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CUV1NT DE SALUT
Iubiţi Tovarăşi şi

Dragi Colegi!

Regret din suflet că împrejurări independente de voinţa
mea m-au împiedicat în ultimul moment să particip la simpozionul istoricilor şi arheologilor bănăţeni, care se deschide astăzi la Caransebes.
Regretul me{i. este cu atît mai mare, cu cît lucrările acestui simpozion se desfăşoară la 80 de ani de la naşterea şi la
5 ani de la dispariţia marelui învăţat român şi dascăl al multora dintre noi, academicianul Constantin Daicoviciu.
Aşa cum şi altă dată am avut prilejul s-o afirm, tot la
Caransebeş, contribuţia lui Constantin Daicoviciu la cunoaşte
rea trecutului ţării noastre, ca şi la cunoaşterea Imperiului roman, s-a înscris ca un model de cercetare sistematică, severă şi
pasionată totodată. Nu odată, acest fiu al Banatului a deschis
în istoria ţării noastre şi a sud-estului european drumuri şi
perspective noi, pe care el însuşi, timp de o jumătate de secol,
le-a lărgit şi amplificat, cîştigîndu-şi şi astfel o binemeritată
apreciere din partea ştiinţei româneşti şi internaţionale.
Iată, deci, de ce consider că rapoartele şi comunicările pe
care le veţi asculta zilele acestea în cadrul reuniunii Dumneavoastră capătă valoarea unui omagiu de recunoştinţă la adresa
marelui dispărut.
Simpozionul de la Caransebeş subliniază totodată vechile
şi bogatele tradiţii ştiinţifice şi culturale ale Banatului.
Permiteţi-mi ca, de departe cel puţin, să mă asociez din
toată inima la frumoasa Dumneavoastră manifestare.
Bucureşti,

25 martie 1978

Acad. EMIL CONDURACHI
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PROFESORUL CONSTANTIN DAICOVICIU
DE ARHEOLOGIE DE LA ULPIA TRAIANA
SARMIZEGETUSA

INIŢŢATORUL ŞCOLII

O dată cu reluarea în anul 1973 a săpăturilor de specialitate din metropola Daciei romane, eveniment de seamă al vieţii arheoloe'ice româneşti, gindurile noastre (ale celor oare ne ocupăm de cercetarea istoriei
clasice vechi şi oare ne ducem activitatea în bună parte pe şantier după o întrerupere de peste trei decenii pe aceleaşi meleaguri) se
îndreaptă spre profesorul Constantin Daicoviciu, creatorul şcolii de arheologie de la Ulpia Traiana Sarmizegetusia.
Savant de renume mondial, originar de prin părţile bănăţene, Con~tantin Daicoviciu a fost iniţiatorul săpăturilO'r arheologi~e din ace'a<;.tă
localitate. Străduinţa lui neobosită în perioada atît de grea a pionieratului 'cercetărilor ştiinţifice a fost pe deplin răsplătită în anul 1924, cind,
sub auspiciile Comisiunii Monumentelor Istorice şi ale Institutului de
Arheologie din Cluj, sub nemijlocita sa conducere, prima lovitură de
tîrnăcop marchează începutul unor activităţi .febrile şi fecunde de cău
tări în pămîntul atît de generos şi de păstrător al urmelor romane de
la Sarmizegetusa. Şi aceste căutări fructoase vor continua cu mici întreruperi vreme de 15 ani. Ele vor dezvălui, o dată cu trecerea timpului, nebănuite şi grandioase vestigii ale de mult apusei capitale a împăratului
Traian. Desigur, remarcabilele rezultate ştiinţifice obţinute atunci se
adaugă unor cercetări mai vechi întreprinse sporadic în secolul trecut,
printre care amintim doar mozaicuri cu scene inspirate din ciclul poemului troian, apoi cele trei temple, unul închinat lui Mithras, altul unor
divinită\i siriene şi ultimul dedicat zeiţei Nemesis, băile oraşului, cele
dteva sondaje efectuate în necropolele estică şi vestică, parţiala decopertare a amfiteatrului ş.a.
Săpăturile conduse de profesorul Constantin Daicoviciu au scos la
h·eală zi.durile de incintă ale Ulpiei Traiana, Palatul Augustalilor ( Aedes
Augustalium), centrul principal al cultului împăratului şi al Romei din
provincia Dacia, identificat încă din primul an de cercetări (fig. 1), o
porţiune din for, dezvelirea în întregime a amfiteatrului în perioada
1934-1936 (fig. 2) şi consolidarea lui cu ciment spre a fi predat circuitului turistic (1937), mausoleul famfiliei Aurelia (1934), două villae suburbanae (1924 şi 1936) etc. Todotată, atunci, pentru prima dată s-a putut
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 1. Profesorii Constantin Daicoviciu (stînga) şi Octavian Floca (dreapta) la Palatul Augustalilor de b. Ulpia Traiana Sarmizegetusa (1924-1926).
Profesor Constantin Daicoviciu (left) an<l Octavian Floca (right) on the Palace of Augustals
from Ulpia Traiana Sannizegetusa (1924-1926).

întocmi o judicioasă topografie şi un plan adecvat al oraşului Sarmizegetusa.
Dar ceea ce considerăm mult mai important pentru viitorul arheologiei clasice româneşti este tocmai acea şcoală de cercetare înfiinţată
la Ulpia Traiana Sarrn\zegetusa, tot din intiţiativa magistrului, înfiripată
poate timid, dar care nu peste mult timp se va dezvolta, tinzînd către
o adevărată academie de ştiinţă, ou metode proprii de investigare. Elocventă în acest sens este mărturisirea de credinţă a savantului Constantin
Daicoviciu, care, cu deosebită plăcere, scria la 1938 în lucrarea Sarmizegetusa (Ulpia Traiana) în lumina săpăturilor, următoarele: „Acestor iniţiative şi munci continue de 15 ani în care am fost ajutat de o pleiadă
de elevi şi colaboratori mai tineri, li se datoresc rezultatele frumoase pe
care le înfăţişez astăzi în chip sumar ... In special trebuie să pomenesc
aici pe d-nii Oct. F 1 o ca, actualul director al Muzeului din Deva,
prof. M. Macrea şi M. Moga, funcţionari ştiinţifici la Institutul de Studii
Clasice din Cluj" (p. 24 şi nota 1).
Dar nu poate fi omis nici faptul că an de an mulţi studenţi ai Facultăţii clujene şi-au făcut ucenicia pe acest şantier, pătrunzînd în tainele
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 2. Academicianul Constantin Daicoviciu în Amfiteatrul ele la l'lpia Traiana Sarmizcgctusa ( 19:~4 - 1936).
Ac,ulemic Constantin Daicodciu in the Amphitheatre from L'lpia Traiana SarmizC'getusa
(1934- Hl36). ~i..,..,.
. ~~' lilL • _
.J..

minunate şi de neprevăzut ale meseriei de arheolog, ca să nu mai amintim
de numeroasele vizite ştiinţifice organizate aici cu diferite ocazii, cînd
dascălul Constantin Daicoviciu a ţinut pilduitoare prelegeri de istorie
romană.

Rezu1tatele prestigioaselor cercetă-ri întreprinse pe teritoriu~ Ulpiei
Traiana Sannizegetrusa şi a hotarului ei, înmănunchiate în diferite lucrări
importante ale profesorului, şi-au găsit un bine meritat ecou în rîndurile specialiştilor din ţară şi de peste hotare, ele contribuind la dezvoltarea ştiinţei istorice româneşti. Printre acestea cităm: cele două studii
de început publicate în revista de specialitate Dacia, 1924, t. I, p. 224-263;
1927-1932, t. III-IV, p. 516-556; Raport asupra cercetărilor arheologice de la Sarmiz.egetusa în anii 1924-1928, în ACMIT, 1926-1928,
p. 206-215; cu Octavian Floca, Mausoleul Aureliilor de la Sarmizegetu.m,
în Sargetia, 1937, t. 1, p. 1-23; amintita lucrare Sarmizegetusa (Ulpia
Traiana) în lumina săpăturilor, Cluj, 1938, reluată apoi în 1962 ca ediţie
revăzută şi adăugită, împreună cu Hadrian Daicoviciu sub titlul Ulpia
Traiana (Sarmizegetusa romană) sau observaţiile de sinteză în La Transyl_vanie dans l'antiquite, Bucureşti, 1945 ş.a.
Colaboratorii permanenţi ai renUII1irtJUlui învăţat, care deopotrivă
şi-au adus contribuţia la fundamentarea şcolii de arheologie de la Sarmizegetusa, fie că şi-au desfăşurat munca paralel, fie că au continuat
https://biblioteca-digitala.ro
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investigaţiile laborioase ale magistrului, cînd acesta n-a mai găsit răgazul
necesar pentru a conduce direct şantierul, datorită numeroaselor obligaţii
didactice sau multiplelor preocupări ştiinţifice. Astfel, cîteva descoperiri
deosebite se impun atenţiei, oa de pildă: cercetările efectuate de
prof. Al. Ferenczi în Poiana Selei (în hotarul oraşului) care conduc la
depistarea unei clădiri daco-romane şi a unui material Latene1, punct
arheologic, care prin săpăturile reluate în 1974 de Dorin Alicu (Muzeul
de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca), a dat la iveală şi un zid,
probabil, de incintă; cele ale lui Oct. Floca, care reuşeşte să prindă
in situ o villa suburbana 2 şi un cuptor de ars cărămida, tot în localitate3,
sau valoroasele observaţii ale aceluiaşi profesor privind villa rustica de
la Hobiţa4.
Timpurile apropiate nouă marchează, începînd cu anul 1973, o nouă
etapă în istoria cercetărilor de la Sarmizegetusa şi implicit a şcolii de
arheologie dezvoltată acolo. Dar, tot în acel an, o stranie şi dureroasă
coincidenţă face ca ilustrul nostru dascăl să ne părăsească pentru totdeauna, fără a mai putea să-şi vadă visul de mulct dorit şi anume, reluarea după scurgerea a peste trei decenii, a activităţii şantierului de la
Ulpia Traiana. Dar noul colectiv de specialişti clujeni în colaborare cu
Muzeul judeţean Hunedoara din De~ şi cu Muzeul de arheologie din Sarmizegetusa, sub conducerea prof. Hadrian Daicoviciu, continuă munca de
investigare în spiritul regretatului dispărut. Descoperirea unor impozante vestigii ale romanităţii, ca de exemplu marele complex de cult
închinat zeităţilor Aesculapius şi Hygia, templul lui Liber Pater, mausoleul din valea pîriului Draşcov, citeva ample construcţii, deocamdată
neidentificate, apărute în grădina Casei parohiale sau în imediata apropiere a Căminului Cultural din localitate, au permis acumularea unei
bogate experienţe de şantier colectivului de cercetare.
In sfîrşit, portretul profesorului Constantin Daicoviciu, creator al
unei şcoli de arheologie clasică transilvană, nu poate fi complet definit
făTă a aminti şi o altă trăsătură caracteristică lui, şi anume grija deosebită a dascălului privind munca truditoare şi fecundă a atîtor generaţii
de istorici şi ailie cărei roade se cer ia fi ~druse lia cllliloş;trltnţia publicului
larg, fie din ţară, fie de peste hotare. Şi această grijă s-a manifestat, îndeosebi, prin stringerea cu migală şi păstrarea diferiitelor monumente
romane descoperite la Sarmizegetusa, de ori'care natură ar fi ele, în Muzeul de arheologie din această localitate, pe care ~mpreună ou prof. O.
Floca îl fondează tot în acel an de p~onierat - 1924.
Şi tot „colaboratorilor şi prietenilor de la Sarmizegetusa", cum este
intitulată dedicaţia, scrie Constantin Daicoviciu în 1938, Sarmizegetusa
(Ulpia Troiana) tn lumina săpăturilor, cu gîndul, totodată, la cei însetaţi
de istorie şi de frumos, aşa cum reiese din cuvintele de introducere ale
1

