskappo
sive portam ferream Temesvariensis caputzi agha Memhet, cui princeps magna
stipatus caterva obviam processit et Megyesinum introduxit; is familiarissime
principi conversatur, homo versutus utique militaris bene gnarus".
8 ,,. •· "", Die Veranlassung zu der engeren Verbrilderung der Sachsen in Siebenbilrgen im Jahre 1613 und deren Folgen, în Archiv des Vereines filr Siebenbilrgische Landeskunde, s.n., voi. III (1858), caiet 2, p. 251 şi urm.
lo Man. Cam. Regn. Trans., vol. VI, p. 406 şi p. 415.
11 S. M ar k i, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi t:aros tărtenete, voi.
Il/2, Arad, 1895, p. 59.
12 Man. Cam. Regn. Trans., vol. VI, p. 329.
13 C. B o j t hi, op. cit., Lib. III, p. 374: „Et quanquam arcem Jeno Stephanus
Petnehazius, vir strenuus et impiger, a corpore Transylvaniae se minime abalienaturum promitteret; Stephanus nichilominus Vajvoda (sic!) Karansebesiensis, qui
arci Lippae cum praesidio praeerat, quod intelligerat, eam inprimis a Turcis
sollicitari, constanter repugnabat".
14 Magyar tărtenelmi okmanytar a Brilsseli Orszagos Leveltarb6l es a Burgundi kănyvtarbol, ed. M. Hatvani, vol. IV, Pesta, 1859, p. 79: „Illud quidem
certum est, laborare eum (Gabriel Bethlen - n.n.) in eo, ut confinia Lyppa, Jeneo
et Arad iuxtam promissionem Turcis factam paucos intra dies assignentur. Et jam
praeludia ad hoc tentandum facta. Capitaneum namque Lyppensem auersirj
8
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n-oa fost, se pare, decît exponentul voinţei cetăţenilor şi militarilor din
Lipova, organizaţi îilltr-un fel de „republică mmtară". Faţă de ameninţarea ajungerii sub st:ăpînke tul'Oească lipovenii s--au dovedit hotărîţi
să se împotrivească, chiar şi principelui ardelean, atitudine speculată
apoi cu abilitate de diplomaţia habsburgici în atragerea lui Şefan Vaida
ca aderent. Misiunea încredinţată lui Andrei Kapi s-a desfăşurat întradevăr. dar a eşuat în faţa rezistenţei lui Ştefon Vaida, Kapi fiind apoi
trimis în solie la împăratul Matia al II-iea, pentru a trata restituirea
cetăţilor Hust, Baia-Mare, Chioar, Ecsed şi Tăşnad ooupate de aderenţii
habsburgici din Ungaria Superioară şi Transilvania nord-vestică 15 .
Impotriva lui Ştefan Vaidal 6 , susţinut de cetăţenii şi ostaşii Lipovei1i, a determinat o reacţie imediată din partea principelui Bethlen,
care nu putea tolera nici o acţiune tinzînd să-i compromită relaţiile
cu turcii, deşi, de-altă pa.r.te, purta negocieri cu Habsburgii. Irntr-o notă
aiutografă a unei scrisori adresate la 23 mai 1614 banului de Caransebeş
şi Lugoj, Petru Bethlen, principele i-a cerut să afle unde s-ar găsi Şte
fan Vaida, la Mănăştuir siau în altă parte, comunicîn.du-i rezultaitul la
Deva, dar amirutind în ace1aşi timp că „noi nu mai avem nimic cu el. dar
nu cumva din teama ce o are faţă de noi să o apuce pe altă cale;
de la noi a primit odaită milostivire şi în acea:8ta dorim să-l şi ţinem'' 18 •
Peste puţin timp, la 2 iunie 1614, Gabri1el Bethlen s-a adresat din nou,
de la Deva, banului său de CarC11I1Sebeş şi Lugoj, cerindu-i să dea crezare
şi să urmeze întrutotul instrucţiunile transmise prin Ştefan Borsai în
priviriţa „anumHelor lucruri imporitante". Irntr-o notă autografă principele i-a recomandat banului Petru Bethlen „ ... să deschizi bine ochii
fecerat, ut coram de cessione Arcis mandaret Andream Kapj subordinans. ut ex
insidijs adortum interimeret". Andrei Kapi, aderent al lui Bethlen încă dinaintea
urcării în scaunul princiar, a fost întemniţat pe acest motiv de principele Gabriel
Bâthory, cf. Gr. Illeshcizi Istvan ncidor fOljegyzesei (1592-1603) es Hidvegi Mik6
Ferencz hist6ridja (1594-1613) Bir6 Samuel fojtatasaval, ed. G. Kazinczy. Pesta,
1863, p. 228-229 (în col. Monumenta Hungariae Hfstorica, Scriptores, VII). In
1614 Andrei Kapi a fost comite suprem al comitatului Cluj, cf. I. Nagy, Magyarorsz6.g csaladai czimerekkel es nemzedekrendi tabl6.kkal, vol. VI, Pesta, 1860,
tab. III, p. 79.
15 C. B o j t hi, op. cit., Lib~ III, p. 424-425.
16 In 1607 Ştefan Vaida, dintr-o familie nobiliară caransebeşană, a fost ban
al Caransebeşului şi Lugojului, după ce în tinereţe fusese în slujba a diferiţi
principi şi înalţi demnitari, participînd mai tîrziu cu eroism la războaiele interne
şi externe, cf. Fr. Pe st y, Szorenyvm, voi. I, Budapesta, 1877, p. 308. In vara
anului 1612 Ştefan Vaida este amintit în calitate de căpitan suprem al Lipovei,
Gabriel Bethlen adresîndu-i-se la 18 iunie 1612 - ca împuternicit al principelui
Gabriel Bâthory - cu porunca de a interzice ocuparea satelor de sub stăpînire
turcească şi, sub pedeapsa pierderii capului, tulburarea turcilor din ţinutul de la
sud de Timişoara, cf. Torok magyarkori allam-okmanyt6.r, ed. Szilâdy A. şi
Szilâgyi S., vol. I, Pesta, 1868, doc. LXXXV, p. 107.
11 S. M â r k i, op. cit., p. 60.
1s Fr. Pe st y, Krass6, vol. IV, Budapesta, 1883, doc. 526, p. 268: „Nekwnk
semmi k6zwnk immar egyeb hozza ninczen, hanem czak valahogy teollwnk valo
tartasa miat az mas partra ky ne menne; mi teollwnk kegyelme vagyon egyszer,
abban meghis akariuk tartani•.
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şi să strîngi în oetate (Cairansebeş n.n.) atît ide mulţi oameni de credinţă, îrucît 5lă poţi duce cu v.iitejie treaba pînă la capăit, ~ar Domnia Ta
să ne diai de ştire zi şi noapte despre treaba aceasta şi să aştepţi (ştire
- n.n.) de la noi; pînă atunci, de fapt, să 'Ce pă•zeşti Domnia Ta ca
pe un prizonier, iar Domnia Ta însuţi să nu ieşi pînă atunci din cetate
nici unde, pînă dnd nu vom trimite după (Domnia Ta - n.n.)"1 9 • Ştim
acum cu siguranţă, coroborînd informaţiile edite cu cele inedite, că obiectul scrisorii principelui Beithlen l-a oonsrtituit dizidenţa Lui Ştefan Vaida
la Lipova. Nu este exdus - după cum am mai afirmat-0 20 - ca între
partizanii lui Ştefan Vaida participanţi, poate, la un complot nobiliar
înd!'eptat împotriiva principelui să se fi număr.ait ruobilii caransebeşeni
Frandsc G11oza şi foan Fia1t, care, acuzaţi de „neasculitare" şi de „neasemuite acţiuni", urmau să se înfăţişeze la Alba Iulia, în faţa judecăţii
prinieiare, „căci inu doresc să îndur nepediepsi tă o alUel de îndirăzneală".
Acţiuni1e căpiitanului Lipovei neiniţiait în planurile intime ale principelui Bethlen - datorate în aparenţă rrefuzului de a p"eda cetatea turcilor, au deveni•t tort; mai îndirăznieţe, pină la a instiga comandanţii şi garnizoanele fortificaţiilor înveciruartJe de a nu primi între zidurile lor rtrupe

princiar.e21 . In această situaţie Gabriel Bethlen a făcut apel la in:bervenţia
banului de Car.aooebe·ş şi Lugoj, oăruia i s~a 1adresa1t l•a 4 illlinie 1614 prin.tr--o lungă scris·oare autografă 22 . Principele, plîngindu-se că „numeroasele
şi marile ticăloşii ale acelui om (Ştef.an Vaida n.n.) ies zilnic la iveală", a cerut lui Petru Beth1en „să cercetezi bine acest lucru şi să nu
dai crezare cuvirirtelor frumoase ale nimănui". Banul urma să întreprindă
capturarea lui Ştefan V.ai.da „cu mîini cu gheare" şi cu prudenţă, pentru
a nu repeta ·eşecul în'i'egis.trat cu puţin timp înainte de Andrei Kapi. Şi,
bănuind în spatele acţiunilor lui Şbefan Vaida partida habsburgi:că şi pe
aderenţii ei ungaro-transilvărueni, scrisoarea principelui continuă: „Aceasta o poruncesc Domniei Tale spre slujba faţă de mine, căci astfel
vom putea da de capăt mişeliilor secrete ale unor oameni mai mari, care au
acţionat împreună cu el (Ştefan Vaida n.n.) şi acţionează şi acum zilnic spre pierzania pa·triei noastre şi .a noasitră. T\otul se învîrte în jurul
conservării şi pieTZaniei ţării Domniei Mele". Pentru pmrtejarea banului
de Caransiebeş şi Lugoj în timpul intervenţiei sale Gabriel Bethlen a trimis la Haţeg 50 de oşteni călare. După prinderea lui Ştefan Vaida, banul Peitru Bethlen urma să-l trimiită la Sebeş sub paza celor 50 de oşteni
de la Haţeg, de unde, ţintuit în lanţuri, avea să fie trimsi la curtea princiară. Toarte bunurile mobile ale lui Ştefan Vaida 23 : bani, bijuteTii, cai
şi vite trebuiau să fie căutate imediat şi peste ·tot, „fără părtinire", însemllil!te într-un registru în faţa nobililor de CI1edinţă şi duse spre păC. F e n e ş a n, Şase scrisori . .. , p. 180.
Ibidem, p. 178.
21 S. M ar k i, op. cit., p. 60.
22 Cf. Anexa II.
23 Ştefan Vaida poseda şi bunuri imobile în banatul Caransebeşului
jului, cf. Fr. Pe st y, Krass6, vol. IV, doc. 521, p. 256 şi doc. 524, p. 262.
19
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şi

Lugo-

COSTIN

416

FENEŞAN

strare în cetatea Caransebeşului, ev~denţa lor fiind trimisă principelui.
Gabriel Bethlen l-a avertizat în acelaşi timp pe banul caransebeşan să
procedeze „cu inţelepciune", căci „acela are nllllTlel'oşi complici care-i
ascund vitele", trebuind „să-i urmăreşti bine fiecare vită atît ou legea,
cu cuvint.e frumoase, cu promiisiuni, cîrt şi cu ameninţarea (pierderii n.n.) capului". Principele i-a atras atenţia lui Petru Bethlen şi asupra
prinderii lui Gheorghe Deak24, slujitor al căpitanului Ştefan Vaida, pe
care urma să-l ţină separart în captivita,te. In afară de aceasta Gabriel
Bethlen a mai cerut prinderea a trei oo1daţi bătrini din serviciul lui
Vaida, dintre care unul era oei trimis de la Alba Iulia la Sebeş şi revenit la Vaida cu ştirea retragerii trupelor princiare. Într-un postscriptum principele l-a anUI1Jţat pe banul Bethlen de trimiterea unei scrisori
adresate nobilimii caransebeşene, pentru a-i explica procedura împotriva
răzvrăitibului Vaida şi a o îndemna la slujire credincioasă în caz de
nevoie.
Acţ1unile de urmărire a lui Ştefan Vaida se pare că au dait uneLe rezultate, deşi nu le cunoaştem deznodămîntul final. La 5 iulie 1614, instigînd pe Radu Şerban, domnul Ţării Româneşti împotriva principelui
Bethlen, Ştefan Kendi, aderent din Ungaria Superioară a Habsburgilor,
scria: „Bietul Ştefan Vaida, care a ţinUJt pînă acum Lipova şi Aradul
pe seama lnălţimii Sale (Maitia al Ii-lea - n.n.), era dus la o curie de-a
sa. Gabriel Bethlen l-a trimis asupra sa pe Paul Kendi cu cincizeci de
ostaşi probabil cei de la Haţeg, amintiţi în scrisoarea din 4 iunie
1614 - şi numai ştiu dacă l-au prins pe bietul de el sau nu; ar fi
mare păcat, căci este un credincios adevărat al !nălţimii Sale (subl.
n.) 25 . In orice caz, Ştefan Vaida a reapărut în vara anului 1616 în
evenimente1e legate de predarea Lipovei către turci, opunîndu--se din
nou politicii princiare26.
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ANEXA
I.

1614, februarie 28,

Mediaş

Istenteol Kegielrnednek minden iot kjuanunk.
Az Kegielmed leuelebeol ertjwk hogy az vrakkal eggjwth megh indult uolna
ess ieone, kjn igen eorwlwnk, de Nagy Miklos azt mongya hogy az Passa nem jeo
24 Gheorghe De a k (Deak Gyorgy, Georgius literatus) este amintit la 1 iulie
1617 între militarii şi cetăţenii refugiaţi din Lipova predată turcilor, beneficiari
ai unei danii princiare în comitatul Alba, cf. D. Ma k k ai, Bethlen Gcibor biztosit6
es adomany-levele a lippai vitezeknek, în „Tortenelmi Tar", 1888, p. 602.
2s Mom. Corn. Regn. Trans., vol. VI, p. 539.
2s S. M ar k i, op. cit., p. 68.
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ess igy uelekedesben leuen nem tudunk_ mjnth keszwlnj; kiuantuk uolna hogy
Kegielmed beouebb szoual es bizoniosaban tudositoth uolna ez dologrol hogy
fog.}atkozas az gazdalkodasban ne essetenek <!>. Kegielmedeth azert intjuk,
uekwnk syetseggel adgya erteswnkre bizonjoson jeoueteleknek allapattjath, mjnth
jeonek s menj ember szam ess menj louok, s mikora melj napra erkeznek. Kegielmed sohul el ne maradgjon teolleok ess ne is kessetek semmjth soholth, Deuara
se kcsiergietek, hanem egjenesen Kolczrol Hunjadra ess onnet Szaszvarasra s onnet
Sebesben s onnet Kjs Seljkre onneth ide Meggjcsre hozd eoketh, merth egj egesz
hete immar hogj az egesz Orszag nepe ben uagjon, sok esztendeje hogj illjen nagj
gjulcs nem uolth, minden eless igen szwk ess a mjat nem varakozhatnak sokaigh.
Dobaj Tamass az Deuaj katonakkal Kegielmed melleth legjen ess beoczjulletesen
keserjetek vram ide, ha czyak az Aga leszennjs az mj posztot ess atlaczot haz;
Kegielmed ez VTOt en szamomra s.}etseggel eleol el kwlgye. Bene valeat. Ex
Meggyess 28 febr(uarii) 1614.
frater
Gabriel Bethlen m.p.
- original autograf pe hîrtie, păstrat la Arhivele Statului Cluj-Napoca, arh. fam.
Bethlen de Ictar, reg. X, fasc. 2, nr. 149.
- pe verso, adresa: Generoso domino Petro Bethlen de Iktar districtuum Caransebesiensi et Lugasiensi bano etc. fratri nobis honorando
- însemnare ulterioară, pe verso: Bethlen Gabor levele Medgyesrol datalt, az
mikor Szilasi Janost es Ladanyi Gergelt az basttyarol le vetettek az Bathori
Gabor fejedelem megh olesejertt; semmi mentio nincs r61la2.
- pecetea de închidere cu hîrtie de protecţie, căzute.

II.

1614, iunie 4, Alba Iulia
Istenteol Kegielmednek sok iot kiuanunk.
Kegielmednek Borsaj Istuantol a minemw dologrol izentwnk; hiszwk Kegieimcdnek ez ideigh megh ielentette, de miuel annak az embernek naponkent sok
ess nag.} latorsagi nilatkoznak kj, megis akarank Kegielmednek azon dologrol irni
ess inteni Kegielmedeth, hogy iol megh lassa ez dolgoth ess senkj szep szauanak
hitinek annak ne hidgyen ess oly keormeos kezzel megh hith emberiuel niullyon
hozza, kik nekwnkjs es Orszagunknak igaz hiueink; attiafiaYnak, baratinak ebbeol
semmit ne hidgyen css ugy tartassa Kegielmed mint raboth, ugy ne iarion uellio
mint Kapi Andras, ezt Kegielmednek en tisztire paranczyolom, merth az alta!
nagjob emberek titkos latorsaginak mehetwnk uegere, kik hazonknak magunknak
ueszedelmere uelle eggiut igiekeztenek s mostis naponkent igiekeznek; ez vram
orszagh megh maradasaban ess ueszedelmeben jar. Hogy pedigh eoriztetesere
Kegielmednek sokaigh ne kellesek gondot uiselni, im 50 louas katonat boczyatottam
ala Haczokra, kjk addigh oth legienek a migh Kegielmed ez dolgot veghez uiszi;
mjhelt megh fogattya Kegielmed, mingyart az katonakert el kwlgieon ess Sebesben
1 Este vorba de doi dintre ucigaşii principelui Gabriel Bathory, omoriţl de populaţie în timpul dietei
de la Mediaş, el. I. Mi k 6, Erde/y/ tortenelml adatok, voi. I, Cluj, 1858: memorialul lui Francisc Nagy
S za b 6, p. 117-118 şi memoriile Iul Mihail To 1da1 a g i, p. 223-224; vezi şi C. B o j t hi, op. cit.,

Lib. III, p. 396.
1 Adă11~ 0 t

ulterior.
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hjuatuan kezekben adgya az eleoteok jaroknak io3 vasath wttetuen labara, az maga
kocz)'an szekeress louajn kwlgie fel Kegielmed, lam vadnak maganak szekeress
louaj kocz)'a. Minden fele arany, ezwsth miueth, penzeth, louajth ess mjnden
labas marhajth ming)'art keduezes nelkwl fel kerestesse mindenwth ess hjtess
nemess emberek eleoth regestomban iratuan az varban hordassa ess nekwnk irua
marhainak szamat fel kwlgye, ezzel pedigh okossaggal ellyen Kegielmed, merth annak sok czinkosa vagion ess marhajt el rejtegetik, hanem iol uegere mennjen mjnden marhajnak ess mind hittel, szep szoual, igiretel, feje intessel ki keresse marha}th.
Egi Gieorgj Deak new szolgaia uagion, aztis megh fogassa Kegielmed ess kwleon
Tartassa teolle; vagion azon kiwlis harom eoregh legenj szolgaia, kiknek neueket
nem tudom, eggjk az kjtt Sobosvarra <!> kwldeoth volt Feiervarrol, a ki az
uisza futasra valo birt vitte 4 nekj; azokattis megh fogassa Kegielmed. Louajra io
gondot uiseltessen Kegielmed ess minden louajth szerszamostol vgjan mostan fel
kulgye. Ezekben Kegielmed egiebet ne czyelekedgyek. Isten Kegielmeddel. Ex
Feiervar, dje 4 Jun}' 1614.
frater beneuolus
Gabriel Bethlen m.p.
Im irattunk egy Commissioth az ot valo nemessegnekjs, myert kclletik maga
tartoztatnunk teorwenre ess hogj Kegielmednek ebbeolis szauat fogadgjak, !la
mibeol szolgalattjok kiuantatik. Kegielmednek szoualjs izentwnk ezen jambor
szclganktol.
- original autograf pe hîrtie, păstrat la Arhivele Statului Cluj-Napoca, arh. fam.
Bethlen de Ictar, reg. X, fasc. 2, nr. 146.
- pe verso, adresa: Generoso domino Petro Betthlen de Iktar bano districtuum
Lugosiensis et Caransebesiensis nec non comiti Zeoreniensis etc. fratri nobis
honorando
- pecetea de închidere cu hîrtie de protecţie, căzute.

ŞTEFAN

VAIDA, EIN KARANSEBESCHER GEGNER DES FlJRSTEN
GABRIEL BETHLEN (1614)
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Kurz nach seiner Machtergreifung (1613) hat der siebenbi.irgische Fi.irst
Gabriel Bethlen ein ăusserst gefăhrliches politisches Doppelspiel, zwischen C:er
Pforte und den Habsburgern, begonnen. Formell der Pforte treu ergeben, hat es
Bethlen verstanden geschickt zu manovrieren, um die Herausgabe der von den
Habsburgern und ihren ungarischen Mitlăufern ebenfalls begehrten Festungen
Lipova und Ineu hinauszuschieben. Der Lipovaer Festungshauptmann Stefan Vaida,
ein gebi.irtiger Karansebescher und ehemaliger Banus dieses Gebietes, hat sich
gegen jede Herauslieferung der Festung an die Ti.irken aufgelehnt und dadurch
Bethlens Beziehungen zur Pforte gefăhrdet. Der siebenbiirgische Fiirst hat nun
seinen Verwandten, den Banus von Karansebesch und Lugosch Peter Bethlen,
gegen den als Habsburgeranhănger verdăchtigen Vaida eingreifen lassen.

l
1

Scris deasupra rindului.
Scris deasupra rindului, peste hazta.

şters.

FORME DE ÎMPOTRIVIRE SOCIALA IN SANGEACURILE LIPOVA ŞI
CARANSEBEŞ INA DOUA JUMATATE A SECOLULUI AL XVII-LEA
IN LUMINA DOCUMENTELOR OTOMANE

Chiar dacă în ultima vreme s-au înregistrat progrese simţitoare în
încercarea de a pune în drcui1tul ştiinţific o seri:e de izvoa~e narative şi
docwnerntare otomane 1, dispunem încă de date relativ puţine pel11tru a
recon511Jiltui pe aceaistă bază aspectele domiruaţiei otomane în etl!aletul
Timişoarei. Cele cîteva documente originale otomane pe care le publicăm
în anexă şi caire p!'1ovin la origină de la Arhivele Staitului din Sibiu ne
îngăduie să înţelegem siituaţi·a reală a ţăTănimii şi să ară•tărn că în
oondiţiilie in:Sltamării I"egimului de propriietate otomană nu poate fi vorba
de existenţa unei „egalităţi sociale perfeote" aşa cum au fost înclinaţi
s-o creadă unii autori2.
1n înceroa:rea de a surpr.inde momenie şi aspecte de tensiune socială considerăm dI"ept coordonaite principale formele de proprietate
asupra pămîrutului ca şi sal'cinile fiscale impuse membrilor comunităţilor
rurale care variază - mai ales cele din urmă - în funcţie de inddenţJa
unor factori ca situaţia politică şi militară a imperiului otoman.
ASltfel prima acţiune după cucerirea pvopriru-zisă a Banatului a fost
oea de înregisfoare (tahriT) a tutwor pămîrutmUor şi de distribuire a lor
sub forma unor proprietăţi condiţi.onate de îndeplinirea obligaţiilm militare (timar3, ziamet4, ha.ss 5 ), siub forma pmprietăţii depline (miilk sau
temlik), donaţie ·cu cairacter defini.tiv acof'dată de sultan marilor demn~tari otomani ca ră:sp1aită pentru slujbele însemnaite aduse sta·tului. In
perioada care ne interesează această formă se dezvoltă în detrimentul
dreptului de proprietate a statului datorită posibiUtăţii ·transmiterii sale
făTă nici o restricţie. Şi ca ultimă f.orIT.ă de proprietate cu caracter illlaHenabil şi iirevocabil, înzestrată cu privilegii înisemniate ca posibilitatea de
1

1 O serie de date privind istoria politică a acestei unităţi administrative,
limitrofe a imperiului otoman sînt incluse în izvoarele publicate de M. Gubo g I u,
M. M eh m e t, Cronici turceşti privind Ţările Române, vol. I, Bucureşti, 1966,
M. Gubo g lu, Cronici turceşti privind Ţările Române, voi. II, Bucureşti, 1974; de
asemeni printre izvoarele documentare publicate de M. M eh m e t, în Documente
turceşti privind istoria României, vol. I, Bucureşti, 1976, sînt cuprinse şi unele surse
care privesc Banatul aflat sub dominaţie otomană.
2 Tr. Bir ă e s cu, Banatul sub turci, Timişoara, 1934, p. 12.
3 Feudă aducînd un venit anual pină la 20.000 de akc;e (aspri).
4 Feudă cu venit anual între 20.-100.000 de akc;e.
s Feudă cu venit anual de peste 100.000 akc;e care este de trei categorii hass-i
hiimayun, hass-i viizera, feude vizirale şi hass-i iimera, feudele emirilor aparţi
nînd căpeteniilor mai mici decît vizirii.
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a fi administrată de proprietar şi apoi de urmaşii sa1, este vakîful.
Acesta se află la adăpost de imixtiunea pUJterii centrale fiind aşezat sub
ocrotirea legilor şi şeriatului.
Dacă ar fi să urmărim distribuirea formelor de proprietate în sangeacurile amintite, aturuci putem spune că în a doua jumătate a secolului al XVII-lea în sangeacul Lipova existau 455 timare, 31 ziamete6 , un
hass al sangeacbeiului care aducea un venit de 210.000 de ak~e (aspri) 7 _
De asemeni pămînturile posedaite de maTele vizir Mehmed Kopriilil în
această unitate administrativă a eialetului Timişoara au fost transformate
în vakîf 8 •
Faţă de numărul şi de diversitatea formelor de proprietate din sangeacul precedent în sangeacul Caransebeş constatăm existenţa unei proporţii diferite. Din relatarea lui Evliya <;e1ebi ştim că erau 105 timare,
15 ziamete iar venitul realizat pe hassul sangieacbeiului ar fi atins mai
de grabă suma de 300.000 de ak~e 9 decît cea de 619.155 10 menţionată cu
o altă ocazie de acelaşi autor. Raportînd numărul şi formele de proprietate amintite la numărul oastei, la cele trei odale de ieni,ceri şi la
o serie de funcţionari, datele fumizate de călă-torul otoman par a fi
verosimile.
Nici aici nu lipseşte vakîful, dar spre deosebire de sangeacul Lipova
însuşi oraşul Caransebeş este vakîf al Mecăi din venirtul căruia se încasa
în fiecare an o sumă însemnată de bani 11 .
Schimbarea formelor de pI'oprLeitaite a antI"enat şi modificarea sistemului de deţinere a pămîntului de către ţămnii deveniţi reaya (supuşi).
Acesta, împărţit în loturi sau dftlicuri ·cu o suprafaţă care varia în
funcţie de fertil.i1ta,tea solului era deţinut ca posesiune (tasarruf) în virtutea unui drept de posesiune ereditară consacrat de plata impozitului
numit tapu resmi1 2 • In virtutea kanunnamelelor emise în vremea sultanului Silleyman Magnificul, ţăranii erau siliţi să cultive fără întrerupere
pămînbul pentru a păstra titlul de posesiune şi dreptul de folosinţă a
cirtliclllrilior. In confonmifate cu aceste reglemeDJtări juridice, cei rămaşi
după cuceriI'ea otomană erau teoretic legaţi de pămînt şi tot în numele
e Evliya <; e 1 e b i, Seyahatname, vol. V, Istanbul, 1896, p. 398.
Ibidem, vezi şi vol. I, p. 190.
e Vezi defterul întocmit în decembrie 1665 publicat în Torok-Magyar Okleveltar, ed. T ha 11 6 c z y L., K rec s mari k I. şi S z e k fii Gy., Budapesta, 1914,
p. 259-272, I. Tot oi u, Contribuţii la problema stăpînirii turceşti în Banat şi
Crişana, în Studii, 1/1960, p. 13.
9 Evliya <; e 1 e bi, op. cit., vol. VI, p. 5.
10 Ibidem, vol. I, p. 190.
11 Izvoarele prezintă date contradictorii: Evliya <; e 1 e bi, op. cit„ arată că
era vorba de 10 poveri de akc;:e, sumă mult prea mare deoarece o povară reprezenta valoric 100.000 de akc;:e; cronicarul Silahdar F în d î k 1t1 t M eh med Aga
în Zeyil-i Fezleke, vol. I, Istanbul 1928, p. 129, menţionează suma de 3.500 de
galbeni iar Fr. Pe st y, Sorenyivm, vol. II, Budapesta, 1878, p. 172, pretinde că
se trimiteau 15.000 de galbeni.
12 O. L. Bar k an, XV ve XVI inci asîrlarda Osmanlî imparatorlugunda zirai
ekonomisinin hukukî ve malî esasla.,.f l:anunlarî, Istanbul, 1945, p. 24.
1
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lor se făceau demersuri din paI"tea autorităţilor otomane la principele
Transilvaniei penfou înapoierea ţăranilor fugari1 3 • Ca mă,suri de constrîng.ere directă se îI11SCriu amenzile în natură şi chiiar deposeda:riea de ciftlicul respectiv în cazul părăsirii sale după o perioadă de 1-3 ani ca
şi plata impozitului c;ift bozan-resmi ~taxa pentru degradarea cîmpului)
în cazul neglijării cultivării pămîntului în favoarea unei alte ocupaţii14.
Destinaţia sarcinilor fiscale impuse comunităţilor rurale aşezate pe
pămîn:turHe oare făceau parite din categoria arz-i miri (proprie,tatea statului otoman) era de a contribui la întreţinerea garnizoanelor cantonate
în cetăţi şi palănci ridicate în zona de frontieră ·a eialetului. Printre
impozitele plăti.te în mod curent de reaya 15 se înscriu impozHrul pe
pămînt (harac-i arazi), capi1taţia (harac-i ruus sau ciziye) fixa•tă la suma
de 50 aki;e sau 1 florin de aur de către sultanul Suleyman Magnificul1 6 ,
ispenceul1 7 , taxa pe familii sau poartă (resm-i hane, resm-i kapu) 18. La
acestea se ·a:daugă dijmele în produse aşa cum erau stabilite în kaniunnameul întocmit în vremeia aceluiaşi sultan pentru sangeacul Lipoveirn.
Abuzurile se săvkşieau datorită faptulu~ că spahiilor deţinăitori de timare
li se concedase dreptul de a percepe dijme şi impozi·te pentru diferite
legume. Strîngerea pmviziilor şi rechiziţiile pentru stat şi în contul
demnitarilor ofereau un cîmp larg exerdtării de abuzuri. Alături de
corvezi, prestaţiile în natură şi ma'i ales obligaţia de a-i întreţine pe
spahii şi pe sluji1torii acestora în vizită în or·aşele de pe timare sau pe
marii demnitari împreună cu suita lor se dovedeau a fi foarite împovăIJ Vezi aprecierile cronicarului S i 1 ah dar, op. cit.: „El s-a obligat să înapoieze toate raialele, care, părăsind satele de la graniţă plecaseră şi se supuseseră
Transilvaniei", în 1673 are loc un schimb de scrisori in legătură cu raialele fugare
din Caransebeş, vezi doc. nr. 7 din anexă şi A. S zi 1 ad y, S. S zi 1 a g y i, TorokMagyarkori Allam Okmanytdr, vol. VII, Budapesta, 1871, nr. CXV, p. 169-170,
după care urmează fuga masivă a sebeşenilor în Transilvania in preajma anului
1675, P. D r ă g ă 1 i n a, Din istoria Banatului Severin, partea a III-a, Caransebeş,
1902„ p. 19-20.
H M. Ari f, Kanunname-i al-i Osman, în Tilrk Osmanî Encilmeni Mecmua.~î,
13/1912, p. 1-16 şi nr. 14, p. 17-23.
15 Detalii în legătură cu fiscalitatea otomană la M. M. A 1 ex an dres cu -Dersra B u 1 g aru, La situation des comunautes rurales du Banat de Timişoara
a l'epoque de la domination ottomane (1552-1718), comunicare ţinută la colocviul societăţii Jean Bodin, Varşovia, mai 1976.
' 6 H. Ina 1 ci k, L'empire ottoman, rapport presen te au 1-er Congres international des Etudes balkaniques et sud-est europeennes, Sofia, 1966, p. 39.
17 Con:ribuţie bănească de 25 ak~e plătită de toţi supuşii creştini posesorii
unui ciftlik, cf. H. Ina 1 ci k, Osmanlîlarda Raiyyet Rilsilmil, Belleten nr. 92/1959,
p. 57-61; discuţia deschisă de D. B oja ni c - Lu k ac, De la nature et de l'origine
de l'ispendje, in Wiener Zeitschrift filr die Kunde des Morgenlandes, 68/1976,
p. 9-31.
ia Impozit de origine laică perceput de stăpînul pămîntului în sangeacurile
Lipova, Inău, G y u 1 a, Torok-Magyar Okleveltar, p. 259-272.
ie Kanunname-i reaya-i liva-i Lipova, Arh. St. Bucureşti, Microfilme Turcia,
rola 8, cadru 97: dijma din griu (oşr-i galat), din cereale (oşr-i hububat), din griu
amestecat cu secară (oşr-i mehlut), din orz (oşr-i şair), din ovăz (oşr-i alef), din
porci (resm-i bidat), din oi (adet-i agnam), din albine (oşr-i gevare).
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răitoare2o.

De altfel fiscalitatea otomană s-a agravat în această perioadă
mai ales da1torHă faptului că deţtnătorii de feude însemnate ca beilerbeii
şi sangeacbeii se foloseau de calitatea lor de funcţionari admiruistraitivi
perutru a impune în mod arbiitrar reayaua la impozite şi taxe (nal beha,
nal kaftan) în interesul lor personal. In ciuda refuzului cartJegoric al
puterii .supreme de a le legaliza, taxele amintite au fo.st impuse datorită
arbi.trariului feudal 21 . Şi, dacă la arcest ansarrnblu de sarcini adăugăm
obligaţiile excepţionale (avariz-i divaniye) care se transformă în cursul
secolului al XVII-lea în obligaţii regulaite, convertite cu timpul în bani
(bedel-i avariz) avem în faţă condiţiile principale ale apariţiei unor conflicte sociale22 .
Fără îndoială că a exist.art; o categori.e privilegiată în rindul ţărănimii
a1cătuită din locui.torii satelor aparţinînd vakîfurilor, care se bucura de
scutiri importante de impoziite şi de oorvezi23 şi care ieşea de sub jurisdicţia beilerbeilor, emirilor şi perceptorilor de impozite2 4•
Pe aceste coordonate principa1e se grefează şi efectele exercitării
unui oondominium osmaru~a:rdeleain în Ba11Ja1tul de Severin în legătură
cu proprietatea asupra pămîrutului şi cu recunoaşterea autorităţii principelui Triansilvaniei25 . Schimbul de scrisori între demnitarii otomani şi
principele Transilvaniei putea dobîndi importanţă pentru soarta populaţiei .civile chiar da:că ·era vorba doar de propuneri de înţelegere, de
cereri, de acuzaţii sau de ameninţări în vederea eliberării unui prizonier,
în vederea înapoierii unor ţărani fugari sau în vederea restituirii unor
bunuri confiscate2s.
Lmportanţa şi rolul pe care l-a jucat eialetul Timişoarei în cadrul
politic general al imperiului otoman au fost determinante în agravarea
situaţiei comunităţilor rurale. In contextul reluării politicii de expansiune
de către marele vizir Ki:ipri.ilil Mehmet paşa (1656-1661), centrul de
greutate al aprovizionării cu alimenrte 27 şi cu praf de puşcă a trupelor
otomane S-<a deplasat de la Sofia spre vest, spre Serbia şi Banait, aflate
în vecinătatea imediartă a operaţiunilor militare. Acum trecea pe primul
2o H. I n a I c i k, The Ottoman Dec line and its Eff ects upon the re'aya,
raport la cel de al doilea congres internaţional de studii sud-est europene, Atena,

1970, p. 3-4.
21 B. A. C v e t k ova, Quelques problemes du feodalisme ottoman ci l'epoque

du XVI-e au XVII-e siecle, în Actes du I-er Congres international des Etudes
Balkaniques et Sud-Est Europeennes, vol. III, Sofia, 1969, p. 719.
22 Acestea au ca urmare directă părăsirea păminturilor de către ţărani.
23 Erau scutiţi printre altele de întreţinerea demnitarilor otomani şi a suitei
lor, P. Rica u t, Histoire de l'etat present de l'empire ottoman, Amsterdam, 1672,
p. 584-585.
21 Tărăk-Magyar

Okleveltcir, p. 267.

2s Fr. Pe st y, op. cit., vol. I, p.