2
3

4

Al. Ferenczi, în Dacia, I, 1924, p. 264-272.
Oct. Floca, în Sargetia, I, 1937, p. 25-43.
Idem, în Dacia, IX-X, 1941-1944, p. 431-440.
Idem, în Materiale, I, 1953, p. 743-754.
https://biblioteca-digitala.ro
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sus-citatei cărţi: „Lucrarea de faţă am. scris-o cu gîndul de a pune în
mîna nenumăraţilor vizitatori ai măreţelor ruine din Sarmizegetusa (Ulpia Traiana) dornici de a cunoaşte trecutul şi strălucirea capitalei Daciei
romane, un ghid, cu ajutorul căruia să poată să înţeleagă şi să pătrundă
mai adînc cele ce li se înfăţişează azi din fosta metropolă a romanităţii
noastre ... Sper că publicînd acest ghid fac un serviciu bun, atît cărtura
rilor, cutreietori prin frumoasa Ţară a Haţegului, cît şi şcolarilor de toate
categoriile, care se abat pe la acest leagăn al neamului nostru, căutind
îmbogăţirea minţii şi a sufletului lor".

CONSTANTIN POP

PROFESSOR CONSTANTIN DAICOVICIU INITIATOR OF THE
ARCHAEOLOGICAL SCHOOL IN ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

(S umm ary)

The author makes a brief survey of the laborious activity carried on during
the excavations in Ulpia Traiana Sarmizegetusa, former metropolis of the Roman
Dacia, from the beginning of systematic researches, in 1924, and until the present,
a real school of archaeology with its own methods of investigations was created
in this place, under the guidance of professor Constantin Daicoviciu a distinguished
researcher of thc classic antiquities in our country.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

CONSTANTIN DAICOVICIU ŞI COMISIUNEA
:\'IONUMENTELOR ISTORICE

Actul Unirii din 1918 a pu::; în faţa ţării, greu lovite de conflagraţia
ce se încheiase, mari probleme de reconstrucţie, de integrare a unor
teritorii şi naţionalităţi, de păstrare şi dezvoltare nealterată a avuţiei
noastre culturale.
In acest context de frămîntată istorie se năştea la Cluj, în urma
Legii pentru conservarea şi restaurarea monumentelor istorice din 28 iulie 1919, Secţi& Transilvăneană a Comisiunii Monumentelor Istorice.
Aflată printre ţările cu importantă tradiţie în acest domeniu, România
făcea dovada, în condiţiile vremii, nu lipsite de mari greutăţi, atitudinii
de grijă înţeleaptă, conştientă, faţă de patrimoniul cultural naţional.
Marii intelectuali ai timpului, oameni de înaltă simţire patriotică
- şi numele lui D. Onciu, N. Iorga, Al. Lepădatu, V. Drăghiceanu, C. Petranu, D. M. Teodorescu, I. Lupaş, I. Dăianu, I. Marţian, Marton Roşka,
V. Roth ş.a. sînt printre cei mulţi care-şi înscriu faptele în rîndul celor
ce au susţinut politica de ocrotire a patrimoniului cultural naţional; ei
vor contribui cu toată energia la transpunerea în viaţă a legii. Comisiunea de la Cluj, componentă a Comisiunii centrale şi-a propus încă de
la înfiinţare o ::;urnă de obiective, printre care amintim restaurarea monumentelor istorice de pe teritoriul Transilvaniei, realizarea unor cercetări
ştiinţifice de arheologie şi istoria artei, reorientate spre faptele istoriei
naţionale, direcţionarea activităţii muzeale prin îmbogăţirea patrimoniului şi dezvoltarea reţelei de muzee. Dovedind un înalt simţ etic şi ştiin
ţific, comisiunea a preluat de la început moştenirea şi tradiţia fostei
comisiuni maghiare, dovedind nu odată respect profund faţă de opera
de cercetare şi prezervare întreprinse de istoricii, arheologii şi arhitecţii
acesteia. 1n aceste împrejurări şi într-o etapă cu astfel de obiective şi
sarcini, Constantin Daicoviciu, tînăr preparator la Institutul de arheologie
şi numismatică din Cluj, îşi va lega numele şi va contribui cu toată
vigoarea unui spirit novator, dublată de impetuozitatea tinereţii şi de
fermitatea unui cercetător leal, la bunul mers al activităţii noului organism. Personalitatea tînărului cercetător s-a dovedit desigur remarcabilă
pentru Marton Roska, care-l propune ca seoretar al comisiunii la 1 oot.ombrie 1921, post pe care-l va deţine, cu o întrerupere de scurtă durată în
1925 şi 1926, oînd va fi suplinit de S. Mihali şi de I. Lup~. astfel că
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pe parcursul a cinci decenii, C. Daicoviciu va fi permanent aproape
Comisiunii.
Este o surpriză pentru cei care cercetează documentele comisiunii să-l
regăsească pe acest tinăr viitor profesor şi academician - prezent în
cele mai importante dintre acţiunile acesteia, preocupat atit de cercetarea arheologică, dar şi de organizarea cla'I"ă a unui sistem care să
permită factorilor responsabili conducerea operativă a mecanismelor ce
contribuiau la salvgardarea patrimoniului.
Nu de puţine ori C. Daicoviciu demonstrează o capacitate ieşită din
comun de înţelegere a sistemului constructiv şi arhiteotJUral, a tehnicii
utilizate într-un domeniu destul de îndepărtat specialităţii sale, desigur
la acest fapt contribuind şi vizitele de lucru pe care le va întreprinde.
alături de ceilalţi membri ai comisiei, la diverse monumente, discuţiile
şi dezbaterile la care a participat; îşi va forma acum un orizont larg de
cuprindere a toată Transilvania, fapt ce-U va remarca drept un mare
cunoscător al monumentelor acesteia. Vom aprecia şi acum aportul notabil adus în organizarea programului de activitate ca şi a arhivei comisiei.
pe care a păstrat-o cu mare sfinţenie ca pe un valoros fond documentar
pus la dispoziţia cercetătorilor. Incă din anul 1921, cînd cei 5 membri
ai comisiei pregăteau „Chestionarul privitor la monumentele istorice",
instrument în baza căruia vor fi înscrise în liste primele 24 de noi obiective, opinia lui C. Daicoviciu ca şi activitatea sa directă se va adăuga
cu efecte rezultatelor. Bun cunoscător al stadiului cercetării arheologilor
şi istoricilor de artă maghiari, C. Daicoviciu va fi în acelaşi timp un
spirit treaz care va putea completa cu noi date importante rezultatele
acestora; în acest sens va proceda de fiecare dată cînd noi documente vor
lumina mai clar problematica istorică transilvăneană: de pildă în articolul Un ghid latinesc al Transilvaniei din ACMI, 1926-28, comentînd
acest material care reflectă urmele unor aşezări antice şi feudale din
sec. XVII-XVIII şi marcind diferenţele pe care timpul cu toate vicisitudinile sale le are asupra operei de arhitectură sau artă, va corija adevărul
istoric privitor la arhiva lui Iosif Kemeny, de la Grind, vînrlută de
arendaşul domeniului şi nu distrn:;ă de români la 1848.
Insărcinat cu ţinerea la zi a documentelor comisiei, cu organizarea
materialului grafic şi fotografic se întrevede încă din primii ani spiritul
organizatoric al savantului de mai tîrziu; ii datorăm astfel cores13ondenţa
curentă, întocmirea proceselor verbale ce consemnează activitatea documente ce se întocmeau intre două şedinţe, ca şi dările de seamă
asupra lucrărilor comisiei cum este cea publicată în ACMI, 1926-28.
Ce importanţă are pentru arheologul şi omul de cultură C. Daicoviciu
consemnarea minuţioasă a informaţiei şi lăsarea ei generaţiilor viitoare,
o aflăm din motivaţia pe care o prezintă la prima Cronică arheologică
şi epigrafică a Transilvaniei (1919-29): „Inregistrarea proaspătă a acestor amănunte şi date indispensabile pentru utilizarea materialului arheologic şi epigrafie, culese personal, la faţa locului, sau primite din partea
unor informatori şi controlate, eventual, face, pe de o parte, ca ele să
https://biblioteca-digitala.ro
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aibă caracter de informaţie sigură şi obiectivă, iar, pe de altă parte, înlă
tură pierderea difinitivă ori denaturarea lor, cum se întîmplă atît de
des. In afară de aceasta, o mulţime de mici şi mari descoperiri ramm

pentru totdeauna nepublicate, fie din lipsa de timp sau mijloace, fie
din lipsa de interes a celor ce au cunoştinţă de aceste descoperiri. Altele,
iar~i, deşi publicate, rămîn totuşi ignorate de cei mai mulţi dintre noi".
Rolul pe care istoricul C. Daicoviciu l-a jucat în viaţa şi orientarea
comisiei, orizontul său, reies din însăşi prezentarea deceniului de activitate 1921-31, cînd afirma că: „Inventarierea, păstrarea şi studierea
monumentelor naţionale, în special a acelor minunate comori de artă
românească, care sînt vechile biserici de lemn, a fost unul din punctele
esenţiale ale programului nostru de lucru". Şi relevă mai departe orientarea comisiei spre săpăturile arheologice întreprinse în tot cuprinsul
Transilvaniei, cu rezultatele lor neaşteptat de bogate şi preţioase - lămu
rind probleme capitale din viaţa strămoşilor daci şi romani şi atrăgînd
atenţia lumii savante din străină-tate asupra lor „. . . ca şi numeroasele
biserici şi clădiri profane monumentale, de valoare artistică şi istorică,
salvate de la pieire în urma intervenţiei Comisiei sau repuse în starea lor
originală cu ajutorul moral sau material al secţiei".
Printre problemele care-i permit profesorului C. Daicoviciu să se
remarce, şi mai tîrziu, să devină un continuator al ideilor novatoare
propagate de comisiune, sînt şi cele de coordonare şi direcţionare a cercetării arheologice din Transilvania. Alături de savanţi ca D. M. Teodorescu şi Em. Panaitescu, o pleiadă de tineri cercetători arheologi îşi orientează atenţia spre studierea chestiunii daco-romane în Transilvania. Printre aceştia, favorizat desigur şi de atmosfera în care lucrează, C. Daicoviciu se distinge încă de la început. Preocupat de antichitatea romană
şi orientîndu-i-se atenţia de către D. M. Teodorescu, spre aşezarea de
la Sarmizegetusa, din 1924, şi apoi din 1929, preluînd conducerea la
Mici.a, arheologul C. Daicoviciu se va impune specialiştilor printr-o
disciplină profesională remarcabilă, şi mai ales va îmbogăţi domeniul
prin descoperiri cu caracter de referinţă. Numeroase sînt domeniile pe
care Oomisiunea - organ extrem de activ şi rapid în acţiune, le va
patrona pe cuprinsul perioadei 1921-1948. La multe dintre acestea
C. Daicoviciu este participant direct sau responsabil. Vom aminti faptul
că încă în 1922 primeşte de la preşedinte - sarcina de a întocmi
denumirea localităţilor din Transilvania; punînd la contribuţie vastele
sale cunoştinţe de istorie locală, zonală şi lingvistică, nomenclatura
aşezărilor transilvănene adusă la terminologia românească originală
îi datorează foarte mult lui C. Daicoviciu.
Tot Al. Lepădatu îi va încredinţa, alături de alţi specialişti, preluarea Castelului Buia - monument ce i-a aparţinut lui Mihai Viteazul de către comisie, în favoarea statului român, acţiune pe care o va îndeplini cu multă pricepere.
Preţuit de M. Roska, acesta îl va lua ca membru în comisia ce evaluează oolecţia lui Teg11.as de la Turda, unde cunoştinJţele sale epigrafice
2-