98, 99; pentru definirea fenomenului de condominiu, vezi Cl. He g y i, Le condominium hungaro-ottoman dans les eyalets
hongrois, în Actes du I-er Congres ... , voi. III, Sofia, 1969, p. 594-603.
26 Ibidem, p. 598.
27 G. K r au s, Cronica Transilvaniei 1608-1665, Bucureşti, 1965, p. 497, arată
că timişorenii aveau sarcina de a administra rezervele de grîne.
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plan impoPtanţa deosebită a Banatului sub .raport •eoonomic28 şi strategic,
din punctul de vedere al asi1gurării securităţii gr:aniţelor existente şi
al posibililtăţii unor noi cuceriri. Astfel se explică '.li mai mult apariţia
unor obligaţii noi saiu manifestarea unor abuzuri în fiiscaUtaite.
Acestea nu erau în fapt un :f.enomen nou 1deoarieoe încă în 1643
locuitorii palăncii Radna 29 din sangeacul Lipova se plîngeau la divanul
din Timişoara ic.ă reducînd~se numărul de 35 de familii oontribuabile
la 9, ei erau obligaţi să plătească aceleaşi dă•ri.
Ştim de pildă că în 1664 sangeacurile Caransebeş şi Lugoj aveau
obligaţia de a prieda 2.000 baniţe de cerieale şi 400 baniţe de făină ca
provizii pentru popasul oştilor otomane (zahire-i ntizi.il) din care se
corusemna o '.t"estanţă în valoare de 250 de guruşi, reprezentînd 200 baniţe
de cereale. La aceasta se mai adăuga şi suma restantă de 396 1/4 guruşi
îrnregistrată în condicile vmter~ei imperial1e, reprezerutînd răscumpărarea
obligaţiei de incal'tiiruirie a trupelor otomane 30 .
Locuitorii ei1aletului Timişoara nu eram scutiţi mei de corvezi, ca
de pildă asigurarea transportului proviziilor destinate expediţiilor Oltomane. AsHel în firmanul adresat în 1673 de cMr·e sulfanul Mehmed
al IV-l·ea caimacamului de Timişoara se defalca din totalul dării de
18.200 de taleri suma de 12.000 taleri destin:aită să fie folosi•tă la închiri0ePea de căruţe a căT'Or valoare e:r.a stabilită La 75 de taleri. Ţinuturile
din ·sangeacul Caransebeş tf1ebuiau să furni:zJeze căruţe în valoare de
3.750 de taleri3 1 .
In acelaşi sangeac unii demni•tari otomani săvîrşeau abuzuri faţă
de ţărani. îi luau în prinsoare, îi deposedau de vite, comiteau chiar
aitrocităţi impotriva ioba:giLor din Slaitina-Timiş şi impuneau în mod
arbi1trar sărăcimii din Caransebeş să plătească vamă 32 .
Nu putem trece cu vede:r.ea nici urmăriLe griele pentru sangeacurile
Caransebeş şi Lipova pe care le-a :avut desfăşurarea unor campanii
otomane numeroase între 1658-1660 33 întreprin:se împotriva Trarnsilvaniei. Pierderile şi pa·gubele pricinuite de aceste operaţiuni mmta.re
nu s-au limi tart la teri•toriul Banatului, ci au afectat şi Ol.tenia. Acestea
0

1

28 Documentele utilizate de R. Man t r an în La vie quotidienne a Constantinople, Paris, 1965, p. 55-56, indică importul de fier din posesiunile otomane
aşezate pe Dunăre în care se integrau teritoriile bănăţene.
29 L. Bar 6 t i, Radruira vonatkozo torăk oklevelek, în TRET, vol. 16, 1900,

p. 89.
30 L. F e k e te, Die Siyakat-Schrift in der tilrkischen Finanzverwaltung, vol.
I, Budapesta, 1955, p. 701.
a1 Fr. P e s t y, op. cit., vol. I, p. 100.
32 Ibidem, vol. II, p. 175.
33 Campania din 1658 pornită din Timişoara prin Lipova şi Inău, încheiată
cu înfrîngerea lui Gh. Rakoczy al Ii-lea la 14 iulie Ungă Arad, urmată în acelaşi
an de un raid tătăresc prin Caransebeş, Lugoj, Lipova şi Inău; expediţia lui
Ahmed Seidi împotriva Clujului din 1659; expediţia lui Ali paşa din Timişoara
împotriva Oradiei din 1660, urmată de cea a lui Ahmed Seidi paşa spre nordul
Transilvaniei.
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ar explica în parte dispariţia completă a unui număr mare de sa.te din
Gorj în a doua jumărtate a secolului al XVII-lea 34 •
lnrăiutăţirea situaţiei interne a imperiului otoman în anii 1666-1676,
care-şi concentrase eforrturile pentru cucerirea Cretei (Candia 1669), a
avut repercursiuni asupra eialetului Timişoal'a. Chiar dacă situaţia politică instabilă de la Istanbul pricinu~tă de un lanţ de răscoale, complicată
de mişcarea condusă de Hasan din Alep, sau de răscoala din 1676 din
Egipt nu a afectat în mod direot această provincie de graniţă a imperiului otoman, în schimb criza economică declanşată de devalorizarea
monetară s-a făcut resimţi.tă.
ln aceste condiţii nu au lipsit încercările de limitare a abuzurilor
din partea puterii centrale prin emiiterea unor acte cu caracter juridic,
adalet-nameJ5 . De a1tfel, cu ocazia ocupării cetăţii Oradea (27 august
1660) s-a prevăzut în ahdnameul aoordart, o uşurare şi nu o scutire a
haraciului3 6 pentru localiităţile Ină·u, Lugoj, Caransebeş şi Oradea datorită distrugerilor şi epidemiei de ciumă care izbucnise.
Deşi autorităţile locale eraiu cele care înfăptuiau de cele mai multe
ori abuzurile, ele nu se sfiau să protesteze energic cînd era vorba de
pierderile suferi-te de un ţăran aflat sub jurisdicţi·a lor. Mustafa, sangeacbeiul de LiJX>va, cerea insistent în august 1670 principelui Transilvaniei
să intervină la comandantul cetăţii Deva, să resUtuie bunurile luate în
m<Xi abuziv ţăranului Ioan din Peştiş pentru ca acesta să se poată
reîntoa.!Te în satul său şi să-şi plărtească cap1taţia 37 •
Contraponderea faţă de abuzurile săvîrşite de autorHăţile otomane
s-a manifestat fie prin inerţia maselor de ţărani, fie prin părăsirea
pămînturilor ca şi prin atacurile haiducilor. Fenomenul fugii ca formă
de împotrivire oocială poate fi urmărit pentru perioada care ne interesează în sangea·cul Caransebeş. In uruna tulburărilor pricinuite de răz
boaie şi, mai exact, curînd după instaurarea dominaţiei otomane se
manifestă pr·egnanit această formă a luptei antifeudale foarte răspîndită
în alte regiuni baloa1nke ca de pildă în Macedonia 38 • Fără îndoi1ală că
acest fenomen prejudicia nu numai cu1ti varea pămîrrtului ci şi perceperea imJX>z1telor de către stat şi de către deţinătorii de timare. Unii
ţărani, care îşi părăseau saltele şi erau desemnaţi în aote cu ·termenul de
haimana 39 , au fost atraşi pe domeniile marelui vizir Kăprulii Mehmet
paşa de la Arad şi Ineu, transformat în vakîf unde beneficiau de ·condiţii
A. Ştefu 1 e s cu, Din trecutul Gorjului, Bucureşti, 1901, p. 26-61.
H. I n a 1 c i k, Adaletnameler, în Tilrk Tarih Belgeler Dergisi, II, 3/4, 1965,
p. 67-85.
36 G. K r au s, op. cit., p. 358-359.
37 Vezi anexa IV.
38 A. Mat k o vs k i, La resistance des paysans macedoniens contre l'attachement d Za glebe pendant la domination ottomane, în Actes du 1-er Congres .•.,
vol. III, Sofia, 1969, p. 705.
a9 L. F e k e t e, Tiirkische Schriften aus dem Archiv des Palatins Nikolaus
Eszterhcizy (1606-1645), Budapesta, 1932, p. 108, 107-109, 321.
34

35
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favorabile faţă de cele gara11Jta,te de spahii4°. Ca şi în Maicedoni1a fenomenul dobîndeşte în mod clliI"ent un caracter co1ectiv, fiind vorba de
un număr însemnat de persoane, familii care-şi luam şi o parte a bunurilor lor şi care a constituit obiectul pmtesitelor scrise, adresate de
autorităţi1e otomane din Caransebeş principelui Transilvaniei. Astfel în
1662-1663, sangeacbeiul din Caransebeş şi Lugoj, Ibrahim ibn Nasuh
arăta în scriwarea sa adresată principelui că în privinţa raialelor prinse
şi a saitelor lor nu poate hotărî ded:t în viritutea unei porunci pe care nu
o primise încă 41 • Fenomenul părăsirii satelor din sangeacurile Caransebeş
şi Lugoj de căitre ţănani pentru a se refugia în Transilvania a căpătat
o anumiit:ă amploare şi însemnătate de vreme ce acesta apare menţionat
în mod special în cronicile otomane. Silahdar Fîndîklîlî Mehmed Aga
pretinde de pildă că fostul ban al Caransebeşului şi Lugojului, Acaţiu
Barcsai, s-ar fi obligat să înapoieze toţi ţăranii care „părăsind satele
de la graniţă, plecaseră şi se supuseseră Transilvaniei"4 2 . Această pretenţie exprimaită de otomani dovedea de fapt că în co1J:1Jcepţia lor ţără
nimea liberă din această r.egiun.e era considerată în mod ,teoretic ca
fiind leg,ată de pămînt deşi însuşi marele vizir Kopriilli Mehmet pa·şa
făgăduise că va respecta starea de lucruri existentă în schimbul predării cetăţilor Lug·oj şi Caransebeş 43 . Promisiunea a fost invocaită ulterior
de principele Transilvaniei în cadrul corespondenţei puritate cu demnitarii eialetului Timişoara în legătură cu fuga a 40 de ţărani din Caransebeş, vakîf al oraşului Meca care sie refugiaseră în Haţeg. In scrisoarea
din mai 1673 adusă de aga de Caransebeş, se cerea o intervenţie energică
a principelui care să-i predea pe fugari zabiitului vakîfului amintit4 4•
Riposta lui Mihail Apafi a fost categorkă deoaTece în minuta redactată
a doua zi de la primirea scrisorii amintite se arăita că nu era vorba de
iobagi ci de oameni liberi 45 • Refuzul de a sa•tisfoce cererea adresată se
întemeia pe făgăduiala marelui vizir de a-i elibera pe locu~torii din
Caransebeş de iobăgie dacă ei s-ar fi aflat în această stare.
O altă manifestare cu ca:naoter ooleotiv a acestui fenomen poate fi
surprinsă în preajma anului 1675, cînd un număr însemnat de ţărani
din aceeaşi regiune ar fi fugit în Transilvania, acţiune care a antl'ena1t
reclamaţiile paşei de Timişoara. Se pare că s-ar fi luait măsuri din
partea autori1tăţilor otomane care, perutru a pune capăt acestor emigrări,
i-ar fi scutit de dări pe o perioadă de trei ani pe locuitorii liberi din
Caransebeş şi din Lugoj4G.
Forma cea mai puternică de rezistenţă foţă de transformările sociale
şi etnice impuse de dominaţia otomană în rtoate regiunile bakanice a fost
40 Idem, A berlini es drezdai gyiljtemenyek tărăk leveltdri anyaga, în Leveitari Kozlemenyek, VI/1928, p. 274.
H Arh. St. Burureşti, Doc. turc., nr. XXII/2079.
l2 Silahdar F în d î k 1 îl î M eh med Aga, op. cit., p. 129.
13 Fr. Pe st y, Krass6., vol. IV, Budapesta, 18113, p. 353-354.
H Vezi anexa VII.
45 A. S zi 1 ad y, S. S zi 1 a g y i, op. cit., vol. VII. nr. CXV, p. 169-170.
~G P. Dr ă g ă 1 i na, op. cit., p. 19-20.
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haiducia 47 • Condiţiile social-economice asemănărt:oare au imprimat o serie
de trăsături generale: caracterul popular, spontan şi anHotoman al miş
cării alărtJuri de care s-au manif.estat şi elementele unei încercări de
organizare prin reunirea haiducilor în cete sub oonduoerea unei căpetenii
numite harambaşa, în Serbia, Macedonia şi în Banart. Apariţia acestui
fenomen în sang.eaicurile ei,aletului Timişoara nu are caracter izolat,
el încadrîndu-se în a doua jumătaite a secolului al XVII-lea într-o
amplă mişcare haiducească din Balcani, care se intensifică, cuprinzînd
o arie geografică întinsă, delimita.tă la nord de oraşele Rrusciuc, Silistra,
Nicopol, la vest de regiunile albaneze Vucitrin şi Valona, iar la sud de
cele greceşti (Moreea)4B_
Macedonia a fost regiunea urude s-a înregistrat intensificarea cea
mai mare a a:oestei mişcări în aiceeaşi perioadă în care haiducii îşi fac
simţită prezenţa în sangeacurile Caransebeş şi Lipova. Actele numeroase
emise de cadiatul de Bitolia în anul 167049 consemnează o serie de
atacuri înrtreprinse de personalităţi haiduceşti, caraioterizaite de obicei
ca fiind oameni care „tind să facă răzvră,tiTe în ţară"5o_
Nu trebuie să ne surprindă faptul că izvoarele otomane indică regiunile Caransebeş şi Lipo,va drept centre ale mişcării haiduceşti, aceasta
explicîndru-se în primul rînd datoriită 1oorrdiţiHor geogpafice. Pădl\.lrile de
nepătruns din ţinuitul Oaransebeş-Sasca au devenlÎlt în seoolul al XVIII-lea
o vatră renumiită de 1otri51 • Fără îndoială că şi hotarele laibile din acea.stă
regiune au înlesnit în mare măsură aitacurile. aşa numiţilor răufăcători.
Pentru ţinU!tul Lipovei explicaţia ne-o furnizează însuşi ves.tiltul ·călător
turc EvHya <;elebi: „deoarece e un oraş de graniţă, toţi feciorii doresc
să :fa.că incursiuni în cetate şi în po:tere" 52 .
Corespondenţa demnitarilor otomani cu principele Transilvaniei constituie izvorul de bază care atestă şi furnizează detalii interesanite pentru
acţiunile haiducilor numHi răiufăcăitori pentru 'a nu fi confundaţi cu
haiducii din Ungaria, ostaşi înaTmaţi.
Documentele cercetate ne îngăduie să arătăm că principele Transilvaniei a adoptat o ati1Jllldine diferenţiată f.aţă de formele de împotrivire
socială mandfestate în sangecurile amintiite. Dacă el a luat apărarea
ţăranilor fugari din Caransebeş refuzîrud să-i predea autorirtăţiloT 0itomane, aceasta se da:tor,a în primul Tind faptului că astfel se înregistra
o creştere a numărului de ţărani contribuabili în Transilvani,a. Faţă de
atacurile haiduceşti, Apafi a avut o cu totul altă .a.iti1budinie. Putem
spune că a existat în anumilte momente chiar o cooperare între autoriS. I an co vi ci, Haiducia în Balcani, formă de luptă socială şi antiîn StAI, VI, 1969, p. 47-60.
48 Ibidem, p. 54.
~s Al. Mat k o vs k i, Svedenia za haiduti v Makedonia prez ·polovina na XVII.
V, în Istoriceski Pregled, 3/1966, p. 78.
50 Turski izvori za aidustovovo i aramiistvoto vo Makedonia, Skopje, 1961, p. 45,
60, 67, 69, 79.
47

otomană,

51 A. Ţi n tă, Lotria formă de luptă a poporului din Banat împotriva
habsburgice, în Studii, 3, 1959, p. 177.
52 Evliya <; e 1 e bi, Seyahatname, vol. V, p. 400.
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numai în acţiunea de informare
a miş.cării haiduceşti. Astfel, în
sicrisoarea adresată în 1671 lui Ali, paşă de T.irrnirşoara, se ar:aită că
s-a porunciit pedepsirea acelor tîlhari oare se r·efugiaseră în Trnnsilvani1a
d·11pă ce prădaseră satul Bucov:a de lingă Caransebeş 53 . Immşi prin:cipele
ajunse să ceară, nu numai autorităţilor din e1aletul Timişoarei, ci şi
marilor demnitari de la Istanbul să ia măsuri împotriva „tîlharilor care
se ivesc la hotarele Caransebeşului şi Lugojului" aşa cum ară;ba marele
vizir în aotul emis în ianuar.ie 1676 la Edirne54. Ou toate acestea mai
stărui-a încă în mintea aiwtorităţilor otomane evenituali:taite.a uniei imixtiurni
a lui Mihail Apafi de vreme ce mairele vizir Kăpri.ili.izade Fazîl Ahmed
paşa îl înitreba: „tu ce Legătură şi ce amestec ai cu ~oele petrecute)
aoolo?" 55 .
Docume111tele .consemnează nu numai activi:taitea ci şi numele unor
haiiduci oa de pildă Crimbiţă ca·re reuşise să scape în repetate rînduri de
urmărkea sangecbeiului de CaTansebeş şi a cărui urmă se găsise în
regiunea Făg•et 56 . Aoelaşi sange:aicbei caf'e se plîngea de .aititudinea lui
Huseyin .aga din Făget faţă de Crimbiţă cerea principelui Tmnsilvaniei
să scrie la Poartă în aiceeaLŞi chestiune.
In saingeacul Lipova .a.taicurile haiducilor pa•r să fi foStt mai numeroase şi deci mai foe:cvernte şi pa.r să fi îngrijornt nu numai pe demnitarii
locali ci să fi impus şi adoptarea unor măsuri de către sultanul Mehmed
al IV-lea. Astfel se ·explică numirea în martie 1670 a lui Muslih paşa
în funcţia de s·ange:acbei de Lipova ca şi însăricinarea primită prin firman
de a-i stîrpi pe „haiducii şi răufăcătorii care se ivesc în ţinuturile sangeacului nositru"5 7 •
Nu încape îndoială faptul că şi principele Transilvaniei era direct interesat în această acţiune deoarece veştile pe care le-a adus la cunoştinţa
proaspătului demnitar otoman l-au făcut de îndată pe Muslih paşa să ia
mă•suri grabnice pentru prinder.e.a haiducilor. De .altfel şi Mihail Apafi
dăduse m:ai înainte o asemenea în:săricinal'e unor supuşi ai săi de vl'eme
ce i se cef'ea de către sangeiacbeiul de Lipova să o reînnoiască.
Împotriva cui se îndreptau at:aieurile haiducilor? Din scrisoarea noitabililor sangeacului Lipova ştim că o căpetenie n:iUtară, băli.ikbaşîuJ
Kasîm fusese prins şi jefu~t de haiduci cunfficuţi în apropiere de hotarele
Tmnsilvani:ei. Otomanii oa:re l'euşiseră să-i iderutifice pe aşa muruiţii
răufă.căitori şi să curuoaiscă chioair şi rrume1'e s:aitelor unde s-ar fi aşe1zait,
aflate Slllb autoritatea işpanulud. de Hălmagi1u, prntes.tau împotriv·a sprijinului de care s ...ar fi bucuriat aceştiass.
In anul 1670 atacurile haiducilor s-a:u îndreptat în mare măsură
împotriva forţelor otomane însă·reinate să treacă la repr.esalii. Aflăm din
54

Fr. Pe st y, Sz6renyvm., vol. II, p. 177.
Vezi anexa VII.

55
56

A. S zi I ad y, S. S i 1 a g y i, op. cit., nr. XXIV, p. 33.

53

57

58

Ibidem.

Vezi anexa II.
Vezi anexa VII.
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scrisoarea lui Huseyin agă de Caransebeş despt·e eşecurile repetaroe înregistrate de acesta, de forţele otomane din Lipova şi Vărădia, în încercarea de a-i prinde şi de a-i pedepsi.
In încleştarea care ar fi avut loc în ziUia de Paşti au fost looţi în
prinsoare oameni din Vărădia pentru care s-a cerut ca preţ de răscum
părare suma de 600 guruşi de arginrt59 . In luna septembrie a aceluiaşi an
haiducii l-au prins pe Avram, cămăraşul martalos, din Vărădia care
venise în fruntea unor pedestraşi şi călăreţi otomani penrtru a stîrpi
cuibul lor din saitul Căzăneşti 60 . In afara unor căpetenii militare sau
forţe de represiune erau atacaţi şi jefuiţi şi negustorii musulmani care
veneau cu corăbiile pe Mureş, aşa cum s ....a întîmplat în saitul Sereca din
apropierea Iliei s1.
Actele otomane cerceta.te consemnează şi în acest caz numele unor
haiduci care s-au bucUirat de mulit sprijin din partea ţăranilor şi anume
pe cel al lui Avriam din Sereca şi pe cel al preotului din satul Zam 6 2.
Regretăm împrejurarea că nu s-a păstrat scrisoarea trimisă de notabilii
vilayetului Lipova în martie sau aprilie 1670 unde erau menţionate
numele tuturor celor ce s-ar fi făcut vinovaţi de moa.rtea bi:ili.ikbaşîului
Kasîm 63 .
DaJtele oferite de izvoarele amintirte ne îngăduie să afirmăm că în
1670 haiducia căpătase amploare în sanigeaicul Lipova. Satul Căzăneşti,
aflat la hotarele cu Transilvania, dev•enise cuibul lor, ţinta spre care
se îndreptau atacurile otomane. Ştim de pildă că au existat forme de
colaborare nu numa!i. cu ţăranii, :aşa cum era firesc, ci şi cu unele autorităţi transilvane. Aşa cum gazdele sau iat:aţii din Bulgaria şi dim Serbia
asigurau viaţa şi adăpostul haiducilor, păstrîndu-le avutul şi furnizîndu-le informaţiile necesare 64 , tot astf.el o serie de sate din sangeacul
Lipova s-au alătura:t haiducilor ce-şi aveau cuibul la Căzăneşti. Atunci
cînd, urmăriţi din nou de otomani, i-<aiu atacat chiar în ziua de Paşte,
tot la Căzăneşti, locuitorii a două sate, Ciungani şi Prevalin (sat neidentificat) din: acelaşi sangeac li s-au alăturat ,iar gazdele acestor haiduci
au fost de data aceasta ţăranii din Lăpuşnic care i-au dat drrept !'Udele
sătenilor din Zam şi Tisa 65 . Aceiaşi haiduci s-ar fi bucurat de sprijinul
unor autorităţi ca de pildă işpanul de Hălmagiu. Dacă în aprilie 1670
acesta era învinuit doar de o inerţie favorabilă haiducilor deoarece nu
luase nid un f.el de măisuri împotriva lor deşi i se tndkaise locul unde
pot fi gă•siţi 66 , în septembrie s~tuaţia se schimbase. La prinderea cămă
raşului martalos din Vărădia pa:riticipase chiar un om al işpanului, iar

61

Vezi anexa I.
Vezi anexa V.
Vezi anexa VI.

62

Ibidem.

63

Vezi anexa III.
S. I a n c o vi ci, op. cit., p. 52.
Vezi anexa I.
Vezi anexa III.

59

60

64

65
66
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demnitarul amintirt ar fi fost părtaş direct la acest atac, deoaTece hadducii
îi promiseseră o srumă de banis1.
Cele cîteva documente ceroeta:te* ne îngăduie astfel să surprindem
momente din izbucnirea făţişă a rezistenţei foţă de dominaţia otomană,
dar oare nu ating în amploare şi în irntensitate fonomenele similare din
regiuni ca Macedonia şi Bulgaria. Credem însă că descoperirea unor noi
izvoar·e otomane din aceeaşi epocă sau din alte perioade va contribui la
cunoaşteTea reală a vieţii soda.Ie din Bana:t.
CRISTINA
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ANEXA
I.

<1670 apr. 2>,

Caransebeş

Hu
(1) Dostumuz ve konşumuz kral hazretlerinin huzurlarma lâyik ne dualar ithafm-

dan sonra
(2) haliya canib ahvalimizden sual olunursa bi hamdulullah te'ala bu dem sahhat
ilzere bilesiz fi ma ba'ad bizum
(3) dostumuz bundan evvel hayidud eşkiyas1 ahvali ir;:iln mektubunuz gelup
mefhumi maalum olmusdur
(4) lâkin bir haliyle ele getirmek milmkin olmayup defatiyle bu cânibden eger
biz ve eger Varadiyeli ve eger Lipovali
(5) ardmca olup ele getirmek bir vecihle kâbil olmad1 lâkin bir giln Varadiyelile
Lipovah ardlarmca surup
(6) Kazani~te kariyesinde 1yk1şup kilisede k1zil yumurda gilni.i cumle <;onganh
ve Prevalinli bilcumlesi haramzade ile
(7) bir olup alt1 haraba ile osmanh ilzerine vurup <;onganh Varadiyeli avrami
dutup haramzade eline virup
(8) şimden andan alb yilz sag guruş baha talebinde olmagm imdi bizim dostumuz
anlan dutda ve etmekde viren kimsenelerin
(9) hakkmdan gelinmek gerek zirâ eger Zâmh ve eger Tisayeli muriş aşeri
găr;:ilran anlardur ve başka ki Lupujli besleyup
(10) h1fz iden ve bu kariye ki Lupujdan iki zimmi etmekleri virup h1fz ideyorlar
imdi ta reâya kalkup ele virmeyince olmaz
(11) yoksa bu canibde her bar ki ahbar olundukda ardlarinca varup komakdan
hali degil siz maalum ala
mahkem
Huseyin aga
Karansebeş

halâ
Arh. St. Bucureşti, Doc. turc. XXV/2205, Orig. (31,2/21 cm), spatful respectului 15 cm, semnătură,
scris: neshi-talik, filigran, pe v. sigiliu oval cu numele Huseyln cu însemnarea: 1670 dle 2 apr. Pac s ad I
Huszaim Aga kiildotte levei hozta N a g y Istvan.
Rezumat la M. G u b o g I u, Catalogul documentelor turce1ll, voi. li, Bucureşti, 1965, nr. 466, p. 142.
G1

*

Vezi anexa V.

Ţinem să aducem pe această cale mulţumiri
de la Direcţia Generală a Arhivelor Statului

man
documentelor

turceşti

publicate în

anexă.

colegului nostru Valeriu Velipentru verificarea transcrierii
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TRADUCERE
El
După ce se prezintă urările cuvenite în faţa măriei sale craiului, prietenul
vecinul nostru, dacă se întreabă acum de starea noastră. să ştiţi prietenul
nostru, în cele ce urmează, că slavă lui Allah cel prea înalt, ne aflăm bine
sănătoşi şi că ne-a fost adus la cunoştinţă cuprinsul scrisorii care ne-a parvenit
înainte de aceasta în legătură cu stările de lucruri (legate de) haiducii răufăcători.
Dar nefiind cu putinţă să se pună în vreun chip mina pe ei, de mai multe
ori nu s-a putut din această parte ca nici noi, nici cei din Vărădia 1 , nici cei din
Lipova, ajungîndu-i din urmă, să-i prindă. Intr-o zi însă, cei din Vărădia împreună cu cei din Lipova, mergînd în urma lor, au năvălit în satul Căzănişte2.
Toţi cei din Ciongan 3 şi Prevalin 4 li s-au alăturat în biserică tilharilor în ziua
oului roşu şi cu şase căruţe i-au atacat pe osmanlii. Cei din Ciongan luînd in
prinsoare oameni din Vărădia, i-au dat pe mina răufăcătorilor şi apoi au cerut
ca preţ de răscumpărare 600 de guruşi de argint.
Astfel, prietenul nostru, trebuie, ca punînd mina pe ei, să le veniţi de hac,
căci ei sînt cei trecuţi drept rude felurite fie ai celor din Zam5 , fie ai celor din
Tisas şi în afară de a~eştia mai sînt cei ocrotiţi şi hrăniţi de cei din Lupuj7.
Şi în acest sat care este Lupuj, păstrează ca ostatici doi creştini pe care i-au
luat cu ei. Astfel dacă nu se poate să puneţi mina pe ei pînă cind se aşează
raiaua, atunci să ştiţi că nu vom înceta să-i urmărim ori de cite ori vom afla
despre aceasta.

şi

în chip sigur
Huseyin aga
acum la Caransebeş

u.
<1670 apr. 13>, Lipova
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

K1dvet iii erbab iil millet iil Mesihiye iimdet iil ktibera-i iit tayife es Iseviye
haliya komşu dostumuz Erdel hakimi hazretlerinin kibeline lâz1m dostlug
lây1k selâm ve selâmet encam eyled1gmdan sonra maalum ola ki benim
komşu dostum hal ve hatinmz sual olunur eyular hoşlar mi siz dayima
s1hhat ve selâmet iizere olup hakk subhanehu tebareke ve te'âla hazretleri
azametlu ve şevketlu pad1şah1m1z hazretlerinin ugur humayunlarmda sadakat
ve istikamet birle nice h1zmetlerin zuhur ve vucuda gelmek muyesser eyleye
bi minhu te'âla cânib-i ahvalimizde istihbar olunur ise el hamdulullah te'âla
ve bi minhu
vuc-udumuz s1hhat iizere olup iizerimize eda ise lâz1m gelen devami devlet-i
padişahi ve k1yam-i şevket şahinşahi davatma meravemet iizere
oldugumuz bi istibah d1r fi ma ba'ad kendumuz azametlu ve şevketlu padişah1m1z ile Yenişehir'de ve Selânik'de me'an olmagm şimdiki halde kendumize

•
voi. II,
'
•
'
•
•
7

Vărădia

de

Mureş,

în jud. Arad, vezi C. Suciu, Dic/ionar istoric al

p. 418.
Căzăneşti. în jud. Hunedoara, Ibidem, voi. I, p. 129.
Ciungani, în jud. Hunedoara, Ibidem, p. 154.
Neidentificat
Zam, în jud. Hunedoara, Ibidem, voi. II, p. 269.
Thys la nord de Vărădia de Mureş, Ibidem, voi. II, p. 413.
Lăpuşnic, în jud. Hunedoara, Ibidem, voi. I, p. ~~A

localităţilor

din Transilvania,
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(7) arpahk tarik ile Lipova sancag1 ihsan ve bu taraflarm h1fz haraset ferman
ve sulh salâha istihkâm i.izere sadakat istikamet ile
(8) h1zmet şeriflerinde bulunup sancag1m1z etrafmda vaki olan haramzade ve
eşkiyanm hakklarmdan gelinup ve sulh ve salâha mugayir kimseye
(9) iş etirilmemek babmda ferman şehiryan olmagm kendumuz Lipovaya gelup
vasII oldugumuz da i.ir;i.inci.i gtini.i reâyâsiyi!e kâg1d1mz gelup
(10) ve ir;inde yaz1lan ahval maalumuz oldukda iki tarafda vak1 olan haramzadenin
hakklarmdan gelinmesi ir;i.in bu canibden dahi adamlar ta'yin olmuşlard1r
(11) imdi mektub vusulunda gerekdir ki siz dahi ihtimam i.izere olup ve taraf1mzdan
tekrar adamlar ta'yin idup
(12) zuhur iden eşkiyanm hakklanndan gelinup oia ki azametlu padişah1m1za bir
h1zmet olunmuş oia
(13) ali min et tab alla huda
Muslih
Li o ova
hâlâ
Arh. St. Bucureşti, Doc. turc. XXV/2208, Orig. (42,5/29), Semnătură cu pence, scris divani, nlSlp
auriu filigran pe v. sigiliu oval cu numele de Muslih şi însemnarea: A. 1670 IJ Apr. Lipparol erkezetl
Muslj Begh: az talp egy tiszt Iewele.
Rezumat la M. G u b o g I u, Catalogul documentelor

turceşti,

voi. II,

Bucureşti,

1965, nr. 467, p. 142.

TRADUCERE
EI
Pildă printre aleşii neamului Mesiei, orînduitor al mai marilor ce cred în Isus,
măriei tale principe al Transilvaniei, acum prietenul şi vecinul nostru.
După ce ţi se înfăţişează salutările sincere ce se cuvin şi sînt trebuincioase
prieteniei, să fie cunoscute următoarele: se întreabă de starea şi de sănătatea vecinului, prietenului meu: vă simţiţi bine? Şi voi să vă aflaţi întotdeauna sănătoşi.
Allah căruia i se datorează gloria şi al cărui nume fie binecuvîntat, să vă înlesnească îndeplinirea de îndată a unor slujbe cu sinceritatea şi dreptatea cuvenită
măriei sale, prea puternicului şi măreţului nostru padişah. Dacă cu voia celui
de sus se cer veşti în legătură cu starea noastră, noi sîntem sănătoşi, slavă lui
Allah cel prea înalt. Dacă noi ne îndeplinim datoria nu se mai cere ca noi să
facem îndemnurile necesare pentru veşnicia puterii padişahului şi pentru creşterea
măreţiei sale împărăteşti.
In cele ce urmează se arată că, aflindu-ne la Yenişehir şi la Salonic împreună
cu măreţul şi prea puternicul nostru padişah, s-a dat poruncă că în starea de
luC'ruri de acum să mi se acorde ca o favoare sangeacul Lipova sub formă de arpalîkl şi să mi se încredinţeze paza şi ocrotirea acestor ţinuturi. De aC'eea s-a
emis firmanul ilustru pentru ca aflîndu-se în slujba ilustră pentru a întări pacea
şi liniştea cu dreptate şi cu sinceritate, să le venim de hac haiducilor şi răufăcă
torilor care se ivesc în ţinuturile sangeacului nostru şi pentru ca să nu se să
vîrşească vreun lucru potrivnic liniştii şi păcii. Mergînd, cînd am ajuns la Lipova,
în a treia zi (de la sosirea noastră) a venit scrisoarea voastră împreună cu un
supus. Şi cînd am aflat veştile scrise în ea, au fost numiţi şi din această parte
(de către noi) oameni pentru a li se veni de hac haiducilor care se ivesc în cele
două părţi.
1 „drepturi pentru orz", pensie, apanaj, venituri acordate unor categorii de
natori de provincii, cărturari, etc.).

slujbaşi

otomani (guver·
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Deci la sosirea prezentei este nevoie ca şi voi, la rîndul vostru, să vă daţi si-

linţa şi să desemnaţi din nou oameni pentru a li se . veni de hac haiducilor care

se ivesc, astfel ca să se îndeplinească o slujbă pentru
Salut celui care merge pe calea cea dreaptă
Muslih
acum
la Lipova

măreţul

nostru

padişah.