Studii
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vor servi întocmirii unui inventar ştiinţific, document important; de
altfel faţă de această colecţie va lua poziţie în 1929 oind va deplînge
neglijenţa faţă de valorile ce le conţine şi va opina pentru achiziţio
narea ei.
Personalitate activă, H vom regăsi alături de Ioan Lupaş, sprijinind
înfiinţarea muzeului memorial închinat lui Avram Iancu, cum la fel va
contribui la comemorarea printr-un nou monument, cu respect faţă de
adevărul istoric, a bătăliei de la Cimpul P1inii şi a rolului lui Pavel
Chinezul.
Acelaşi mobil, o înţelegere modernă, perfectă a relaţiei monumentmuzeu, va determina gestul de edificare a muzeului arheologic de la
Sannizegetusa, fiind astfel printre pionierii gîndirii muzeologice active
şi manifestînd, în condiţiile date, grija faţă de soarta conservării monumentelor şi siturilor arheologice.
Prin natura postului dar şi a firii sale neostenite, îl regăsim alături
de M. Roska făcind cercetări în 1925 la biserica din Feleac, cum vom
remarca pertinenţa relaţiilor pe care le-a întreţinut cu arhitectul comisiei
- R. Wagner.
Legea din 1919 şi condiţiile grele în care se aplică - lipsă de fonduri, de specialişti, de tradiţie în arheologia clasică românească - îi
prilejuiesc lui C. Daicoviciu numeroase reflecţii grave pentru că salvarea
vestigiilor arheologice l-a preocupat pe tot parcursul vieţii sale.
Erau timpuri grele cînd monumente de frunte, cu caracter de rezervaţie, cunoşteau soarta tristă a jafu1ui şi exploatării iraţionale ca
atare, va interveni cu vehemenţă pentru respectarea legii, pentru stabilirea autorizaţiilor de săpătură şi mai ales, pentru formarea unui grup
de membrii corespondenţi ai comisiunii care vor propaga o nouă atitudine - de respect, faţă de bunurile culturale.
Aflat pe un post care-i permitea legături cu autorităţi şi personalităţi,
C. Daicoviciu va impulsiona, alături de toţi membrii comisiei, valorificarea - prin publicaţii a rezultatelor operei de cercetare şi conservare.
Putem afirma că pînă în anul 1940 ca secretar, şi apoi girln.d postul
de preşedinte între 1940-48, aportul lui C. Daicoviciu în efortul de
conservare a patrimoniului cultural naţional în Transilvania este de o
mare importanţă, energia şi cunoştinţele sale fiind puse, fără rezerve,
în slujba acestei cauze.
Odată cu afirmarea sa tot mai plenară pe planul arheologiei româneşti
şi europene, această afinitate demonstrată pentru cauza prezervării patrimoniului cultural naţional i-a adus, începînd din 1952 şi titlul de membru
în noua comisie a monumentelor de pe lingă Academia R.S.R„ în care
calitate cuvîntul şi fapta sa au dat viaţă marilor şantiere din Munţii
Orăştiei şi a propulsat ideea cercetării în domeniul continuităţii.
Pionier în profesiune, frămîntat de dorinţa transmiterii mai departe
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a zestrei noastre culturale şi artistice, C. Daicoviciu rămîne ca un promotor al noului şi savant cu o complexă contribuţie în opera de stabilire
a adevărului istoric.

IOAN

OPRIŞ

CONSTANTIN DAICOVICIU UND DIE KOMMISSION FOR
GESCHICHTSDENKMALER
(Z

usamm en f assun

g)

Die Tătigkeit von
Geschichtsdenlonăler -

Constantin Daicoviciu im Rahmen der Kommission fiir
der Sektion filr Siebenbiirgen - war hervorragend, ein
Beispiel der Hingabe und des Patriotismus fiir Schutz, Aufbewahrung und Restaurierung der Geschichtsdenlonăler aus unserem Lande.
Als Durchfiihrer verschiedener wissenschaftlicher Forschungen von besonderem
Wert in den Bereichen der Archăologie, Epig::raphik, Geschichte, Kunst usw, bleibt
Constantin Daicoviciu ein Forderer des Neuen in der urnfassenden Aktion der
Aufbewahrung und der fortdauerndcn Entwicklung unseres Kulturvermogens.
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In toamna anului 1929, în săpăturile conduse de Emil Panaitescu la
castrul roman de la Căşei (jud. Cluj), a ieşit la iveală o diplomă militară
relativ bine păstrată. Conducătorul săpăturilor a semnalat în mai multe
rînduri descoperirea 1 , dar n-a publicat niciodată documentul. Mai mult,
el l-a scos din ţară şi, în cele din urmă, l-a vîndut statului italian; diploma
se găseşte acum la Museo Nazionale Romano (nr. inv. 128 005)2.
Textul diplomei a devenit cunoscut, cu unele mici inexactităţi, abia
la sfîrşitul anului 1953, datorită lui Constantin Daicoviciu3 • „Cercetînd
notiţele şi însemnările păstrate de pe timpul cînd, în calitate de asistent,
colaborasem la descifrarea diplomei" - mărturiseşte savantul dispă
rut - „am dat de copia textului ce se afla săpat pe exteriorul diplomei,
copie suficient de bună şi exactă pentru a cunoaşte esenţialul conţinu
tului"4. Pe baza acestei copii imperfecte, C. Daicoviciu a publicat diploma,
însoţind-u de cuvenitul comentariu istoric, convins că aduce, după cum
însuşi o ,spune, „un serviciu ştiinţei istorice publicînd, împotriva voinţei
deţinătorului diplomei, acest document, chiar cu unele lipsuri de detaliu
neînsemnate. Aceasta cu atît mai vîrtos, cu cît originalul ar putea fi
pierdut pentru totdeauna sau tăinuit pînă la infinit de cel care-l deţine,
în dauna cunoaşterii cit mai exacte a istoriei patriei" 5 .
Din fericire, temerile lui C. Daicoviciu nu s-au adeverit. Intrarea
diplomei în patrimoniul Muzeului naţional roman a permis lui Giovanni
Fomi s-o publice în mod complet, îndreptînd erorile care se strecuraseră
în copia din 1929 a lui C. Daicoviciu şi discutînd documentul într-un
amplu comentariu epigrafie şi istoric 6 •
Diploma, datată la 29 iunie 120, a fost eliberată soldatului Baric 7
din corpul de arcaşi palmyreni, care se afla pe atunci în Dacia Superioară, guvernată de Iulius Severus.
' Em. Panaitescu, în ACMIT, 1929, p. 324; Idem, în Atti del li Congresso
Nazionale di Studi Romani, I, Roma, 1931, p. 174; Idem, în Rendiconti della Pontificia Accademia di Archeologia, VII, 1930-1931, p. 199-200.
2 Vezi G. Forni, in Athenaeum, Nuova Serie, XXXVI, I-IV, 1958, p. 4.
3
4

5

C. Daicoviciu, in SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 541-555.
Idem, op. cit., p. 451.
Ibidem.

a G. Forni, op. cit„ p. 3-29.
7 Idem, op. cit„ p. 14. Este greşită, în acest caz, fonna Baricius,
Russu, în IDR, I, 1975, p. 82 şi 85.
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Data diplomei, ca şi numele martorilor, îi asigură identitatea nu
numai de conţinut, ci şi de formulare (bineînţeles, cu excepţia numelui
soldatului titular) cu un document analog, provenit de la Porolissum~.
Această diplomă are însă o istorie mai complicată, asupra căreia voi stărui.
Diploma, foarte incompletă, constă din două fragmente, care au fost
descoperite în locuri diferite. Unul, aparţinînd tăbliţei I, a fost găsit
în săpăturile din anul 1908 ale lui A. Buday la castrul de pe dealul
Pomet (Porolissum); celălalt, aparţinînd tăbliţei a II-a, a fost descoperit
în zidul unei clădiri din cadrul castelului Wesselenyi din Jibou (jud.
Sălaj). Ambele fragmente au fost publicate de A. Buday9 , fără ca editorul să-şi dea seama de apartenenţa lor la unul şi acelaşi document. Meritul de a fi stabilit că este vorba de fragmentele celor două tăbliţe ale
aceleiaşi diplome îi revine lui Constantin Daicoviciu.
După cum singur o spune, savantul clujean primise, în anul 19J4, o
scrisoare de la Herbert Nesselhauf, însărcinat cu publicarea volumului al
XVI-lea din Corpus Inscriptionum Latinarum, prin care i se cerea să
examineze din nou primul fragment de diplomă descoperit la Porolissum
şi păstrat în colecţia arheologică a Institutului de Studii Clasice din
Cluj. C. Daicoviciu a comunicat lui H. Nesselhauf rezultatele observaţiilor sale, rezervîndu-şi dreptul de a le publica, ceea ce a şi făcut în
studiul La premiere division de la Dacie 10 •
In primul rînd al fragmentului cu pricina (tabella I extrinsecus),
A. Buday nu reuşise (nici nu era posibil în anul 1909) să descifreze numele soldatului titular al diplomei, dar văzuse bine ultima literă (A) a
numelui tatălui acestuia, litera F (= filius) şi apoi literele PA, pe care
le întregise, cu îndoială, dar corect, în PA (lmyra). C. Daicoviciu, văzînd
terminaţia nelatină, în A, a numelui tatălui aflat în cazul genetiv, a avut
ideea să compare fragmentul cercetat cu celălalt fragment publicat de
A. Buday, în care numele respectiv era cit se poate de clar: Alapatha;
el a constatat că resturile de litere de pe primul fragment (se păstrase
numai partea lor inferioară) se potriveau perfect cu acest nume. In felul
acesta, se dovedea că fragmentul descoperit la Porolissum reprezintă
tabella I, iar cel descoperit la Jibou tabella II ale aceleiaşi diplome
militare.
Pe cealaltă faţă a fragmentului de la Porolissum (tabela I intus a
diplomei). A. Buday crezuse că recunoaşte, în rlndul 1, literele SI,
punîndu-le în legătură cu alla Siliana; în rindul al doilea, el întregea bine
literele CIA SVPE în Dacia Superiore; în rîndul al treilea, el citea, la
sfîrşitul unui cuvînt, literele NERO şi afirma că trebuie să fie ultima
parte a numelui prefectului care comanda ala Siliana; literele următoare
- CI - le interpreta corect ca începutul cuvîntului civitatem; în sfirşit,
în rîndul al patrulea, el credea că vede literele VS QV şi le interpreta
ca ·sfirşi1tul, respectiv înceiputiul, L'llvintelor uxoribus quas.
8

CIL XVI 68; IDR, DiplD VI.
Primul in ErdM, XXVI, 1909, p. 26-28; al doilea în DolgSz, I, 1925, p. 26-27.
to C. Daicoviciu, în AISC, II, 1933-1935, p. 71-77.