III.
<1670 apr. 21>, Lipova.

Izzetlii ve devletlii dostumuz Erdel hâkimi kral hazretlerinin huzurlarma
lây1k ne du'alar ve sena ithâf ve idhâ k!lmd1kdan sonra inha-i muhibbane
(2) olunur ki maalum -ievletiniz dir bundan akdem ciimle vilâyet tarafmdan
hazretinize muhabbet birle mektub gonderilmiş imdi harâmzâde eşkiyas1
(3) konşulugumuz cânibinde bizim Kâs1m boliik başi dutup va yâninda olan ak1;eyi
ve bârgirleri ve ciimle şeyleri kabz etmekle hazretinize ricâ olunmuş idi
(4) ak~esi ve bârgirleri ve sâyir eşiyâyi aliviresiz deyu Allah te'ala sizlerden
râzi oldukda mektub şerifiniz geliip dahi Halmaş işpani olan
(5) kimseneye âdam1mz gidub ve tenbih ve te'kid eyledugunuz sebeb ile ancak
bir bârgire giruye redd idup virdiler ve işpân dahî vad eylemiş
(6) idiler akc;eyi ve sâyir bârgirleri ciimlesi buldurup irsal ederiz deyu cevâb
eylemiş idiler halâ ne ak~e ve ne bârgirler gelmeden ve alivirmediler
(7) Allahdan revâ mi dir bundan evvel giden âdâm ile hazretinize ol harâmzQ..
deleri kariyeyi ve ism resmileriyle zimmetler yâzup gonder!lmiş idi
(8) halâ ol harâmzâdelerine mahhalde sâkin olduklar1 kariyeleri ile ve ism ve
resimleriyle bildirilmiş idi asla mukayyed olunmayup
(9) ve ol fakir adamm c;1kacak olmad1 mukarrer bu fakir kiilli hayif ve gadr
olmuşdur el hamdullulah te'âla saâdetlil ve azametlii pâdişah1m1z1 fermân
şerifi ile
(10) d.imle Erdel memleketi sizin zabt ve tassarufunuzda d1r dostluk ve konşulukda
murad oldur ki saâdetlii pâdişâh1m1z1 zâbitlere fukaramza hakaniyeyi ahvirmek
(11) lâz1m iken sizin taraf1mzdan ihmâl olunmagmile Hâlmâş tarafmdan olan işpân
dahi aslâ mukayyed olmad1 sizde gayiri tarafa şikâyet
(12) olunmak lâyik gorillmez ol sebeb ci.imlemiz hazretinize ricâ ederiz alinan ak1;e
ve gerek bârgirler ve sayir şeyleri alivirilmesi ricâ olunur in'şa Alla te'âla
(13) sizin dahi bir tarafa musalihiniz zuhur ederse hakk ilzere ahvirilmek babmda
sayi ve himmet olunur bâk1 izz ve devletin ve ricâ olunur varan âdam
yânmda bir kâc; kimseyi tayin eylemeniz rica olunur
(1)

ciilme-i ayan
vilâyet-i
Lipova
Arh. St. Bucureşti, Doc. turc. XXV/2201, Orig. (41/24 cm), document lăiat, lipseşte hiive, semnătură,
scris divani-neshi, pe v. sigiliu oval cu numele Ahmed şi însemnarea: 1670 die 21 Apr. Lippăr61 a Agakto)
hozta lbraim Aga.
Rezumat la M. Gubo y I u, Catalogul documentelor turceşti voi. II, nr. 468, p. 143, versiune ma·
ghiară asemănătoare şi nu traducere fidelă publicată de A. S 7. i I ă g y i în Torok-Magyarkori Allam-Okmdnyldr, voi. VI. Pesla, 1870, nr. CCLXXXIJJ, p. 482-483, Orig. la Biblioteca Academiei R.S.R., filiala
Cluj, col. K e m. e n y J 6zsef, Erdely '"rlenel'lll eredeli Ievelek, voi. XVI.
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TRADUCERE
După ce se aduc laudele şi se fac urările cuvenite în faţa măriei sale regelui,
prea cinstitului şi puternicului nostru prieten, regele Transilvaniei, se anunţă
în chip prietenesc:
este cunoscut puterniciei voastre (faptul) că înainte de aceasta a fost trimisă
de îndată măriei voastre o scrisoare prietenească din partea întregului vilayetl
spunîndu-se aşadar că prinzîndu-1 răufăcătorii de haiduci pe bolilkbaşîul2 nostru
Kasîm la hotarele noastre şi confiscîndu-i-se banii, caii şi toate lucrurile pe care
le avea cu sine, s-a adresat măriei voastre rugămintea de a i se da înapoi banii,
caii şi celelalte lucruri ale sale. (Datorită lui) Allah cel prea înalt am fost multumit de voi cînd a sosit scrisoarea voastră ilustră.
·
Voi aţi răspuns spunînd că deoarece omul vostru a mers la cel care este
işpanul de Halmaş 3 şi deoarece voi i-aţi dat porunci repetate, a fost înapoiat doar
un singur cal şi că işpanul la rîndul său, făgăduind să găsea!?că banii şi ceilalţi
cai şi toate lucrurile, voi le veţi trimite încoace. Pînă acum nu au venit nici
banii şi nici caii şi nici nu au fost daţi înapoi. Este oare drept de la Dumnezeu?
lnainte de aceasta, îndeplinindu-şi datoria în scris, au fost trimise cu omul
care a mers la măria voastră numele acelor haiduci ca şi numele satelor în care
locuiesc.
Pînă acum nu v-aţi dat în nici un fel silinţa ca să fie aduse la cunoştinţă
în mod nominal satele în care s-au aşezat acei haiduci şi este un lucru stabilit că
acel om sărman nu a putut pleca. Acest om sărman a avut de îndurat toate pagubele şi jignirile. Slavă lui Alah cel prea înalt, datorită firmanului ilustru al
fericitului şi prea puternicului nostru padişah, întreaga ţară a Transilvaniei ~e
află în puterea şi în stăpînirea voastră şi în virtutea prieteniei şi vecinătăţii este
de dorit ca, fiind nevoie să se facă dreptatea săracului căpeteniei fericitului nostru
padişah, deoarece nu s-a socotit potrivit să se facă plîngeri în alte părţi pentru
că din partea voastră s-a arătat neglijenţă şi işpanul care se află în părţile Hăl
maşului nu şi-a dat niciodată silinţa, rugindu-vă cu toţii pe măria voastră, să înapoiaţi banii şi atît caii cit şi celelalte lucruri.
Dacă vrea Allah cel prea înalt, dacă se iveşte vreo afacere în partea voastră, să
vă daţi silinţa şi osteneala în acea privinţă ca să înapoiaţi (lucrurile) potrivit cu
dreptatea. ln rest cinste şi putere şi se cere ca să desemnaţi cîteva persoane care
să-l însoţească pe omul care va sosi.

locul. Lipova
întregii notabili ai vilayetului
şi

s.

- pentru compararea traducerii maghiare contemporane reproducem textul publicat de A. S zi 1 ă d y
S zi I â g y i în Tiiriik-Magyarkori Allam-Okmanytar, voi. VI, Pesta, 1870, nr, CCLXXXIII, p. 482-

483:
Melt6săgos erdelyi fejedelem nekiink j6ake.r6 szomszed urunk. Isten nagysăgodat hatalmas csăszărunk
szolgâlatjâra eltesse.
Az elmult napokban k6z6nsegesen megtalăltuk vale. nagysâgodat leveliink alta!, hogy az tolvajok
az szomszedsăg kiizt egy Kaszon Băliig Basi nevu embert megfogvăn, năla lev6 penzit es Iova!! elvontâk
es megfosztottâk. Nagysăgodnak remenkedtiink vaia penzinek, lovalnak es egyeb eszkăzinek megadattatăsa
felol; Isten ăldja meg nagysagodat erete, nagysăgod j6 vălaszt lrt volt minekiink felole, ugyan az ad6
vol6 ispânnak is parancsolt volt Ielele nagysâgod, hogy minden egyet masat azon meg fosztatott emberiinknek adassa viszsza, akkor ez ispân magăra văllalta volt, hogy fiilkeresteti az tiibbit !s, mind az
lovakat s mind penig egyeb eszkăzit, penzit is, es megkiildăm ugy mond, de meg eddig !s meg nem

1
1

Provincie aflată sub cîrmuirea unui valiu.
Rom. Bulucbaşa, căpetenie peste un b6liik (companie sau regiment).

'Hălmaglu.
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kiildotte sem lovait, sem penzit, es semmi egyeb eszkozil, az mely emberunket kuldottiik vaia akkor
nagysâgodhoz, azoknak az tolvajoknak nevuket es Jak6 helyeket felirtuk volt, vegere is ment volt az
ispă.n, d ..., se~mit :iem gondolvân vele, csak abban mlllt a dolog, azon emberlink nyavalyăs csakugyan
nagy kârban maradott. Hatalmas gyozhetetlen csâszarunk Erdely orszâga lstennek hâia nagysâgodra bizattatott s az nagysil.god halalmăban vagyon; kerjiik azert nagysâgodat az j6 szomszedsâgE!rt, parancsoljon
az ispânnak lelole, hogy azon megnevezett emberunknek egyet mâsât keresse fel. hogy ne maradjon ilyen
nagy kârban mi is egyeb dolgokban igyekezunk nagysagodnak szolgâlni igaszsilgoskepen
Nagysâgod igaz j6aka(6 szomszedjai kozonsegesen
Lipeai agâk

IV<1670 aug. 26>, Lipova

Hu
(1)

K1dvet i.il i.imera-i i.i.l millet i.i.l Mesihiye i.i.mdet i.i.l ki.i.bera-i i.i.t tayife es Iseviye
dostumuz Erdel hâkimi olan Apâfi hutmat avakibuhu
bi'l hair kibeline selâm ve selâmet encâm iblagmdan sonra inha olunur ki
bundan âkdem Lipova sancâgma tâbi Varadiye nâhiyesinde Pes Teş nâm
kariye reâyâsmdan Ianoş nâm zimmi Dobra nâhiyesinde Lâso nâm kariyede
bir iki ayi mikdâru oturub ba'dehu ine kadimi kariyesine
gelmek murâd eyledikde Deva kal'asi zâbiti mezbur Ianoşin sekiz başda
oki.izi ve bir k1sraghk ve bir bârgiri ve bir arabahk
erzâkhk alub zulm ve hayif ve gadr etmegm mektub tahrir ve irsâl olunmusdur vusulunda gerekdir ki Deva zâbiti zulmen aldug1 eşiâyi
ahviresiz ki ine kadimi sâkin oldugi pâdişâh kariyesine gelub ciziye'i pădişâhi
edâ eyleye pâdişâh reâyâsma zulm ve hayif ve gadr
olduguna rizâyi humâyunlan yokdur size dahi lây1k ve lâz1m olan bu dur ki
pâdişâh reâyâsma zulm ve teaddi etdirmeyub
zulmen alman eşiyâs1 Deva zâbitmdan bi kusur ahvirub emin ve sâlim bu
cânibe irsâl eyleyesiz
ve es selâm ali min et tab alla huda

ko~u

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

Mustafa
mirmiran
Lipova hâlâ
Arh. St. Bucureşti, Doc. turc. XXV/2206, Orig. (42,5/30,3 cm), spatiul respectului 20,5 cm, pence,
scris neshi-divani, liligran, pe sigiliu oval, adresa: Llppai Beg levele Egj Jobbagj marhalnak
el veteirol hozdak Gergejben 26 Augusti 1670.
Rezumat la M. G u b o g 1 u, Catalogul Documentelor turceşti, voi. II, nr. 474, p. 144.
semnătură,

TRADUCERE
El
Pildă printre emirii neamului Mesiei, orînduitor al mai marilor dintre cei
ce cred în Isus, ţie Apafi, prietenul şi vecinul nostru, tu care eşti principele Transilvaniei, zilele să-ţi fie norocoase pînă la sfîrşit.
După ce ţi se înfăţişează salutări sincere se anunţă pe scurt următoarele:
înainte de aceasta s-a scris şi s-a trimis scrisoare deoarece creştinul numit Ianoş,
unul dintre supuşii din satul numit Peştişl aflat în districtul2 Vărădia aparţinînd
1

lită/ilor

Peştişul

Mare

şi Peştişul

Mic se

din Transilvania, voi. II, p. 36.

'Nahiye

află

în jud. Hunedoara, vezi C. S u c i u, Dic/ionar istoric al loca-
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sangeacului 3 Lipova s-a stabilit pentru un timp de cîteva luni în satul numit Lă
din districtul Dobra 5 • Apoi cînd a voit din nou să se întoarcă în vechiul sat
(Peştiş) comandantul cetăţii Deva luîndu-i susnumitului Ianoş opt capete de boi şi
o iapă şi un cal şi o căruţă cu provizii a pricinuit pagubă şi a săvîrşit o nedreptate.
La sosirea prezentei este nevoie ca să daţi înapoi lucrurile luate prin asuprire de către comandantul cetăţii Deva, ca el ajungînd din nou la vechea linişte
să se întoarcă în satul padişahului ca să plătească padişahului giziae. Măria sa
padişahul nu îngăduie ca supuşii săi să sufere pagube, nedreptăţi şi abuzuri.
Lucrurile care se cuvin şi trebuie să le faceţi sînt următoarele: supuşii padişahului să nu sufere nedreptăţi şi să nu fie oprimaţi, iar ca făcînd rost de
lucrurile luate prin asuprire de către comandantul cetăţii Deva să le trimiteţi în
bună stare în această parte fără nici o lipsă.
Şi satul celui ce merge pe calea cea dreaptă
Mustafa
acum mirmiran 7 de Lipova.
său4

V.
<1670 sept. 21>, Lipova
Bu
(1) K1dvet ill i.imera-i

i.il millet i.il Mesihiye i.imdet i.il ki.ibera-i ilt tayife es
Iseviye hâliyâ Erdel hâkimi olan komşu dostumuz hutmat avakibuhu bi'l hair
kibeline
(2) selâm ve selâmet encâm eyledigile maalum ola ki bundan akdem iki defa
kâg1dm1z gelup mefhummda haramzâde eşkiyas1 tagiyân i.izere dir
(3) iki tarafmdan âdam ta'yin olunup haklarmdan gelinmek lâz1m d1r deyu
ilâm eylediginiz ecelden taraf1m1zdan âtlu ve piyâde ta'yin olunup smurunuz
başmda

(4) Hâlmaş nâhiyesinde Kazânişte

nâm kariyeye haramzâdelerin izlerile vard1klarmda haramzâde dahi avretleriyle me'ân ol kariyede mevcud bulunup
(5) kariye-i mezburden bizim âdamlarim1z avdet eylediklerinde sizun işpânunuzun
bir âdam1s1 haramzâde ile kariyeden <;1kup
(6) bizim âdamlarm yollarma inup Vâradiyeli mârtalos odâbâş1şi Avrâm nllm
zimmi giruden gelurken dutup ve bir iki
(7) durgun bârgir dahi âlup ine smurunuzda kalm1şlard1r ve bu cânibinde ăyle
istima olundugi ol haramzâdelerun Kazânişte
(8) kariyesinde idikleri sizin işpânuz bilup ve haramzâdeler işpâna bir mikdar
ak<;e dahi ikrâr eylemişler ăyle olsa sizin
(9) bu işte belki haberinuz yokdur ve rizânuz dahi olmamak lâz1md1r imdi mektub vusulunda gerekdir ki bu âhvâli takdir idup
(10) ve smurunuzda dutulân Varadiyeli Avrâm zimmiyi her ne yi.izden olur ise
buldurup haramzâdeler âld1g1 bârgirler ile
' Unitate administrativ-mililară de mărimea unui judeţ.
' ln apropiere de Ilia, Ibidem, voi. I, p. 354.
' ln apropiere de Ilia, Ibidem, voi. I, p. 204.
1 Capitatie, dare anuală. dată de locuitorii nemusulmani ai unui stat musulman: ulterior în imperiul
otoman a căpătat acelaşi sens cu tributul numit haraci.
1 mir-i miran, denumire persană pentru guvernator de provincie.
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(11) me'ân bu cânibe bir giln evvel gonduresiz bâki cevâb1 mektubumuz ile vârAn
âdamlardan âlup
(12) maalumunuz olur el bâk1 es selâm ali min et tab alla huda
Mustafa
Lipova
h414
Arh. St. Bucureşti, Doc. turc. XXV/2207, Orig. (42/28 cm), spaţiul respectului 18 cm, scris: divan!,
filigran pe v. însemnarea: Anno 1670 Die 21 Sept. Lipparol a Pallatul hozta lbraim Aga.
Rezumat la M. Gubo g I u,

Catalogul documentelor

turceşti,

voi. II, nr. 483, p. 146.

TRADUCERE
El
Pildă printre emirii neamului Mesiei, orînduitor al mai marilor dintre cei ce
cred în Isus, tu care eşti acum principele Transilvaniei, vecinul, prietenul nostru,
fie ca zilele să-ţi fie norocoase pină la sfîrşit.
Odată cu înfăţişarea salutărilor sincere să fie cunoscut că:
lnainte de aceasta, sosind în două rinduri scrisorile voastre care se refereau în
cuprinsul lor la răscoala pricinuită de haiducii răufăcători ne-aţi adus la cunoştinţă
spunînd că pentru a li se veni de hac este nevoie ca să fie nwniţi oameni de
către cele două părţi. De aceea noi am desemnat călăreţi şi pedestraşi. Cînd ei au
ajuns pe urmele răufăcătorilor în satul numit Căzănişte 1 din districtul Hălmaş2
care se află la capătul hotarelor voastre, i-au găsit pe haiducii adunaţi împreună
c:u femeile lor. Cînd oamenii noştri s-au întors din satul susnumit, un om al işpanu
lui vostru, ieşind din sat împreună cu haiducii le-a tăiat calea oamenilor noştri.
Pe creştinul Avram, cămăraşul martalos 3 din Vărădia care venea în urma· lor
l-au prins şi i-au luat cîţiva cai obosiţi. Din nou s-au oprit la hotarele voastre şi
s-a auzit astfel în această parte că işpanul vostru ştia de cele săvtrşite de acei
haiduci în satul Căzănişte şi că haiducii i-ar fi promis işpanului o sumă de bani
Dacă aşa stau lucrurile, iată că nici n-aţi ştiut şi este necesar ca să nu îngăduiţi aceasta.
Astfel la sosirea scrisorii este nevoie ca să cumpăniţi bine aceste lucruri şi
făcîndu-1 găsit în orice chip cu putinţă pe creştinul Avram din Vărădia, prins la
hotarele voastre să-l trimiteţi cît mai repede în această parte împreună cu caii
luaţi de haiduci. Vi se aduce la cunoştinţă că trebuie ca prin oamenii care o să
aducă scrisoarea noastră să se dea răspunsul. In rest salut celui ce merge pe calea
cea dreaptă.
Mustafa

acum

la Lipova
•

Căzăneşti,

•

Hălmaglu.

în jud. Hunedoara, vezi C. S u c i u, op. cil. voi. I, p. 129.

• De la ăpµ.a:roA15aoslaşi voluntari în armata otomană, corp alcătuit mai ales din elemente
balcanice; pentru martalozii din sangeacul Lipova. vezi A. V e Ii c s, Magyarorszagl tărăk klncstari delterek,
Budapesta, 1886, voi. I, p. 380.
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VI.
Hu

<cca 1670>, Lipova
(l) Dustur ve himâyetlu ve muhabbetlu krâl nâmdar kibeline dostluga lâyik
ve konşuluga muvâf1k arz muhabbet takdimle inhâ sâdakâne olunân
(2) bu dur ki haliyâ mâ tekaddemdan hakk civâr sebeb ile saye-i humâyundan
husn zindegân iizere ifâde ve konşulugu mutal!k umur hususa bi husus iskele
i.izerinde olan
(3) adamlarimzm ve sâhilinde kemal ikdam ve bezl himâye olundugu hod maalumunuz olup ehl tucârdan kâr· ve kesbalarma emin salim olmuşlar ki hâliyâ
ehl islâmdan iki nefer kimsenemiz
(4) adamlar1m1z sefine ile gelurken taht hi.iki.imetinizde Iliye civârmda Sireki
nâm kariyeden bir kac; eşkiya yollarma inub ikisini katl ve biri dahi bend giriftâr eyledikleri
(5) istimâ olundukda vukuna vak1f olmak tizere tehir olunub tarafm1za mustakilen mektub ve aclam găndermek sadedinde iken tarafm1zdan mektubunuz
vâs1l
(6) olub feth ve kirayet ve mefhumi maalumuz olmuşdur ol ecelden bu fesâdi
eden şekiler maalumuz olmuşdur ki ine Sireke kariyesinden Avram ve Zâmli
(7) pâpâs hevasina tâbi eşkiyâ ile ol gi.in kariye-i mezbur Sirekide ehalaleri ile
biyub i('ub me'ân bu fesâdi etmişleridir ana binaen varaka
(8) tahrir ve irsâl kald1n vusulunda lây1k ve lâzim olân taraf1mzdan himaye
ve musamcha olunmayub ol şekileri alel âyhal ele găti.iriib hakklarmdan gelinmekle
(9) say1 ve ikdâm etmeniz ricâ olunur biz dahi bu tarafdan âlâyi begi bilcumle
zumâ ve neferât ile âdamlar ta'yin idub sancag1m1zdan tehasus ic;un irsâl
(10) etmişuzdur ola ki avn hakk ile haramzâdeyi ele gătiiri.ib hakklarmdan gelmekle hemâl ikdâm ederiz siz dahi tekayyed ve ihtimam idub
(11) ol şekileri buldurub hakklarmdan gelesiz bu maslahat musameha olunur degildir muhkem hakklarmdan gelinmez se dustur ve mukerrem vizir alişân
Ianova muhafizi
(12) sâhib saâdet hazretlerine ilâm olunur imdi anâ găre ol şekileri ele găti.iri.ib
hakklarmdan gelesiz ki konşulukda beruden hâs1l olmayub
(13) Kâ'l evvel âsude hâl ve itminan ve refâhiyet iizere hiisn zindegân olavuz
bâki hemvâre-i umr devlet-i mezid
ihlas
lbrahim mirliva
Lipova
hâlâ

tură,

Arh. St. Bucureşti, Doc. turc. XXV/2214, Orig. (44/29,3 cm), spaţiul respectului 19 cm, semnă
scris divani·ne·shi, filigean, pe v. sigiliu cu numele lbrahim.
Rezumat la M. G u b o g I u, Catalogu/ documentelor turceşti, voi. II, nr. 483, p. 146.

TRADUCERE

El
Renumite rege, model, plin de protecţie şi de prietenie, cu prezentarea pe scurt
a expresiei amicale cuvenite prieteniei şi (bunei) vecinătăţi se dă de ştire în chip
sincer că:
v-a fost bine cunoscut acum că oamenii voştri care s-au bucurat de o viaţă
bună la umbra împărătească datorită bunei vecinătăţi din trecut şi că cei care
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s-au aflat în schele pentru tot felul de treburi privind vecinătatea s-au bucurat
pe ţărm de grijă deplină şi de foarte multă ocrotire.
Cei care îşi agonisesc cele trebuincioase vieţii din negoţ umblau teferi şi nevătămaţi. Acum cînd am auzit de faptul că în timp ce doi dintre musulmani veneau
cu corăbiile, cîţiva tîlhari le-au tăiat calea în satul numit Sireke' din vecinătatea
Iliei care se află sub autoritatea vo2stră. Pe cei doi i-au ucis şi pe un altul l-au
legat fedeleş. Avînd cunoştinţă de întîmplare nu s-a întîrziat şi, atunci cînd aveam
de gînd să trimitem anume în partea voastră om şi scrisoare, a sosit din partea
voastră scrisoare. Deschizînd-o şi citind-o cu atenţie i-am aflat cuprinsul. Din
acea cauză să vă fie cunoscut că tîlharii care au pricinuit această tulburare, Avram
din satul Sireke şi preotul din Zam 2 dînd frîu poftelor lor s-au distrat în acea
zi cu locuitorii din susnumitul sat Sireke, au băut şi împreună au săvîrşit această
tulburare. Drept urmare s-a scris şi s-a trimis scrisoare. La sosirea ei se cere ca,
lipsindu-i de ocrotire şi de îngăduinţă, punînd mina pe acei tîlhari, pricina iscării
tulburărilor, să vă daţi silinţa şi osteneala, să le veniţi de hac.
Şi noi la rîndul nostru, desemnînd din partea noastră pe alaibeiul împreună
cu zaimi şi ostaşi şi cu oameni i-am trimis din sangeacul nostru pentru a afla
zvonurile ca, cu ajutorul lui Allah, să facem toate sforţările. ca punînd mîna pc
tîlhari să le venim de hac. Voi la rîndul vostru, dindu-vă osteneala şi silinţa,
să-i găsiţi pe acei tîlhari şi să-i pedepsiţi.
Acest caz nu poate fi lăsat nepedepsit. Dacă nu-i pedepsiţi cum se cuvine,
se va da de ştire măriei sale stăpînului fericirii, onoratului şi veneratului, ilustrului vizir, comandantului3 cetăţii Ineu. Astfel punînd mina pe acei tîlhari să-i
pedepsiţi ca să nu fie vătămată buna vecinătate de demult.
Ca şi pînă acum, bucurîndu-vă de linişte şi fiind la adăpost de toate primejdiile
să aveţi o viaţă frumoasă.
In rest viaţă îndelungată şi să vă crească norocul.
prietenie sinceră
1oramm
mirliva de Lipova

VII.
<1673 mai 19>, Ineu

Hu
(1) K1dvet i.il i.imera-i i.il azam i'l Iseviye i.imdet i.il ki.ibera-i i.it tayife'l Mesihiye

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

muhâleset nişân ve sâdakat unvân muhabbetlu meveddetlu dostumuz Erdel
hâkimi Apâfi Mihâl
hutmat avâkibuhu bi'l hair câniblarma ehl imâne olân inkiyâd ve dostluklari
cihetinden sâd1r olân selâm selâmet encâm ve peyâm muhabbet fercâm ithâfmdan sonra
dostâne inhâ olunân oldur ki hâlâ Mekke-i mi.ikerrime şerifuha Allah te'alaya
vaklf olân Sebeş vâroşi reâyâlarmdan bir kai; seneden beru olur
k1rk nefer kadimi reâyâ fukarâs1 firâr ve varup dâyireyi hi.iki.imetinizde vâk1
Hâi;âk nâm nâhiyede tevvetun ve karâr etmeleri ile siz
dostumuz Mekke-i Medine pâdişahi olân efendimiz şevketlu ve azametlu
pâdişâh Iskender câhin derun-i dile emr ve fermâne muti ve menkâl
niyetlerinde olmagla mezbur vak1f şerifin ol tarafda mevcud olân reâyâs1
her ne mikdâr zuhur iderse vak1f mezbur zâbitlerine idâ
1 Sereca, în apropiere de Orăştie, vezi C. Suciu, op. cit., voi. II, p. 117.
' Zam, în jud. Hunedoara, ibidem, p. 269.
3 Muhafiz.
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(7) vc teslim ve kadimdem sâkin olageldikleri vâroş mezbure nakl ve iskân
etdirmelerine binâen mektub muhabbet nuha irsal olunmuştur vusulunda
(8) lây1k sezâvâr olân bu dur ki zikr olunân reâyâ her ne mikdâr zuhur ider5e
vak1f şerifin zâbitlârma teslim ve nakl ve iskân
(9) etinneleri ile azametlu ve şevketlu pâdişâh1m1z izz-ul Allah ensâre hazretlerinin rizâyi humâyunlarma muvâftk h1zmetlerde bulunup bu babda el hamd
(10) inâyet-i pâdişâh dir ya nevâl olmamz bi şekl ve şi.ibhedir bâk1 muhabbet ve
dostlukda hâii olmayas1z ve es selâm ali min et tab alia huda
Kasim pâşâ
muhafiz
Yanova

Arh. St. Bucureşti, Doc. turc. XXVII/2265 Orig. (62,5/33 cm), spatiul respectului 31 cm. pence
sahh, filigran, pe v. însemnarea: TOmOsvari Kaszom Passa levele hoztâk az Karansebesi AgAk az
Passa Csauszaval Fejervarra die 19 Maij A. 1673.
Rezumat la M.

G u b o g I u,

Catalogu/

documente/or

turceşti,

voi.

II,

Bucureşti,

1965, nr. 514,

p. 154.

TRADUCERE
El
Pildă printre emirii de frunte ce cred în Isus, orînduitor al mai marilor neamului Mesiei, tu care te arăţi sincer, renumit prin credinţă, prietenul nostru plin
de dragoste şi de prietenie, Mihail Apafi, principe al Transilvaniei, zilele să-ţi fie
norocoase pînă la sfîrşit.
După ce se oferă veştile cuvenite prieteniei şi salutările sincere care decurg
din prietenia şi din supunerea care există din partea oamenilor credincioşi se dă
de ştire în chip prietenesc că sînt de acum cîţiva ani de cînd dintre raialele oraşului Sebeş (Caransebeş) care datorită lui Allah cel prea înalt este vakîfl al
veneratului şi prea onoratului (oraş) Mecca-fugind 40 de oameni, raiale sărmane
de demult şi ajungînd, s-au aşezat şi s-au stabilit în nahiaua2 Haţeg ce
se află sub jurisdicţia voastră. Vouă, prietenul nostru avînd intenţia de a fi supus şi de a asculta de porunca şi de firmanul dat din adîncul sufletului de cel
care este în lume ca Alexandru cel Mare, de prea puternicul şi măreţul padişah,
stăpînul nostru care este padişahul Meccăi şi al Medinei, vi s-a trimis din această
cauză scrisoarea prietenească ca, întemeindu-vă pe acesta în cazul în care raiale
aparţinînd susnumitului vakîf ilustru şi care sînt prezente in acea parte s-ar
ivi în orice număr, să fie predate zabitului 3 suspomenitului vakîf şi aşa cum au
locuit în trecut, să fie duşi şi puşi să locuiască în oraşul susnumit.
La sosirea prezentei cele care se cuvin sînt următoarele:
ln cazul in care s-ar ivi în orice număr raiaua susnumită, predînd-o zabitului vakîfului ilustru, mutind-o şi făcînd-o să se aşeze, vă aflaţi in slujba care
corespunde dorinţei împărăteşti, a marie1 sale prea măreţului şi p'uternicului
nostru padişah, cinstea lui Allah să-l ajute.

1

2
3

Fundatie pioasă.
District, comital.
Cel care stăpîneşte, conduce.
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De aceea slava este ocrotirea padişahului. Să nu existe îndoiala că voi nu
fapte bune. In rest să nu conteniţi cu prietenia şi cu amiciţia şi salut
celui care merge pe calea cea dreaptă.

săvîrşiţi

Kasîm
acum

paşa

păzitorul

Ineului

VIII.
<1676 ian. 20>, Edirne
(1) Iftihâr i.il i.imera-i'l azam es Iseviye muhtâr ki.iberâ-i i.il feham fi'l millet el

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

(11)

Mesihiye muslih mesâlih-i cemâhir i.it tâyifeyi en nasrâniye sâhib-i eziyâl el
hasme v'el vekâr
sâhib delâyil el mecd v'el iftihâr musâdakat nişân muhâleset unvân bi'l fiil
Erdel hâkimi olân Apafi Mihai hutmat avakibuhu bi'l hair kibeline dostluga
lâyik selâm selâmet encâm ve peyâm musâlemet fercâm iblagile inhâyi dostane
bu dur ki tahrir ve ilâm eyledugin mevâdd bi'lci.imle maalum olundi Varat
eyaletine mutal!k zulm ve te'addi ahvâli yâzm1şsin ve Sebes Lugoş huduluna vâk1 eşkiyânm hakkmdan gelmek i.izere hukkâm serhad-i mansureye
evâmir şerife
istemişsin senin orâlarda alâka ve medhalin ne dir sin geri hilki.imetgâhma
Iâz1m olan nizâm umur ile memur sun hi.iki.imetgâhindan haricinde olân
ahvâl nerede ise hukkâmi tarafmdan arz olunur ve iktizâ ise i.izere gări.ili.ir
dahl serhad-i mansureye ilticâ iden orta macarlu tâyifesi i.;i.in
yâzm1şsin şimdiyedek azimi cevâb virildukde bundan sonra haber etmeyub
tek durumuzlar fesâdlarmdan hav olunur de!T'işsin kendi.ilerinin bâşlarma
gelen mi.isibetlerinde ki diişmanlarmm k1hc1 altmdan kai;ub sâyeyi inâyet
aliye şehiryâr1 iltica etdirler murruvet ve merhamei Iâz1m ise icrâ olunub
hudud
serhad-i mansurede asude olmalanna rizâ virildi redd olunmaddar eger bu
tilfrnk kadiret bilmeyub tek durumuzlar ise te'addi ve fesâde azimetleri
muhak.ak du pâr eksik şevketlil kerametli.i.
ve inayetlii pâdişâh1m1zm ol serhad-i mansurede sad1k ve mutemed kulusun
bunun h1dmetini arz ile tâyifeyi mezburenin ăyle fesadlar1 muhakkak oldukdan sonra hukkâmi
serhad-i mansureye evârmir-i şerife gănderiliib memleketden ezâle olunurlar
ve es selâm ali min et tab el huda
bi makammda
Edirne
el mahruse

şi

Arh. St. Bucureşt'. Doc. turc. XXVII/2265 Orig. (62,5133 cm), spatiul respectului 31 cm, pence
sahh în aur, sigiliu viziral oval, pe v. însemnarea: Fovezer levele Palădi hozta 20-dik Januarij A. 1676.
Rezumat la M. G u b o g I u, Catalogu/ documentelor turceşti, v~l. II, nr. 547, p. 164.

TRADUCERE
El

Gloriosului printre emiru distinşi ce cred în Isus, sprijinitor al nobililor
din neamul Mesiei, paşnicului orînduitor al treburilor statelor creştine, purtă
torului trenei de majestate şi demnitate, stăpînitorului semnelor distinctive de
aleşi
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putere ~i manrc, a cărui deviză este credinţa, iar titlul onorabilitatea persoanei,
ţie care eşti acum principele Transilvaniei, Mihail Apafi, zilele să-ţi fie norocoase
pînă la sfîrşi t.
Aducîndu-ţi pe scurt salutările cuvenite prieteniei şi veştile (ce au scop
păstrarea) liniştii se anunţă în chip prietenesc că: scriindu-ne şi anunţîndu-ne s-au
aflat toate problemele. Ne-ai scris despre nedreptăţile şi asupririle ce privesc eyalctul1 Oradei şi vrei porunci ilustre din partea judecătorilor de la serhatul victorios2
pentru a li se veni de hac tîlharilor care se ivesc la hotarele Caransebeşului3 şi
Lugoj ului.
Tu ce legătură şi ce amestec ai cu (cele petrecute) acolo? Din nou ţi s-a
încredinţat rezolvarea afacerilor care privesc cîrmuirea ta. Tu ai scris că stările
de lucruri care se află în afara autorităţii tale să fie înfăţişate de îndată de către
judecători şi că faţă de cei din Ungaria de mijloc 4 care s-au refugiat în interiorul
serhatului victorios să se ia măsuri după cum este nevoie. Voi spuneţi că aşteptînd
pînă acum răspunsul măreţ nu aţi avut nici o veste şi vi s-a făcut teamă ca starea de lucruri liniştită să nu fie tulburată. Ei s-au refugiat la umbra milei ilustre
a padişahului, fugind de sub sabia duşmanilor, fugind de pacostea ce s-a abătut
asupra capetelor lor.
Dacă trebuie să avem milă şi bunăvoinţă, să se îndeplinească (aceasta). Ei nu
au refuzat să asculte să stea liniştiţi la graniţele serhatului victorios. Este lucru
sigur că dacă starea voastră liniştită este tulburată, ei nu cunosc această putere
a armelor.
De mai puţin de doi ani tu eşti supusul credincios şi de încredere de la acel
serhat victorios al măriei sale prea înţeleptului şi milostivului nsotru padişah. După
ce aţi stabilit astfel de tulburări ale neamului susnumit printr-o expunere (ajungînd) la această concluzie, trimiţîndu-le porunci ilustre judecătorilor serhatului
victorios, vor fi înlăturaţi din ţară.
Şi salut celui care merge pe calea cea dreaptă
din locul
oraşul Edirne

FORMEN DES SOZIALEN WIEDERSTANDES IN DEN SANDSCHAKS VON
LIPOVA UND CARANSEBEŞ IN DER ZWEITEN HĂLFTE DES XVII.
JAHRHUNDERTS IM LICHTE DER OSMANISCHEN URKUNDEN
(Z

usam menf assun

g)

Die Frage der osmanischen Herrschaft uber das Temesvarer Banat wurde
aufgrund osmanischer Quellen - bis zur Zeit kaum erforscht. Der Aufsatz unternimmt es deshalb einige Aspekte des sozialen Lebens aus zwei Sandschaks des
Temesvarer Eyalets in der erwăhnten Zeitspanne (zweite Hălfte des XVII. Jhs.)
darzustellen.
Die in den acht von uns verăffentlichten - aus dem Staatsarchiv Bukarest
stammenden osmanischen Urkunden - enthaltenen Nachrichten stellen den Kern
vorliegenden Aufsatzes dar. Wenn sich mehrere passive und aktive Formen des sozialen Wiederstandes, wie die Flucht nach Siebenburgen oder die Heiduckeneinfălle
fUr die Jahre 1670-1675 feststellen lassen, so mussen die Fakten als eine Wiederspiegelung der vom Temesvarer Banat im Rahmen des osmanischen Reiches eingenommenen Stellung und seiner Lage betrachtet werden.
' Sinonim cu vilayet, provincie aflată sub cîrmuirea unui valiu.
• Hotar, granilă, margine de ţară, provincie de margine a Imperiului otoman.
• In text Sebeş.
• In text orta macar tayllest.

SITUAŢIA

ECONOMICA IN PREJMA REVOLUŢIEI
DE LA 1848 IN COMITATUL CARAŞ

In urma victoriei austriecilor asupra turcilor în războiul din 17161718, teritoriul dintre Dunăre, Tisa, Mureş şi Carpaţi numit Banatul
timişan sau Banatul a devenit o provincie a coroanei habsburgice. Fiind
aşezat la sud-es1Jul Imperiului austriac, unde pericolul rturcesic era iminem, în fruntea Banatului se afl.a o administraţie miHtară. Din pllillCt de
vedere administrativ, aceasită provincie a fost împărţită în 12 disrtriote.
Acestea erau denumite după localităţile în care îşi aveau reşedinţa.
Astfel cunoaştem distriotul Timii;;oara, Becicherecul Mare, Cenadul, Ciacova, Lugoj·ul, Vîrşeţul, Lipova, Făgetul, Caransiebeşul, Orşova, Panciova
şi Ujpalanca (Palanca Nouă) 1 . Guvernatorul administraţiei teritoriale a
Banaitului eria totodată comandantul itrupelor de aici şi depindea în mod
direct de cancelaria imperială. Intre anii 1764-1768, dim. oauza atacurilor
turceşti, s-a formait de-a lungul hotarului Banatului z;ona grănicerească
cu cele trei regimente: Regimentul nr. 12 cu comandamentul la Panciova, Regimentul nr. 13 Valaho-Iliric cu comandamentul la Caransebeş
şi Regimentul nr. 14 cu comandamentul la Biserica Albă 2 •
Numeroasele războai!e purtate în siecolul al XVIII-iea, apoi viaţa de
risipă a cercurilor conducătoare şi a Curţii imperi.ale de la Viena, au
fost cauzele unei ·cri•:oe financiare din Imperiul habsburgic. Pămînturile
întinse din Banat, fiind considerate pnopriietatea corioanei şi gospodărite
în regiie proprie s-au dovedi·t defidtare pentru administriaţia oamernlprovincială. Pe de altă par.te presiunea permanentă din partea cercurilor
11JObiliair·e maghiare a făcut oa împăratul 5'ă renunţe la provincie care se
credea a fi un izvor inepuizabil de bogăţii. La 6 iunie 1778 Banatul,
cu excepţia teritoriului regimentelor grăniaereşti, a fost înoorpomt Ungariei. V.echea administr.aţie a fost înlocuită cu urua nouă, şi anume Banatul
care s-a împărţit în .trei oomiitarte, ·conform decretului din 23 aprilie 1779,
oomttaitul Ca.roş cu reşedinţă la Lugoj, Timiş la Timişoara şi Torontal la
Becicherecul Mare.
1 F. Gri se I i n i, Versuch einer politischen und natii.rlichen Geschichte des
temeswarer Banats in Briefen an Standespersonen und Gelehrte, partea I, Viena,
1780, p. 154.
2 F. Mi 11 e k e r, Geschichte der Banater Militărgrenze 1764-1873, Panciova
1926, p. 36; Handworterbuch des Grenz-und Ausland-Deutschtums. Herausgegeben
von Carl Petersen und Otto Scheel, Bd. I, Lieferung 3, Breslau, 1934, S. 213.
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I. SITUAŢIA

POLITICO-ADMINISTRATIVA A COMITATULUI

CARAŞ

Comitatul Caraş avea o îrutindere de cca 6955 km 2 care, din punct
de vedere administrativ, a fost împărţit în cinci plăşi. Inspre nord comitatul atingea Mureşul, iar spre sud se întindea pînă la Moldova Nouă,
unde se hotărnicea cu confiniul militar al Regimentului grăniceresc
nr. 14. Spre vest se afla oomitatul Timiş, i·ar la est rteriltoriul Regimentului grăniceresc nr. 13 şi comi.taitul Hunedoara.
Dintr-un tabel al recensămîntului populaţiei de la 1838 reiese numărul tîrguşoarelor, comunelor, caselor şi familiilor fiecărei plăşi în parte 3 .
Nr.

Plasa

at.

nr. co-

şoarelor

munelor

nr. caselor

nr. familiilor

5551
7755
9534
10870
5125

5688
7712
9515
11077
4748

29485
38991
51265
63320
24645

38835

38740

207706

Bega

-

34
72
44
50
37

Total

15

237

l
--

Lugoj

----

Caraş

2
3
4
5

nr. Urgu-

2
4
5
4

Bulci
Oraviţa

Cele 15

tîrguşoare

Nr. crt.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

din comitatul

I

Ttrguşorul

Caraş

au fost

numărul

loc:Wtorilor

8369

Birchiş
Făgetul Român
Făgetul German
Căpîlnaş
Bocşa Română

1576

Dognecea
Moldova Nouă
Oraviţa Română
Oraviţa Germană
Germană

Sasca

Total

populaţiei

următoarele4:

Lugoj
Sacu

Bocşa Germanii.
Reşiţa Română
Reşiţa Germană

nr.

-

1438
2163
1422
1716
1281
2379
3252
1832
3458
2597
31483

a FAS Lugoj, Fond Prefect. Jud. Severin, Dosar, nr. 13/1838.
4 F e n y e s, Elek, Magyarorszdg leirasa, partea a II-a, Pesta, 18.t7, p. 330-332.
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Numărul ·total al populaţiei oelor 15 itîrg~are a fost de 35. 758 locui~
tori 5 . Rezulită deci că n'llllllărul populaţiei localităţilor Sacu, Făgetul
Român şi FăgetuJ Gennan, despre care ne lipsesc date sta tistiioe era
de 4275 locuiotori. Tîrguşorul 1cel mai rmaire după numă1rul populaţrei era
reşedinţa comitatului şi anume Lugojul.
Iată cum se prezintă acest centru politico-administrativ, milHar şi
cultural6 :

Nr.
at.

I

1
2

Pe malurile

I

Timişului

Nr. C89dor

Lugojul Vechi sau Român
Lugojul Nou sau German
Total

I

Nr. fam.

I

Nr. locuit.

1003
178

1029
235

6558
1811

1181

1264

8369

Din rîndurile c1asei nobiliare se forma aparatul ·admim.istrativ al
comita1JUlui. Deoarece lipsea aristocraţia, comitele sup:riem, precum şi
vi.cecomiţii ic.omitatului au fost recrutaţi din nobilimea mijlocie. In fruntea plăşilor se ana dte un primpreitor şi unul sau mai mulţi prellori,
după mărimea plăşii. Organele locale erau supuse celor din comitiat.
Marea majoritate a funcţionarilor era de origine nobiliară sau se înobilase în decursul timpului. Din oei 75 de nobili, care au trăirt în anul 1845
la Lugoj, cei mai mulţi erau funcţionari ai comitiatului7".

II. DEZVOLTAREA ECONOMICA IN COMITATUL CARAŞ PlNA LA 1848

Cea mai mare parte a popuJ.aţiei comitaitului se ocupa exclusiv cu
agricultura. Pînă şi un număr de seamă ·al populaţiei or~neşti practica
această îrudeletnkire. Părrnî111turile întin&e 1ale comÎltatului ofeI'leau largi
posibiHtăţi pentru această ocupaţ~e. Tabelul de mai jos expHcă des1inaţia pămî111tului din comirtat8 •
Total

A:rabil

I
1209515 I208914
jugăre

100%

17,27%

Ftneţe

I 61210
5,06%

Podgorii

27314
2,25%

Grădini

23135
1.91%

Păşune

Pădure

1785428
1103514
8,56%
64,5%

s B. Du ic ă, Eftimie Murgu, Bucureşti, 1937, p. 117.
e FAS Lugoj, dosar, nr. 13/1838; F e n y e s E., op. cit., p. 330.
1 F AS Lugoj, dosar, nr. 4/1845.
e F e n y e s Elek, op. cit., p. 326.
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La începutul secolului al XIX-lea, agriou1tura a cunoscut o dezvolPosibiliJtăţile de desfaoere a produselor agricole au
se intensifice pr:oducţia de cereale marfă. Din cauza
nevoilor crescînde de ceI'eale pentru alime'IlJtarea armatei în timpul
războaielor napoleoniene, precum şi dezvolta,rea industriei austriece au
făcut ca producţia să spoDească simţitor. Neoesităţile perutru alimentarea
armatelor imperiale, care se aflau pe teritoriul comi<tatului, mai ales în
centre militare, ca o garanţte împotriva răscoalelor ţărăneşti, fiind în
aoelaş timp şi un oonsumaitor al proch1selor agricole şi animaloe ale
camerei, duceau la o sporire a preţuriJor cerealelor, dar şi impulsionau
din ce în ce mai mult producţ~a 'agrară. Produsele agricole principale
din comitatul Caraş erau: porumb, orz, ovăz şi fructe, în special prune
din care se producea ţuică.
Viticul<tl!Ta şi pomicultn.Ire se practica pe scară destul de largă. Cel
mai însemnat oe.rutru viticol din oomi.tat a fost Lugojul. Cam 900/o din
populaţia acestui tîrguşor posedau vii 9 • Pe la sfîrşitul secolului al
XVIII-lea Dealul vmor de la marginea Lugojului 'OUprindea o suprafaţă de 935 jugăre şi 892 St2 1°. In sa.itele •aşe~te în pairrtea Vlestică şi
nordică a com1tatulll1i se mai cultiw viţa de vie. Pr.in oceste părţi ,a
Banatului, dintre fructe au dominat prunele. Alţi pomi fructiferi se
găseau mai rar, dar acolo unde erau produceau fructe sălbatice.
In urma creşterii nevoilor de prodU1Se agr~cole, guvernul central de
la Vienia propaga ideea de .trezire ,a intereselor pentru o cultivare raţio
nală a pămîntului. Faptul că numărul proprietarilor particulari asupra
moşiilor, prin vînzare şi acordări de danii, era în permanentă creşterP.,
corutradicţiilie feudale s-aiu aoouţit tot mai mult. Cu toate tendinţele
proprietarilor de moşii de a mări obligaţiile feudale, nu s-au putut satisface nici pretenţiile nobililor, nici cerinţele pieţii. Relaţiile feudale constituiau o frînă în dezvoltarea agriculturii moderne.
Creşterea vitelor a ocupat un loc deosebit în economia comitatului
Caraş. Scopul urmărirt prin Cl'eşterea vitelor a fost obţinerea produselor
de carne şi pi1ei. Din caruza unor piedici nid această înideletnicil'e nu
s-.a puitut practica pe soară aşa de largă cum de a1tfel în ţinurtn„urile
deluroase era firesc. In primul rînd au lipsit păşunile întinse, apoi proprietarii păduriJor unde se mai găsea pă<;une aiu interzis pă•storHml de
teama strkădunilor. In verile calde şi uscate, 1rrrnl!Je vite a:u căzut
victimă stolurilor de mu.şte ,columbace (simuLia columbaioensis) care prin
înţiepătura lor a.u provocat moaTJtea multor animal,e 11 • Desigur că şi acest
pericol din partea insectelor otrăvitoare, a făcut ca această îndeletnicire

tare

făcut

însemI11ată.
posibil să

să devină riscantă.
9 L. Hoffmann, Beitrăge zur Geschichte des Banates, Sibiu, 1924, p. 39.
io Magyar Orszăgos Leveltăr (Arhiva Naţională Ungară), Budapesta, Fond E,
secţiunea camerală, acte bănăţene, nr. 778/1775.
11 L. B
hm, Geschichte des Temeser Banats, partea a II-a, Leipzig, 1861,

o

p. 178.
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Pădurile ·erau foarte întinse în comi.itatul Caraş. Din .tabelul cu destinaţia părnîrutului I"eiese că •ele cuprindeau 64,50/o din pămînturile comitatului. Teritorii1e unor s.aite din acest comitat cuprindeau păduri foarte
întinse. Satul cu pădrurea cea mai înrti'IlSă a fost Jdi·oara din plasa
Lugoj, ca;re cuprindea o suprafaţă de 20.000 jugărie1 2 • In •satele car·e

unui proprietar paritkul.air, pădurile au rămas sub foloa Camerei. Lemne de foc şi de construcţie au fost aprobate doar de Cameră iar păstoritul în păduri a fost interzis.
Mesierfaşii din comiitat, în special oei: din Lugoj, se bucurau de
renume încă de la sfîrşitul seco1ului al XVIII-lea. O statistică dartînd
din anul 1781/82 consemnează în Lugoj un număr de 164 de mesieriaşi,
care practioau 25 de meserii1 3 , pentru ca la începutul secolului al XIX-lea,
în anul 1808, să existe în Lugoj un număr de 224 de meseriaşi. Peste
cîţiva ani, în 1821 n'l.llmărul lo~ a ·crescut la 376. Cei mai mulţi dintre
ei erau olari, apoi u:rmau cojocarii, cizmarii, croitorii, căldărarii etc.14.
Erau apoi şi multe alte meserii. Astfel contele Auguste de Leg1arde, care
trecea prin Lugoj în anul 1828 scria în note1e sale de călătorie: „La
Lugoj ... se fabrică pălării ţărăneşti ... " 15 • Creşteriea numărului şi categoriilor de meseriaşi se da,torieşte în primul rînd posibiHtăţilor de desfacere a produselor Lor. Cei 2138 de meseriaşi din comitat, în preajma
anului 1848, îşi desfăceau produsele în diferite tîriguri1 6 •
Dacă pînă în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea la Lugoj s-au
ţinut doar 1tiirguri săptămînale, înoepînd cu anul 1776 înregistrăm patru
tîrguri de ţară pe an, care ulterior au devenit atît de vestite 17 .
PeI11tru a stabili un oareca:rie echilibru între meseriaşi şi a preîntîmpi.na concurenţa dintre ei, s~aru înfiinţat bresle1'e. Asemenea organizaţii
ale meseriaşilor au fost creaite în părţile noastre după iră:z;boaiiele .napoleoniene. Incă în anul 1818 meseriaşii din Lugoj aiu înfiinţat o bl'easlă
care a cuprins mai multe categorii de meseriaşi, cărora li s-au acordat
privilegiile cuvenite 18 . De fapt statutul de breaslă expus la muzeul local
confirmă afirmaţi1a de ma;i sus.
In anul 1841, .negustorii din Lugoj au înaintat un memoriu locotenenţei 1·ega1e unga!'e prin c~e solidtau eliberarea unei diplome de privilegii pentru înfiinţa!'ea u.nei asociaţii a lor 19 • Se pare că această ia.son-au

aparţinut

sinţa directă

F e n y e s Elek, op. cit., p. 331.
Turc han y i Tihamer, Neh6.ny Krdssomegyet kamarai kăzseg urberi allapota a XVII szdzad vegen, în TRET, 1903, caietul I, p. 2.
14 I. D. Su ci u, Revoiuţia de ia 1848-1849 în Banat, Edit. Acad. R.S.R.,
Bucureşti, 1968, p. 34.
1s I. C r i ş an, Teatrui amator românesc din Lugoj, Timi~oara, 1967, p. 38
1s F e n y e s Elek, op. cit., partea I-a, p. 48.
11 Magyar Orszagos Leveltar, Fond E,
secţiunea camerală, acte bănăţene
nr. 778/1775; Ivanyi Istvan, Lugos tllrtenete, Subotiţa, 1907, p. 104.
1s I. D. S u c i u, op. cit., p. 34.
19 FAS Lugoj Fond Prefect. Jud. Severin, reg. 1/1842, act. nr. 643.
12

13
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ciaţie n--a fost înfiinţată, deoarece nu era nici o unitate de vederi în
rîndurile negustorilor referitoare la această chestiune20 .
In anul wmător, deci în anul 1842, au cerut strungarii, pieptenarii,
aurarii, ţ.esătorii, armurierii, ou.relarii, legătorii de cărţi şi olarii, să li
se aprobe înfiinţarea unei bresle. OficiaHtăţile comiitatulud. au răspuns
meseriaşilor, că ţinînd cont de faptul că breasla ar fi o frînă în dezvoltarea meseriilor, nu vor susţine această cauză. Consiliul locotenenţei
regale, la data de 25 octombrie 1842, anrunţă comibaitul că s-a aproba·t
eliberarea diplomei de privilegii penitru înfiinţiarea breslei meseriaşilor
de mai sus şi cheamă petiţionarii la cancelarie pentru înmînarea diplomei21.
In ajunul evenimentelor de la 1848, sistemul de breaslă a devenit
un obstacol în dezvoltarea forţelor de producţie. De această situaţie
erau convinse şi autori1tăţile în drept ale comitatului de aceea s-au opus
înfiinţării unei noi bresle în Lugoj, considerînd că rolul breslelor e
depăşit. Conform statutelor de bresle, practicarea meseriilor se admitea
nllimai celor califi.oaţi, care erau membrii breslei respective. Se stabiliseră
apoi tot prin sta·tutele breslelor, calitatea şi cantitatea de mărfuri produse
de fiecare atelier, numărul ucenicilor şi ·Calfelor a fost stabilit penrtru
fiecare meşter membru al breslei. Necesităţile crescînde ale pieţii în
condiţiile sistemului de breaslă în oare predomina o tehnică primitivă,
nu puteau fi satisfăcute. Acest fapt ducea la o intensifica re a .exploatării
ucenicilor şi calfelor, iar breasla devine un organ în mîinile meşterilor
pe111tru a se apăra de lupta acestoria. Timpul de muncă excesiv, tratamentul I11eomenesc din par.1Jea meşterilor şi salariul mic au determinat
ascuţirea contradicţiilor dintr·e calfe şi meşteri. Umnă:torul eveniment
în:tîmplat la Lugoj în anul 1835 confirmă aceasta. Din cauw. mîncării
proaste, una din calfele de pantofari a protestat împotriva meşterului.
Acesta cîn:d a afloat despre manifestările curajoase 1ale tînărului pantofar,
l-a chemat la el. In urma lIDiei discuţii, meşterul l-a înjurat, l-a tras
de păr şi l-a trîntit de pămînt. Calfa s-a înfuriat, a prins ·taburetul de
pantofar şi a dat în meşter pînă ce l-a omorît. Declaraţiile ucenicilor
şi calfelor ca martorii întîmplării, au oonfirirnat ·tratamentul prost din
partea meşteruliui, f.apt caire a dus la această îrutîrmplare 22 .
In prima jumătate a secolului al XIX-l·ea în icom1tatul Caraş exista
o industrie minieră destul de puternică. Exploatarea aramei la Cidova
şi Oraiviţa şi asigurarea veniturilor prin acestea a determinat guvernul
austri·ac să deschidă aici în anul 1815 o monetărie pentru ba:terea monedelor de aramă. Cu mici întreruperi aooasrtă monetărie a fll1l!cţionat pînă
în anul 1855, cînd regiunJea montanisHoă din Baniat a trecut în patrimoniul STEG-uhri. In aceste mine în perioada dintre 1825 şi 1847 s-a
exploarbat unnătoarele23:
1

2o

21
22

23

Ibidem, reg. 2/1842, act nr. 3224.
Ibidem, reg. 2/1842, act nr. 2142.
Ibidem, reg. 11/1835, act nr. 78.
S. S. M o 1 do va n, Montan-Ciclova,

Oraviţa,

1931, p. 37-38.
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Minereu

I

Cantitatea
ID mărci

263
7785

Aur
Argint
Aramă

-

-

Plumb

I

Cantitatea
ID chintale

-

-

34700
375
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I

Cantit.
ID kg.

73,81
2185,00
17350,00
187,50

I Preţ
367
24
50
10

uni tar

fl
f1
f1
f1

457

I

V eloarea total A

96521
186840
1735000
3750

f1
f1
f1
f1

Valoarea totală a minereului exploatat prezintă .... 2022111 fl din
care arr veni pe un an suma de cca. 888 OOO fl, sumă ou cal'e pe aitu111d
se puteau cumpăra trei moşii cu o întindere totală de peste 9000 jugăre.
Aurr s-a mai exploatat şi la Dognecea, iar argint pe lîngă localităţile
amintHJe la Sasoa şi Moldova. La fel se exploaita arama pe lîngă Oraviţa,
Cidova, Moldova, Dogneoea, Sasca şi Gladna, cu o producţie anuală de
10000 chintale, adică 5000 kg. In toaite cerutrele monitan.isitioe •amintite
S·e •extrăg.ea cositor în canUtate de 2000 chintale, ad1că o .tonă pe an.
Bismut se mai găsea şi l·a Dognecea, iar zinc la Oraviţa, Dognecea, Sasoa
şi Pişoolţa. Tot la Oraviţa se extrăgea şi cobalt. Centre de exploatare
ale fierllllui sînt cunoscute pe atunci l•a Reşiţa, Bocşa, Oraviţa, Dognecea,
Sasca şi Jdioara. Ultima looalita•te miprindea atelierele de la Nădrag.
La Sasca se găsea pirolmd.tă, iar monolit la Onaviţa şi Moldova Nouă.
Marmoră se tăia la Oraviţa, Dognecea, MoJdova Nouă şi în special la
Sasca, centru :renumi•t pentru calitatea superioară a marmol'ei 24 .
La sfîl'şitul secolului al XVIII-lea în jurul Aninei s-a descoperit
cărbune de piatră, fapt oal'e a determinat exploatarea lui. Necunoscîn,...
du-se la început valoal'ea acestor bogăţii, erari:ul montanistic a admis ca
exploatarea să se facă şi de către persoane pariticulal'e, dar cu oondiţia
ca acest cărbune să fie vîndut integral era:riului. Cu ·toate că s-au
deschis mai mulite mine, pl'oducţi1a a rămas redusă. Pînă în anul 1827
s~a exploatat doar o cal1!tita·te de 2-300 tone anual. După oe s-a cunoscut
prnduoer.ea cocsu1ui din cărbune, care a fost întrebuinţat în topiitoriile
de fier învecinate cu Stei•eroorf, producţia a sporit la 2000 tone 25 • Cuptoarele de topit minereu de fier :au începuit să folosească cărbune de
piatră, în loc de cărbune clin lemn.
O nouă epocă se deschide pentru Steierdorf, de la 1846 cînd reîncepe
exp1oatar.ea cănbunelui de oă:tre administraţi.a montanistică 26 . Steierdorf
era pînă atunci -o aşiezal'e neînsemnată cu 145 de case şi 837 de locuitori 27.
Această exploatare a luat un avînd deosebit în urima întrodiucerii
vapoarelor •CU aburi pe Dunăre. Din momen:tul în care administraţia
montanistică a descoperit noi izvoare de cr-eştere a veni•turHor prin

e n y e s Elek, op. cit., partea a II-a, p. 327-328.
Beschreiben der Industriellen Unternehmungen der K.K. privat Osterreichischen Staatseisenbahngesellschaft, Viena, 1873, p. 72.
2e Ibidem, p. 72.
27 W. S I o vig, Kurzer UmriP der Geschfchte von Steierdorf-Anina, Hermann2 ·1

F

2s

stadt, 1940, p. 52.
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exploatarea minelor în regie proprie, a sistat contractele cu arendaşii
particulari. Astfel s-au născut an.umHe contradicţii între burghezia în
formare şi administraţia montanistică de stat, în problema exploatării
minelor.
In această perioadă producţia de cărbune din comitatul Caraş se
ridică an1Ual la 500000 măji, ceea ce reprezintă 254 de tone 28 • In preajma
anului revoluţiornar 1848, s-au intreprins primele sondaje pentru găsi
rea minereului de fier în părţile Nădragului. Odată descoperite rezervele
de minereu de fier, a şi început exploatarea lor 29 •
Firma „Fraţii Hoffmann şi Maderspach Carol" de la Rusca Montană
a cumpărat în anul 1840 de la Camera aulică localitatea Luncani. Incă în
prima jumătate a secolului al XVIII-lea s-a exploatat aici minereu de fier.
Odată cu trecerea minelor de la Luncani în mîini particulare, reînvie
activitatea rnont.anisticăJ 0 •
Condiţiile economice favorabile: materie primă la îndemînă, aşezare
geografică potrivită, apa care a pus roţile hidraulice în mişcare, a făcut
ca la Reşiţa să se nască o industrie metalurgică incipientă. In a_,cest
stabilimenrt se fabricau diforiite scule, şine peI11tru roţi de cănuţe, cuie,
unelte agricole şi tunuri. După anul 1830 atelierele din Reşiţa au ajuns
în faţa unei situaţii pI1oMematice. Procedeele tehnice cu care se lucra
erau învechite. de exemplu obţinerea fontei cu ajutomtl cărbunilor de
lemn, prelucrarea fierului prin for}are, folosi:rea forţei hidraulice, etc
şi cu mult depăşite de alte ţări. In asemenea condiţii, în care concurenţa
devenea tot mai puternică, existenţa fabricii era perkUtartă. După o
încer,care zadarn,ică de ia vinde atelierele, Cur:tea de La Viena a înzestrat
acestea cu o tehntcă nouă, la nhnelul ai.tor ţăiri. Tocmai din acesrte cauze
izvorîte din necesHatea penrtru valorificarea superioară a bogăţiilor din
această regiune, s-a decis mărirea şi moderni:zia.rea 1 capadtăţilor industrtale, s-au înt:mdus maşini cu aburi, s-a înfiinţat ;un ateliier mecanic
şi alte inistalaţii moderne pentru timpul acela 3 1.
In prima jumătate ra secolului al XIX-lea, 1a Ciclova se f:abri:că
tablă de cupru, iar la Bocşa era un atelier de topire a fierului, care a
funcţ1onat pînă in anul 184432 •
Un sitabiliimerut de acelaşi gen, avînd materie primă la înrdemînă, a
fost înfiinţat la Nădrag în anul 1846, sub denrumirea „FabriJca de la
Jdioara" cu sediul la Nădrag. Pe lîngă un cuptor -de rtop1t fier era şi
un ia·telier de forjă, un atelier de Laminat ş.'a. 33 . In ,timpul :rievoluţiei, la
1

V. C h eres teşi u, Adunarea naţională de la Blaj, Bucureşti, 1966, p. 35.
F. Pe st y, Krass6, 11/2, p. 62.
Ma d e r s p ac h Livius, Maderspach Kcirolyne tragediaja es adatok Ruszkabdnya tortenetehez, Zolyomban, 1909, p. 13.
31 Uzinele Reşiţa în anii construcţiei socialiste, Edit. Acad. R.P.R., Bucureşti,
1963, p. 21-23.
32 F. Pe st y, op. cit., p. 63.
33 L. Bă hm, op. cit., p. 130.
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Luncani s-.a deschis o turnătorie de către proprietarii uzinelor de 1a
Rusca Montană34_
Din cauza exi.IStenţei materiei prime şi a U'lllei lar,gi posibilităţi de
desfacere a produ!'lelor de sticlă, deja în anul 1847 se găsiea la T,omeşti
o asemenea fobrică. PI"oducţi1a aniuală ia a,cestei f.abrid, ca sumă valorică, varia între 18-20000 fl. Numărul mundtorilor de aici era între
40-45 35 .
Pe lîngă ramurile iI11dustriaie ,enumerate au mai fost în comitaitul
Caraş multe mori de ,apă, prese de ul,ei, tăbăcării, 1aiteliwe de lumînări etc. La Jdfoana a fost pomenit în anul 1837 un atelier de producerea potasiului. Patronul lui n-a dus lipsă de materie primă deoarece
în comuna Jd~oarn pădurile, după cum s-a arătat mai sus au ocupat
o suprafaţă foarte întinsă 3 6. In anul 1845 s-a const:nuit în afara oraşului,
aşa zisa „moara spanească" 37 . Această moară a satisfăcut necesităţile
populaţiei ţ.ărăneşti de la marginea oraşului şi din localiităţile .apriopiate.
La Ci!Clova este atestată încă în secolul al XVIII-lea o berărie oare odată
cu creşte11ea cerinţelor de bere a fost mă,riită şi mutată într-un loc mai
potriviit din aceeaşi localitate3s.
O •caracteristică a dezvoltării industriale în oorr:itatu1 Caria.ş a fost
predominarea indmtriei ·extriactive şi a ce1ei preJ.ucră.toare, dependentă
de .aoeasfa.
Cele spuse pînă a.cum constituie dovezi despre dezvoltarea relaţiilor
capiitaliste, care, pe de o parte. au fost frînate de relaţiile f.eudale, încă
puternice, iar pe de altă parte de politica ·eoonomiică a Imperiului austriac.
Prin vămi protecţioniste se favoriza în primul rînd dezvoltarea industriei
în provinciile ereditare ale imperiului. In acelaşi timp, i'nidustria din
părţile Carnşului s-a dezvoltat inegal şi unilaiteral, din cauza marilor
rezerve de bogăţii miniere, iar din cauza .tehnicii înapoiiate n-a putut
rezista concu!'enţei austriece şi cu mar·e uşurinţă a putut fi depăşită de
aceasta, iar uneori chiar sistată.
Comerţul se practica pe o scairă mai îngustă. Pe lingă produsele
fabricate în regiuni montanistice, care se desfăceau mai ales în comitatele Banatului, se mai pradica corr:erţul cu lemne de foc. ou ţuică de
prune, fr:ucte, piei, vite, ceară, lînă, miere de albine. La tîrguri se mai
vindeau produsele diferiţilor meseriaşi din cele 15 orăşele ale oomHatului Caraş. Afirmaţia eoonomistului Fenyes cu privire la numărul de
139 negustori .existenţi în întregul comibait Caraş 39 , ne pune la îndoială,
pentru că doar nu1mai în Lugoj, în anul 1808 erau 116 negustori de
mărunţişuri şi precupeţi4°.

Ma de r s pac h, Livius, op. cit„ p. 14.
F e n y e s Elek, op. cit., partea a II-a, p. 328-329.
36 FAS Lugoj Fond Prefect. Jud. Severin, reg. nr. 14/1837, act nr. 17.
37 Ivan y i Istvan, op. cit„ p. 103.
3 a S. S. M o I d o v a n, op. cit„ p. 38.
3 9 F e n y e s Elek, op. cit„ partea I-a, p. 48.
40 I. D. Suc i u, op. cit„ p. 34.
34
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Regiunea morutanistică a fost alimerutată cu cerealele necesare dintr-un fond care provenea de pe domentile camerale de la 0I"1avtţa, Bocşa
şi Vîrşeţ. Din acest fond sie vindeau minerilor cereale cu un preţ fix,
indiferent de preţul în ·crurs de pe tîrguri. La începutul secolului al
XIX-lea, administraţia camerală s-a plîns de preţurile scăzute cu care
se vindeau cerealele fondului montanistic. Astfel în anul 1813 s-a stabiHt ca preţmile cerealelor să fie identice cu preţurile medii din luna
noiembrie de pe tîrguri1e din Vîrşeţ şi Ciaoova. Odată cu creşterea preţurilor a scăzut şi cantitatea de cereale pentru fondul montanistic, ceea
ce a avut ca coooecinţ,ă aprovizio:ruairea minerilor cu cereale la preţ de
1

speculă 41 .

De fapt direcţiunea montanistică s-a opus dezvoltării comerţului
şi a meseriilor în acea.sită 1regiune, de teamă că va ajunge sub jurisdicţia:
contribuabilă a comitatului4 2 •
Căile de comunicaţie din oQffiitat pare că au fost relativ bune. Economistul maghtar Fenyes afirmă că în comitatul Caraş sînt cele mai
bune şosele şi drumuri din toată Ungaria 43 . Dacă şoseaua începută în
deceniul patru al secolului al XIX-lea, care trebuie să lege Oraviţa de
Steierdorf şi se întindea prin valea Almăj'lllui pînă pe teritoriul regimentului de graniţă română, ar fi fost terminată, însemnătatea tîrgului
de la Oraviţa ar fi crescut considerabil44 . Cred că Fenyes, în afirmaţia sa,
nu se referă şi la şoselele din regiunea montanistică, deoarece şoseaua
poştei între Sasca şi Moldova Nouă, Secaş peste Dognecea la Bocşa, apoi
aceea care lega Cîlniicul de Reşiţa, necesita o reparaţie urgentă. Aceste
şosele au fost atît de neglijate, încît o căruţă încărcată în timpul iernii
nu putea circu1a. Din această cauză, tîrgurile săptămînale din Dognecea
şi Reşiţa rămînearu deseori fără cereale4s.
Din motiviele arătate mai sus, dkecţiunea montanistică a fost împotriva deschiderii şoselelor, care să fi legat centrele de comitat cu localităţile de aici4s.
In anul 1933 societatea montanistică din Rusca Montană a construit
podul de fier de pe drumul Lugoj-Gavojdia, primul pod de fier din Europa

sud-estică 47 •

Cu modernizarea uzinelor din Reşiţa s-a construit o linie de cale
,cu tracţiune animală pentru .transporitarea materiilor prime
semifabricate 4 ~. Incă înainte de 1848 s-a început ·construirea căii ferate

ferată internă

şi

41 J. K o ns tanti n y, Denkschrift uber die
banater Bergwerke mit Rilcksicht auf das Gemeindewesen als Beitrag zur Geschichte dieser Bergwerke, Timi-

şoara.
42

1854, p. 8.

Ibidem, p. 107.

F e n y e s Elek, op. cit., partea a II-a, p. 328-329.
J. K o n s ta n t i n y, op. cit., p. 102.
45 Ibidem, p. 103.
46 Ibidem, p. 107.
47 I. Lotre anu, Monografia Banatului, vol. I, Timişoara, 1935, p. 256; Mader s pac h Livius, op. cit., p. 17.
48 Uzinele Reşiţa ... , p. 23.
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care lega Oraviţa de Baziaş. Pe aici se planifica triansportarea pro<lruselor
montanistice pînă la Dunăre şi de acolo pe calea apei mai departe 49 •
Din 1oauza aşezăirii geogriafice, oomi,tartul Caraş a fost ţinut într-o
înapoierie eoonomică în cadriul Imperiului austriac. O ,excepţie a făcut
regiunea montanistică, care datorită bogăţiilor naturale a fost exploatată în mod ascendenit. Restul comi,tatului, oa şi cel1ela1te comi1tate din
Banat, au fost considerate ca pieţe de desfacere a produselor industriale
ale ţărilor eJ'editare din cadrul imperiului şi ca grînare pentru întregul
stat habsburgic.
1n perioada primei jumătăţi a secolului al XIX-lea, semnele crizei
feudalismului apăreau bot mai vădite. Germenii relaţiilor capitaliste, care
apăreau în diferite sectoare eoonomioe din comitatul Caraş, lărgeau şi
adînceau tot mai mult o breşă între relaţiile de producţie dominante şi cele
în formare. Măsurile de salvare a feudalismului pe calea reformelor au
eşuat. Singura scăpare din aoest impas a fost revoluţia.
EMERIC LAY

DIE 0KONONISCHE LAGE VOR DER REVOLUTION VON 1848 IM
KARASCHER KOMITAT
(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Die sozial-wirtschaftlichen Ănderungen im Karascher Komitat in der ersten
Hălfte des XIX. Jahrhunderts, waren die Folgen der Entwichlung neuer Produktivkrăfte. In sămtlichen Wirtschaftszweigen traten Keimen kapitalisticher Produktionsverhăltnisse auf. Im erwăhnten Komitat waren die neuen Verhăltnisse am
besten im Bergbau des montanistischen Gebietes entwickelt. In dem anderen Zweigen wie in der Industrie, im Handel und im Transportwesen waren die neuen Elemente bedeutend schwăcher vertreten. Allein in der Landwirtschaft in der die
Krise des Feudalismus besonders zum Ausdruck kam, waren kapitalistische Verhăltnisse kaum bemerkbar. Der kaiserlichen Wirtschaftspolitik zufolge nahmen
die Erzeugnisse der osterreichischen Industrie im ganzen Reiche eine Vorrangstellung ein. Transleithanien, d.h. der Landstrich dem auch das Karascher Komitat angehorte, sollte eine Rohstoffquelle, ein Agrarland und ein Absatzmarkt fi.ir
die kaiserliche Industrie bleiben.

49 J. W o 1 f, Dr., Df.e Revolutionsjahre 1848-1849 im Banat, în „Neuer Weg•,
din 8. VI. 1956.

ASPECTE ALE REVOLUŢIEI DE LA 1848 PE TERITORIUL
REGIMENTULUI Nr. 13 DIN GRANIŢA BANAŢEANA

In cadrul larg al lupte] poporu1ui nostru pentru libertate socială
şi naţională se încadrează şi lupta desfăşurată de :românii bănăţeni în
timpul revoluţiei de la 1848. Un rol impmtanit în desfăşurarea evenimentelor revoluţionare din anii 1848-1849 l-a avut populaţia aflată
pe teritoriul regimentului român de graniţă nr. 13, al cărui comandament
se afla la Caransebeş.
După i:zJrucnir.ea revoluţiei şi în •aioeastă regtune a ţării înregistrăm,
pe de o par.te, tulburări generate de lipsa drepturilor sociale şi politice,
iar pe de altă parte, efor:turile autorităţilor de a împiedica creşterea
avîrutului revoluţionar. Dorinţa legitimă a românilor de a folosi în mod
liber limba naţi1onială proprte se impune ou tot mai multă pregnanţă
în această perioadă. Astfel, documentele vremii oorusemnează că într-un
pachet de manifeste revoluţionare, ce nuseseră ·trimise cu poşta din
Caransebeş spre oomuna Vîrciiorov·a, se aflau şi două exemplare „tipărite în limba val,ahă" 1 . Acestea au fost consideflarte, probabil, drept
materiale subversive din moment oe autorităţile au depus eforturi pentru initeroeptarea şi recuperarea lor. La 30 iruniie 1848, compania din Slatina reuşeşte să intercepteze pachetul cu manifestele menţionate, îmoiedecînd în acest fel ajungerea lor la destinaţie 2 •
Agitaţia revo1uţionară se fa(!·e simţită chiar în sînul regimentului gră
n1ceresc, unde se înregistrează în aceaistă perioadă dezertări ale soldaţilor. De pildă, într-un anunţ al comandanitu1'ui gărzii din Rusca Montană
se menţiona că trei soldaţi plecaţi cu batalioruul 2 ·de cîmp din Voislova,
au părăsiit această uni·tate şi au fost văzuţi l·a Bocşa Română 3 • .Aice•astă
agitaţie ·s-.a transmis şi în sfoul ofiţerilor români încorporiaţi în regimentul grăniceresc, din moment oe Eftimie Murgu îl asigura pe A. G. Golescu că va trimiite un consilier mihtair pe lîngă guv·ernul flevoluţionar,
acesta fiind „un grăni•oer român, ofiţer de geniu" 4 • Faptul că instruirea
gărzilor naţionale de peste munţi s-a făcut de către unii ofi~eri din re1 Arhiva Muzeului
judeţean de istorie Reşiţa (Arh. MJIR), fotocopie nr.
inv. 93. Fotocopia este făcută după Registrul de intrare-ieşire al regimentului
grăniceresc nr. 13 din Caransebeş. Şi în continuare fotocopiile sînt efectuate după
registrul menţionat.
2

3
4

Ibidem.
Idem, fotocopie, nr. inv. 54.
C. Bod ea, Lupta românHor pentru unitatea naţională, 1834-1849, Edit.