9
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Lectura lui C. Daicoviciu se deosebea de cea a lui A. Buday în mai
multe privinţe. Savantul clujean afirma că cele două litere din rindul 1
sînt SA, trebuind a fi întregite în sagittarii, în rîndul al treilea, el observa
cu dreptate că: a) nu are ce căuta acolo, la mică distanţă de cuvintele
Dacia Superiore, numele unui comandant de trupă, ci numele guvernatorului provinciei; b) terminaţia acestui nume nu era NERO, ci VERO,
care se putea întregi în mod firesc în Julio Severo; în rîndul al patrulea,
C. Daicoviciu vedea numai trei litere - SQV - şi le întregea, cu semnul
întreibămi~. în posterisque.
După cum a arătat G. Forni pe baza diplomei de la Căşei 11 , C. Daicoviciu greşea în două privinţe. In rîndul 1, literele sînt SY şi trebuie
completate în Syria, iar în rindul al patrulea grupul de litere SQV urmează a fi întregit în iis quorum. Totuşi, savantul clujean avusese dreptate g~ndindu-se la o trupă de arcaşi, căci titularul diplomei, Hamasaeus,
fiul lui Alapatha, făcea parte din unitatea de Palmyreni sagittarii ex
Syria. Şi mai ales avea C. Daicoviciu dreptate în ceea ce priveşte numele
guvernatorului provinciei Dacia Superior în anul 120 e.n.: Iulius Severus.
Lectura propusă de C. Daicoviciu a fost acceptată încă atunci de
unii, pusă sub semnul întrebării de alţii. R. Syme, de exemplu, o găsea
convingătoare 12 . In schimb, H. Nesselhauf o privea cu rezerve: „nomen
Iulii Severi supplere voluit Daicovici. Sed Severus inter annos demum
124 et 127 provinciae Daciae praefuisse videtur"' 3 . Cit despre A. Stein,
el pare să fi avut vreo informaţie de la Em. Panaitescu, deoarece, după
ce acceptă lectura VERO în loc de NERO şi semnalează acordul lui
R. Syme cu întregirea propusă de C. Daicoviciu, scrie: „Die Vermutung
ist jetzt durch ein neues Militărdiplom von A1s6-Koscily gesichert, das
E. Panaitescu publizieren wird"t4.
Această stare de incertitudine n-a durat prea mult. Publicarea diplomei de la Căşei de către C. Daicoviciu în 1953, urmată de aceea, mai
completă şi mai exactă, a lui G. Forni, a confirmat lectura propusă de
savantul clujean pentru numele guvernatorului Daciei Superioare din
diploma de la Porolisum. „Prin noua diplomă de la Căşei prin urmare",
scria C. Daicoviciu, „unele fapte deduse pe baza unor combinaţii logice,
totuşi ipotetice, se dovedesc ca reale" 15 • La rîndul său, G. Forni spunea:
„H diplcma di Că.şei costituisce in ordine di tempo, il primo documente
che ricordi la provincia della Dacia Superior, di cui ci fa conoscere anche
il suo primo legato di rango pretorio nella persona di Giulio Severo ... ,
fornendo la conferma dell'interpretazione [sub Julio Se]vero proposta dal
G. Forni, op. cit., p. 10 şi n. 13.
R. Syme, în Laureae Aquincenses, I, Budapest, 1938, p. 278; „ ... the identity
of the first praetorian governor of Dacia Superior have recently been established
in convincing fashion; Julius Severus was legate in the year 120 - presumably
Sex. Minicius Faustinus Cn. Julius Severus (cos. suff. 127)".
13 H. Nesselhauf, în CIL XVI 68, n. 3.
14 A. Stein, Die Reichsbeamten von Dazien, Budapest, 1944, p. 19.
15
C. Daicoviciu, în SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 544.
11
12
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Daicoviciu al diploma n. 68, contro i dubbi avanzati in proposito dal
Nesselhauf" 16 .
S-ar fi putut părea că problema era elucidată şi dosarul diplomei
de la Porolissum închis. Dar iată că, recent, el a fost redeschis de către
I. I. Russu, care deplasează dezbaterea de pe tărîmul ştiinţific, unde nu
mai avea ce adăuga, pe cel etic. Bpigrafistul clujean folos~te aproape
o pagină întreagă din /DR I (incluzind în aceasta şi o copioasă notă)
pentru a-l învinui pe C. Daicoviciu că a propus întregirea fragmentului
de diplomă descoperit la Porolissum utilizind copia diplomei de la Că~ei
pe care o aveat 7 •
I. I. Russu afirmă că gruparea celor două fragmente ale diplomei
din 29 iunie 120 de al Porolissum s-a făcut de către C. Daicoviciu „cu
întregirea şi lectura după DiplD V 18, care era cunoscută şi utilizată de
autorul studiului La premiere division de la Dacie şi fără de care era
imposibil a se da celor două fragmente disparate lectura cu atîta certitudine cum apărea în AISC II, spre uimirea şi nedumerirea tuturor specialiştilor occidentali; CIL XVI 68 şi Suppl. p. 215; Athenaeum, XXXVI,
1958, p. 10" 19 .
Afirmaţiile lui I. I. Russu nu sînt atît de convingătoare pe cit vor să
pară, căci nu se poate înţelege de ce C. Daicoviciu, utilizînd diploma
de la Căşei, a greşit în întregirile propuse în rîndurile 1 şi 4 din fragmentul de la Porolissum. Cit priveşte „mirarea şi nedumerirea tuturor
specialiştilor occidentali", afirmaţia lui I. I. Russu este pur şi simplu
inexactă: după cum s-a văzut mai sus, R. Syrne a considerat întregirea
Iulio Severo convingătoare, iar H. Nesselhauf nu făcea decit să formuleze, cum chiar I. I. Russu spune ceva mai încolo, „unele nedumeriri
fireşti"; la G. Forni, în locul citat de I. I. Russu, nu există nici urmă de
„mirare şi nedumerire", ci numai menţionatele corecturi aduse lecturii
lui C. Daicoviciu.
Epigrafistul clujean revine însă la atac şi, referindu-se din nou la
rezervele formulate de H. Nesselhauf, scrie: „asemenea îndoieli apăreau
necesare pentru un spirit critic ca H. Nesselhauf care, în 1936, nu avea
„notiţele şi însemnările păstrate de pe timpul cînd [a. 1929], în calitate
de asistent, colaborasem la descifrarea diplomei ... " Se pare, deci, că
I. I. Russu îl consideră lipsit de spirit critic pe R. Syme, care acceptase
de la început lectura lui Constantin Daicoviciu.
Nu mai insist asupra altui pasaj, în care epigrafistul clujean califică
anumite afirmaţii ale lui C. Daicoviciu dintr-un alt artico121 drept „paradoxuri care se bat cap în cap" 22 , nici asupra ironiei lipsite de eleganţă
cu care strecoară semne de exclamare între paranteze patrate în textul
G. Forni, op. cit., p. 29.
I. I. Russu, în IDR, I, 1975, p. 85-86 şi nota 1.
ie Diploma din 29 iunie 120 de la Câşei.
19 I. I. Russu, op. cit., p. 85.
20 Ibidem.
21 C. Daicoviciu-L. Groza, în ActaMN, II, 1965, p. 137, notele 5-6.
zz I. I. Russu, op. cit., p. 86, nota 1.
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citatelor din H. Nesselhauf şi A. Stein 23 • Dar nu este lipsit de interes
să observ că la savanţi străini, ca H. Nesselhauf în 1955 2 4 sau G. Forni
în 195825 , nu se pot găsi nici un fel de insinuări răuvoitoare de genul
celor amintite mai sus, deşi, în cazul celui de-al doilea, studiul său ar
fi găzduit mai firesc accente polemice decît un corpus ca lnscriptiones
Daciae Romanae. Este adevărat că în 1958 Constantin Daicoviciu mai
trăia şi ar fi putut răspunde ...
Să admitem însă că savantul clujean ar fi utilizat, în răspunsul dat
lui H. Nesselhauf şi în studiul La premiere division de la Dacie, copia
diplomei de la Căşei sau măcar amintirile sale despre textul acesteia. Ce
altceva ar fi trebuit să facă? Era evident că nu putea publica diploma,
care-i aparţinea ştiinţific lui Em. Panaitescu, şi nici nu avea dreptul
să se refere la ea. Ar fi fost mai bine să-l lase pe H. Nesselhauf să
persiste în eroarea lui A. Buday şi să caute zadarnic un guvernator al
Dadei Superioare, al cărui nume să se sfîrşească în „nero''? Ar fi
cîştigat ceva ştiinţa istorică dacă ar fi trebuit să aştepte pînă în 1953
sau chiar 1958 pentru a afla, fie şi ca o presupunere, că Iulius Severus
a fost primul guvernator al Daciei Superioare încă în 120? Indîrjirea
manifestată de I. I. Russu în această ahestiune este de-a dreptul stranie,
mai ales dacă se ia în considerare şi faptul că el nu are nici un cuvînt
de blam faţă de acelfl care a scos diploma ilegal din ţară, a tăinuit-o,
fără s-o publice, timp de decenii şi, în sfîrşit, a vindut-o unui stat străin.
Indiferent de intenţiile epigrafistului clujean, îndirjirea sa pare a urmări
negarea meritelor pe care şi le-a cîştigat C. Daicoviciu faţă de ştiinţa
istorică prin reconstituirea corectă a numelui legatului în fragmentul de
diplomă descoperit la Porolissum.
Concluzia poate părea aspră. Din păcate, ea este justificată şi de
faptul că, în aceeaşi lucrare, I. I. Russu opreşte enumerarea epigrafiştilor
români la Gr. Tocilescu şi V. Pârvan, nemenţionînd aşadar numele lui
C. Daicoviciu, M. Macrea, Gr. Florescu, dar declarind că n-a omis „persoane, materiale şi date esenţiale" 26 • Mă tem că un asemenea procedeu
se împacă greu cu principiul suum cuique tribuere.
E drept că, în această situaţie, învăţaţii români omişi se află uneori
într-o ilustră companie. Attilio Degrassi, de exemplu, îşi vede preluată
importanta idee că numele Darnithithi din diploma din 11 august 106
de la Porolissum este un toponim 2 i, fără ca să fie citat2s. De acelaşi tra23 Idem, op. cit., p. 85; „supplere voluit (!] Daicovici"; p. 86 nota 1; „Die Vermutung ist jetzt [ !] durch ein neues Militărdiplom ... gesichert".
21 ln CIL XVI, Suppl., p. 215.
25 G. Forni, op. cit„ passim.
26 I. I. Russu, op. cit., p. 60.
27
A. Degrassi, în Epigraphica, IV, 3, 1942, p. 161.
28
I. I. Russu, op. cit., p. 72. Studiul lui A. Degrassi este menţionat, e drept,
la bibliografia generală a diplomei (din care nu reiese însă nici caracterul, nici
însemnătatea lui), dar şi atunci cu paginile greşit indicate: 152-153 în loc dP
158-162.
2
9 H. Daicoviciu, în ActaMN, XIII, 1976, p. 655.
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tament au parte şi nume mai puţin vestite, după cum am mai avut
prilejul s-o arăt29.
Deşi deloc îmbucurătoare, asemenea exemple nu trebuie să descurajeze pe nimeni. Istoria ştiinţelor despre antichitate va aşeza, mai curind
sau mai tîrziu, pe fiecare truditor pe ogorul lor la locul care i se cuvine.