Acad. R.S.R.,

Bucureşti,

1967, p. 157.

VASILE M. ZABERCA

464

gimentele grănicereşti, sau foşti ofiţeri r·omâni din armata aiustriacă, este
confirrmat de izvoarele documenta.re existente5 .
Pentrru a menţine ordinea şi pentru apărarea marilor proprietari de
pămînt de eventua,lele atacuri ale ţăranilor nemulţllimiţi, guvernul maghiar încearcă - prin sistemul ordonanţelor - înfiinţairea gărzilor naţionale. In lunile aprilie-mai comitatul Caraş primeşte o serie de instrucţiuni în acest sens, printre acestea nwnărîndu-se şi cea care prevedea că „recrutarea membrilor să se facă numai acolo unde nu se întîmpină rezistenţă şi în aşa fel, încît să nu trezească rezistenţă'"" 6 In găr
zile maghiare urma să se folosească, aşa cum este deja cunoscut, limba
maghiară pentru oomandă, dar în ;timpul instrucţiei recruţilor se putea
folosi limba marternă. Cu toată hotărîrrea comitatului care stabilise ca
conscrierile să se focă numai în ceI11trele urbane, în mai multe localităţi
rurale se vor constitui gărzi naţionale. De exemplu, minerii din Rusca
Montană şi-au exprimat încă din iunie 1848 dorinţa de-a se „organiza
milităreşte şi să procu!'e cit mai multe arme" pentru înarmarea lor 7 • La
13 iulie, locuitorilor din Rusca Morutană li se oomunică aprobairea de a
forma g·ardă naţională în localitate 8 • Ca urmal'e a acestui fapt, cîteva
zHe mai tîrziu, la 25 iulie 1848, garnizoana din Rusca Montană anunţa
comandamentul din Caransebeş că garda naţională este constituită, fiind
împărţită în patru companii, ee erau conduse de ofiţeri şi siubofiţeri 9 .
In general însă, .românii din această regiune au manifestat rezerve
faţă de recrutările în garda revoluţioruară maghiară, deoarece se temeau
că după depunerea ju.rămirutuliui vor fi duşi .în alte părţi, fiind nevoiţi
să-şi părăsească în acest fel familiile şi casele. Faptul că nici un român
n-a fost nrumit în oondtuoorea gărzilor naţionale şi .oă de multe ori în
fruntea acestora au fost numiţi nobili, a sporit rezerva românilor faţă
de recriutări. Pe de altă parte, gărzile maghiiare au fost folosite, uneori,
împotriva ţărani1or ce doreau pămînt, ceea oe a făcut ca ele să fie considerate uni,tăţi ale stăpînidi maghiare, contradicţiile sociale dobîndind în
aoest fel un aspect n:aţional1°.
La sfîrşitul lunii iunie 1848, în oonformi·tate cu legea VI din acelaşi
an, pe întreg iteritoriul Ungariei trebuiau să se :focă alegeri peilltru „adunarea ţării" sau cum era denumită de gaizetele române „casa deputaţilor",
oe urma să se înitI1UI11eaSCă la începutul .liunii iulie la Pesta. Prin organizarea acestor alegeri guvernul maghiar a speriait să obţină o confirmare a
recunoaişterii lui de icătre toţi locuit.orii 'I'ransilvaniei şi Banatului. Insă
datorită faptului ci guvernul maghiar voia ca în noul par1ameillt majoritaitea să fie deţinută de deputaţi maghiari', în provinciile Banat, Crişana
s

Revoluţia

de la 1848 în

Ţările

Române, culegere de studii, Edit. Acad. R.S.R.,

1974, p. 138.
s I. D. Suciu, Revoluţia de la 1848-1849 în
Bucureşti, 1968, p. 83-84.
7 Arh. MJIR, fotocopie nr. inv. 91.
e Idem, nr. inv. 97.
s Idem, nr. inv. 57.
10 Ist.Rom., vol. IV, 1964, p. 143.
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şi Maramureş, locuite în cea mai mare parte de I'omâni, alegerile din vara
anul.ui 1848 s-au transformat în adevărate bătălii eleotoralell. Trimiterea
de deputaţi români în parlament, în rapor.t cu numărul lor, ar fi dus la
crearea unei opoziţii puternice, de care ar fi trebuit să se ţină seamă,
lucru pe care nobilimea maghiară doma să-l evite. Pentru ·organi:zairea
şi desfăşurarea alegerilor pe ·teri.OOriul regimentului român de graniţă din
Banat, s-a deplasat l1a Caransebeş - la 1 ~ulie 1848 - comisarul guvernului Vukovies Sav·a, dar aleg.erile au fost dejucate datorită ofiţerilor
imperiali, ·cal'e au .răspîndi1t zviornul că ştergerea robotei s-a făcut numai
pentru maghiari, nu şi pentru români1 2 • Remarcăm şi în acest caz utHizarea vechiului principiu, aplioat ou consecvenţă de casa imperială
austriacă de-a lungul istoriei sale, acela de-a dezbina şi învrăjbi popoarele asupri.te, tocmai în veder·ea stăpînirii lor ou mai multă uşurinţă.
Urmările politicii de dezbinare a forţelor revoluţioruare se foc simţite din plin pe teri·toriul regimentului român de .graniţă. Cînd ic~oman
dantul gărzii din Cărburmri solicită companiilor din B<)Zovici şi Dalboşeţ
ajutoare penitriu apăirarea looaHtăţii, comandanţii acestor companii ezită,
cerind instrucţiuni spedale comandamerutului din Caransebeş'a.
La 11 iulie 1848 Kossuth propune dtetei înfiinţarea unei armate de
200.000 de oameni, cal'e să 1apere statul maghiar 14 . Ou toate că aoost proiect de lege nu a fost sancţionat de guvernanţii din Viena, comisiile de
recrut'are pornesc pe la sate încă la sfîrşitul lunii iulie pentru înscrierea
recruţilor. Irutre timp, ofiţerimea austriacă şi cercurile reacţionare, cău
tînd să zădărnicea.iscă aceste eforturi, au lansat zvoI11uri că nemeşii unguri vor să înfiinve7...e o oaste pentru a reintmdiuoe, împotriva dorinţei împăratului, iobăgia 15 . Mulţi ţărani au crezut acest zvon. La aceasta se
adăuga şi faptul că nu s-au împărţit pămînturile promise, nu s-a rezolvat
problema relaţiilor urbariale iar forrnal'ea 1armatei populare, hotărîrtă în
adunarea poporului de l1a Lugoj şi aşteptată •OU mult entuzi,asm de ţără
nime, a fost interzisă. Toate acestea explică rezistenţa ţărănimii, I'efuzul
ei de-a se înrola într-o armată care nu le apăra interesele, tulburările
care S-;B.U produs cu ocazi·a promulgării legii pentru I'ecrutări în armată16.
După declanşarea ositilităţHor între trupele generalului Jelacic şi trupele
maghiare, sie înregistrează refuzul hotărît al ţăr·anilor .români de a se
înrola în armata de 3.000 de oameni, înfiinţată pentru apărarea oomitatului dre atacurile sîrbo-croate. Ţăranii îşi motiviau refuzrul prin aceea
că sîrbii luptă pentru a ,„ocupa numai avel'ea nobililor şi a stăpînilor de
pămîrnt, deci pentru apărarea averilor lor să lupte ei?" 17 •
11 Vezi în acest sens G. Ne am ţ u, Deputaţii români în dieta de la Pesta,
în AIIC, XIII, 1970, p. 127-143.
12 I. D. Suciu, op. cit., p. 125.
11 Arh. MJIR, fotocopie nr. inv. 93.
14 I. S u c i u, op. cit., p. 171.
15 Din istoria Transilvaniei (colectiv de autori), Edit Acad. R.S.R., ediţia a
II-a, Bucureşti, 1963, p. 85.
16 G. Ne am ţ u, op. cit., p. 127.
17 I. D. S u ci u, op. cit., p. 129.
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In zilele de 14-15 august 1848, ap:rioximativ 150 de sîrbi înarmaţi
au pătruns pe teritoriul regimentul1ui grăniceresc ajungînd pînă la comuna Prigor, afla.tă în Valea Almăjului1 8 • O delegaţie a comitatului Caraş, compusă din Asboth Moriz şi S:rende Laszlo, s-a deplasat l1a Caransebeş pentru a solicita generalului Appel, comandantul regimentului român, ajutoare peilltru respingerea atacului. Generalul Appel s-a arătat
neliniştit de agitaţia ce domnea în rîndul grănicerilor, menţionînd în
acest sens faptul că o trupă oompusă din 330 de oameni a refuzat să tragă
în ceata de sîrbi. In drumul ei spre Dalboşeţ această ceată a întîlnit o
companie de grăniceri care nu a deschis focul şi chiar mai muLt, a dat
arme sîrbilor cînd aceştia au afirmat că „n-au venit ca duşmani ai românilor ci ca prietenei, au venit împotriva nobililor unguri şi pentru alungarea lor din aceste părţi" 19 . In acelaşi fel au procedat şi alţi locuitori din
Valea Almăjului, care au declara.t deschis „că IllU vor trage asupra fraţilor sîrbi" 20 .
Inoepînd cu a doua j1wnătaite a lunii august forţele contrarevoluţio
nare încep să se concentreze, orientîndu-şi acţiunile în vederea încercuirii centrelor revoluţionare, în special a acelor localităţi urbane unde
se constituiseră gărzi revoluţionare, oum ar fi, de pildă, centrul minier
Oraviţa 21 • CompaniHe regimentului grăniceresc din Caransebeş se concentrează la Bozovici, Prigor, Dalboşeţ şi tot spre aceste looalităţi se îndreaptă companiile de la Teregova şi Slatina. A1te forţe militare, 3.l
căror număr se ridioa la circa 17.000 oaaneni, au trecut Dunărea pe la
Pancevo îndreptîndu-se spre regiunea minieră din comitatul Caraş.
Aceste mişcări de trupe îl determină pe Graenzenstein, directorul general al minelor din Oraviţa, să solicite comisarului guv1ernamental din Timişoara un ajutor grabnic, arătîrudu-i ·că „pericolul în ţinuturile noastre
creşte ... situaţia de aid nu că s-ar fi ameliorat d dimpotrivă informaţiiLe demonstrează că ea devine din ce în ce mai îngl"ijorătoare" 22 •
După cum se ştie, contradicţiile existeillte în revoluţia ungară au
fost generate de raptul că în fruntea ei stă·tea nemeşimea, ce deţinea pozi ţii cheie fa vi1aţa economică şi politică. Nobilimea imburghezi1tă, hegemonul revoluţiei maghiare din 1848, prin politLca promovată urmărea
atît iasigurarea moşiilor pe care le stăpînea, cit şi dominaţia asupra teritoriului ·ce 1aparţiniuse odată regatului feudal ma.ghiar, mai exact înainte
de aruul 1526. Din aceste motive, ea a ignorat ·CU desăvîrşire aspiraţiile
niaţionaUtăţilor oprimate, văizînd, în general, în mi~rile naţionale ale
românilor şi slavilor doar uneltiri ale reacţiunii habsburgice şi ţairiste.
Adevărata cauză a nieînţelegeri1or ivite între revoluţionarii maghiari şi
români este arăitată ou c1ari1talte de Avram liancu într-o scrii.soare pe care
ie Idem, p. 136.
19
20

Ibidem.
Ibidem.

21 Arh. MJIR, fotocopie nr. inv. 90 şi 96. Este vorba de o scrisoare a lui
Graenzenstein, directorul general al minelor din Oraviţa, adresată comisarului regal.
22

Ibidem.
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o trimisese romandarutului de brigadă Iosif Simonffy: „Noi cu durere
privim la scena care s-a întîmplat în această patrie şi [n ·oare şi noi am
fost sHiţi ·a lua pa.rite; să credeţi însă domnilor că răscularea noastră nu
s-a întîmplait prin amăgirea Austriei (după C'Ulm d-voastră sînteţi rău informaţi), ci pe noi ne-a ră:siculat nerecunoaşterea naţioruaHtăţii politke ... " 23 • Este adevărat că legile din martie au constituit un pas revoluţio11lar remarcabil, dar ele ar fi trebuit urmate şi de al·te măsuri prin
care să se obţină sprijinul maselor largi populare şi al naţionalităţilor
oprimate. :vlajoritatea deputaţilor din dieta de la Pesta n-au vriut să facă
concesii ţărănimii fără pămînt şi n-au ţinut cont de revendkările naţio
nale ale poporului român şi popoarelor slarve. Acest fapt a avut repercusiqni nefavorabile asupra desfăşurării revoluţiei creînd o primă breşă
în uniitatea de luptă a revoluţionarilor, care va fi apoi lărgită de uneUirile
imperi alilor, ducînd în ultima instanţă la ruptura dintre rnvoluţionarii
maghiari şi români.
Existenţa ace.sitei situaţii „de facto" ne furnizează şi explicaţia l"eruşitei manewelor Curţii din Viena, în cazul nostru a:n1ăgirea unei părţi a
soldaţilor din regimentul grăniceresc bănăţean, dar în 1acelaşi timp, trebuie să subliniem că populaţia oe locuia pe aceste meleaguri s-a ridicat
cu hotărîre la Luptă pentru obţinerea de drepturi sociale şi politice, pentru
1

1

apărarea revoluţiei.

Infrîngerea revoluţiei a însemnat zădă>rniciriea doar pentru moment
a împlinirii aspiraţiilor naţionale şi sociale ale poporului român, dar
aceste idealuri se vor realiza trieptat -în deceniile urmă'toare, ca urmare a
unor lupte eroice şi pline de sa·crii:fidi.
VASILE M. ZABERCA

ASPECTS DE LA REVOLUTION DE 1848 SUR LE TERRITOIRE DU
REGIMENT Nr. 13 DE LA FRONTIERE DE BANAT
(Re sume)
Dans le cadre large de la lutte du notre peuple pour la liberte sociale et
nationale, compte aussi la lutte deploye par les roumains de Banat pendant la
revolution de 1848.
Dans cette ouvrage, l'auteur, en employant les documents existants dans l'Arhive du Musee d'histoire de Reşiţa, traite quelques aspects lies de l'existence de
la situation revolutionnaire Sur le territoire du regiment de frontiere no. 13, qui
avait le residence ă Caransebeş.

23 Cf. L. Mai or, Avram Iancu. Scrisori, Edit. Dacia, Cluj, 1972, p. 87; vezi şi
C. Rusu, Din gîndirea democrat revoluţionară transilvăneană la 1848, în AIIC,
XIII, 1970, p. 119.

CONTRIBUŢIA BANATULUI DE SUD LA SPRIJINIREA RĂZBOIULUI
PENTRU INDEPENDENŢA (1877-1878)

De-a lrungul veacurilor, poporul român a pur·tat un şir neîntrerupt
de lupte pentru Libentaite şi dreptate sodală, pentru apărar.ea fiinţei na•
ţionale şi nea:tîrnare.
In cackul acestora, războiul pentru ·cucerirea independenţei de stat
din anii 1877-1878 ocupă un loc impo:ritanit, el ooni.stituind o verigă hotărîtoare în procesul de formare a României moderne.
Rezultart •al luptei eroice a armatei române împotriva Imperiului otoman, al voinţei f.erme de libertate şi neatîrniare a poporului nostru, care
şi-a dovedit încă o dată marea capaicitate de 1uptă, dobîndirea independenţei naţionale a dat un nou şi pru.ternic imbold dezvolitării economice
şi sociiale a ţării, a exercita:t o priofundă înrîurire asupra îrutregii evoluţii istor.iice a României pe drumul prngresului social, a permis afirmarea
tot mai viguroasă a popoPului nostru ca niaţiune de sine stărtătoare 1 .
Cauza independenţei - preocupare cu caracter de masă, a constituit
o problemă a întregului popor român, fiind îmbrăţişată ou acelaşi entuziasm şi căldură şi de mmânii din provinciile care se găseau în acel timp
sub dominaţie străină.
Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte cîteva aispecte privind contribuţia populaţiei din partea de sud a Banatului în sprijinul războiului
pentru independenţă.
Incă din primăvarn anului 1877, cînd precipitarea ev.enimerutelor din
Peninsula Balcanică lăsa să se întrevadă un confHot militar de amp1oare, populaţia acestor meleaguri urmărea ou viu interes ştirile sosite
de peste Carpaţi. Ele erau cunoscute fie din gazetele româneşti şi străine
ale timpului, fie din :Pelatările unor călători care soseau de peste graniţă.
Vestea proclamării independenţei naţionale şi declararea stării de
război între România şi Imperiul otoman a 1avut un puternic ecou. Ziarul vienez „Der Osten" informîndu-şi dtitorii despre proclamarea independenţei României remarca faptul că „milioane de români din Transilvania. Baniat şi Bucovina urmăresc cu simţăminte frăţeşti lupta glorioasă a fraţilor lor împotriva Porţii Otomane" 2 •
1

1 Programul P.C.R. de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate si
înaintare a României spre comunism, în Congresul al Xi-lea al P.C.R., Editura politică, Bucureşti, 1975, p. 623.
2 Pagini din lupta poporului român pentru independenţă / 1877-1878. (Lucrarea a apărut sub îngrijirea prof. Nechita Adă ni 1 o ai e, Matei I o nes cu, Traian
Lungu), Editura politică, Bucureşti, 1967, p. 119.
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La rîndul lor ziarele româneşti ale timpului au pornit o puternică
campanie de susţinere a hotărîrii corpurilor 1egiui,toare din România.
Astfel, în numărul din 15/27 mai 1877 revista „Familia" sublinia într-un
articol că „noutatea cea mai mare pentru noi este faptul că România şi-a
proclamat independenţa şi totodată a declarat război Turciei" 3 , iar „Gazeta Transilvaniei"' din 5/17 iunie ilustrînd profundul ataşament, deplina adeziune şi solidaritate a populaţiei de dincoace de Carpaţi consemna
că „ziua procla:a:ării independenţei României a produs în inimile fiecă
rui român sentimente de bucurie, că după atîţia secoli (... ) România este
reda tă sieşi ·· 4 .
Alături de manifestările de simpatie şi solidaritate cu lupta pentru
neatîrnare, o pagină glorioasă în istoria războiului pentru independenţă
a fost înscrisă de căt!"'e luptăforii voluntari români din provindile aflate
sub stăpînire străină care au participat cu arma în mînă la obţinerea
victoriei în încleştările cu armatele otomane.
Incă din anii anteriori în vechea Românie se găseau mulţi români
originari din Banat. Aceştia ajunseseră aici pe diferite căi şi din diferite
motive. Unii, nemaiputînd suporta exploatarea şi şicanele de tot felul la
care se dedau reprezentanţii compromisei alcătuiri dualiste, îşi părăsi
seră locurile de baştină în speranţa unui trai mai bun. Fiind găsiţi aici
de evenimentele din vara anului 1877 mulţi se înrolaseră în cadrul armatei române par.ticipînd la operaţiile miMare de la sud de Dnnăre. De
asemenea, este cunoscut faptul că în perioada premergătoare războiului,
guvernul de la Bucureşti luase o serie de măsuri pentru reorganizarea şi
întărirea forţelor armate naţionale. Intre ,a,cestea se apelase şi 1a o serie
de invitaţii unor ofiţeri şi subofiţeri români din armata austro-ungară
de-a trece în serviciile armatei române. Semnificativ în acest sens este
şi ordinul circular dat de eomandarmentul ·corpului de annată din Timişoara, din anul 1868, în care se arăta că „mai mulţi români austrieci
care au fost la Bucureşti au primit în ultimul timp misinnea secretă să
atragă în servidul moldo-vlahilor ofiţeri şi subofiţeri din armaită chaesaro-regească mai ales din Transilvania, şi în general să cîştige simpatii1e trupei române faţă de cîrunuirea din Bucureş.ti" 5 •
Tot în acelaşi sens la sfîrşitul lunii mai 1877, „Gazeta Transilvaniei"
publica un apel inti.tulat „Da arme" adr.esat foşti1or ofiţeri şi subofiţeri
româ::1i care serviseră în armate străine şi care erau primiţi „cu braţele
deschise" în a:rim.1arta română .
In ciuda tuturor măsurilor întreprinse de .către guvernul dualist pentru împiedicarea acestei acţiwti manifestările conştiinţei niaţionale şi de
solidaritate a românilor din armata imperială faţă de armata română nu
au putut fi stăvHL'be.
a „Familia", XIII, nr. 20 din 15/27 mai 1877.
4

5

„Gazeta Transilvaniei", XL, nr. 43, din 5/17 iunie 1877.
G. Popiţi, Generalul Traian Doda, în „Orizont", XVIII, nr. 5 din 1967,

p. 12.

e G. Ne am ţ u, Transilvania şi cucerirea independenţei Român.lei, în „Almanahul Tribuna", 1976, Editat de redacţia revistei „Tribuna" din Cluj-Napoca, p. 62.
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Este cunoscută figura ofiţerului bănăţean Moise Groza ongmar din
localitatea Obreja de lîngă Caransebeş care la sfîrşit'Ul anului 1873 a demisionat din armata aUJStriacă şi începînd cu luna ianuarie 1874 s-a înrolat în cadrul :arimatei l'Omâne cu gradul de locotenerut 6 •
Avansat la 1 aprilie 1877 la gradul de tităpitan, după declanşarea operaţiilor militare a fost repartiZJat ca locţiilor de şef de stat major la divizia a IV-a. In 1această calitate a luat parte la luptele de la sud de Dunăre. In zilele de 27 şi 30 1arugusit 1877 în lini1a oea mai avansată de tră
gători ai regimentului 13 Dorobanţi a fost unul din principalii conducători ai atacului împotriva redutei Griviţa 7 • Pentru corr:portarea vi·tejească pe dmpul de luptă a fost deoorat ,cu medalia „Virtutea militară".
După cucerirea redutei Griviţa 1 asupra căreia a condus atacul din centru al Diviziei a IV-a a fost citat 1a 10 septembrie 1877 pe ordin de zi
pe întreaga armată de către comandantul armatei aotive general1ul Cernat
şi înaintat la gmdul de maior. Demn de semnalat este şi faptul că în
cursul luptelor curajosul ofiţer a îndeplinit şi funcţia de corespondent
de război al „Gazetei Transilvaniei" din Braşov care S1Usţinea cu artîta
ardoare lupta pentru independenţă a României.
Din nefericire gloanţele duşmane nu l-au ooolit pe bravul luptă.tor
bănăţean. La 7 octombrie 1877 el a fost rănit.
Exemplul lui Moise Groza nu a fost singurul. Guvernul român a
căutat să obţină şi concursul altor ofiţeri !'omâni din Banat. Lancu Bă
lăceanu, reprezentantul diplo.rr:atic al guvern.ului român la Viena, a dus
îndelungi trata.tive penrtru trecerea în România a cunoscutului general
Traian Doda. Se pare ·că a existat în această perioadă chiar intenţia guvernului român de a oferi generalului Doda comanda supremă a armatei
române 9 . Invitaţia de a participa la luptă împotriva armatelor otomane
a fost acceptată .cu mare în.sufleţiT.e. Dat fiind si•tuaţia sa el ruu purtea
pleca fără aprobarea împăra.tJului. Dorinţa de a tl'eoe Carpaţii şi de a intra în armata română i-a fost refuzată însă de către împăratul Franz
Josef, care i-a eomunicat totodată că nu va fi lăsat să treacă graniţa sub
nici un mo1tiv. Cu toate acestea, prin intermediul Teprezen:tantului oficial
al României din Viena, statul major al armatei române, ţinînd cont de
ma!'ea sa experienţă militară l-a consultat în mai mu1te rîndruri asupra
unor probleme de strategie militară. Cu ocazia stabilirii locului de trecere al armatei române peste Dunăre s-a ţinut cont şi de părerea sa 1 0.
După unele surse, genera1ul Pencovici a stat la Caransebeş mai multe
zile .cerînd avizul mai ales asupra operaţiilor miliitare ale armatei ro7 F. M o 1 do va n, Moise Groza, „Orizont•, XVIII, nr. 5 din 1967, p. B şi urm.
a R. R o s e t t i, Făuritori de seamă ai neatirnării României, în Analele Academiei Române, Memoriile secţiunii istorice, Seria a III-a, tom. XXVIII, mem.
3 p. 1.
9 M. Dan şi I. Uzu m, Din corespondenţa generalului Traian Doda cu Vincenţiu Babeş, în Banatica, vol. II, 1973, p. 222.
1o După cum rezultă dintr-o telegramă trimisă de I. Bălăceanu guvernului
român, generalul a opinat ca trecerea Dunării să se facă în regiunea Bechetului
(G. P op iţi, loc. cit., p. 13).
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mâne în cucerirea Vidinului 11 . Succesele militare obţinute de către armata română, alături de trupele ruseşti în luptele cu turcii, au declanşat un puternic entuziasm şi in rîndul populaţiei bănăţene la fel ca şi
în alte părţi ale Transilvaniei. ln urma publicării apelurilor penrtru ajutorarea frontului prin colect.-ea de bani şi materiale sanitare pentru
ostaşii români răniţi în numeroase localităţi urbane şi rurale s-au fonmat
comitete pentru adunarea ofertelor. Alertat de amploarea acţiunilor de
solidaritate naţională guvernul maghiar a ordonat dizolvarea acestor comitete. Pretutindeni au izbucnit proteste energice. In ele era scos în
evidenţă faptul că măsura samavolnică nu-şi va putea atinge niciodată
ţinta, căci, arăta un articol al vremii apărut în „Gazeta Transilvaniei"
„iubirea şi legătura de sînge nu se dizolvă decît odată cu viaţa•· 12 • Int:--adevăr, interdicţia a rămas fără efoot, colecta de obiecte continuînd
cu aceea;;i intensitate, foş.tii conducători ai comitetelor de sprijin devenind persoane particulal'e. Număr de număr presa vremii va publica noi
apeluri pentru ofrande alături de lungi liste ale contribuabililor.
La sfîrşitul lunii iunie 1877 revista „Familia" a publicat un important apel adresait femeilor din sudul Ban,atului sub semnătura Eugeniei
Munteanu din Oraviţa. La începutul acerstui1a se arăta, că acţiunea declanşată de către comitetele de femei dintr-o serie de localităţi din Transilvania, pentru strîngerea de ajutoare pentru soldaţii români răniţi pe
cîmpul de luptă, a găsit şi în localirtăţile din jurul Oraviţei „răsunetul
cel mai dulce'" 13 • In continuare se sublinia că „avînd în vedere acesrt simţămînt nobil şi umanitar, iar pe de altă parte ţinînd cont de seriozitatea
împl'ejurărilor, ne-am adăstat a fo·ce paşi receruţi la autoritatea comitatensă spre a-şi da aprobarea în vederea punerii în circulaţie a unor
liste de subscripţii". In final, semnatara 1apelului făcea cunoscut că se
angajează după ce ofel'tele vor fi aduruate, să le ·expedieze „pe spese propii la locul destinaţi unii lor": Societăţii Criucii Roşii din România.
După cum era de aşteptat, apelul lansait a avut un ecou deosebit. In
zilele următoare a început o campanie de masă pentru strîngerea de
oferte destinate ostaşilor români. Documerute ale timpului .consemnează
numele acelora car:e au fost în fruntea acţiunilor. Astfel pe lista de subscripţie, întocmită de Ion Petrovici din Ciclova figurau 5 persoane cu
o contribuţie de 25 de florini i ar pe cea a învăţătorului Ion Orza din
aceeaşi comună 58 de loouitori cu 79 de florini şi 80 ·de coroane. Pe lista
Mariei Gaiţă şi Iacob Tiurnea din saitul Ticvanul-Mare sîillt notate numele a 37 de persoane cu o sumă de 71 de florini. La Moldova Nouă,
în urma coleotei întreprinse de la 14 persoane de către p,arnschiva Savu,
s-au adunat 11 florini şi 50 coroane iar la Vranin 14 florini şi 50 de
coroane de la 7 locuitori. In ultima locaUtate colecta a fost efectuată de
1

„Universul" din 16 iulie 1895.
„Gazeta Transilvaniei", XL, nr. 45, din 12/24 iunie 1877.
13 „„Familia", XIII, nr. 28 din 10/22 iulie 1877. V. Faur, Date despre contribuţia românilor bănăţeni la sprijinul războiului pentru independenţă, în „Orizont", XXVII, nr. 43 din 28 octombrie 1976.
11
12
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către locuitoarea Maria Tămăşel. La Răcăşdia 5 persoane aru adunat 10
florini şi 50 coroane. ln f:riuntea acţiunii s-a aflat fon B1strian. In comuna Ilidia coleota a fost întreprinsă de către Ana Linia. Ea a adunat
24 de florini de la 17 consăteni. Acţiuni ooemănătoare au avut loc şi în
a1te locaHtăţi din jur. Astfel, pe lisita întocmită la Oraviţa Română figurau 5 persoane, la Oraviţa Montană 16, Mercina 2 iar pe cea a locuitorului Georgiu Bogdan din Oraviţa Montană 19.
Din consultarea listelor reiese că numeroşi ţărani, muncitori, irutelectuali, negustori, meseria"1i din localităţile sus menţionate şi-au adus
după puteri contribuţi•a lor pecuniară la acţiunea de înzestrare a tinerei
armate române, de ajUitorar,e a ostaşilor răniţi, preoum şi a familiilor ră
mase fără sprijin. Demn de remarcat este şi faptul că în unele localităţi au fost îrntocmite mai multe liste de subscripţii. După cum promisese
anterior în apelul lansat, Eugenia Munteanu a centralizat sumele adunate. Suma to.tală s-a ridicat la 359 florini şi 50 de coroaM, 4 taleri,
10 francii, 4 galbeni. La aceasta se mai adă1uga o mare cainti,taite de oferte
în natură repl'ezentînd faşe, scame, triangluri şi pînză. Toate acestea
au fost expediate la începutul lunii august 1877 la Bucureşti pentru a
putea fi folosite la susţinerea războiu1ui1 4 • La sfîrşitul lunii iunJe acţiu
nea de strîngere a ofer,telor perntru soldaţii români răniţi a fost declanşată
şi de către locuitorii comunei Vărădia. In urima 'colectei init.reprinse au
fost adunaţi, de la 9 locuitori, 68 de florini. Banii adunaţi au fost trimişi
cunoscutului colector Diamandi I. Manole din Braşov care i-a expediat
pe adresa Crucii Roşii din Buoureşti1 5 • Nu peste mult timp, în Vărădia
a fost întreprinsă încă o coleotă în valoare de 165 de franci. O nouă
colectă de 788 lei a fost îrntreprinsă şi în Oraviţa 16 . In urma iniţiativei
avocatului Petre Călciunaru din Orşova Veche, care a primit aprobarea
autorităţilor pentru ·adunarea de of.e:r.te, a fost întocmi.tă o listă de subscripţii totalizînd 15 florini şi 20 de coroane. Şi această sumă reprezentînd contribuţia a 13 persoane a foot expediată La începutul lunii septembrie peste Carpaţin.
Vestea capitulării armatei otomane din puternica fortificaţie de la
Plevna, la sfîrşitul lunii noiembrie 1877, s-a răspîndit cu repeziciune şi
în localiităţile Banatului. In mu1te locaHtăţi au avut loc manifestaţii de
bucurie şi de mîndrie naţională. Semnifioartivă esite scrisoarea lui Ioan
.Achhnescu din Caransebeş trimisă redacţiei „Gazetei Transilvaniei". Descriind starea de spirit a populaţiei din onaş şi ~mprejurimi, autorul
arăta că „la ,auzul izbînzilor armatei române toţi românii au tre<>ărit de
bucurie. Ce era mai natural - con.tinua semnatarul - dedt a alerga cu
toţii la alinarea dur-erilor .acelor viteji care au fost rănJţi pe cîmpuJ. de
onoare" 18 . In urma colectei întreprill.9e în Caraooebeş şi looali.tăţile înveH
5
1

1s
17

18

Ibidem, şi „Familia", XIII, nr. 33 din 13/26 august 1877.
„Gazeta Transilvaniei", XL, nr. 51 din 3/15 iulie 1877.
„Familia", XIII, nr. 36 din 4/16 septembrie 1877.
„Familia", XIII, nr. 41 din 9/21 octombrie 1877.
„Gazeta Transilvaniei", XLI, nr. 6 din 22 ianuarie/3 februarie 1878.
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cinate au fost întocmite mai multe liste de subscripţii însumind 93 florini,
2 coroane şi 2 galbeni. Întreaga sumă a fost expediată destinatarilor ostaşii ro:nâni.
Acţiunea de sprijinire a efortului fraţilor de peste Carpaţi a oontinuat cu aceeaşi intensitate şi în prima jumătate a anului următor. La 20
ianuarie 1878, Eugenia MUillteanu expediază pe adresa Crucii Roşii din
România încă două co1ecte. Prima cuprindea contribuţiile locuitorilor din
Br~şteni adunate de către M. Boghia, în valoare de 13 florini şi 63 de
coroane iar a doua pe cele ale locuitorilor din comuna Vărădia în valoare
de 28 florini şi 55 coroane. La cele două sume se mai adăugau o serie de
ofrande în natură ca scame, tifon etc. 19 • Tot în această perioadă a fost
întreprinsă o nouă colectă şi la Bocşa Mo111tană, de către 2 locuitori, Ioan
Marcu, învăţător în localitate şi Vasile Di,aconovici oare au reuşit să
adune şi să expedieze în sprijinul soldaţilor români 134 de florini şi 15
coroane, 3 galbeni, 30 franci aur, 3,15 kg scame, 9,45 m pînză 20 .
Desigur că acţiunile intrieprinse de populaţia acestei zone a ţării
noastre au fost mult mai numeroase. A le cuprinde pe toate ar fi dacă
nu imposibil, foal"te dificil, căci în acel ,timp nu a existat preocuparea
pentru o evidenţă clară a celor care au trimis oferte. Un studiu atent al
listelor publicate de către presa Vl"emii demonstl"ează, că, datorită campaniei duse de oficialităţile vremii împotriva acestei acţiuni, au existat
donatori, care de frica urmărilor, ce s-ar fi putut abate asupra lor şi-au
înlocuit nUJ1l1ele prin pseudonime sau iniţiale. De asemenea mulţi donatori au trimis direct pe adresa Crucii Roşii din Bucureşti of.el"tele lor fără
a mai apela la presa timpului pentru consemnare.
Revelator la creşter·ea puterii de atracţie a României a fost şi faptul
că şi aici ca şi în alte părţi ale Transilvaniei a circulat ideea unui atac
românesc pe111tru eliberarea .teritoriilor de peste Carpaţi. Unii oameni polilti.ci maghiari se temeau chiar de un aitac iminent al armatei române pe
la Vîrcior.ova 21 • Documente ale timpului atestă faptul că autorirtăţile locale semnaliau chiar prezenţa unor hărţi ale Români,ei pe ocwe era trecut şi Banatul, exprimîndu-se astfel năzuinţa poporului nostriu de înfăptuire a idealului său naţional. Un raport al oficialităţilor comitatului
Caraş menţiona că „ţăranii spun pe faţă că &-au înţeles cu preoţii şi cu
boierii ca să smulgă provinciile româneşti de la A·ustria şi să le alipească la România. Revoluţia aceasta urma ,să se producă la Crădun" 22 .
p,enitru calmarea spiritelor, autorităţile locale au foo.t nevoite să focă apel
la forţele represive. Graniţa cu România a fost întărită cu noi .trupe. In
localităţile din apropiere au fosrt înoar.tiruite noi trupe de infanterie şi
cavalerie pentru că, raporta prefeotul judieţu1ui Caraş aUJtorită.ţilor supe„Familia", XIII, nr. 7 din 22 ianuarie/3 februarie 1878.
„Gazeta Transilvaniei", XLI, nr. 29 din 13/25 aprilie 1878. Lista contribuabililor continuă şi în numărul următor al gazetei.
21 G. N e a m ţ u, Zoe. cit., p. 62.
22 Unirea Transilvaniei cu România 1 decembrie 1918 (Lucrare apărută
sud redacţia lui Ion Popescu şi Augustin Deac), Bucureşti, 1972, p. 185.
19

20
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rioare, „regiunile de acolo nu prea vor sta liniştite în cazul 1apropierii
frontului" 23 . Şi într-adevăr „răzvrătirile" şi-au făcut simţite prezenţa.
Intr-un raport trimis de solgăbirăul Stefan Nagy din Orşova către comisarul Degesc din centrul comi:tatului, sie sublinia ,că în urma vktoriilor
trupelor române şi ruse asupra tuDcilor se corusfa,tă o ,agitaţie puternică
împotriva organelor locale, avînd loc frămîntări la Dubovia unde ordinele
siale nu au mai fost respectate. La lablaniţa, Petnic şi în alte comune au
trebuit să fie aduse tnupe împotriva ţălranilor nemulţurrniţi iar la Berzeasca a fost necesară intervenţia trupelor pentru liniştirea maselor 24 .
Măsurile represive l1uate de autorităţile vremii n-au putut opri manifestările conştiinţei naţionale, dimpotrivă ele au continuat şi în perioada UJrmiătoaDe cu intensitate sporită.
Prin voluntarii de pe front, prin colectele în bani şi natură, populaţia
din părţile Banatului de sud a fost alături de întregul popor român în
lupta pentru realiz-aDea măreţului ideal urmărit veacuri de-a rîndul de
popo1rul nostru - cîştigarea independenţei de stat.
VASILE
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DER BEITRAG DES SUDLICHEN BANATS ZUR UNTERSTUTZUNG DES
UN ABHĂNG IG KEITSKRIEG ES (1877-1878)
(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Im Laufe der Iahrhunderte, fi.ihrte das rumănische Volk eine unuterbrochene
Reihe von Kămpfen fi.ir Freiheit, soziale Gerechtigkeit, Verteidigung des nationalen Bestehens und Unabhăngigkeit.
Im Rahmen dieser Aktion, nimmt der Unabhăngigkeitskrieg von 1877-1878
einen hervorragenden Platz ein, weil er ein wichtiges Glied im Bildungsprozess
des modernen Rumăniens dargestellt hatte.
Vorliegende Arbeit analysiert einige Aspekte die den Beitrag des sildlichen
Banats zur Unterstiltzung des Unabhăngigkeitskrieges betreffen. Durch die Freiwilligen an der Front, durch die Geld - und Natur - Spenden, war die Bev1ilkerung dieses Gebietes unseres Landes auf der Seite des ganzen rumănischen Volkes im Kampfe fi.ir die Errichtung des gro13en Ideals welches jahrhundertelang
verfolgt wurde: die Erringung der Staatsunabhăngigkeit.

23

Ibidem.

24

A. Do 1 g a, Ecoul

Studia. I, p. 93.
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AMINTIRI DESPRE ANUL 1918 IN

CARANSEBEŞ

Viaţa de război cu
cenţa, ,cu privaţiunile şi

care hrănisem copilăria şi am inaugurat adolescu pericolele de fiecare zi, apmape maturiz.aseră
în mine pe omul, care nu a cl.llI1osout farmecul copilăriei. In Cararn;ebeş
unde urmam liceul, văzusem nesfîrşitele batalioane de marş. In răstimpul
celor aproape cinci ani de război, ,toate acestea in1traseră în programul
cotidianului.
Acum, însă, bucuria încetăTii războiului creştea, umplea totul cu
voie bună, era un fel de lumină ce pornea din interior. Oamenii începeau
să se r'ecunoaiscă iarăşi ca oameni, un sentiment colectiv de apropiere,
de bunătate, de umanism se înfiripa şi prindea tot mai multă consistenţă.
Prindea un fel de 8!ripi chiar, îndeosebi noi, tinerii, care încericasem destule momente de UJmilire chiar în şcoală - unde eram opriţi să ne vorbim în limba noastră maternă, simţeam cum odată cu războiul - această
nedreptate - se vor termina şi toa,te nedreptăţile din lume. Ştiuseră
bine organele statului austro-ungar cîtă valoare prezintă pentru disciplina şi siguranţa sa directorul liceului, de cîţiva ani oomisar cu ,titlu
permanent al şcolilor româneşti. Aoeasta o ştiam şi noi elevii din liceu
- din care 850;0 eram români - şi desigur că acest consens tăcut al
nostru determina pe elevii şoolilor din Caransebeş să profite de toate
ocaziile bine venite penrt:ru a ţine vie între toţi elevii şi cetăţenii oraşului
acea stare de permanentă agitaţie şi să sporească încreder,ea îrntr~o schimbare a stărilor şi o îndreptare a 1or, care de acum nu mai putea fi depall'te.
Un fragmenit din „Pomelnicul dureros", man1uscrisul fostului inspector general şcolar, Pavel Jumanca 1, ne introduce în cunoaşterea stării
de spirit din ,toamna anului 1918, în Caransebeş: „In vijeliile frămîn
tărilor din toamna anului 1918, cînd s-a sfărîmat bătrîna împărăţie austriacă, cele douăsprezece ramuri care o alcătuiau s~u desprin•s unele de
a1te1e, căutîndu-şi fiecare o nouă aşezare, mai potrivită intereselor naţionale. Şi neamul românesc se silea să-şi arunce cătuşele pe care le-a
purtat veacuri multe şi grele, să-şi adune risipirea într-o închegare
nouă „România Mare"! Poporiul întreg dorea aceasta, ideea 1trăia în sîngele lui".
Pavel Jumanca (15 IX 1886-1 IV 1975) a fost învăţător la Caransebeş. A
o serie de lucrări în manuscris, aflate în posesia fiicei sale Viorica Goian
(Timişoara). In timpul primului război mondial a fost înrolat în armata austroungară, staţionînd cu unitatea sa pe malul Dunării. In seara zilei de 17 octombrie
1915 a trecut în România, luînd parte activă la războiul de eliberare (1916-1918).
ln 3 decembrie 1918 se înapoiază acasă.
1
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In fruntea vieţii sociale româneşti, La Caransebeş se situau în această
un grup de bărbaţi, care aveau capacitatea şi posibilitatea de
a călăruzi poporul spre acţiuni măreţe. Intîlnim în rîndurile acestora
nume ca cel al luptătorului naţional Andrei Ghidiu.
In Caransebeş se încearcă, la porunca venită de la Budapesta, organizarea cea nouă. Puterea de stat se afla încă în mîinile organelor adminisitrative şi poliţieneşti ale vechiului regim. Se alege un sfat popular
compus din nouă membrii sub conducer,ea primarul,ui oraşului, între care
şi patru români. Organele de pază se compun din elemente pornite împotriva tendinţelor naţionale fireşti ale neamul,ui românesc.
Intre mulţimea celor prezenţi la adunarea rr:emorabilă din 23 octombrie 1918, la primărie, o par.te considerabilă o formau elevii. Ne informează despre a ceas ba Nicolae Lin ţiu: „prinzînd de veste întîmplător şi
avînd parcă presimţirea că se pregătesc acolo lucruri importante, au intrat fără invitaţie şi au ocupat apDoape întreg balconul (galeria - n.n.)
sălii de şedinţe a primăriei, iar alţii s-au strecurat printre cetăţenii din
sală. Cînd şeful poliţiei ... a început să citească lista ofiţerilor comandanţi ai gărzii civile, cu trei ofiţeri străini în fruntea listei şi să ceară Ulll
nou jurămînt de credinţă, cei prezenţi şi-au dat seama că se încearcă
menţinerea rr:ascată a stăpînirii apuse. Deodată momenbul de 1tăcere şi de
nedumerire - provooat de această surpriză - a fost brusc întrerupt de
o voce pro~undă şi puternică din sală, care striga ••Nu ne trebuie ofiţeri
propuşi! Noi vrem gardă românească!» In acel momenit s-a dezlănţuit un
vuiet asurzitor de strigăte ale mulţimii trezite la realitate. „vrem gardă
românească! Vrem gardă românească!» Vuiet predominant de înflă,cărare
tinerească a celor din balcon" 2 •
Prezenţa elevilor la memorabila şedinţă fusese organizată de profesorul Pavel Grecu 3 . Ascultat şi iubi.t de elevii săi, el a întreţinut viu spiritul române&c în tort; acest timp de frămîrutăJii. ln mijlocul învălmăşelii,
cînd deruta era generală, apare adus de prieteni şi elevi Ştefan Jiainu 4 •
De mai multe zile ţintuit la pat de boală, atunci cînd citeşte pe faţa
solicitatorilor săi o adevărată spaimă, fără a imai da vreo importanţă
bolii, porneşte în grabă spre primărie şi intră aproape neobservat în
sală. Aproximativ orientat asupra situaţiei, cere cuvînt de la cei care mai
erau în jurul mesei prezidenţiale. Discursul său a fost un adevărat „apel
de arme", oum îl car,acteriza un crorricair al vremii: „Au căZ1Ut lanţurile,
perioadă

2 O generaţie privilegiată lucrare în manuscris a lui Nicolae Linţiu (5 I
1899-2 V 1974), învăţător la Gherteniş şi apoi la Caransebeş.
3 Pavel Grecu (10 II 1891-31 V 1959), originar din Berzovia, urmează cursurile şcolilor româneşti din Brad şi Braşov, a şcolii de agricultură din Magyar6vâr.
ln toamna lui 1918 ocupă catedra de ştiinţe economice la liceul din Caransebeş
După unire funcţionează ca director al Şcolii de agricultură din Lugoj, pentru ca
în ultimii ani ai vieţii să se stabilească la Cluj.
4 Ştefan Jianu (4 VIII 1882-15 XI 1918). Născut la Alibunar, comună din
Cîmpia Dunării bănăţene îşi face pe rînd studiile la Panciova, Braşov, la facultatea
din Cernăuţi şi în sfîrşit dreptul la Academia din Bratislava. Din anul 1909 este
profesor la liceul din Caransebeş.

ANUL 1918 IN

CARANSEBEŞ

479

do:nnilor, ne simţim dezrobiţi, liberi sîntem de-acum ... Aici, acum nu
se mai poate face o altă gardă decît gardă naţională română şi grijiţi şi
luaţi aminte, că de vă purtaţi cinstit, nu avem motiv să ne pufltăm .a lit.minteri. De credeţi însă că arma vă .ajută, să nu uitaţi că avem şi noi
mîini voinke şi sănătoase ... " 5 .
Despre impo21aruta manifestare naţională s-a scris ·în ziarul „Lumina", iar învăţătorul Gh. Neamţu a scris şi publicat broşura „Activitatea
C.N.R. din Caransebeş" 6 , dar adevărul istoric a fost denaturat. Nu se
spune nici un cuvînt despre tineretul din şcolile locale, iniţiatorul triumfutui realizat a.tunci7.
Evocînd desfăşuriarea evenimente1or din toamna frămî-n.taitului an în
Caransebeş împlinim şi o poruncă de înaltă ţinută morală în consemnarea
rnlului tineretului şcolar, îndrumat de profesorii săi Ştefan Jianu şi
Pavel Grecu. După consemnul primiit, ei au dezarmat posturile de jandarmi la posturile de pe sate: Valea Timişului (Cîrpa), Zăguj·eni.
In aceste momente, Caransebeşul e în fierbere, în preaijma unor
prefaceri îrnsemnate. Cînd se constituie Consiliul Naţional din Caransebeş
populaţia ovaţionează îndelung pe membrii acestuia. Tineretul intelectual e în fruntea manifestanţilor. Mulţimea aduna;tă sub ferestre}e episcopiei proclamă •CU însufleţire stăpînirea naţională. Corul Reuniunii de
cîntări intonează cin,tecele Unirii. Apare episcopul Miron, iar cînd acestia
anunţă dreptul nostriu suveran de a ne hotă1rî soarta, un strigăt formidabil se ridică din pi·eptul mulţimii: „Tră1ască România tuturor românilor! Vrem unire cu fraţii de acela<?i sînge! •; Cuvirnte îndrăzneţe în momentele acelea, prin care ·obştea îşi oomunkă setea ei pătimaşă după
dreptate. Tineretul îşi dă frîu liber sentimentelor ·sale. Mitingurile se ţin
lanţ de acum înainte, se decliaimă, se cîntă, se vorbeşte, se disicută cu
pasiune.
In aceste zile se stinge din viaţă Ştefan Jianu - conducătorul tineretului din aceste momente.
Zile de încercare aveau să se mai abată asupra oraşului Caransebeş
- după biruinţa de o clipă din acel octombrie 1918. Asupra Banatului,
deci şi a oraşului nostru aveau să mai jinduiască şi ·alţii. Gărzile naţio
nale organizate şi compuse în Caransebeş, în preponderenţă, din situdenţi
şi cetăţeni aiu purtat cu demnitate serviciul ai.surnart, păstrînd docil nădej
dea deplinei noastre eliberări.
La măreaţia adurnare de la Alba Iulia din 1 decembrie, Cariansebeşul
a fost reprezentat prin aproape o sută de delegaţi. Hotărîrea celor peste
o sută de mii de români - reprezentînd românimea de dincolo de Carpaţi: Aroeal, Banat, Crişana şi Maramureş însemna o mare piaitră de
hotar.
1

5 A. M o a că, K. C or n ea n u, I. D a v i d, C. D u d n ea n u, A. U r o ş - D ol ove anu, Un luptător bănăţean, Ştefan Jianu, Caransebeş. 1935, p. 23.
6 Gheorghe Ne am ţ u, Activitatea C.N.R., din Caransebeş, Caransebeş, 1920.
7 Pavel J u m a n c a, Pomelnicul dureros, ms.
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Caransebeşenii aşteptau cu ardoare armata românească. La 1 iunie
1919, ziua instaurării administraţiei româneşti asupra judeţului Caraş
Severin, deci şi a oraşului nostru, cu o solemnitate impunătoare se abordează, pe clădirea liceului, emblema românească şi se înfige drapelul
tricolor. De atunci, această zi a rămas ziua de sărbătoare a liceului
caransebeşan.

Cu actul ace.sta s-a consacrat formal unirea,
viiitoare calea spre vrrednicii demne de

generaţiilor
noştrii.

menită să desichidă
virtuţile strămoşilor

NICOLAE CORNEANU

ERINNERUNGEN AN DAS JAHR 1918 IN

CARANSEBEŞ

(Z u s a m e n f a s s u n g)
Das Jahr 1918 hatte einen besonderen Wiederhall in den Reihen der studierenden Jugend in Caransebeş. In vorliegender Arbeit werden die Erinnerungen
eines Teilnehmers an jene Ereignisse erfasst.
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Plastica

„LEO HAAS'•

religioasă

din Insula Nias

ln articolul de faţă publicăm cîteva piese de interes ·etnografic,
recuperate dintr-o colecţie partioulară oaire şi-a pierdut unitatea, o parte
fiind cert distrusă, o a1ta nefiind îrucă identifioată.
Colecţia „Leo Haas", rămasă pînă acum inecHtă, poate fi studiată
sub mai mu1te aspecte, acoperind o arie geografică mai largă, motiv
pentru care socotim utilă o delimitare sistematică şi prezentarea cu
acest prilej doar a pieselor ce vin să completeze repertoriul ·tezaurului Nias.
Cu sumarele date pe care le deţinem vom încerca să întocmim fişa
biografică a lui Leo Haias, necesară stabilirii ·cadrului general în care
a fost recoLta:t materialul de care ne ocupăm şi a modului în care ne-a
parvenit.
De naţionalitate austriac, Leo Ha.as a urmat Şcoala de ofiţeri din
Caransebeş, apoi în preajma primului război mondial, în condiţii necunoscute, prin intermediul unei firme olaindeze, părăseşte Imperiul austroungar şi se stabileşte în Sumatra (1914-1931). In racest sens cele mai
multe date (corespondenţă, fotografii) indică localitatea Manggani în
special şi regiunea centrală de vest a 1nsrulei Sumatra, în general, determinîndu-ne să credem că aici a îndeplinit funcţii în administraţia sau
conducerea unei întreprinderi miniere. Se pare că în prima perioadă a
şederii sale în Sumatra, Leo Haas a întreprins o călătorie î:n Nias,
cu car.e ocazie a aidunait obiecte reprezentative din regiunea r·espeotivă şi
a realizat o seri·e de fotografii. După 1931 îl regăsim pe Leo Haas în
România în localitatea Oţelul Roşu (fost Ferdinand) pentru ca apoi să
se stabilească în Austria. Cu aoest prilej colecţia sa se d~membrează;
o parte dintre piese sînt transportate în Austria, restul rămînînd în voia
hazardului, noi reuşind să identificăm diilltre acestea doar 4 statuete
Adu şi 5 fotografii.
Insula Nias, în limba autohtonă Ono Niha 1, Hoela Niha sau Tano
Niha2 (pămînt al oamenilor) este situa.tă în Oceanul Indialll la vest de
Sumatra (Pl. III, fig. 3).
In 1864 insula intră sub administraţie olandeză, deşi încă din a
doua jumătate a secolului al XVII-lea Compania fodiilor de Est stabilise deja contacte cu populaţia Niasului.
1 S c h n e i de r, A., Ono Niha: Niasser erzăhlen in Bericht und Gleichnis,
Wuppertal, 1952.
2 Chat e 1 i n, L.N.H.A., Godsdienst en bijgeloof der Nigssers, în Tijdschroft
voor undisch Taal - , Land- en Volkenkunde, XXVI, [Batavia], 1881.
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Primele

ştiri

competente despre insula Nias le avem din 1863 de
şi H. C. B. von Rosenberg3 , i·ar un studiu detaliat
din 1890, prin lucriarea monografică a lui ModigHani 4•
Sub aspeot cultural Niasul este izolat, formînd un grup distinct;
deşi între nordul şi sudul insulei se constată diferenţe evidente, acest
grup cultural rămîne unitar. Se pa•re că, aşa cum ne sugerează Schroders,
unele legături sau influenţe se pot totuşi stabili pornind spre est (I. Flores). Deoarece s-au cons·tatat similitudini dar şi deosebiri fundamentale,
nu s-a putut stabili cert raportul niaşilor cu batacii (Sumatra), populaţia
fiind încadrată generic malaezienilor vechi 6 •
Sistemul religios se bazează pe an.tagonismul dintre Lowalangi, zeul
Binelui şi Lature Dană, zeul Răului, dar aspectul de bază îl reprezintă
animismul.
Cultul strămoşilor îşi găseşte expresie în multitudinea de reprezentări sculpturale car-e abundă în nordul insulei, unde sînt executate
superficial şi neîngrijit, şi sînrt din ce în ce mai rare în sud, unde se
constată o tratare mai pretenţioasă şi cu mai mult simţ artistic.
Statueta din Pl. I, fig. 1 a-b, 2, (h = 0,317 m) este posibil să fie
imaginea unui strămoş''". Execuţia relativ îngrijită este evidentă în redarea detaliilor somaitice. Personajul este surprins în poziţie dreaptă fără
o flexare evidentă a picioarelor cum se întîlneşte de obicei. Ca o caracteristică se poate aminti redarea unei mimici sugestive, solemne şi
pătrunzătoare. Ochii alungiţi şi arcuiţi în sus, dublu încercăniaţi sînt
puşi în evidenţă cu o vopsea de culoare neagră. Nasul masiv, parţial
deteriorat, continuă lini•a arcadelor proeminente pe care sprîncenele sînt
redate sinusoidal cu negru. Guria este indicată prin buze puternice,
întredeschise paralel, lăsînd să se întrevadă un şir de dinţi delimitaţi
prin pic.tarea, tot cu negru, a patru linii verticale în spaţiul respectiv.
Bărbia este rotunjită. Urechea drieaptă pr·ezintă un pavilion cu lobul
mult alulilgit de greutatea podoabei ce se sprijină pe umăr, aniteri·or.
„Căder·ea" ur·echii drepte, reprezentată cu un nivel mai jos decît urechea
stîngă poate fi expre-sta unei viziuni realiste, dar mai degrabă ea se
încadrează într-o defecţiune generală de .execuţie (umărul drept lăsat
în jos, ax;a de simetrie a capului deplasată în plan frontal, spre stînga
cu 10 mm faţă de axa corpului, piciorul drept mai gros decît piciorul
la J. T. Nieuwenhuisen

a Ni eu w e n huise n, J.T.,; H.C.B. von Rose n b erg, Verslag omtrent het
Eiland Nias en deszelfs Bewonders, în Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunst en W etenschapen, 1863.
4 Mod i g 1 ian i, E., Un viaggio a Nias, Milano, 1890.
s S c h rod e r, E.E.W.Gs., Nias: ethnographische, geographische, en historische
aanteekeningen en studin, I-II, Leiden, 1917.
e Ho r s k y, R., ReligiOse Holzplastik auf Nias, în Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 53, I, p. 376.

* Nu ni s-a păstrat nici-un fel de însemnări făcute de Leo Haas, referitoare la condiţiile recoltării materialului şi nici alte observaţii proprii, ceea ce
ne determină să interpretăm piesele respective doar prin analogie cu alte piese
care ne-au fost comunicate sau pe baza bibliografiei existente la care am avut
acces.
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s:tîng). Frîngerea axului longitudinal al capului, în partea superioară
este corectată printr~o ·uşoară orierutare spre dreapta a feţei personajului.
Gîtul este lung şi viguros, iar trunchiul cilindric. Braţ.ele lipsesc fiind
retezate la nivelul umerilor, în schimb picioar:ele sînit !'eda.te oarecwn
anatomic (bazinul, fesele, iar la nivelul gambei muşchiul triceps surialvolumul acestuia dînd iluzia flexiei) deşi laba piciorului este tratată
sumar (nu se indkă degetele). Sexul bărbăitesc este pus în evidenţă şi
nu lasă nici-un dubiu în ceea ce-l priveşte. Semnificaţi1a podoabelor
dete11mină figurarea lor prin canon. Cercelul pentru ureche, de formă
amigdaloidă, este purtat în partea dreaptă, caracter întîlnit în exdusivitate la personaj·ele de gen masculin, spre 'deosebire de reprezentările
fe:ninine care poartă acearstă podoabă în ambele urechi. Colierul evidenţiat prin pictare cu negru pare mulat pe baza gîtului. În ceea ce
priveşte veşmintele es.te de presupus existenţa lor iniţială, fapt demonstrat de porţiunile rămase neînegrite de uz, pe corpul statuetei (regiunea
abdomenului, bazinului şi coapselor pe un segment limitat, baza diademei). Este foarte posibil, în acelaşi timp, ca o parite din aceste urme
să -provină şi de la fibrele vegetale cu care a fost legată statueta, în
mănunchi, împreună cu alte statuete, cum se constată adesea. Posterior
şi laiteral staitueta prezintă crăpături adînci.
StaAJueta din PI. I, fig. 3 a-b, 4 (h = 0,300 m) reprezintă imaginea
unui strămoş. Se păstrează maj•orifatea camcterelor descrise la prima
statuetă, dar se înregistr·ează o searr:ă de elemente asupra ·cărora ne
vom opri.
Este foarte evidenită, în cazul de faţă, o reducere proporţională a
dimensiunilor pe verticală de sus în jos, întocmai cum ne--ar sugera
acest lucru o imagine aeriană.
Ati.bud1nea rituală surprinde personajul într-o poziţie simetrică. Materialul lemnos, dur, care a stat la baza confecţionării statuetei, a făcut
ca acesta să se preteze la o tratare în planuri ce se întretaie după muchii
care generează spre exemplu arcadele, bărbia, fesele, genunchii •etc.
Poate pe aceeaşi linie se încadrează şi redarea ovialului feţei, trapezoidal.
Tîmplele sînt punctate prin cîite o bandă scurtă de culoare neagră, arcadele subţiri se termină în viziunea aritistului la extremitatea superioară
a pavilionului urechilor. in ceea ce priveşte sprîncenele, redarea lor prin
două benzi scur.te spre rădăcina na.JSului, dau privirii o expresie cioncentrată, mustrătoare. Mai ·amintim bărbia care este dreaptă şi deosebit de
lată şi urechile 1ce au o orientare în plan frontal. Braţele îndoite din
coate spre înainte este d~ presupus să fii ţinut iniţial un obiecit (vas
pentru betel?)7, oare însă nu a fost conceput monolit cu corpul statuetei
şi s~a pierdut. O brăţară sub forma a trei inele alăturate este indicată
numai la înicheietm;.a mîinii drepte. Deşi nu se mai păstrează ni.ci-un
element, aspectul vestimentar îl intuim: posterior se evidenţiază o re1 Bod rogi, Tibor, Arta Indoneziei
ridiane, Bucureşti, 1974, p. 32.
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giune pe suprafaţa lemnului, mai deschisă la culoare de forma literei
T, cu bara orizontală pe talie.
Aproape că nici nu mai trebuie să amintim că şi această statuetă
prezintă crăpături, pentm că într-un fel ele simbolizează însăşi o necesi,ta.te ce măsoară limitele imaginii în care omul încearcă să creadă.
Statueta are o funcţionali.tate limitată; sufletul defunctului este integrat
ritual statuetei, dar o părăseşte în momentul cînd în lemn apar fisuri.
Sta.tueta din Pl. II, fig. 1 a-b şi Pl. III, fig. 1 (h. max. = 0,500 m)
am putea să o interpretăm ca fiind un zeu al apărării care să dea la
o parte nenorocirea şi să facă mai puternici pe locuitorii casei. Semnificaţiile protectoare ale aicestui zeu războinic trebuie să fi fost :multiple,
dar atitudinea apostolică cel caracterizează poate fi o expresie de sinteză
a luptei binelui împotriva răului. Interpretăm aici arta ca pe o posibilitate de a glorifica spiritul mereu treaz 1al aceluia care veghează spre
binele comunităţii. In cele mai mul.te cazuri aceste imagini se găseau
în casa lllilUi conducător''·•·.
Forma generală a capului este mai aproape de ronde-bose-ul real.
Elemerutele feţei sînt redate stilizat prin ·arce de cerc, care de altfel
constituie linia de bază pentru întreaga statuetă.
De remarcat la această piesă este faptul că este concepută din mai
multe bucăţi asamblate ulterior prin intermediul a cîte unui cui de lemn.
Acest sistem este folosit la prinderea spadei de braţ, care la rîndul
lui este prins de trunchi în acelaşi fel, cît şi în două locuri la construcţia
suportului statuetei.
Braţul drept ridicat acumulează parcă întreaga tensiune lăuntrică
a corpului. Picioarele se sprijină în unghi deschis, poziţie I11aturală de
maximă stabilitate. Organele sexuale sînt redate pînă la detaliu.
Armele cu care este înzestrat personajul reprezentat sînt redate
realist (minerul şi profilul spadei, ornamentul tecii prinse la brîu, forma
scutului-baluses).
Suportul &tatuetei pare să sugereze elementele unei diademe, iar
decorul pictat, într-o manieră stilizată, coarnele unui cerb9 •
Sub dialdemă şi la brîu se păstrează cite o panglică dintr-o pînză
cu ţesătura rară, de culoare roşie.
Patina de funingine sau fum, eventual provenită chiiar de la sîngele
animalelor jertfite cu ·care era atinsă s.tatueta10 , în mod evident ne fare
să credem că a fost intens folosită. Inegrirea puternică a statuetei nu
lasă să se întrevadă prea dar urmele de pictură. Distingem .totuşi din
punct de vedere al pioturii trei aspecte: redarea ornamentaţiei sau tectonicii obiectelor accesorii personajului reprezentat (teacă, scut, diademă),
<·<· Această

informaţie

ne-e fost

transmisă

în 1973 c;le

către

conserv. adj.

A. B. Brommer de la Koninklijk Instituut voor de Tropen din Amsterdam.
B Mod i g Ii ani, Dr. E„ Les boucliers des Nias, în lnternationales Archiv
filr Ethnographie, II, Leiden, p. 214.
9 H or s k y, R., op. cit., p. 383.
10 Ibidem, p. 380.
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conturarea unor anumite elemente anaitomice (sprîncene, pupila ochilor,
dinţii) şi decorarea ansamblului ca un tot ,Uln.Î,tJar (supor,t).
Ne surprinde în cazul acestei splendide statuete modul în care artistul a reuştt să surprindă imaginea plină de dinamism şi de necruţătoare
autoritate ia războinicului nias.
Spre comparaţie prezentăm rtipul locuitorului insulei Nias aşa cum
l....a surprins Leo Haas se pare la o demonstraţie a războinicilor 11 (Pl. IV).
Nu lipsită de interes ne apare imaginea dansatoarei, în veşminte de
sărbătoore, imortalizartă ·CU acelaşi prilej (Pl. V), a cărei 1atitudine este
identică cu a statuetei sarambia publicată de Fischer 12 .
Pi,esa din Pl. II, fig. 2 a şi Pl. III, fig. 2 (L = 0,275 m; h = 0,095 m),
reprezentînd mai multe figurine legaite la nn loc poate fi un apărător
cont:ria bolilor. Păstrat pînă la noi incomplet, setul de figurine miniaturale (15 din ,cca. 25) sie remarcă printr-o itra:tare sumară şi neglijentă.
Prin simplă incizie sau puniciare, se redau după caz, doar ochii,
gura şi sexul.
Din studiul formelor stili:ziarte distingem trei tipuri schematice de
redare a întmchipărilor antropomorfe care de fopt reprezintă fiecare
în parte cîte un spirit (Pl. II, fig. 2 b).
Reprezentările antropomorfe, ca 1aspecte aici ale gîndkii magicoreligiioase, reprezintă ,tipice ·elen:ente de suprastructură pentru oomunită.ţile primitive din Irusula Niais. Cu implicaţii pe plan artistic ele nu
au fost concepute ca opere de artă, ci dintr-o necesitate ce reiese din
însăşi folosirea lor temporară, după care, semnificativ devin fără vreo
valoare proJOtică.
Sculptorul popular a r·euşit să redea valoaTea plastică a corpului
omenesc, dar în mintea artistului a existat permanent un confHot de
creaţie, generat pe de-o parte de dorinţa de redare a formelor într-o
viziune naturalistă, punindu-şi în valoare spiritul de obs&vaţie şi pe
de altă parte schematismul impus de o serie de camoane ce trebuie să
fi existat. Este de rema:ricat ,totuşi că procesul de creaţie a oscilat în
jurul realului şi nu a fantasticului.
Deşi se poate vorbi de o adevărată producţie în oeea .oe priveşte
realizarea statuetelor cuprinse sub denumirea generică de adu-uri, sculptorul şi-a impus de fiecare dată personalitatea, încît nu este greu' să
găsim piese identice, deşi recunoaştem o linie stilistică bine definită.
In cazul imaginilor strămoşilor credem că ceeia 1ce a permis mîinii exersa te a speiciialisitului să i,asă din tipare, ·chiar şi limitat, a fost însăşi
sensul fabriicării în conceptul de redia.Te a caracteristkilor personajului
11 Berna t zi k, Dr. Hugo A., Die Grosse Volkerkunde, II, Leipzig, 1939,
p. 2i0, fig. 193.
12 Fischer, H. W., Mitteilungen ilber die Nias-Sammlung des Ethnographischen Reichsmuseums zu Leiden, în Internationales Archiv fur Etnographie, XVIII,
Leiden, 1908, p. 86, fig. 5, pl. VII.
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ce se impunea reanimat, aceasta bineînţeles indirect printr-o punte de
legătură ce o reprezenta însăşi statueta.
In ceea ce priveşte caracterul execuţiei este de remarcat acurateţea
şi atenţia pentru detalii, atenţie ce descreşte de sus în jos (modelarea cu
îngrijire a denivelărilor pavilionului urechii, evidenţierea cu negru a
sprîncenelor, redarea dinţilor etc., ca în :riegistI'ul inierior să se constate o tratare schematică şi chiar omiterea unor elemente) sau este
generală pentru piesele .care se impun astfel.
Materialul dur în care este executată efigia impune o tratare a
lemnului de-a lungul fibrei şi o modelare în planuri, care este evident
necesară unei încadrări iniţiale, geometrice a elementelor, înainte de
redarea propriu-ziJSă, inciz;are sau fisare. Astf.el p1anurile se îmbină în
muchii şi unghiuri care ulterior suferă sau nu o uşoară retuşare. Ca
tehnică auxiliară de lucru este folosită pictarea cu negru în scopul unei
evidenţieri anato:nice sau cu funcţie deool'ativă.
Privit sub aspectul proporţiHor corpul omenesc suferă o deformare
de pernpectivă pe verticală. Macmcefalia opusă dar unei atrofieri a
picioarelor dure spre o accentuare a expresiei figurii.
Statuetele pot fi încadrate spaţial; fie că erau valorificate ca art:.are,
fie că erau păstrate în rafturi13 sau casetei4, există posibilitatea de a
fi privite din ori-ce unghi.
In ceea ce priveşte poziţiile în care este surprins personajul, propunem poziţia ortostatică, fără flexarea evidentă a picioarelor, ce poate
fi doar sugerată de o eventuală redare defurmată care ar suplini prin
comprimare disproporţiile pe verticală, poziţia flexată sau „pe vine" şi
poziţia şezînd, acestea din urmă fiind dej,a bine definite în literatura
de specialitate. Credem că redarea fără excepţie a tuturor gradelor de
flexie al picioarelor poate avea oa limită poziţia ortostatică, care chiar
dacă este lipsită de semnificaţie tradiţională, reprezintă un elemeillt nou,
semnificînd la un moment dat o liber.tate de expresi·e ieşită din cadrul
canionului.
In general n:u se redă mişcarea, întrnchipările sînt statice, adoptînd
atitudini sugestive dictate de practicile magico-religioase.
Studiind reprez;erutarea formelor ne vom opri doar asupria dtorva
aspecte care ni se par mai semnificative. De remarcat este hiipercefalia
accentua:tă a statuetelor, fără a vedea însă ceva patologic în ~edarea
volumului cranian. Neomiterea sexului şi poziţia sa erectilă la bărbaţi
reprezintă conceptul forţei virile a creaţiei transpus pe plan plastic.
Credem că ace:sit element reprezintă un cult oare a degenerat în cele din
urmă doar într-o menţiune la ia.dresa personaju1ui. Podoabele sînt reprezentate monolit cu corpul statuetei spre deosebire de veşminte care sînt
aplicate uliterior.
1a Ho r s k y, R., op. cit., p. 383.
14 Mi hăi le s cu,
Plutarh-Antoniu,
Ed. enciclopedică, Bucureşti, 1970, p. 79.
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In concluzie, ca piese de cult, hieratiSl!llul ce decurge inevitabil din
acest domeni:u, a contri:butt La repetarea aioeloraşi poziţii, atitudini şi
forme impuse prin canon.
TRAIAN POPESCU

DIE SAMMLUNG „LEO HAAS•
DIE RELIGIOSE PLASTIK AUF DER INSEL NIAS
(Z

u s a m m e n f a s s u n g)

ln vorliegender Arbeit werden einige Gegenstănde (4 Statueten und 2 Photographien) presentiert, die Teile der Sanunlung des osterreichers Leo Haas, welcher
einige Zeit in Oţelu Roşu (Kreis Caraş-Severin) verbrachte, darstellen. Der grol3te
Teil der Sammlung ist vernichtet, die anderen Gegenstănde wurden noch nicht
aufgefunden.
Die vorgelegten Stiicke stellen Kultgegenstănde die den Einwohnern der Insel
Nias (Indischer Ozean, westseits von Sumatra) angehorten, dar.