HADRIAN DAICOVICIU

SUUM CUIQUE

(Re sume)

L'auteur reconstitue l'histoire de la publication et de l'interpretation de deux
diplomes militaires de la Dacie: le dipl6me de Căşei et le diplome de Porolissum,
tous les deux dates le 29 juin 120 de n.ere. Cette reconstitution sert â confondre
Ies critiques formulees par I. I. Russu â l'encontre de C. Daicoviciu; en effet, dans
IDR, I, 1975, p. 85-86 et n. 1, I. I. Russu, accuse C. Daicoviciu d'avoir utilise,
pour la reconstitution du nom de Iulius Severus, gouverneur de la Dacic Superieure,
dans le fragment de diplome decouvert â Porolissum, la copie du diplOme de Căşei,
trouve au cours des fouilles dirigees par Em. Panaitescu, copie que le savant
disparu avait dans sa possession.
L'auteur demontre que: a) les accusations de I. I. Russu ne sont pas prouvees
et b) meme si la copie a ete reellement utillsee, C. Daicoviciu a rendu un grand
service ă la science historique, en portant â la connaissance des specialistes le
nom du premier gouverneur de la Dacie Superieure pres de vingt ans avant la
publication du diplome de Căşei qui a definitivement resolu le probleme.
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DIE STARCEVO-CRIŞ -

KULTUR (ALLGEMEINE FRAGEN)

Mit dieser Kultur beginnt, unserer Meinung nach, das Neolithikum
in der Klissura (Gegend am Eisernen Tor) und im Donaugebiett. Ihr
Ursprung ist sildlich und steht in Verbindung mit den Phănomenen,
welche die Kulturen Protosesklo2 , Nea Nioomedeia3 urud Karanovo J4 hervorgerufen haben. Diese Phănomene wieder sind genetisch mit den
Anfăngen der Kulturen mit bemalter Keramik aus dem Vorderen Orient
verbunden 5 .
·
Als ălteste Funde aus dem Karpaten-Donaugebiet sehen wir diejenigen von Gura Baciului I, Cîrcea I und das Material aus dem Donja
Branjevina II - Horizont an, wekh letzteres sich in sekundărer Posi tion befindetr,. Dergleichen Funde wurden vorderhand in der Klissura
nicht gemacht. Was fi.ir dieses Gebiet das angebliche Entstehen des
Neolithikums aus dem Horizont Lepenski Vir - Schela Cladovei betrifft,
sehen wir es durch die vorhandenen stratigraphischen Beobachtungen
nid1rt bestătigt. Der ălteste Starcevo-Criş Fundstoff Lepenski Vir III
hat Eintsprechngen zu Dubova
Cuina Turcului (Criş I); dieser
wiederum ist zeitgleich mit den Funden aus dem Horizont (End-) Cîrcea I,
Nach-Gura Baciului I, ein Horizont, in dem die weil3e geometrische
Bemalung vorherrscht, wăhrend die WeiBbemalung mit Motiven aus
groBen oder kleinen Tupfen im Verschwinden ist und die Machart der
Tonware fast alle Merkmale dieses Horizonts aufweisF.
Gegen die Annahme der Entstehung des Neolithikums in der Klissura aus den Kulturen vom Typ Lepenski Vir - Schela Cladovei sprechen
einige Beobachtungen:
1 N. Vlassa, în ActaMN, IX, 1972, S. 7-28; ders., PZ, 47, 2, 1972, S. 174-194;
Gh. Lazarovici, Gornea, Preistorie, S. 33 ff, siehe auch die einschlăgige Llteratur.
2 Vl. Milojcic, Hauptergebnisse der deutschen Ausgrabungen in
Thessalien,
Bonn; 1960, S. 10; D. SrejoviC, Fundamenta, A, 3, Koln-Wien, 1971; ders„ NCB,
S. XIX; R. D. Theocharis, Neolithic Greece, Athen, 1973, S. 47; S. Dimitrijevic,
Materialj, 10, 1974, S. 95.
3 R. Rodden, in Balkan Studies, 5, 1964, 121-122.
4 G. I. Goorgiev, in ZfA, 1, 1967, 14-15.
5 R. Rodden, a.a.O„ S. 122.
6 Gegenbeweise vgl. Lazarovici, in Banatica, III, 1975, S. 9-11; ders., in
FestPittioni, Wien, 1976, S. 204-205.
J Ebda; ders„ Gornea, Preistorie, S. 12-14, 34-36.
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Die Gegenden, wo sich Trăger der Lepenski Vir - Schela Cladovei - Kultur ansiedeln sind fi.ir den Fischfang und durchaus nicht fi.ir
Ackerbau geeignet.
- Alle Siedlungen von der Art Schela Cladovei beschlieBen ihre
Entwicklung mit einer Starcevo-Criş II - Tonware (IIB nach Lazarovici 1977).
- In ausgedehnten Zonen des Eisernen Tores, in den Niederungen
am linken Donauufer (Pojejena - Moldova, Gornea-Liubcova, Orşova),
wo das Gelănde fi.ir Ackerbau gi.instig ist, gibt es ăltere oder ebenso
alte Starcevo-Criş - Funde, wie die aus den Siedlungen vom Typ Schela
Cladovei.
- Die Siedlungen vom Typ Schela Cladovei entwickeln sich nicht
zu einem Neolithikum mit Keramik, sondern sie „neolithisieren" sich
unter dem Ansto6 des Keramik-Neolithikums, wobei sie eben die ihnen
eigenti.imlichen Elemente einbi.iBen. Ihrerseits i.ibermitteln sie der Starcevo-Criş-Kultur die Horn- und Knochenbearbeitung; dies geschieht zur
Zeit des Hohepunktes der Kultur, nicht an ihrem Beginn, wie es im
Fall eines ortlichen Ursprungs zu erwarten wăre.
Es gibt auch noch - bezogen auf einen weiten Raum - andere
Gegenbeweise, die uns veranlassen, die Theorie der Entstehung des
Neolithikums in der Klissura und dem Donaugebiet aus epipaleolithischen
Siedlungen vom Typ Lepenski Vir - Schela Cladovei abzulehnen 8•
Die Entwicklung der Starcevo-Criş-Kultur in der Klissura folgt dem
allgemeinen Lauf des Aufstiegs dieser Kultur in einem weiteren, dem
balkanischen Raum. Die ăltesten Phasen - nach der Art Gura Baciului I - fehlen 9 • In diesem Horizont findet, unserer Meinung nach, der
Verfall der Siedlung von Lepenski Vir und die „Neolithisierung" der
i.ibrigen Siedlungen dieser Kulturgruppe statt. Elemente dieser ersten
Etappe werden der Etappe Cuina Turcului I, Lepenski Vir III a 1 i.ibermittelt; diese sind mit Gura Baciului II zeitgleich, doch sind die beiden
ersteren Siedlungen im Aufstieg, wăhrend Gura Baciului sich im Abstieg
befindet1°. Dieser zweiten Etappe, wahrscheinlich einem etwas spăteren
Horizont, gehoren die Niederlassungen von Gornea - Căuniţa de Sus
urui Pojejerua Nucet an. Die i.ibeirigen SD.ecilrungen der m.'iSSUlrla fiaiNen
in die Zeit der hochsten Bli.ite der Starcevo-Criş-Kultur (IIB-IIIB);
diese Siedlungen wurden în Cuina Turcului II, Peştera lui Climente,
Gomea - Căuniţa de Sus und Locurile Lungi, Liubcova, Ostrovu Golu I
und II, sowie Schela Cladovei festgestellt 11 •
8 Die Phanomene stehen mit denen vom Balkan in Verbindung, vgl. Anm. 1-6
und, Handbuch, II, 1968 S. 85-91.
9 Vereinzelte Elemente gibt es in Cuina Turcului, siehe Al. Păunescu, in
Tibiscus, V, 1978, (Ms.).
10 Die Malerei verfallt, die halbfeine Tonware ist monochrnrn. Unveroffentlichtes Material. Mitteillung N. Vlassa, siehe auch Anm. 1.
11 Gh. Lazarovici, Cultura Starcevo-Criş în Banat, Diplomarbeit,
Cluj, 1968
(Ms.); ders., in ActaMN, VI, 1969, S. 21-24; E. Comşa, in SCIV, XVI, 3, 1965,
S. 545-551; ders., in SCIV, XVII, 2, 1966, S. 355-361; MFME, 1969, 2, 29-38;
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Das Ende der Starcevo-Criş-Kultur in der Klissura wurde durch
clas Erscheinen der Vinea-Kultur verursacht. Aus diesem Grund bricht
bei einer Reihe von Siedlungen (Gornea - Locurile Lungi, Pojejena,
Liubcova) die Entwicklung in der III. Phase ab 12 • In den Siedlungen,
deren Entwicklung auch nach der Ankunft der Vinca-Kulturtrăger weitergeht, erscheinen importierte Vinca-Elemente oder Anzeichen einer Synthese13. Die Vinea-Starcevo-Criş - Uberschneidungen ermi:iglichten es
uns, die Entwicklung der Phase A der Vinca-Kultur genauer zu umreiBen14, die Erscheinungen zu verstehen und die Kundgebungen, sowie
das Ende der Starcevo-Criş-Kultur auszudeuten. Heute kann man erachten, daB die friihesten ĂuBerungen der Vinca-Kultur in der zweiten
Hălfte der III. (III B) Phase beginnen, wăhrend in der IV. Phase Material
zutage tritt, das bereits eine Uberschneidung von Vinca-Starcevo-Criş
aufweist und das wir mit der Bezeichnung Starcevo IV belegten; in
diesem Horizont erscheinen auch Elemente von der Art Karanovo II
(Horn-Henkel, Kannelilren, brăunliche Tonware, Doppelkegelstumpfformen, sandhaltiger Ton usw.). Niederlassungen, die diese Uberschneidungen
aufweisen, sind Ostrovu Golu III.-IV. Schicht, Moldova Veche, Gornea
- Căuniţa de Sus 15.
Die Entwicklung der Starcevo-Criş-Kultur dauert von der zweiten
Hălfte des 6. Jahrtausends v.u.Z. bis zur Mitte des 4. Jahrtausends v.u.Z.,
an manchen Orten vielleicht auch lănger. Bei Deutung der Entwicklung
neolithischer Gemeinschaften sind zwei Aspekte zu beachten: ei gibt
gro13e Niederlassungen - Hauptsiedlungen - wo der Entwicklungsprozess dynamisch vor sich geht und einem gewissen Umkreis seinen
Sternpel aufdrrilckt und k!leinere - Nebensiedlungen - mit Retardationserscheimmgen, die sich auch hăufig in einer Riickentwicklung befinden.
Die Starcevo-Criş-Kultur umfa13t die Periode des Frilhneolithikums,
die Vinea-Kultur hingegen die Periode des entwickelten Neolithikums.
Die Etappe der Starcevo-Criş - Vinca - Uberschneidungen milssen als
Ersoheinung fortlaufender Entwicklung betrachtet werden.
Die Siedlungen der Kultur sind auf den breiten Donauterrassen, în
den obgenannten Niederungen, rnanchmal sogar im Uberschwemmungsgebiet (Gornea - Locurile Lungi, Liubcova) gelegen, weiters auf den
mittleren Donauterrassen (Gornea - Căuniţa de Sus, Moldova Veche,
Pojejena, Schela Cladovei), auf Inseln (Ostrovu Golu}, in Hohlen (Peştera
ders., in The Iran Cate Complex Atlas, Bucureşti, 1972, Neolithic, S. 205-206;
M. Davidescu, in RevMuz, 6, 1966, S. 547-548; V. Boroneanţ, in Comunicări, 1968,
VII; ders„ in Actes VII CISPP, Prag, 1970, S. 407-410; P. Roman, V. Boroneanţ,
in Drobeta, I, 1974, S. 117-128.
12 Gh. Lazarovici, in ActaMN, VI, 1969, Abb. 12.
13 Ders„ in Cornea, S. 65--71.
14 Ebda, S. 43-80 und Literaturnachweis.
15 Ders„ in ActaMN, VI, 1969, S. 23, Abb. 10/6, 10, 12-15; 4/28-31, 11/4-7, 10;
ders„ in ActaMN, VII, 1970, S. 477, 480, Abb. 5, 9 9; ders„ in ActaMN, VIU, 1971,
S. 409 ff; ders„ in Actes VII/e CISPP, II, Belgrad, 1973, S. 462; ders„ in Banatico,
111. 1975, S. 11-12, Taf. V; ders„ in FestPittioni, Wien, 1976, S. 205-206, 208, Abb.
5; dcrs„ in Cornea, S. 65-68.
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lui Climente,
Turcului).