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI TURISTIC AL AŞEZARILOR
RURALE DIN PARTEA DE SUD-VEST A ŢARII
(JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN)

Turismul, parte integrantă a sectorului terţiar (sectorul serviciilor),
o dez\ 01tare din ce în ce mai mare, în condiţiile deosebit de
favorabile ale României. Vom menţiona numai două aspecte: turismul
oa element al nivelului de trai - în legătură cu folosirea timpului libe;r
şi turismul ca sursă de venituri în valută, deci important pentru ba18.lll~a de plăţi.
Dezvoltarea puternică a unor centre şi zone industriale, iar odată
cu aoeasta creşterea .gfladului de poluare, fac oa expansiunea turiştilor
să ia o amploare itot mai mare către mediul rustic, ce îmbină armonios
în cadrul unei naturi pure, elemente de ordin antropic bine alese.
Populaţia satelor bănăţene, ca de altfel a întregii ţări, a moştenit
de-a lungul seoolelor o bagată cultură materială şi spirituală, agonisind
experienţe şi deprinderi în toate domeniile de aotivitate.
In cele trei uni·tăţi geografice - şes, deal, munte - ţăranul nostru
a ocţionat în mod diferenţiat în amenajarea rezidenţială sau productivă
a mediului.
Saitul a trarusform·at mediul geografic şi .a oontribuiit La o permanenrtă îmbogăţire a tuturor elementelor ce compun patrimoniul civilizaţiei noastre.
Pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, parte integrantă din marea
regiune etnografică a Banatului, s·e află un număr de 288 ·aşezări rurale
(1 iulie 1973), iar dintre acestea aproape 3/4 sînt sate mici şi foarte
mici cu mai puţin de 500 de locuitori şi respectiv pînă la 900 de locuitori.
Zonele în care se află grupate satele foarte mici sînt: Munţii Cernei,
Ţarcu şi Locvei, iar satele mici sînt împrăştiate pe întreg teritoriul
judeţului, dar mai ales în Depresiunea Caraşului şi pe liatura vestică
a Munţilor Locvei.
ln culoarul Timiş-Cerna şi Bisty,a, în bazinul Bîrzavei întîlnim sate
mijlocii şi mari cu un număr între 1000 şi 3000 de locuitori.
Priviite sub aspectul speciializării de producţie, majoritatea :aşezărilor
rurale dim zonele de dmpie ·au funcţie agrioolă-zootehnică, în zona dealurilor vestice cu caracter cerealier-pomi•col-zootehnic, iar pe platformele
din zona montană ponderea cea mai mare o are sectorul zootehnic.
O parte însemruată din localităţile judeţului Caraş-Severi·n au şi
funcţie industrială: Armeniş, Borlovenii Noi, Bo:zJovici, Dognecea, Lupac,
Ocna de- Fier, Rusca MonJtaină, Ruşchiţa, Sasca Montană, Ter·egova, Po~
neasca, Zăvioi.
cunoaşte
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Majoritatea aşezărilor rurale din judeţul Caraş-Severin privite sub
aspectul structural fac parte din categoria satelor adunate.
In urma aplicării unor indici la teritoriu, ca cei de centralmre, concentrare şi dispe·rsie, folosind sirn bolruri matematice am grupat, după
valoarea acestora, reţeaua de aşezări în trei mari categorii:
a. Aşezări cu grad ridkat de concentrare ce caracterizează zonele de
şes, depresiunile intramontane şi submontane, culoarele depresionare,
dintre care ami1lltim: Depresiunea Caraşului, Depresiunea Ezerişului.
b. Aşezări cu g:rad mijlociu de diispersie (aşezări de tip răsfirat) fac
trecerea spre cele risipite şi ocupă zonele de dealuri şi piemonturi. Acest
tip îl întîlnim în dealurile Sacoşului, Ramnei, Doclinului şi ale Oraviţei.
c. Aşezările cu grad ridicait de dispersie (de ·tip risipit) ocupă zonele
muntoase, situate pe platforme sturcturale de eroziune: Cornereva, Bogiltin, din partea superioară a bazinului hidrografic al Belarecăi şi Sicheviţa, din Depresiunea Liubcovei. Suprafaţa de pămînt arabil este redusă,
oeea ce a determinat împrăştierea gospodăriilor pe întreg hotarul satului (moşia).
Sălaşele bănăţene, cu aspectul de case bine întreţinute, au fost
create de om din timpuri străvechi cu scopul de a valorifica resursele
teritoriului cu relief înalt, oare ocupă 65,40;0 din suprafaţă. Unele sălaşe
au devenit aşezări permanente, cum sînt cele din partea nordkă a Depresiunii Almăjului (Borlovenii Vechi, Bozovid) de pe platformele montane
şi din aria piemontană, periferică a Munţilor Banatului. In unele părţi
ale judeţului Caraş-Severin, precum: Depresiunea Car~ului, Depresiunea Reşiţa-Cîlnic (Ezeriş), în wna mu.n.rtoasă Ţarcu - Muntele Mic, săla
şele au care.eter sez;oni·er. Aceste aşezări temporare sau care tind să
devină permanente, acolo unde creşterea viitelor şi păstoritul constituie
ocupaţia de bază a ţăranului, dispun de una, două sau chiar de trei
camere, la care se adaugă încăperile destinate adăpo.5tului animalelor
şi depozitării

fîillului.

Satul românesc bLne încadrat în natura locurilor cu stilul de viaţă
românesc (ospitalitatea ţăranului) constirtuie un punot de artraicţie de prim
ordin pentru turismul de mii.ne.
In marea acţiune de sistematizare a localităţilor rurale trebuie
avută mare grijă în dezafectarea 'WliOr sate mai mici, deoarece o mare
pante dintre ele, în primul rînd oele situate în zonele înia.Lte şi izolate,
constituie adevărate „aşez&i muzeu", iar acestea ,să fie promovate în
circuitul turistic intern şi internaţional.
Multe localităţi, „aşezări patrimoniu", cuprind în moşia lor urme
ale trecutului iistoric, rezervaţii arheologiJOe şi monumente istorice ce
dovedesc oontinruiitatea milenară a poporului nostru pe aceste meleaguri
ale culturii şi civilizaţiei lui.
Adăugăm la vestigiile trecutului, înfăţişarea de azi a satelor bănă
ţene, uliţele, grupările de oase, gospodării cu întreaga gamă a ~emenite
lor culturii tradiţionale.
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Omul satelor noastre este în acekl!Şi timp puritătorul de cultură şi
uneltelor de muncă, creatorul daitinilor şi obkei.urilor din
vremuri irr..emori·abile.
Caisa - arhitectura 1ocuinţei - elementul reprezenitaitiv pentru înfă·
ţişarea satelor, interiorul locuinţei ţărăneşti, meşteşugurile pI'ecum: olă
ri.tul, sumănări1tul, văiegăritul, instalaţiile tehnice populare (morile cu
ciutură), prelucrarea linii şi ponievi şi chilimuri, obiectele de culit, construcţiile de arhitectură religioasă, costumul popular cu vesUtele catrinţe
şi oprege, creatorii populari, obiceiurile şi rtturile străvechi iată universul turistk neexploatat al satului bănăţean.
Pontul - aspec<tul v·estimentaţiei ce-l artihuim în 1cul1Jura neamului
numai ţărănimii - s-a cristalizat din timpuri s1Jrăvechi. Trăsătura generală a culturii bănăţene este moştenirea unei puternice :riomanităţi, parte
integrantă din cultura spaţiului carpat.o-dunărean şi prezenţa unor elemente de cultură orientală-bizantină mai itîrzie. La aceasta adă•ugăm
interferenţa puternică cu Oltenia, legătura cu lumea sud~dună·reană,
ocupaţia tuoricească mai mult de 150 de ani. Cîteva din elemerutele morfologi!ce ce compun costumul bănăţean: ·catrinţe, opregul cu ciucuri,
ceapsa sau conciul la costumul femeiesc, cămaşa lungă la costumul băr
bătesc, toate aoestea definesc tipul de costum cu puterntcă personalitate.
Ţăranii satelor noastre sînt purtătorii unei inegalabile bogăţti aceea ia datinilor şi obiceiurilor străvechi, transmise din generaţie în
generaţie. Cele mai oarnateristke obiceiuri sînt cele de primăvară şi
de vară: „năprodul" şi „învăruicitul" în zona Clisurii Dunării; obideuri
legate de apă: „pomana de apă penrtr'll morţi", „slobozirea apei la morţi",
„cîntecul bradului"; „Tocrna nunţii cornilor" (Băni·a), „Nunta cornilor"
(Ef1tim:i:e Murgu), „Mătcălăul" (Cidova Română), „Haiducii" (Greoni),
„Leoairfele" (Grădinari), „Fărşangul cu măşti înrtoarse" (Rusoa Montană),
„măsuratul oilor" (Clocotici şi Marga), „Strigarea peste sat" (Marga),
„Cucul" (Slatina Timiş), „Berbecii" (Slatina Timiş), „Urşii" (Cklova
făuritorul

Română).

Toate aceste obiceiuri se disting nu numai prin putevea creatoare
a maselor, fantezia lor ci şi prin valenţele educative.
Meşteşugurile. O 1ă·rirtu1. Centrul principal es<te Binişul (comunia
DocHn), situat în rona deluroasă din partea de vest a judeţului. Majoritatea formelor produse la Biniş păstrează tra.di•ţia riomană: „ bădîniul"
(untarul), „dupurile", blidele , cîricegele. La aicest centru adălUgăm pe
cele de la Saisoa Română, Portoc şi Sooo1ari, unde ceriamioa se produce
în canrtităţi mid.
C o j o c ă r i tu 1. Prinicipalele centre din judeţ unde se prelUJCrează
pieile sînt: Mehadia, Bozovici, Dalb~ţ, Iab1a:niţa, Sicheviţa, Vărăidia,
Ilidia şi Oidava Română.
P e 1 u c rare a 1 în ii. Centre de sumănărit: Vărădia, Greoni (se
fac covoare în 80 de iţe), Gîrlişte - cel mai important centru-, Berzovia.
Abordarea şi tratarea sistematică ia etnografiei din Caraş-Severin
trebuie să pomească de la existenţa celor şase V•etre folclorice.
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1. Văile Bistrei şi a Timişului. Ocupaţiile prindpale sînt :creşterea
vitelor şi pomicultura („gugu1anii"). Costumul popular reprezintă costumul bănăţean de munte, lucrat cu motive ornamentale geometrice în
culori sobre. in ·cadrul acestei vetre folclorice deosebim o „enclavă" ce
cuprinde satele: Borlova, 'Ţurnu Ruieni, Bolvil!şniţa, Virciorova.
2. Valea Almăjului cuprinde cele 30 de localităţi, înşirate de o parte
şi de alta a Nerei, unele mai adunate ocupînd locuri plane, altele mai
răsfirate ocupînd văile şi interflmviile. in Ţara Alrr:ăjului, cînitecul şi
dansul popula·r au un farmec ou totul aparte. Doinele numite aici „cîntece
dă pră coastă" sau „cîntece dă pră gial" sau „cîntece d-ăle fieceşti",
exprimă bucuriile sau suferinţele almăjarrului.
Aproape în fieoare sat există fanfare, iar turistul aflat în zi de
duminică pe Valea Almăjului, din primăvară pînă în toamnă tîrziu, poate
întîlni jocuri populare, dar mai ales nedeile, care constituie adevărate
parade a portului popular. Pe bună dreptate, Lucian Blaga spune că:
„Bana tul reprezintă barocul etnografiei româneşti".
?. Valea Dunării (Clisura de· Sus). Valea Dunării are o structură
complexă, exercitînd influenţe aisupra mediilor populare din zonă, în
primul rînd Valea Almăjului, Valea Caraşului, cit şi Valea Cernei. Ca o
„enclavă'· în ace.astă vatră •O formează satele: Cărbunari, Ştinăpari,
Padina Matei, Pescari (Coronini) formate diin „bufeni" al căror costum
popular se deosebeşte de restul portului popu1ar din Banat.
4. Valea Cernei se află 1a intersecţia dintre Banat şi Oltenia, dintre
nordul şi sudul Dunării, un fel de „triplex "~onfinium" asupra căreia
George Vâlsan a atras atenţia încă din anul 1911. Se întîlnesc aici multe
instalaţii de tehnică populară: mori de apă cu ciutură, văiegi, oaz.ane
de ţuică, rîşniţe.
·
6. Valea Caraşului, va.tră cu vechi tradiţii cu1turale, de unde s-au
ridicat primii compozitori ţărani (Vidu, Guga) şi s-a construit primul
teatru românesc (1817).
1n partea superioară a bazinului Caraşului se află zona Caraşovei,
cu o populaţie slavă grupată în ş.apte sate, venită din sudul Dunării, în
secolele al XIV-XVII-lea.
6. Valea Bîrzavei. Zonă în care ală:turi de români .trăiesc populaţii
ale naţionalităţilor eonlocuitoare: germani, sîrbi, cehi, slovaci („pemi").
In cadrul zonei distingem „enclava de pe valea Pogănl?ului•, ce ciu.prinde
satele cu specific românesc: Zorlenţu Mare, Ezeriş, Soceni şi Fîrliug,
cu costumul popular înflorat pe mîneci şi piept, cu catrinţe şi oprege
ţesute cu flori.
Valorifiicarea acestor valori etnke de care d~spune judeţul Caraş•
Severin în scopuri turistice este o datorie a foriuril:or competente. La
manifestările folclorice ce au loc în cadrul judeţului ar fi bine oa acele
produse mai puţin valoroase din puruct de viedene etnografic să fie scoa.c::e
fără nici o rezervă.
Artizanatul, această adevărată industri-e, este o modalitaite de valorificare a pa•trimoniului etnogr.afic. Toate acestea vor corutribui în mare
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Caraşova.

măsură la atenuarea „poluării" fo1clonului, fonomen ce se manifestă
acolo unde sînt puternice zone :industriale.
Calitatea mediului înconjurăitor, bogăţia atracţiilor :turistice, posibilităţile de găzduire la săt,eni (fondul locativ), aprovizionarea satelor
- reţ.eaua de magazine alimentare organiziată sa;u în ·curs de organizare
- drumu!l".i accesibile, strîns legate de traseele prindpale1or ciircuite
turistice din judeţ, reţeaiua de transport constirtuiie dteva premise pe
baza cărora pUJtem crea sate turistice.
In studiul de si·stematizare a unui sa.t turi·sUc trebuie avute în vedere o serie de elemente .cantiitative şi calitatii:ve. Pe lîngă cele menţio
nate mai SIUS, amintim: numărul şi s1J!'UJOtura populaţiei, naţionialitaitea,
ocupaţia, locllll unde se deplasează populaţia locală perutru m'l1Illcă, ins·tituţii de deservire, dotări edHi.tare actuale, suprafaţa agr1oolă şi împă
durită, numărul caselor de r~ervă (locul de cazare), valorifiicarea producţiei artizanale prin expoziţii permanente cu vînzare.
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Asupra devenirii sau numirii de sate turistice nu avem tipare dinainte pregătite. Unele aşezări pot deveni sate turistice prin arMtectura
şi modul lor de viaţă, prin cadrul natural: dealuri împădurite, pîra.i!e,
poieni, climat blînd, departe de zonele populate, apropierea de izvoare
cu apă minerală, de monumente sau rezervaţii ale naturii (Ciclova
Montană).

La aceste atracţii se adaugă şi posibilitatea de a-i vedea la lucru pe
mulţi creatori populari. Popasul într-un sat turistic trebuie să fie în
acelaşi timp reconfortant, dar şi spectaculos, luind parte în casa ţăranului
la traiul zilnic al familiei.
Localităţile rurale care ar întruni condiţii pentru a deveni sate
turistice sînt: Turnu Ruieni, Ilidia (corn. Cidova Română), Gornea (corn.
Sicheviţa), Măru (com. Zăvoi), Lăpuşnicu Ma,re, Dalboşeţ, Pîrvova.
Acele sate foarte mid şi mijlocii propuse în totalitate pentru dezafectare în planurile elaborate de Direcţia Judeţeană de Sistematizare
sau unele chiar dispuse să dispară singure din ca~a părăsirii definitive
de către populaţia tînără, ·care se îndreaptă către centre industriale ale
judeţului, ·asemenea sate de munte din comunele: Cornereva, Sicheviţa,
Teregova, Şopotu Nou pot fi păstrate şi transformaite în sate turistice verttabile „aşezări patrimoniu" ce constituie atî.t puncte de concentrare
a turiştilor, cît şi de dispersie a turiştilor în zonă, locuri de pornire
spre diferite trasee turistice pentru vizitarea obiectivelor naturale, vînat,
pescuit.

...

•

...

Primul pas în calea cunoaşterii ştiinţifice a potenţialului turistic
de care dispun aşezările rurale de pe teritoriul judeţului Caraş-Severin,
corustă în depistarea şi invienrtarierea globală a obiectivelor :turistice,
cartar.ea şi grnparea lor în unităţi şi subunităţi, după concenrtrarea şi
complexitatea acestora. Toate acestea contribuie la încadrarea corectă
şi ştiinţif:i!Că în acţiunea complexă de sistematizare şi a spaţiulllli iuri:stiie.
A. Obiective date de cadrul naitural unde se conturează în primu~
rînd regiunile de peisaj.
1. Regiuni de peisaj din judeţul Caraş-Severin în oare:
a. Peisaj montan diferenţiat pe teritoriul judieţruliui în: peisaj alpin (rona
înaltă a munţilor Semenic, Muntele Mic, Ţarcu şi Godeanu), peisaj montan cu pădme (zona cea mai răspîndH.ă în Munţii Almăjului, Muniele
Mic, Munţii Poiana Ruscăi, Aninei, Cernei, Ţarcu, Godeanu); peisaj de
munţi mici, cu platforme, rrelief cristalin, calcaros în amestec - deci
variat, caracterizează mai ales munceii Dognecei, Arenişului, Locvei;
peisaj montan cu SIUprafeţe netede pe interfluvii, ·CU sau fără pădure, cu
văi înguste şi împădurite, ce este specific Munţilor Poiarua Ruscăi.
b. Pei:sajul de dealuri care cuprinde: peisajul de dealuri de 1traruzi.ţie şi
de interferenţă cu amprentă antropkă: Piemontul Bozoviciului, Dealurile
Sacoşului-Zăgujeni; peisajul de dealuri ou suprafeţe de eroziune şi pie--
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monrtaine, cu măguri (culmi prelungi şi tîlve) şi activitate antropică:
Dealurile Doclinului (Tirolului), Dealurile Oraviţei.
c. p,eisajul depresiundloir intra.montane: Depresiunea Almăjulrui soo Bozoviciului cu peisaj de cîmpie terasată; Culoarul Timiş-Cerna-Bistra,
culoar depresionar, în care rîurile Cerna, Belareca, Mehadica şi Bistra
au creat un sistem de .terase bine dezvolitat; Depresiunea Caraş-Ezeriş,
cu dealuri şi suprafeţe piemonitane, lunci, terase; Depresi!unea BrebuGărîna, cu pei:saj de depresiune închisă, terasată cu margini împădurite
şi amprentă arutropică.

2. Regiuni de peisaj specifice interzonale, datorite unei concentrăd
de elemente comune sau obiective complexe:
a. Peisaj carstk: Dealul Colţan, Lunca Prolasului, abruptul Domogledului, Munţii Aninei.
b. Regiune cu peisaj de relief glaciar: căldarea Ţarcului, Pietrele Dacilor
şi Munţii Godeanu.
3. Obiective turistice date de elemente ale reliefului în care:
a. Obiective carstice: zonia. de doline: Cărbum.ari, Ştinăpari (platou), Munceii Domanului cu 1avene şi peşteri (avenul din Poiana Gropii), Dealul
Pateşan-Iabalcea, Lacul Dracului, Platoul Pleşiva şi Platoul Mă·riculeşti
lnr (Munţii Aninei), Valea Cameniţei-Gîrnic, Platoul Sf. Elena; peşteri:
în zona Caraşului: Comarnic, Popovăţ, Ţolosu, Raooviţă, Liliecilor,
Ţapului, Ponor Plopa; în zon:a Valea Mare (Berzasca): Peşterea Gaura
Haiducească, Voinioovăţ (sau a lui Boja), Zamoniţa, Gama Cornii; în
zona Cheilor Nerei: Peştera mică de la Lacul Dracului, de la Farna, a
Voinii, a lui Vît, din Pînza Albinii, a Boilor, La Gău~i, Gaura hicleană,
Dubova, Rolului; în zona Cheilor Minişului: Peşterea lui Adam Neamţu,
avenul Păiuleasca; zona Herculanelor: Peştera Grota cu aburi, Grota
ha~ducească, Grota lui Şerbain (Damogled), Peştera lui Adam, de la
Despicătură; în zona Clisiurii: peşterile Sooolovăţ şi Moşndic (valea Sirinei),
av.enele de la Vranovăţ, Gaura cu muscă;
Chei: Caraşului, Gîrliştei, Minişului, Valea Mare-Ilidia, Nerei, Corooaia (Cerna), Şuşarei, Defileul Dunării (între Moldova Veche şi Valea
Liborajdea);
Clipe calcaroase: Piatra Albă (Munţii Semenk), Piatra !lavei (Munţii
Ţar:cu);

Poduri suspendate: Podul Ceuca sau Vranovăţ (Sf. Elena).
b. Obiectvi.e turistice de origine vulcanică: Dealul Gheorghe (Sasca Montană);

c. Cuiburi fosilifere: Soceni (corn. Ezeriş), Grabenul Românesc din Clisura
Dunării, Bolvaşniţa, Zorlenţul Mare, Delineşti, Rugi, Tirol, Apadia;
d. Defilee, epigerueze (în afară de chei în calcar): Defileul Dunării (Liuboova-~uţi), Cheile Teriegovei, ale AnnenişuJui, Globului, Rudăriei, Timişului (gna1isuri), Nergăniţei, Defileul Bîrzavei (MoniJOm).
e. Porţi (trecători): Poarta Orientală (Domaşnea), Poaiita de Fier a Transilvaniei (Bucov:a-Haţeg).
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f. Forme de eroziune: Blaurul-Mehadiica, Mehadia, Sfinxul bănăţean de
pe Valea Cernei, Sfinxul Nerei din Cheile Nerei.
g. Alte obiective: Pietrele Scocile (altitudinea de 1.617 m) din Munţii
ŢaT1cu, Babacaia (Moldova Veche), Stîncile „Leu" şi „Cetăţi" (Zăgrade)
din Cheile Minişului.;
h. Ostroave: Ostrovul Mare şi Calinovăţ (Moldova Veche);
4. Obiective hidrografice în afan peisajului creat de văile rîurilor
mai cuprind:
a. Ape minerale: izvoare minerale sulfo-feruginoase: Valea Mare (Dognecea); izvoare minerale termale: Cidova Montană (Oraviţa);
b. Lacuri: în doline: laieul Răcăjdeanu, Vîrtacul lui Pitra (Sf. Elena),
Ochiul Beiului; lacuri formate din prăbuşirea tavanului unei peşteri:
Lacul DraouLui (Cheile Nerei); lacuri de origine nivală: Bai.a Vulturilor
(Munţii Semenic); zone cu lacuri glaciaI"e (Munţii Ţarcu şi Godeanu);
c. Cascade, repezi-şuri, bulboane: Cascada Bigăr, Cascada Ş~ra (Sasca
Montană), Cascada de pe Valea Mare (Oraviţa), Cataractele Timişului,
Cascadele de pe Valea Rudăriei, Cascada de pe Valea Sirina, Cascada
Ferecată (Rîrul Lung), Cascada Zmăului (Riiul Alb);
izbucuri: Lucăi şi Sf. Ma.ni•a la Caraşova, Bigăr, Beiului, Iordanului
(Cheile Nerei).
5. Obiective turistice legate de vegetaţie, zone cinegetice şi de

pescuit:
a. Rezervaţii forestiere, parcuri: Parcul derudrologic de la Sacu, Pădurea
de molid şi turbă de pe văile Sacu şi Olteana (Poiana Mărului, Bucova).
b. Rezervaţii floristice: Izvoarele NeT'ei, Valea Mare (Moldova Nouă).
c. Rezervaţii speologice: Peşterea Comarnic, Popovăţ, Bubui.
d. Zone montane cinegetice şi de pescuit: munţti Sernenic, Aninei, Almă
jului, Locvei, Poiana Ruooăi, Ţarcu, Godeanu.
e. Păstrăvării: Crivaia-Văliug, Poiana MăI'ului, Poneasca.
B. Obiective turistice cu caracter arheologic şi istoric
Rezervaţii

arheologice:

a. Aşezări, castre, cetăţi: corn. Bănia, satul Gîrbovăţ la 3 km sud-vest
de sat, „Prăvale" - aşezare din epoca romană şi feudală; corn. Berzasca,
satul Drencova, „La cetatea de părnînt" - aşezare fortificată din orinduirea comunei primitive; rom. BerL'iovia - castrul ro.man; corn. Bozovid,
satul Prilipeţi la 2 km sud de salt, „Miocii" - aşezare din epoca romană;
corn. Cărbunari, „Boiştea" - ruine de „mansio" sau „stationes" din
epoca romană; corn. Ciclova Română, satul Ilidia, „Obliţa" - oaste! diin
epoca feudal timpurie; corn. Cidova Română, satul Ilidia, „Goruia-Cetă
ţuia" Cetatea Beiulrui - fortificaţie din epoca feudală; corn. Păltiniş,
satul Cornuţel - castru; corn. Constantin Daicoviciu - construcţii feudale; corn. Grădinari, satul Greoni, în lunca largă a CaI"aşului - aşezare
din sec. III-IV; corn. Dorrnaşnea, „PO'toc" - cetate de pămîillt preistorică; corn. Dalboşeţ, „Drag,ornireana" constriucţi.ie romană (mansio,
stationes?); corn. Fîrliug, satul Remetea Pogăruci - fortifiicaţi.e dre pămînt
(Hallstatt); corn. Forotic, ,,Ruină" - aşezare din epoca romană; corn.
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Forotic, satul Suriducu Mare, „Rovină" - ·castru; oom. Lăpuşnicel,
„Ceta·te" - mansio sau .sitationes din epoca romană; sa1Jul Jupa (lîngă
Caransebeş) castriul Tib1scum şi aşezare din epoca mmană; corn. Mehadia la 3 km nord de sat, „Zidina" - ca1.5tru roman; satul Pocinişca
(lîngă Băile Hericulane), la 5 km est de sat, „La Seliştea" peşteră cu
locuive din orîndruirea comunei primitive; corn. Pojej-ena, „Cetate" castru; corn. Sicheviţa, satul Gornea - v·estigii romane; corn. Prigo!I",
satJul Părtaş la 1 km nord de sat, „Silişte" - aşezare l'omană; corn. Riamna,
„La Berani" - aşezare din epoca romană; corn. Sacu, satul Tin001Va, aşezare din epoca paleolitică; corn. T·eregova castru; corn. Ticvaniul
Mare, satul Ticvaniul Mic, lî:ngă drumul spre Grădinari - cîmp de
tumuli; corn. Zăvoi - castru de pămînt; - corn. Vărădia - castru;
corn. Zorlenţul Mare, la 5 km nord-vest de sat - aşezare din epoca
neolitică; Bocşa Vasi·ovei Cetatea „Buza Turcului"; corn. Caraşova „Cetatea Caraşovei", „Gratul Caraşovei"; corn. Berzasca, satul Drencova - Cetartea. „Dranko"; corn. Mehadia - oetJate feudală; ·corn. Pescari,
„Culă" cetate feudală; corn. Turnu Ruieni - Donjon feudal.
b. Picbu:ri rupestre: corn. Ciclova Română, saitul Iltdia - Stînca cu picturi Valea Mare (Vicinicului); corn. Pescari - peşterea Gaura Chindiei.
C. O altă grupă o formează obiectiv·ele oe sînt monumente de arhi1

tectură.

I. Monumente de arhitectură religioasă: vom menţiona şi hramul
bisericii, deoarece nedeile sînt legate ca dată calendaristică de hramul
bisericii din locaHtatea respectiovă, însă în afară de slujba bisericească
ce se face pentru hram, nici un aLt element al serbării nu are caracter
religios.
Biiserki: Bi·serica Naşterea Makii Domnului (1780) - Bănia; Biserica Pogorîrea Sfîntului Duh (1770) - Lăpuşnicul Mare; Biserica Sf. Ilie
(1830) - Marga; Biserica Sfinţii Apostoli (1645) - Obreja; Biserica
Rornano~catolică Intîmpinarea Maidi Domnului (1740) Slartirna Timiş;
Bis.erica Sf. DumHru (1782) - Teregova; Biserica Adormirea Maicii
Domnului (1778) - Broşteni; Biserica Invierea Domnului (fostă unită) Ticvaniul Mare (1795); Bis·erica Invierea Domnului (1779) - Ticvaniul
Mic; Biserica Adormirea Maicii Domnului (1700) - Răcăjdia; Biserica
Sfinţii Mihail şi Gavril (fostă unită) Secăşeni (1664); Biserica Adormirea Maicii Domnului (1834) - Cîrnecea; Biserica Cuv. Paraschiva
(1775) - Cruşovăţ (corn. Cornea); Biserica Maicii Domnului - Cornea;
Biseri'ca Sf. Atanasie (sec. XVIII) - Doma•şnea; Biserka Sf. Ioan Botezătorul (1825) Iablaniţa; Biserioa N&'?terea Maicii Domnului (1794) Mehadica; Biserica romano-catolică Adormirea Maicii Domnului (1726)
- Caraşova; Biseriva Naşterea Maicii Domnului (sec. XIX) - Fîrliug;
Biserica Sf. Mihail şi Gavril - Val·ea Mare ~corn. Duleu); Bis.ed.ca Sf.
Arhangheli (sec. XVIII) - Bernasca; Biserica fostei Mănăstiri Baziaş
(corn. Socol) - de la 1225; Mănăstirea Zlatiţa - Pîrneaura (corn. Socol
de la 1225); Schitul Călugăra (1859) - Cidova Montană; Schitul Piatra
Scrisă Armeniş (sec. XVI); Turn clopotniţă (sec. XIV) Grădinari.
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Piatra de mormînt a cronicarului Nicolae Stoica de Haţeg - Mehadia;
Crucea de piatră (între gară şi sat) - Iablaniţa; Crucea de piatră ridicaită de grănicerii români (1826) Mehadia; Crucea căpitanului - Dealul Cacova (Grădinari) - 1872.
2. Rezervaţii de arhitectură populară religioasă: Biserioca de lemn
Adormirea Maicii Domnului (aprox. 1450) - Iersig (corn. Vermeş); Biserica de lemn Naşterea Maicii Domnului - Surducu Mare (corn. Forntic);
Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului - Calina (corn. Dognecea)
- aprox. 1550; Biserica de l•emn Sf. Gheorghe - Ohabiţa (corn. Păltiniş);
Cruce de lemn (sec. XVII) - Valeadeni (corn. Brebu); Biserica de lemn
de pe Semenic; Biserica de lemn de pe Muntele Mic.
3. Ansambluri de arhitectură civilă: castele: Atanasievici-Valeapai,
Tirol; conac: Iuhasz-Zăgujeni (corn. Constantin Daicoviciu); Ruinele
apeductului „Sub Iorgovan" pe linia ferată - Topleţ, apeductul „Podul
turcilor'' pe valea Seracovei-Topleţ.
4. Ansambluri de arhitectură populară: a. Ansambluri de construcţii
cu carncter tehnic - indll6trial (meşteşugăresc): Morile de apă ou ciutură: Topleţ, Plugova, CrTuŞ<>văţ, Mehadia, Globul Craiovei, Pîrvova, Domaşnea, Cornereva, Bozovici, Eftimie Mu:r>gu, Rusca, Teregova;
b. Ansambluri de locuinţe: case de lemn: - Borlova (corn. Băuţar).
5. Monumente şi opere comemorative de război: a. Monumente ale
eroilor căzuţi pe cîmpul de luptă în anii 1914-1918: Naidăş, Lesooviţa
(corn. Naidăş), Valeadeni (corn. Brebu), Brebu, Bozovici, Grădinari, Topleţ, Mercina (corn. Vărădia), Buchin, Poiana (corn. Buchin), Valea Timişului, Vîrciorova (rom. Bolvaşniţ;a), Milooveni (corn. Berlişite) Cklova
Română, lam (corn. Berlişte), Bedişte, Petroşniţa (oom. Bucoşniţa), Greoni (corn. Grădinari), Ezeriş, Prigor, Pătaş, Răcăjdia, Eftimie Murgu, Tincova, Dalboşeţ, Ciuchici, Macovişte (corn. Ciuchici), Petrilova (corn. Ciuchici), Nicolinţ, Văliug.
b. Monumente ale ·eroilor căzuţi pe cîmpul de luptă în anii 1941-1945:
Naidăş, Monumenbul lui Ştefan P1avăţ VăHug, Bozovici, Valeadeni
(c-om. Brebu), Apadia (ioom. Brebu), Ohaba Mî.tnic (icom. Copăce1'e), Văli
şoam (corn. Bucoşniţa), Răicăjdia, Sasca Montană.
D. Grupa elementelor de cultură spirituală.
1. Muzee săteşti: Ramna, Mehadica, Gornea (corn. Skheviţa), Mercina, Bănia, Duleu.
2. Valori istorice şi documentare cu „caracter probatoriu şi memorial": a. Case memoriale: Eftimie Murgu - Casa memorială a Dr. Ion
Sîrbu, Borlova - Casa memorială a istoricului Patriciu Dragalina;
b. Plăci comemorative: pe ·casa în care s-a născut generalul Traian Doda
(1822-1895) - Prilipeţ; pe casa în oare s-a năis:cut Dr. fon Sîrbu (18651922) - Eftimie Murgu; obelisc închinat lui Eftimie Murgu în localitatea cu acelaşi nume; placa memorială Timotei Popovici (1870-1950)
- pe căminul cultural din Tincova; placa de pe sediul C.A.P. din Zorlenţul Mare în memoria celor căzuţi în primul război moodial;
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c. Cruci: CTucea Dr. Ion Sîrbu - ridicată în curtea bisericii din Eftimie
Murgu;
d. Monumente, busturi: MonUIIIlentul generalului Draga!.ina-Borlova;
bustul lui Eftimie Murgu (sculptor Oscar Han) - Bozovid; monumentul
închinat rturistul•ui din Munţii Poiana Ruscăi;
e. Locuri de importa'llţă culturală (unele insuficient consemnate prin plăci
- panourii): Comorişte - Adam Berca, conducătorul răscoalei antifeudale din 1788; Vărădia - looul de naştere al marelui illllllanist Paul Iorgovici (sec. XVIII); Mercina - Vidu Guga, primul compozitor de muzică
corală populară; Căvăran s-a născut Conrstantin Daicoviciu; Rusca
Montană locul natal al pedagogului Ştefan Velovan, primul conducă
tor al şcolii pedagogice din Caransebeş; Rusca - Lazăr Cernescu („Lazăr
de la Rusca"), 1uptărtor comunist; Domaşnea - locul natal al matematicianu1ui Dr. Traian Lalescu, întemeietorul Politehnicii din Timişoara.
E. Obiectiv·e, looalităţi şi zonie etnografice.
1. Locurile nedeilor - tîrguri din trecut: din Munţii Ţaricului, Plaiul Nedeilor şi Munţii Semenicului - la Baia Vulturilor (sub vîrful Piatra Nedeii). Acestea erau locurile nedeilor, serbărilor pastorale, sărbă
tori cu mare flux de oameni care se adunau aici de Sf. Ilie (20 iulie)
de pe toarte văile ce îşi aiu obîrşi·a sus în „inima" muntelui.
2. Locurile unde se ţin astăzi nedeile: cu specific folcloric şi tradiţional, atrăgînd un mare număr de turişti: nedeile de pe Valea Bistrei,
din Ţ•ara Almăjului, Clisură şi Platoul Cărbunarilor, localităţile din zona
Dealurilor Vestice.
3. Zone unde sînt festivaluri folclorice, etnografice, devenite tradiţionale sau reînviate, care aduc mare deplasare de turişti: Sărbătoarea
liliacului de la Caraşova, Efrtimie Murgu, Ilidia; sărbătoacr-ea nardselor de
la Zerveşti - numite şi serbări ale florilor; sărbă•tori cîmpeneşti la Poiana Mărului, Bozovici, Radimna.
F. Obiective tur.istice create prin activitatea antropică.
1. Relief antropic: Cadera de exploatare a marmorei - Ruschiţa.
2. Lacuri de baraj artificial: Lacul Gozna (Văliu.gul Nou), Lacul
Breazova (Văliugul Vechi), Laicul Secul, Vertopia (Ocna de Fier), Lacul
mare şi mic de la Dognecea, Mărghirtaş, Buhui, Trei Ape.
3. Căi ferate: Orarviţa-Baziaş; Oraviţa-Anina (sec. XIX).
4. Cherhanale: Pescari.
MARTIN OLARU
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LA VALORISATION DU PATRIMOINE TOURISTIQUE DFS
ETABLISSEMENTS RURAUX DANS LA REGION DE SUD-OUEST
DU PAYS (DEP. CARAŞ-SEVERIN)

La population des villages de Banat, comme d'ailleurs de l'entier pays, a
herite le long des siecles une riche, culture materielle et spirituelle, en acquerissant
des experiences et habitudes dans touts les domaines d'activite.
Dans la grande action de systematisation des localites rurales, il faut d'avoir
un grand souci dans la desffection des villages plus petits, parce-que une bonne
partie d'elles, premierement ceux-la situes dans les hautes zones et isolees (Cornereva, Bogiltin, dans la region superieure du bassin hydrographique de Bela Reca,
ceux-la situes dans la depresion de Liubcova), constituent des vrais „etablissement
- musees" ou „etablissemants - patrimoines" etc celles-ci doivent etre promovees
dans le circuit touristique intern et international.
Dans la derniere partie de l'ouvrage on presente la cartographie touristique
naturele et culturele, tout de foyer du village que de l'entierere surface du village.