Peştera

Veterani u.a.), sowie unter Felsen [abri] (Cuina

Die Behausungen sind: W ohngruben (Pojejena, Moldova Veche, Gornea - Locurile Lungi, Liubcova, Ostrovu Golu I-II), Hi.itten mit Wănden
aus Ruten mit ein wenig Lehmbewurf (Moldova Veche, Gornea - Locurile Lungi) und groBe Wohnhăuser mit Holzwănden auf einem, aus einer
Steinplattfonn gebildeten Fundament (Ostrovu Golu III-IV, Schela Cladovei II). Die Gerăte sind aus poliertem Stein (Schuhleistenkeile, trapezfărmige Beile), weiters geschliffene Feuersteinklingen, Kratzer, Obsidianklingen. In den spăteren Phasen treten zahlreichere Werkzeuge aus
Horn und Knochen auf. Die Plastik ist in den frilhen Phasen wenig
vertreten. Am hăufigsten sind Amulette vom Stierkopf-Typ (bucrânes),
die in Dubova - Cuina Turcului 16 gefunden wurden, mit Analogien im
Eisernen Torgebiet in Lepenski Vir 17 , weiters in den benachbarten Orten
Kozluc 18 , Grivac 19 , Donja Brauijevina II 20 , fast alle im gleichen chronologischen Horizont.
Anthropomorphe Statuetten kennt man aus den Funden von Dubova21, Moldova Veche 22 , Gornea 23 und Ostrovu Golu 24; die letztgenannten
sind von der Vinea-Kultur beeinfluBt. Ganz erhaltene anthropomorphe
GefăBe gibt es nicht; nur der Unterteil eines anthropomorphen GefăBes
aus Ostrovu Golu 25, einen FuB darstellend, wurde gefunden. Vielleicht
ebenfalls durch die Vinea-Kultur in Umlauf gebracht sind die KieselIdole (pebbel idols), die in der Siedlung von Ostrovu Golu entdeckt
wurden 26 . Die Kultaltăre der Frtihzeit haben eine halbrunde Schale, die
von der Vinca-Kultur beeinfluBten dreibeimgen Altăre der letzten Phasen
haben einen Tisch mit dreieckiger Vertiefung 27 •
AL Păunescu, a.a.O.
D. Srejovic, Lepenski Vir, Belgrad, 1969, S. 163, Abb. 43/1-2, 4-5; B. Jovanovic, in Starinar, XVIII, 1967, S. 19-20.
1~ Ebda, S. 20.
19 J. Nandris, in MAN, Bd. 5, Nr. 5, 2, 1970, S. 190 ff; ders., in Bulletin, 12,
1975, S. 71 ff.
20 S. Karmanski, Z,.tvenici, statueti i amuleti sa lokaliteta Donja Branje1'ina,
Odzaci, 1969, S. 49, Taf. XVI/8-11; Schicht 111'-II', S. 50, Taf. XVl/14-16; ders.,
Ornamentika na keramici sa lokaliteta Donja Branjevina, Odfaci, 1975, Abb. 3/13.
" 1 C. S. Nicolăescu-Plopşor, M. Davidescu, V. Boroneanţ, in SCiV, XVI, 2,
1965, S. 409; E. Comşa, in MFME, 1969, 2, S. 30.
22 Unveroffentlichtes Material. Kreismuseum Reşiţa, Inv. Nr. A. 26.186-187,
A. 26. 299. Darauf bezieht sich Gh. Lazarovici, in Comori Arheologice, Bucureşti,
1978, S. 24-25, 62.
23 Gh. Lazarovici, in ActaMN, VI, 1969, S. 18-21, Abb. 10/6, 10, 12; ders.,
in .tlctaMN, VIII, 1971, Abb. 2/12-13, 3/27.
24 Ders., in ActaMN, VI, 1969, S. 19, Abb. 10/6, 10, 12-15, 11/7, 10; ders.,
in Banatica, III, 1975, Taf. V; ders., in FestPittioni, Wien, 1976, Abb. 5/1-4.
25 P. Roman, V. Boroneanţ, a.a.O., S. 127, Taf. VI/2.
2G Gh. Lazarovici, in ActaMN, VI, 1969, S. 6, Anm. 29; ders., in ActaMN,
VIII, 1971, Abb. 2/23.
27 Ders., in ActaMN, VI, 1969, Abb. 8/9-15; ders., in ActaMN, VIII, 1971,
S. 410, 4/1-6; ders., Cornea, S. 61-62.
IG
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Die Tonware der Frilhphasen ist einfarbig (monochrom) mit Motiven
(grnBe und kleine Tupfen) in weiBer Bemalung. Spater, in der II. Phase
erhalten sih die weiBbemalten Verzierungen; die Gebrauchsware ist im
Jmpresso-Stil (Zwickel, Finger- und Nageleindrilcke) verziert und noch
immer monochrom. In der III. Phase entwickeln sich plastische Verzierungen, besonders Barbotin (Schlickbewurf), <loch bleiben die ImpressoMotive auch weiterhin bestehen; dunkelfarbige Bemalung (gerade Linien,
Girlanden, Spiralen) herrscht vor; Ritzverzierungen werden immer haufiger. In der IV. Phase bevorzugt man Ritzvervierungen, Barbotin, weniger
Fingereindrilcke und spiralische Bemalung2s.
Fur alle Etappen gibt es chronologische oder genetische Verbindungen zu den si.idlichen Gebieten: die I. und II. Phase zu Proto- und
Vorsesklo, die II. und III. Phase zu Sesklo, die Phasen III/IV zu Fri.ihDimini (Tsangli und Arapi)29.

GHEORGHE LAZAROVICI

25 Ders., Cornea. 1977, S. 31-48.
w Ebda, S. 49-50, 79.
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PLASTICA VINCIANA DE LA GORNEA

Faza A a culturii Vinca, civilizaţie superioară pe deplin formată,
trăsături definite, care o deosebesc de cultura Starcevo-Criş, aflată în
plină evoluţie în momentul sosirii purtătorilor civilizaţiei vinciene, reprezintă cel mai timpuriu orizont în regiunea dunăreană 1 • Unul din epicentrele noii civilizaţii, care se va impune treptat civilizaţiei anterioare,
acoperind-o în bună măsură2 , îl reprezintă aşezarea de la Gornea (comuna
Sicheviţa, judeţul Caraş-Severin), care este una din cele mai importante
cu

aşezări

Vinca A, atît prin poziţia cit şi prin vechimea sa, avînd întinse
cu aşezări şi civilizaţii contemporane: Starcevo-Criş tîrziu, Vrsnik,
Amzabegovo, Paradimi, Dikili Tash 3 •
Primele descoperiri din hotarul satului Gornea, aparţinînd epocii
neolitice, sînt făcute în primăvara anului 1968 cu prilejul unei periegheze executate de Ilie Uzum şi Gheorghe Lazarovici, urmată de săpături
sistematice, care au fost întreprinse an de an, cercetările continuînd şi
în prezent4.
Pe baza observaţiilor de la Gornea şi a studierii altor descoperiri
de la acest orizont cronologic, Gh. Lazarovici împarte faza A a culturii
Vinca din sistemul lui Vladimir Milojcic în trei etape: A 1, A 2, A 3 , adîncind opiniile lui S. Dimitrijevic şi ale altor cercetătoris. Astfel, studiind
evoluţia materialului ceramic (factură, forme, ornamente), cercetătorul
clujean încadrează cele cca 40 de complexe descoperite în punctul „Cău
niţa de Sus" în etapele A ale culturii Vinea după cum urmează: pentru
A 1 complexele Bordei 21 b (bordei - în continuare notat cu B), şi B 13 ;
pentru A 2 - B9 , B 15 , B 16 , B21c, B311 B32 , iar pentru A 3 cele mai caraoteristice
sînt complexele P 3 (platforma), Bm B 18 , B 26 , B 20 , B 34 , B 35 • In alte cornrelaţii

1 Gh. Lazarovici, în Banatica II, 1973, p. 30; Idem, în Banatica IV, 1977, p. 22;
Idem, în Gornea, Preistorie, 1977, p. 49.
~ Idem, în Banatica, III, 1975, p. 12-15; Idem, în Fest Pittioni, 1976, p. 206208; idem, în Banatica IV, 1977, p. 22-24; Idem, în Gornea, Preistorie, 1977, p.

49-64, 71.
3 Ibidem, p. 70.
4
Ibidem, p. 19-28. Intreruperi au fost intre anii 1970-1973. Săpăturile pentru preistorie au fost conduse de Gheorghe Lazarovici, căruia îi mulţumim pentru
bunăvoinţa de a ne pune
5 Jdem, în ActaMN,

la dispoziţie însemnările pentru studiu.
VIII, 1971, p. 475; Idem, în Banatica I, IV, 1977, p. 22

urm.
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plexe sînt greu de separat elemente Vinea A de fenomenul de sinteză
Starcevo-Criş 6 , în B;-8 , P 4 şi altele.
Prin lucrarea de faţă încercăm să aducem cîteva contribuţii la clarificarea unor probleme legate de plastica celei mai vechi faze a culturii
Vinca. Avind în vedere că acest domeniu a fost prezentat în diverse studii
precum şi în lucrarea monografică despre Gornea 7 , fără a fi aprofundată
însă, credem că ne facem o datorie, adîncind studierea plasticii fazei
Vinca A..
Sursă istorică, prin contribuţia pe care şi-o aduce la reconstituirea
imaginii despre om şi a trăsăturilor sale psiho-spirituale în raport cu
concepţiile magico--religioase 8 , plastica vinciană este bogat ilustrată în
cuprinsul Banatului, începînd încă din fazele tîrzii ale culturii StarcevoCriş9.

Păstrată destul de fragmentar, plastica fazei Vinca A reprezintă
aproape 15% din totalitatea plasticii aparţinînd culturii Vinea de pe
teritoriul judeţului Caraş-Severin. Deşi schematizarea şi stilizarea figurinelor reprezintă o trăsătură esenţială 10 , uneori s-au păstrat proporţiile şi
raporturile dintre diferite părţi ale corpului omenesc 11 •
In stadiul actual al cercetărilor, plastica antropomorfă este reprezentată de figurine feminine în picioare, corespunzînd categoriei A, dup<1
sistemul de clasificare al lui Miluitin Gara.Sanin 12 şi respectiv categorici I
după sistemul lui Iosip Korosec şi Dragoslav Srejovic 13 .

TIPURI DE FIGURINE

Din numărul destul de mare de figurine antropomorfe păstrate întregi sau fragmentare (aproape 45), distingem următoarele tipuri sau
categorii:
I Figurine cu corp cilindric încadrate de Garasanin în categoria .4. 1 ,
iar de Korosec în la, care continuă tradiţiile neoliticului timpuriu 14 •
1. Figurină [(pl. IV /2), nr. inv. A 3487], din pastă fină de culoare că
rămizie, faţa triunghiulară, nas mic, rotund, ochii redaţi prin incizii oriG Idem, în ActaMN, VII, 1970, p. 409 şi urm; Idem, în Banatica II, 1973, p. 47_
p. 22; idem, în Gornea, Preistorie, 1977, p. 65-68.
1 Ibidem, p. 61.
s Eugen Comşa, în Apulum, XIII, 1975, p. 16.
9 E. Nagy, în AE 1911, p. 156; I. Kutzian, A Koros Kultura, 1944, p. 80; Gh.
Lazarovici, în ActaMN VI, 1969, p. 18, fig. 10; idem, în Banatica, III, 1975, fig.
3 /1-2, 4/1-2, 5 /1-5.
10 d. VI. Milojcic, în BSA, XLIV, 1949, p. 272.
11 cf.
Silvia Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României,..
1974, p. 89.
12 M. Gara;;anin, in Hronologija vincanske grupe. 1951, p. 16.
1a J. Koros, în Arheoloski radove i rasprave, vol. 1, 1959, p. 88; D. Strcjovic~
în IPEK, 21, 1964-1965, p. 31.
14 Vt. Markotic, în Adriatica, 1970, p. 74; D. Srejovic, op. cit., p. 28-42.
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zon tale, sexul prin incizie verticală, iar fesele printr-o proeminenţă orizontală; ornamente două incizii pe creştet şi trei incizii unghiulare
dispuse sub bărbie. Orizont Vinca A 3 •15 . Analogii pentru faţă, dar mai
ales pentru maniera de redare a ochilor în Grecia centrală 16 , destul de
apropiate la Turdaş 17 • S-ar putea să joace rol genetic pentru figurinele
de la Tărtăria 1 s.
2. Fragment figurină [(pl. X/2), nr. inv. A 3451], culoare brun-închis, bazinul redat printr-o proeminenţă fără incizie, sexul prin incizie
triunghiulară 19 • Analogii pentru maniera de redare a sexului, fenomen de
tradiţie Starcevo-Criş, la: Gura Văii2°, Drnokalacka Bara 21 .
3. Fragment figurină (pl. IV /1), din pastă cenuşiu-roşcată, fesele reprezentate prin proeminenţe separate prin incizie, secţiune aproape cilindrică22. Joacă rol genetic pentru figurina de la Liubcova 23 .
4. Fragment figurină (pl. 1/7), păstrată doar partea inferioară, pastă
<le cu}oare roşie-cărămizie 24 • Analogii la Tărtăria 25 •
5. Fragment figurină (pl. VIII/3), prezentînd un fel de talpă 26 .
6. Fragment figurină, (nr. inv. A 16.050), de asemenea prevăzută cu
talpă. Orizont Vinea A 127.
7. Fragment figurină (pl. 1/4), din pastă fină, de culoare cenuşiu
gălbuie, fese separate prin incizie, secţiune uşor ovală, cu talpă 28 .
8. Fragment figurină [(pl. II/4), nr. inv. A 22.869], pastă cărămizie,
faţă triunghiulară, nas mic, rotund cu două orificii, de o parte şi alta,
ochii - două incizii oblice. Nepublicat.
9. Fragment figurină [(pl. VIII/3), nr. inv. A 23.827], din pastă de
culoare cafenie, urmă de sin. Nepublicat. Analogii la Fratelia29.
15

Gh. Lazarovici, în Cornea, Preistorie, 1977, pl. LXV /4; Idem, în catalogul
româno-iugoslave: „Comori arheologice în regiunea Porţilor de
Fier";
Idem, în teză de doctorat (ms. - în continuare teză), fig. 10/A 24.
16 L. Franz, în IPEK, 1934, pl. 10/4.
17 M. Roska, Die Sammlimg Zs6fia von Torma,
Cluj, 1941, pl. CXXXIV /21,
CXXXVIl/5.
18 N. Vlassa, în Dacia N.S„ VII, 1963, p. 489, fig. 6/1-2.
19 Gh. Lazarovici, în Banatica, II, 1973, fig. 7/15; idem, în Gornea Preistorie,
1977, pl. LXV/15; idem, în teză, fig. 10/A 25.
20 P. Roman, V. Boroneanţ, în Drobeta, 1974, pl. VI/5, p. 122.
21 N. Tasic, E. Tomic, în Crnokalacka Bara, 1969, pl. VIII/14.
22
Gh. Lazarovici, în Banatica, II, 1973, pl. 7 /11; idem, în Cornea, Preistori~.
1977, pl. LXV/11; idem, în teză, fig. 20/A 11.
23 E. Comşa, în SCIV, 16, 3, 1965, p. 550, fig. 5.
24 Gh. Lazarovici, în Banatica II, 1973, fig. 7/10; idem, în Gornea Preistorică,
1977, pl. LXV /10; Idem, în teză, fig. B/10.
25 N. Vlassa, op. cit., p. 489, fig. 6/6-8.
26 Gh. Lazarovici, teză, fig. 20/B 12.
27
Ibidem, fig. 20/B 13; ne exprimăm regretul că nu am putut avea la dispoziţie piesele în totalitatea lor, precum şi datele necesare realizării unui catalog.
28
Gh. Lazarovici, în Cornea, Preistorie, 1977, pl. LXV /1; Idem, în teză,
fig. 20fA 1.
2 Colecţia Andrei Agatha, Timişoara.
expoziţiei
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I/1), nr. inv. A 3690],

prezintă

un mic

figurină,

(nr. inv. A 14.536)31.
orizont Vinca A332.
Aceleiaşi categorii de figurine cilindrice îi aparţin următoarele fragmente, din care s-a păstrat doar capul, prezentînd cu mici modificări
aceeaşi faţă triunghiulară, cu nasul redat printr-o mică proeminenţă rotundă sau conică, iar ochii prin incizii oblice sau orizontale.
1. Cap de figurină [(pl. II/3), nr. inv. A 3692]. Prezintă ca ornamente
două şiruri de orificii dispuse pe creştet şi pe ceafă 33 . Analogii pentru
faţă fără nas la Saboc3', pentru ornamente la Rîpaas şi Dimini36 •
2. Cap de figurină [(pl. II/6), nr. inv. A 3691], cu nas prelung, ochii
- două incizii oblice3 7 • Analogii pentru nas şi ochi la Za·rkovo IIP 8, numai pentru nas la Vrsac3 9 şi Fratelia4o.
3. Cap de figurină [(pl. II/2), nr. inv. A 3689], nas mic, rotund, ochii
- două incizii obliceu. Joacă rol genetic pentru figurinele de la Liubcova42. Analogii la Balta-Sărată 43 , Parţa 44 , Vinea - orizont Vinca B 1 41i~
Turdaş4 6 şi Fratelia' 7 •
4. Cap de figurină [(pl. II/1), nr. inv. A 14.498], faţa foarte prelungă.
nasul rotund în directă legătură cu ochii4 8• Analogii pentru ochi şi ceafă
la Tărtăria4 9 , Vrsac- Musik-kanal5°.
A doua mare categorie de figurine, multe păstrate în stare fragmentară, o reprezintă cea a figurinelor prismatice sau plate, la care apar
totuşi încercări timide de redare a detaliilor anatomice sau de steatopigie51.
Fragment
Fragment

figurină,

teză,

30

Gh. Lazarovici, în

Jl

Ibidem, fig. 20/c 3.
Ibidem, fig. 20/c 2.
Ibidem, fig. 20/B 4.
M. Vasilijevic, în AP, 10, 1968, p. 13-14.

J2
33
34

35
30

S.

Dumitraşcu,

în

fig. 20/B 16.

Lucrării ştiinţifice,

1972, p. 49-67.

Handbuch, II, 1968, fig. 134/1; I, p. 446.