EXPOZIŢIA

DE ARTA POPULARA DIN COMUNA CONSTANTIN
DAICOVICIU (CA V ARAN)

In martie 1977 s-a deschis în comuna Constantin Daiioovidu

expoziţia

permanentă de ar,t.ă populară, expoziţie oe valorifică muzeistic şi ştiin...
ţific etnografia şi arta populară bănăţeană din această wnă a Văii Timişului.

In urma srudi1erii amănunţite a obiectelor de etnowafie şi artă popuîn număr de aproximativ 350 piese, s-.a constatat că acestea provin
în marea lor majoritate din satele: Ză.gujeru, Prisaca, Consta.JlJtin Daicoviciu, Saicu.
Avînd ca spaţiu de expunere patru săli, 'totalizînd aproximativ
100 m 2 , ne-am orientat spre adoptarea unui sistem potriv<it de expunere
care să fie acoesibil vizitatorilor.
Astfel, ansambluni.le de oostu:me şi piese de împodobirt interiorul,
precum şi obiectele oe atestă ocupaţiile sînt expuse pe panouri îmbrăcate
în pînză de sac, panouri ce capitonează pereţii sălilor şi pe podiumuri
amenajate de jur-împrejur în încăperi, sistem ce oferă posibilită·ţi excelente de vizionacr-e.
In staibHirea sensului de vizionare s-a avut în vedere folooirea întregulurl. spaţiu expoziţional evitîndu--se supriaîncăricarea, astfel că după
vizitarea primelor două încăperi se par·curg îrntr-un circuit pe stînga două
camer·e cu exponate din zonă, ajungîndu-1Se din nou în încăperea de la
intraae.
Tematica sălilor este următoarea:
- încăperea de la intrare prezintă covoare ţesute în motivele specifice
zonei;
- cea de-a doua încăpere prezintă pe un perete catrinţe, cep.se şi brîie,
iar pe celălaH perete frumoase şteirgare din zonă;
- a treia încăpere prezintă expuse materiale specifice ocupaţiUor din
această zonă în următoarea ordine: aules, pescuit, agricultură, industrie casnică .te~tilă;
- în cea de-a patra încăpere sînt expuse costume populare bărbăteşti
şi femeieşti din zonă.
Pentru Huminare s-a folosit sistemul electric şi lumina narturală,
exponatele fiind protejate de acţiiunea vătămătoare a razelor solare.
Imbinarea criteriului funcţional cu cel esrtetic, pe lingă faptul că
veflectă o caracteristică generală a producţiei meşterilor populari din
ţara noaistră, ou iI"ealizări deof!ebiite pe terittoriul Văii Timişului, are totodată avantajul de a înfăţişa vizi.Jtaito.rul,ui o imagine completă asupra molară
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dului de viaţă tradiţional al oamenilor din partea locu1ui, dar şi a gustului pentru frumos al acestora.
Corelarea celor două criterii se face simţită în sălile expoziţiei prin
însă.şi felul expunerii materialelor, de la oele care atestă ocupaţiile: cules
din natură, peSICUit, agricu1tură, păstorit la cele ale industriei casnice
textile, ale elementelor de pori popular şi ceramică.
Prima încăpere cuprinde costume femeieşti şi bărbăteşti specifice
Văii Timişulru.i.

Costurr:.ele femeieşti se ·oru-acterizează printr-o frumuseţe decorativă
fiind compuse din: cămaşă, catrinţă, opreg, „becheş" (cojocel) şi ceapsă
Cămaşa este confecţionată din pînză groasă de cînepă sau de bwnbac. Croiala este cea specifică celei româneşti, cu mînecile pornind din
guler şi terminîndu-se cu fociori mari. Ordin-ea dispunerii cusăturilor
este următoarea: la guler, pe foile pieptului şi pe mîneci, sub forma unor
dreptunghiuri („table") compacte. Motivele sînt geometrice: romburi, pă
trate. Pe mîneci pă·tratele sînt compuse dintr-o aglomerare de motive
mărunte, înşirate deseori în trei rînduri verticale. Cusăturile sînt lucrate cu lină sau cu arnici, coloritul fiind intens şi somptuos: negru şi
roşu. Alte culori apar foarte puţin.
Peste cămaşă se îmbracă cojocelul („becheşul"). Este scurt, fără mîneci,
din blană de miel, la exterior maro. La umăr, la gît şi în faţă are
colţişori mici rotunjiţi şi perforaţi din piele maro sau colorată în alb,
mov, vernil. Ca ornament prezintă aplicaţii de motive florale cusute
cu lînă roşie, albă, albastră, mov, V'erde, po11tocaliu, negru, vişiniu. Partea
de jos se termină cu colţişori rotunzi din piele maro şi albă, iar la gît
prezintă la fel colţişori mici din piele colora.tă.
Peste mijloc se încing cu un brîu lat peste care se înfăşoară „bră
cira" îngustă, lungă şi care are dungi în lung.
Poalele sînt din pînză groasă de cînepă sau de bumbac fiind în
partea de jos bogat împodobite cu cusături în motive geometrice asemănîndu-se cu oele ale ciupagului (cămăşii). Cromatica ornamerutală este
aceeaşi rueagră. Sînt tivite cu dantelă („cipcă"), la fel cu cea cu oa-re
se termină fodorii mînecilor.
Peste poale se pun o catrinţă în faţă şi un opreg la spate, firele opregului întrecînd lungimea poalelor. In trecut şi la spate şi în faţă se purta
opregul.
Catrinţa, un şorţ de formă dreptunghiulară, cu ţesătur.a aspră avînd
urzieala din păr, din lină sau la cele de sărbătoare din fir de argirut, are
fondul în dungi discrete verticale, culoarea dominantă fiind roşul. Cîmpul
(fondul) ca.trinţJei este ornamenta·t cu romburi mari din lînă colora.tă sau
fir de argint alese în război, la unele fiind dispuse pe registre verticale.
Opregul, piesă de port caracteristică numai Banatului, parţial şi Ţării
Haţegului, este compus din două părţi: o parte de ţJesărtură nlliillită „petec" şi ciucuri lungi din lînă în diferite culori.
Pe timp de iarnă se poar·tă „şuba" cu clini şi ornamentaţie de şi
nioare plasată mai ales în faţă, pe clini şi în colţuri.
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Incălţămintea este compusă din obiele şi opinci. Obiectele, bucăţi
dreptunghiulare de ţesătură sînt 'colorate cu dungi orizontale.
Co.stumul bărbă·tesc este compus din: pălărie - \nara, căciulă (clă
băţ) iarna, cămaşă, laibăr - în zilele de lucru, cojoc (pieptar înfundat) - în zilele de sărbătoare, brîu şi chimir, izmene sau doareci iarna, şubă sau duruţ.
Căciula neagră se poartă ţuguia'tă, iar pălăria este obişnui1tă, neagră.
Cămaşa este lungă pînă la g·enuniehi, cu guler înalt şi drept, mîneci
încreţite ou „pumnaşi", manşete. Foile cămăşii sînt cusute între ele cu
„cheiţe". Motivele sîrut geometrice.
Vesta (laibărul), brună din „dimie", de croială obişnui,tă, cu revere.
Pieptarul este împodobit cu motive la fel ca cel femeiesc (becheşul).
Izmenele largi, simple, se poartă în obiele înalte, ridicate în sus pe
pulpa piciorului. Cioareoii albi sînt de asemenea simpli şi se poartă la
foi în obi,ele. Obielele se pl'ezintă la fel cu cele femeieşti, singura deosebire fiind coloritul ,care este mai sobru, dominainrtă rămînînd culoarea
roşie.

In cealaltă încăpere se află expuse obi,eote oe aitestă ocupaţiile locuitorilor acestei zone în următoal'ea ordine: cules, pescui1t, agricultură, ţe
sut precum şi numeroase vase de ceramică.
Astfel sînt expuse călăbururi şi ·coşuri folosi'te la 'cules. Legat de pescuit sînt expuse o năpastă („prostovol") şi un săcuţ. Legat de agricultură
sint expuse două „îmblăde" foarte bine păstrate, un plug, un „Căluţ de
zmiourat porumbul".
Meşteşugul ţesutului este exemplificat prin numeroase furci de tors,
frumos ornamenta'te cu motiv incizat, o maşină de tors, o vîrtelniţă, ·O sucală şi o fur.că de tors mecanică.
Sînt expuse în această sală şi vase de oeramică oe ,aparţin centrelor
de olari de la Biniş, Sasca, Lugoj, precum şi piese de interior: un dulăpior şi un lingurar.
In a treia încăpere sint expuse pe un perete ştergal'e, iar pe celălalt
catrinţe şi brîie. Ştergarele ce fac parte din categoria textilelor de
interior sînt ţesute în ră·zboi şi prezirută o mare varietate atît prin dimensiunile lor cit şi prin ornamente. Sînt ştergare de perete ce se aşezau
de jur-împrejurul încăperii şi sînt ornamentate în tehnka alesului în răz
boi sau cusute ulterior.
Sistemele ornamentale sînt diferite: geomeitrke (bazate pe romb),
fitomorfe (flori, ghirlande, vrejuri) şi· figurale (păsări, arumale, oameni).
Surprinzător este faptul că pe major.ibatea întîlnim şi versuri de factură
populairă. Din punct de vedere cromatic, învărgarea şi broderia sînt realizate cu negru şi roşu 1a oele mai vechi, iar la cele mai noi galben şi albastru. Variaţiunile de culo.ri se observă şi la firele ou care sînt cusute
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literele textului în versuri, vairiind atît în componenţa cuvinrtelor cit şi
la grupuri de cuvinte.
Cepsele, bonete de formă dreptunghiulară, ce serveau ca acoperă
mîrut al capului la femeile măritate sînt expuse pe ·cel de-al doilea perete al acestei încăperi împreună au brîie şi catrinţe.
In ce priveşte croiul, ceapsa este compusă din două părţi: „fundul"
şi „obada". Materialul întrebuinţart la confecţionarea cepsei este pînză
albă de cînepă sau de bumbac. Intreaga Slllprafaţă a pînzei este împodobită cu cusături de lină sau de lînică („bircă"). Motivele sînt geometrice,
mai frecvente: „rombul" num1t în grai:ul locului „roata'' şi „steaiua". Culoarea dominantă a cusăturilor de pe ceapsă este roşul, la care se adaugă
negrul şi mai puţin albul. Verdele şi galbenul se folosesc în mai mică
măsură numai ca o completare şi punctare cu altă culoare a fondului
roşu-negru masiv.
Cartrinţele expuse în această încăpere prezintă aceleaşi caracteristici
din descrierea anterioară a costumului femeiesc, ornamentate în motive
geometrice.
Brîie1e expuse alături de cepse şi caitrinţe sînt ţesute din lină în
două iţe. Din urzeala şi bă1 teala linii r.ezuJ.tă ca motiv pătrăţele diferit
colorate în benzi paralele şi verticale. Crr-omatioa: roşu, mov, albastru,
verde, alb. Altele au cîmpul mov şi ţesute cu „bete", ales în război de
ţesut.

In încăperea de la intrare sînt expuse covoare caracteristice zonei,
provenind din localităţile: Zăgujeni, Prisaca, Constantin Daicoviciu, Sacu.
Sînt de formă dreptunghiulară, compuse din trei foi unite înrtre ele prin
dantelă croşetată cu alta roşie. Sînt ornamentate cu motive geometrice
pupi, linii, cîrlige, furci, dipuse în benzi paralele şi orizontale. Cromatica:
roşu (fondul), negru, roz, portocaliu, mov, alb, galben, vişiniu, vernil şi
albastru.
In afară de piesele cuprinse în expoziţie, un număr mare de piese
sînt conservate în depozitul expoziţiei.
Prin amenajarea expoziţiei de la Constantin Daicoviciu, prima de
acest fel din această zonă a Văii Timişului s-a valorificat din punct de
vedere muzeal şi ştiinţific creaţia populară din această zonă".

VIOREL POPESCU

<· Mulţumim şi pe această cale tov. profesor
ţia deosebită adusă la organizarea expoziţiei.

Vasile Pistolea pentru contribu-
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DIE VOLKSKUNSTAUSSTELLUNG AUS DER GEMEINDE
CONSTANTIN DAICOVLCIU (CAVARAN)
(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Kiirzlich wurde in der Gemeinde Constantin Daicoviciu eine anhaltende Volkskunstausstellung erăffnet. Dadurch wird museistisch und wissenschaftlich die banater Etnographie und Volkskunst dieser Gegend verwertet. Die Gegenstănde, beilaufig 350 Stucke, stammen hauptsăchlich aus den Ortschaften: Zăgujeni, Prisaca,
Constantin Daicoviciu, Sacu.
In vier Răume sind Frauen - und Mănnertrachten sowie Gebrauchsgegenstănde, karakterisch fiir die Beschăftigungen dieser Bevolkerung: Ernte, Fischerei,
Ackerbau, Viehzucht und Weberei, augestellt.
AuJ3erden enthălt die Ausstellung verschiedene Sammlungen von Handtiichern,
Kopfbedcckungen, Teppiche und Keramikwaren.

EXPOZIŢIA

COMEMORATIVA „GENERALUL MOISE GROZA" EROUL DE LA PLEVNA - 1877

Priliejuită de amplele manifestaţii dedicate aniversării a 100 de ani
de la cucerirea Independenţei de stat a României - expoziţia organimtă
de muzeul din Caransebeş are menirea de a reHefa nu numai faptele
de arme ale unrui erou bănă~ean în războiul de independenţă dar şi contribuţia românilor din acest colţ de ţară la sprijinirea războiului de neatîrnare.
Moise Groza, născut la Obrej,a în 2 februarie 1844, prin întreaga
sa activitate şi în deosebi pr.in fapte1e de arime săvîrşirte în războiul din
1877-1878, es·te unul din nu.mele atH de scumpe poporului nostru, una
dintre personaliităţile de s·eamă pe care le-a dait Banatul.
Expoziţia cuprinde un bogat material documentar-ilustrativ, în mare
parte inedit, fotografii de familie, documente, pagini din publicaţiile vremii care au vorbit despre g2nerialul Moi se Groza.
Primrul panou al expoziţiei evocă importanţa cuceririi independenţei
prin cuvintele tovarăşului Nicolae Ceauşescu, Secretar General al C.C. al
P.C.R. care sublinia: „Participarea a nlllITleroşi volurutari transilvăneni înrolaţi sub drapelul românesc la războiul perutru cuoeririea independenţei
a constituit o pagină impresionantă de sol1idaritate naţională în realizarea uneia din cele mai de seamă năzuinţe ale întregului popor"'·
In contiruuare sînt expuse fotografii al e lui Moise Groza, ·CU inserarea prir:cipaielor date biografice ale eroului. Intre acestea figurează
cele reprezen:tîndu-1 în perioada de început a carierei militare: sublocotenent, apoi locotenent, cu soţia sa Elena născută Mureşanu în anul 1873
cînd a trecrut în România şi s-a înrolat în rîndurile armaitei române.
Pregătirile armatei române, nerăbdarea soldaţilor de a trece Dunărea
este ilustrată şi prin corespondenţa lui Moise Groza. Este expusă scrisoarea din 13 iunie 1877 în ·oare se airăta: „Fiecare zi .care trieoe în neacţie
ne măreşte nerăbdarea. Voinicii românaşi, plini de abnegaţiune oftează pe
malul Dunării, dorindu-şi momentul în care să se realize:z;e speranţele
naţiunii ... Asemenea ca rOlffiân privind rtabăra nu-ţi pare a fi realitate,
ci mai mult ca, răsfoind istoria străbunilor rai dat peste paginile care descriu spirrtJUl oştirilor de la Că1ugăreni, Neamţu, etc. 2 •
1

1

1

Nicolae Ce a u şes c u, Expunere la şedinţa jubiliară a M.A.N. consacrată
semicentenarului unirii Transilvaniei cu. România, 29 nov. 1968, Broşură, p. II.
2 Sextil P u ş cari u, Douăzeci scrisori ale lui Moise Gro:zea din războiul de
la 1877, Bucureşti, 1927, p. 231-232.
1
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Materialele documentare se referă la cel mai semnificativ capitol
din viaţa lui Moise Groza - perioada participării sale }a luptele pentru
cucerirea redutelor de la Plevna. Presa din ţară şi din străinătate au
remarcat fuptele sale de vitejie de la reduta Griviţa I, pe care însuşi a
descoperit-o. A fost eroul luptelor de la 27 şi 30 august, 6 septembrie
şi 7 octombrie 1877 de la Griviţa IP. A condus 12 atacuri, cîştigîndu-şi
numele de „stîlpul Diviziei a IV-a". Sint redate pasaje din lucrarea lui
G. Coşbuc; „Războiul nostru perutru neatîrnare" în care printre altele
poetul sublinia: „ ... Turcii erau mulţi şi pătrunseră cu muHă virtute şi
noi am fi pierdut reduta. Dar pe cînd eram mai strimtoraţi s-auziră pe
deal trimbiţi şi ca din pămînt răsăriră dorobanţii băcăoani, cu ieşenii
şi cu vasluienii cei oe bătuseră redanul alalt.ăieri. Era căpitanul Groza şi
cobora pe deal ca un vîrtej de vînt"4.
Sînt redate apoi în întregime documentele în care este menţionat
Moise Groza pe tot parcursul desfăşurării războiului, la loc central fiind
Ordinul de zi nr. 65 dat din Verbiţa la 10 septembrie 1877 de către generalul Al. Cernat, comandantul Armatei de operaţii prin care căpitanul
Groza a fost citat pe armată pentru curajul şi energia de care a dat dovadă în timpul atacului din 6 septembrie5 .
Pentru ilustrarea calităţilor de comandant şi a rolului important pe
care l-a avut Moise Groza în organiz.area şi ducerea la îndeplinire a
unor misiuni de luptă, pe alte panouri sînt redate Ordinele de zi Nr. 237
din 20 oct. 1877, oel din 23 oot. 1877, cel din 25 oot. 1877, etc6 • Distingem din parcurgerea acestor ordine de luptă nu numai stilul clar, precis,
specific unor asemenea documente dar şi patriotismul şi grija deosebită
a şefului de stat major Groza pentru viaţa dorobanţilor şi călăraşilor făuri tor ii independ·enţei.
O mare parte a exponatelor o constituie fotocopiile după scrisorile
trimise de pe front de către Moise Groza - foairte minuţioase şi precise în descrierea evenimentelor, dar ma·i ales imporitante prin comentariile asupra faptelor la care ·a pariticipat nemi·jlocit. Astfel într-o scrisoa:r:e adresaită soţiei el sublima: „Sînt foarte întrebuinţat (n.n. solicitaJt)
de la începutul campaniei şi pînă acum, incit altul de-ar fi în poziţiunea
mea s-ar fi mulţumit de mult ... Eu însă din contră îmi vine a crede că
nu fac destul şi că ţara care o iubesc aşa de mult ar pretinlde mai mul.Jt
de la mine. Fiecare bun patriot arată numai a-şi face datoria şi aceasta
este acuma" 7 •
Planşele şi fotocopiile, schiţele şi stampele de epocă daitoraite lui
M. Konnen şi Carol Pop de Szathmary au fost expuse în aşa fel pentru a
3 Documente privind fstoria României. Ră:tboful pentru independenţă, voi. VI,
p 151, voi. VII, p. 56, 57, 116.
' George Co ş buc, Războiul pentru neatîrnare povestit pe fttţelUU.l tuturor
Bucureştf, 1899, I). 177.
5 Documente .••, vol. VI, p. 151.
e Documente .•., vol. VII, p. 56, 57, 570.
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scoate în evidenţă Teal1taitea istorică de necontestat şi anume: cucerirea
independenţei României a fost reaHzată prin co:rutribuţia şi jertfele de
sînge ale armatei şi poporului român. Se precizează numărul pariticipanţilor români la război, sectoarele de front, jertfele soldaţilor români,
raporturile cu armata rusă, participarea tuturor provinciilor româneşti }a
acţiunea de sprijinire a războiului etc.
După blocarea Plevnei armata română aştepta momentul capirtulării
lui Osman Pa:şa. Revelatoare este în .această privinţă o scdsoare a lui
Moise GroZJa care scria: „ ... cum vezi mă af1u cu întriea ga Divizie a
IV-a la gura Plevnei pe şoseaua Sofiei, unde ne-am întărit şi aşteptăm
în fiecare zi ca jupînul Osman să ne dea o bună dimineaţa. Din parte-mi
te asigur dragă, că cu tot ce s-a petrecut între noi o să-i răspundem astfel
de amabil încît să fie uimit de politeţea noastră. " 8 .
O alită parte a expoziţiei cuprinde materiale reprezentînd aspecte
din viaţa şi activitatea .eroului după terminarea războiului şi pînă la
moartea sa în 1919.
După război a fosit ofiţer de stat major şi delegat al armatei române
la delimitarea graniţei României cu AuSttro-Ung.aria în comisia iruternaţională unde a adus servicii deosebite. !n 1884 este locotenent colonel,
în 1891 colonel, în 1899 comandant de brigată, în 1900 genera•! iar apoi
general de divizie. Esite viaţa şi activitatea unui miHtar ataşat problemelor şi dorinţelor patriei sale, cu ale cărei aspiraţii s-a contopit, apreciat
de contemporani şi prin cele 11 ordine şi medalii obţinute ca urmare a
faptelor sale.
Reprezentative sînt documentele şi fotografiile din -timpul vizitei sale
la Braşov în 1878, impresionarute cele din timpul vizitei în comuna sa natală Obreja din Banat, runde îl întîlnim îmbrăcait în frumos.ul costum
popular al obrejenilor - autorităţile ausitro-ungaire iruterzicîndu-i purtariea uniformei armatei unei ţări ce-şi cîştigase reoent nieatirnia·rea.
Expoziţia mai cupriinde fotocopii după pubHoaţiile vremii, româneşti
şi străirue în care figura generalului Moise Groza a fost evocartă în numeroase riruduru (Ga2eta „Transilvaniei", „Carpaţi", etc). Sîrut expuse fotocopii după lucriarea lui Sextil Puşcariu; „Douăzeci scrii:sori ale lui Moise
Grozea din războiul de la 1877" apăTută în 1927, pasaje din te~tele conferinţel.or ·ţinute la Aite11Jeul Român <lin
Bucureşti de către .generalul
R. Rosetti şi prof. univ. Sextil Puşcariu în care sînt evocate faptele de
anme 1a1e fostu1ui grănicer bănăţean.
Expoziţia este un omagiu adus luptătorilor ridicaţi din rîndul poporului, care prin faptele lor eroice au oo:rut.ribuit la ouceri1rea independenţei, la clădirea staituJ:ui român modern, un omagiu adus unuia din fiii
Banatu1ui - ţară românească care şi-a adus din plin contribuţia alături
de celelialte provincii româneşti la edificarea României independerute şi
libere. Este un îndemn aşa cUJil1 sublinia Secretarul General al Partidului
nostru „de a face totul perutru a asigura progresul neîntrerupt al ţării,
1

8
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DIE AUSSTELLUNG ZUM GEDENKEN AN „GENERAL MOISE GROZA" DER HELD VON PLEVNA - 1877 (Z

usamm enf assun

g)

Die durch das Museum von Caransebeş, gelegentlich der hundertjăhrigen
Feier der Erringung der Staatsunabhlingigkeit Rumăniens, veranstaltete Ausstellung
„Moise Groza", besteht aus Photographien und Dokumenten welche Waffentaten
des Banaters Moise Groza wiihrend des Krieges von 1877-1878 festhalten.
Die Ausstellung ist durch seine Thematik eine Huldigung welche den aus
den Reihen der Volksmassen erhobenen Kămpfern, die durch ihre Tapferkeit bei
der Erringung der Unabhăngigkeit Rumăniens beigetragen haben, dargebracht
wurde.

e Nicolae Ce au ş e s cu, România pe drumul
liste, Ed. Politică, Bucureşti, 1966, vol. 2, p. 473.
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COPII GALVANICE DIN DENT ACRYL

Folosit de mai mult timp în industrie cît ş1 m tehnica dentară ca
adeziv, dar şi ca material de turnare a negativelor şi pozitivdor, Dentacry1ul a artras atenţia laboratoarelor de restaural'e prin calităţile sale
(condiţii normale de lucru, gamă mare de culori ce poate fi lă1rgi,tă prin
adăugar:ea de coloranţi minerali, etc.) 1 .
Experienţele efectuate cu Dentacryl în domeniul g,alvanoplastiei au
avut oa scop înceI"carea înlocuirii ipsosului şi în caz pozitiv executarea
unor copii după obiecte de mare valoare muzeistică 2 • Aceste încer-cări au
fost impuse şi din anumite ·cauze obiective ca: necesitatea înlocuirii temporare sau ·totale a obiectului din sălile de expoziţie, condiţii neprielnice
de conservare şi securitate în expoziţie etc.
Copiile au fost executate după scuturi ornamentale (sec. XIX) şi o
verigă din prima perioadă a fierului (Hallstatt) 3 • In cadrul înicercărilor
noastre am folosit negative şi poziitive din Dentacryl, poziltivele turnîndu-le [n negattive de ipsos sau Laitex prevulcanizat (Revultex MR).
Lucrările efectuate pînă la obţineTea copiei galvanizate finale pot
fi împărţite în patru faze, care în ordinea executării sînt următoarele:
- obţinerea negaitiV'lllui după original
- conduotibilizarea electrică a copiilor
- legarea contaictelor
- galvanizarea copiilor
Obţinerea negativului după original. Negativele au fost executate
din ipsos, respectiv din Dentacryl după originalele menţionate mai sus.
La executarea negattivelor din ipsos saru Denrtacryl, pentru ca acestea să
nu adere pe original s-a folosit ca material izolant ulei de parafină.
Deilltacrylul a fost preparat în aşa fel îndt să nu fie pr.ea fluid, deoarece
prezenţa uleiului îl „subţiază". Nega·tivele au fost turnate oa şi pozitivel.e
din Dentacryl rapid (durata de întărire de la turnare fiind de 1-1/2 me,
puternic exotermă).
1 Dentacrylul Duracryl special (prorlnse ale firmei „Spofa Dental" din
R.S.C.) este un adeziv polimerizator compus din doi componenţi a căror substanţe
de bază constau dintr-un ester şi acid metacrilic. După durata de întărire există
trei categorii: normal, rapid şi ultrarapid. Ii corespunde în oarecare măsură Piacoll
K 2 MM (produs R.D.G.); vezi şi, K. Schrader, Technische Leime und Kunstharzkleber und ihre Anwendung in der Museumstechnik, în Neue Museumskunde, 3,
1965, p. 215.
2 Mulţumim şi pe această cale conducerii intreprinderii judeţene de industrie
localf1 Reşiţa, colegilor Szenassy Anton, Furich Renate, pentru ajutorul şi sprijinul acordat.
3 E. I a ros 1 a vs c hi, Un depozit de bronzuri de la Drencova (jud. Caraş
Severin), în Banatica, II, 1973, p. 79, fig. 1/11.
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Trebuie să ţinem seama în timpul înităririi Dentacrylului, ca obiectul
de pe care se execută copia să nu fie mişcat, deoarece pot să a.pară
deformări oe vor avea efeote neplăcute la copia galvanizată.
In cazul turnării Dentacrylului în negative de ipsos, acestea au fosit
impregnaie ou lac incolm, operaţia următoare fiind izolarea ou ulei de
parafină. In cazul folosiTii negativului din Revultex MR cu „pat" de ipsos,
ca material izolanit s-a fo}osit pudra de talc, negativul neavînd de suferit din cauza căldurii ce se degajă la întăr1rea Dentacrylului.
Conductibilizarea electrică a copiilor. Necesitatea aplicării unui strat
bun conducător de electricitate este operaţia de care depinde în mare mă
sură reuşita obţinerii unei copii cit mai fidele şi de bună calitate, din
care cauză lucrările iteoretice referitoare la galvanoplastie acordă o mare
atenţie acestei operaţii 4 •
ConductibilizaI'ea electrică a copiilor s-a efeotuait pe cale mrnanâcă,
acoperindu-se suprafaţa copiilor cu o emulsie de grafit coloidal prin pen~
sulare5 . Grafitul coloidal a fost obţinut prin imersia în apă a grafitului şi
decantarea paI'ticolelor fine de la suprafaţa apei. Pentru o mai bună aderenţă a stratului de grafit, suprafieţJele copiilor au fost degresate cu acid
acetic înainte de grafitare.
Cantitatea de şelac în emulsie nu trebu~e să fie prea mare, deoarece
în acest caz pe lingă funcţia de liant are şi proprietăţi izolatoare, grafitul
ne mai fiind bun conducăitor de electricitate. S-a observat la cîteva copil
care au fost grafitate cu o emulsie cu oonţinut mai mare de şel•ac că nu
are loc depunerea cuprului electroliUc. Incercările iuliterioare ne-au arărtat
că suprafeţele grafitate, care prezenrt:au luciu (înainte de lootruire), au
trebuit să fie regiiafitate. După uscarea straroului de grafit (cca 1-1 1/2
ore) s-a procedat la lustruirea suprafeţelor grafitate, pînă ce acestea au
primit luciu metalic. Durata conduotibilizării poaie fi scurtată prin folosirea unor „lacuri" speciale (ex. Degussa 200), care sînt însă gI'eU
procurabile6 •
Legarea contactelor. Copiile grafitate au fost apoi înconjurate cu un
cadru din sîrmă de cupru (1-2 mm), neizol1aită, fixîndu-se pe acest cadru
mai multe antene prin lipirea cu cositor, cu scopul :rieducerii timpului
de depunere a cuprului electI'oHtic, antene ce au fost introduse apoi în
adînciturile copiilor.
Din cauză că, pe cadru se depune o canUtaite relativ mare de cupru,
ce măreşte pozitivul cuprat cu mult faţă de original, o înlăturare a acestuia prin polizare fiind soldată de obicei cu atingerea stratului de grafit,
s-a procedat la indusionarea cadrului de oupriu în pozitivul de Dentiaoryl
4 A. M. I am p o 1 schi, Galvanotehnica (trad. din. lb. rusă), Ed. Energetică
de Stat, 1954, p. 140-149; A. Masca ş, N. Da 1 acu, Tehnica galvanoplastică, Ed.
Tehnică, Bucureşti, 1974, p. 185-187.
5 B. Bart f y, J. Moc sar y, A. Korszerll galvanizdliis kezikănyve, Ed. Nepszava, p. 244-254.
e •f * * L.P.W. - Taschenbuch. fflr Galvanotechnik, Ediţia a X-a Langebein,
Pfanhauser Verlag, Neuss/Rhein, 1961, p. 541.
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la turnare. După îrutări·rea poziitivului, partea superioară a cadrului de
cupru a fost dezvelită prin polizare, urmînd apoi grafitarea.
Rezulta,tul a constat în obţinerea unor margini netede ce n-au mai
neoesifat nici o pDelu:enare.
Copiile ou care am lucriat avînd o suprafaţă mică (maximum 115 cm2)
s-a I'enunţait la antene, depunel'ea cuprului eleotrolitic avînd loc în condiţii bune, chiar daci s-a produs mai înoet.
Galvaniza.rea copiilor. După ce grafitul de pe ,copiile poziitive sau
negative din Denitaicryl a primit o culoare metaHcă, ele au fost degresate
cu 'alcoolul metilic şi introduse în baia de cuprare acidă, cu următoarea
compoziţie7:

10 1 apă
2 kg sulfat de cupru
0,3 acid sulfuric pur
adaus suplimentar de sare Seignette (tartrat dublu de sodiu şi
potasiu), alcool etilic.
Irutensttatea curentului folosit vari,a între 0,5-3 A, tensiunea 0,51 V, baia lucrînd la 1tempemhlra camenei (18° -20°C). Copiile au fost
legate la ,catod (polul po-zitiv) oa anozi fiind fokJSiţi plăci de cupru electrolitic de 5-10 cm, distanţa între anozi şi copie fiind de 2-7 cm. Lucrind cu intens1tate mică de curent (0,5 A/dm 2) depunerea cuprului s-a
făcut sub forma unui praf fin, uniform. Mărind intensitaitea curentului
la cîteva probe la 5 A, copia avînd o suprafaţă mică, depunerea de cupru a fost arsă, avînd o culoare brun-roşcată şi pe alocuri zgrunţuroasă,
Timpul de menţinere în baia electrolitică ia copii1or era în funcţie de intensitatea curentului aplicată băii.
După oe suprafaţa copiei a fost acoperită în întregime de un strat
de cupru, aceasta a fosrt scoasă din baie, spăl1ată cu apă şi apoi uscată.
Micile asperităţi care au apărut pe alocuri au fosit înlătunate pri:n periere
cu o perie de bronz. Unele dirutr.e copii au fost patinate, obţinîndu-se
după dorinţă culoarea verde sau albootră.
Rezultatul încercăirilor ne-au demonstrat o serie de avantaje prin
folosirea Dentaicrylului în obţinerea copiilor galvanice. Una dintre avantajel,e principale conside'făm a fi rezistenţa fizică şi chLmkă a Derutacrylului faţă de ipsos. Dentacrylul fiind transparent prezintă avantajul de
a observa părţile grafitate sau negrafitate. O altă cariacterist1că pozitivă
a Dentacrylului este r·ezistenţa mărită de spargere faţă de ipsos.
Desigur există şi dezavanitaje 1ale materialului prezentat mai sus
cum aT fi preţul de cost ridioat faţă de ipsos.
ANTON SCHONHERR 1

H. J. E r s f e 1 d, Descoperiri arheologice
1958, p. 101.
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DIE GALVANSIERTEN DENTACRYLKOPIEN
(Z u s a m m e n fa s s u n g)
Dentacryl wurde lăngere Zeit sowohl in der Industrie als auch in der Zahntechnik als Klebestoff, heutzutage auch zum Giellen von Negativen und Positiven, verwendet. Dentacryl hat eben wegen seinen besonderen Eigenschaften in
Letzter Zeit auch fi.ir Restaurationslaboratorien grolle Bedeutung gewonnen.
Die Verfasser versuchten in Ihrer Arbeit galvanisierte Gipskopien mit galvanisierten Dentacrylkopien zu ersetzen, was Ihnen durch mehrere Versuche nach
verschiedene Kopien gelungen ist.
Nach Ihrer Meinung weisen die galvanisierten Dentacrylkopien den Gipskopien gegeni.iber eine Reihe Vorteile auf, wie zum Beispiel der Verzicht auf die
Parafinimpregnation und eine viel groJ3ere mechanische Widerstandsfăhigkeit gegen
ăullere Einwirkungen. Man kann auch eine bessere Kontrolle beim Grafitieren der
galvanisierten Oberflăche verzeichnen. Als Nachteil wăre der relativ hohe Preis des
Dentacryls in Betracht zu ziehen.
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nun, naş.
piatră-vînătă (sulfat de cupru) folosită la vopsirea textilelor de casă.
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vioară.
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de flori.
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V. curmi.
haină lungă bărbătească, cusută din postav gros.
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ornament în formă de pătrat ori dreptunghi.
fibrele aspre din lină ce rămin în darace.
a pieptănâ, a dărăci.
turmă, ciurdă.

trunchi gros de copac, gol pe
la spălatul rufelor.
1. cearşaf ţesut din pînză de
buzunar.

dinăutru
cînepă.

2.

folosit de femei
pătură

de

lină.

pătură groasă.
v. pric6iţă.

uger.
la mineca cămăşii.
în industria casnică
firelor in sculuri.
a rîşchiâ, a aduna pe răşchitor, Una
coş de nuiele.
inflamarea ugerului la vaci.
manşetă

unealtă folosită

textilă

la adunatul

jăratec.

saltea umplută cu foi de porumb.
dar, cadou de nuntă.
şnur aplicat pe piesele de port în scopul obţinerii de
ornamente puternic reliefate.
vas mare de lemn pentru apă, lapte etc.
v. ciurătură.
farfurie.
logodnă, înţelegere între două familii pentru contractarea unei căsătorii.
v. crâu.
taragot.
onomatopeic pentru sunetele emise de vioară, asociat
gestului care imită trăsătura arcuşului pe coardă.
lăutar, violonist diletant.
violet.
unealtă din industria casnică ţărănească folosită pentru
susţinerea sculului in vederea obţinerii ghemelor.
zurgălăi.
supă.
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