Gh. Lazarovici, în teză fig. 20/B 1.
D. şi M. Garasanin, în Starinar, III-IV, N.S., 1954, fig. 38.
30 B. Milleker, în Starinar, XIII, 1938, p. 121, fig. 14/1.
40 Colecţia Andrei Agotha, Gh. Lazarovici, în teză, fig. 21/J 9.
41 Gh. Lazarovici~ în teză, fig. 20 /B 2.
42 E. Comşa, în Banatica, I, 1971, p. 90, fig. 1.
43 S. Dumitraşcu, în Lucrări ştiinţifice, 1969, pl. III/2a.
44 Gh. Lazarovici, în Tibiscus, II, 1972, pl. IX/1-2, 8.
45 M. V~ic, în PV, III, 1936, pl. XXVII/136, XXXI/154.
40 Handbuch, II, 1968, pl. 181 /5, 20, 26, 35, 39, 45.
47 Colecţia Andrei Agotha, Gh. Lazarovici, în teză, fig. A /C 1.
48 Ibidem, fig. 20/B 3.
49 N. Vlassa, op. cit., p. 489, fig. 6/1-2.
~ B. Milleker, op. cit., p. 121, fig. 14/1.
51 Gh. Lazarovici, în ActaMN, VII, 1970, p. 486, fig. 10; Idem, in Banatica, li,
1973, fig. 7/7.
37

38

https://biblioteca-digitala.ro

Plastica

vinciană

de la Gornea

37

II. Figurine prismatice

1. Figurină (pl. 1/9), cu nas rotund, ochii - două incizii orizontale 52 .
Analogii la Oszentivan VIII5a, Fratelias4, destul de apropiate de Vinca 55 ,
Turdaş 56 •

2. Fragment figurină (pl. IX/5), prezintă încercări de redare a sinişi sexului prin proeminenţe rotunde5 7• Analogii la Fratelia58 •
această categorie pot fi încadrate şi fi,gurinele din planşele 1/3, 1/8.
III. O categorie destul de largă o reprezintă figurinele la care apar
încercări mai îndrăzneţe de redare a detaliilor anatomice, o reprezentare
mai realistă şi mai plastică în acelaşi timp - figurine denumite deocamdată „modelate plastic"so.
1. Fragment figurină [(pl. VIIl/1), nr. inv. A 15.677], reprezentare
cu braţele înălţate, sîni modelaţi. Orizont Vinea A 360 .

lor
In

2. Figurină [(pl. VII/2), nr. inv. A 3687], sîni redaţi prin proeminenmîinile prin prelungiri laterale prevăzute cu două perforaţii pe fiecare
parte 61. Analogii la Vinca62, destul de apropiate de Zorlenţu Mare 63 •
3. Figurină [(pl. 111/4), nr. inv. A 23.397], din pastă cenuşie-neagră,
sinii redaţi prin două proeminenţe conice, sexul de asemenea, prin proeminenţă conică, corp foarte zvelt, aproape cilindric. Nepublicată. Analogii la Turdaş64.
4. Fragment figurină [(pl. 111/3), nr. inv. A 22.870], prezintă o steatopigie destul de accentuată cu o perforaţie în dreptul şoldurilor. Nepublicat.
5. Fragment figurină (pl. IV /4), talie şi sini modelaţi 6 5. Analogii la
Zorlenţu Mare6a.
6. Figurină [(pl. IX/1), nr. inv. A 3685], faţă probabil triunghiulară,
cum se poate observa după limitele marginale, braţele perforate, fesele
ţe,

5 2 Idem, în Gornea, Preistorie,i 1977, pl. LXV /7; Idem, în teză, fig. 20/A 7;
Gh. Lazarovici consideră acest tip de figurine caracteristic pentru etapa Vinca
A 3 -Starcevo IV, vezi Cornea, Preistorie, 1977, p. 73.
53 I. Banner, M. Parducz, în AE, 1946-1947, p. 26, fig. 4.
54
Colecţia Andrei Agatha, Gh. Lazarovici, în teză, fig. 21/J 8.
55 M. Vasic, op. cit., pl. XIII/60.
56
M. Roska, op. cit., pl. CXXXIX/1.
57 Gh. Lazarovici, în Banatica, II, 1973, fig. 7/13; Idem, în Cornea, Preistorie
1977, pl. LXV /13; Idem, în teză, fig. 20/A 13.
58
Colecţia Andrei Agatha, Gh. Lazarovici, în teză, fig. 21/J 14.
9
'' Termenul folosit de Gh. Lazarovici.
60 Gh. Lazarovici, în teză, fig. 20/B B.
61 Ibidem, fig. 21/B 11.
" 2 M. Vasic, op. cit., pl. VII/27, 25, cu o singură perforaţie, pl. VIII/31 la
adîncimea de 9,2 m, cu două perforaţii.
na E. Comşa, O. Răuţ, în SCIV, 20, 1969, 1, p. 6, fig. 2/2, 3/5.
64
M. Roska, op. cit., pl. CXXXVII/2.
65
Gh. Lazarovici, în Banatica, II, 1973, fig. 7 /6; idem, în Cornea, Preistorie,
1977, pl. LXV /6; Idem, în teză fig. 20/A 6.
66
E. Comşa, O. Răuţ, op. cit., fig. 2/12.
67 Gh. Lazarovici, în catalogul expoziţiei româno-jugoslave.
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o proeminenţă lăţită, pe creştet două incizii adînci. Orizont Vinca
A 3 r. 7 • Analogii la Turdaş 68 •
7. La unele piese sînt redaţi sinii (pl. IV /3), avînd analogii la Fratelia1'!', iar la altele apar ornamente cu incizii unghiulare deasupra lor
(pi. Y 2, IX/2).
necapitulînd, pe baza descrierilor de mai sus, putem arăta că faţa
figurinelor este aproape întotdeauna de forma unui triunghi de diferite
mărimi, alungit (pl. II/1,6) sau mai scurt (pl. II/3,4) modalitate de reprezentare întîlnită şi în fazele următoare 70 • La figurina prismatică (pl.
I '9) faţa nu este delimitată, dar apar deja ochii redaţi prin incizii orizontaje şi nasul mic rotund. Adesea, ochii sînt reprezentaţi prin incizii
oblice, unghiulare11.
Braţele apar ca nişte prelungiri laterale, simple, sau cu una-două
perforaţii (pl. VIII/2) sistem întîlnit şi la figurinele de la Zorlenţu
Mare 72 iar uneori sînt înălţate (pl. IX/1), prezentînd analogii la
Vinca' 3 .
Sexul este redat prin incizie triunghiulară (pl. X/3) - manieră de
redare întîlnită la figurinele cilindrice - incizie verticală (pl. IV /2), cu
analogii la Ostrovu Banului74 sau prin proeminenţe (pl. I/9, III/4, IX/5)
întîlnită de obicei la figurinele plate (prismatice).
Bazinul este reprezentat fie prin proeminenţe conice (pl. lII/4,
IV 2), fie prin proeminenţe rotunde sau ovale, despărţite prin incizie
\"erticală (pl. IV /1). Steatopigia apare destul de timid (pl. I/3, III/3). Uneori, se întîlnesc mici perforaţii în dreptul bazinului sau şoldurilor (pl. I/1,
III/3).
Picioarele nu sînt schiţate, iar la figurinele cilindrice este comună,
aşa-numita talpă o mică prelungire ovală (pl. I/3, III/2,4). O asemenea
talpă masivă chiar, se întîlneşte la unele figurine precucuteniene de la
Traian - Dealul Viei, din categoria A 75 •
Ornamentele sint foarte sărace în această fază; aproape singular este
sistemul de orificii pe creştet şi pe ceafă (pl. II/3), de incizii unghiulare
dispuse sub bărbie (pl. IV /2) sau pe creştet (pl. III/2) care simbolizează
probabil părul. Acest sistem de ornamentare îşi găseşte analogii la Zoru~

M. Roska, op. cit., pl. CXXXVII/9.
Andrei Agatha, Gh. Lazarovici, în teză, fig. 21/J 11.
10 Vezi E. Comşa, în Banatica, I,
1971, p. 90, fig. 1-2; Gh. Lazarovici,
Gornea, Preistorie, 1977, p. 61; E. Comşa, O. Răuţ, op. cit„ fig. 1/2, 4, 6, 8; M. Roska,
op. cit., pl. CXXXIX/2-3, pl. CXXXVIII/3, 10.
1 1 Vl. Milojcic, op. cit., p. 272.
n E. Comşa, O. Răuţ, op. cit., fig. 3/5.
7 " Braţe sub forma unor prelungiri mici, vezi la M. Vasic, op. cit„ fig. 3, 5,
6, 23, 28, 29.
74 P. Roman, V. Boroneanţ, op. cit., figurină găsită în mediu Starcevo-Criş
tîrziu .
.,, Silvia Marinescu-Bîlcu, op. cit., pl. 90.
•;9 Colecţia
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lenţu Mare76 şi Turdaş 77 • Destul de rar apar
formă de ,paranteze dispuse deasupra sînilor

ornamentele prin incizii sub
(pl. V /2).
Lipsind din păcate încadrarea cronologică precisă la majoritatea pieselor, nu ne permitem să schiţăm o anumită evoluţie a formelor sau ornamentelor în cadrul fazei Vinea A. Putem însă arăta că tipul de figurine cilindrice cu talpă este mai des întilnit la orizont Vinca A 1 şi tot
mai rar sau aproape deloc la alte orizonturi cronologice. De asemenea,
faţa de formă triunghiul1 ară se pare că este mai caracteristică pentru
Vinca A3 (vezi tabelul anexă).
O statistică riguroasă, importantă pentru o anumită stilistică a figurinelor nu poate fi realizată din cauza stării fragmentare a unora din
ele, lipsind, de asemenea majoritatea coordonatelor stratigrafice 78 .
In strinsă legătură cu figurinele de lut pot fi prezentate altarele (mă
suţele de cult), acestea împărţindu-se în două categorii:
I Altare cu măsuţa triunghiulară;
II Altare cu măsuţa rotundă sau ovală şi cu picioare scunde;
I 1. Altar cu trei picioare (pl. VIII/1), din pastă bună, cu ornamente unghiulare 79 • Analogii la Karanovoa 0 , Turdaşs1.
2. Altar [(pl. XI), nr. inv. A 3455], din pastă fină, bine arsă, lustruită, de culoare n~agră cu pete brun-cenuşii. Prezintă trei picioare,
la fiecare colţ cîte o protomă animalieră. Ca ornamente au fost folosite
benzi de incizii dispuse în unghiuri acestea fiind umplute cu o pastă albă
calcaroasă. In spaţiu[ liber di111tre benzi sint dispuse puncte incizate. S-au
păstrat urme de pictură roşie în aşa numita tehnică crustedR 2 •
3. Picioare de altare, aparţinînd probabil celor triunghiulare - caracteristică dată de forma plată (pl. VI/1), mărime şi ornamentele meandrice (pl. VI/3, 2)83.
4. Fragment de altar (pl. III/1) cu o figurină umană în partea inferioară a piciorului, reprezentare în aceeaşi manieră în care este redată
faţa la figurine. Prezintă ornamente în meandru 84 . Analogii la Crnokalacka Bara 85 .
71

;

E.

Comşa,

O.

Răuţ,

op. cit„ fig. 3/3.

77

M. Roska, op. cit„ pl. CXXXIX/2, 6.

;8

Supra nota 27.

w Gh. Lazarovici, în ActaMN, VII, 1970, p. 489, fig. 9/9; Idem, în ActaM1V,
\'III, 1971, p. 417, fig. 4/11; Idem, în Gornea, Preistorie, 1977, pl. LXIV /1: Idem,
in teză, fig. 10/B 22.
G. I. Georgiev, în l' Europe, p. 92, pl. VII/a, b, c.
' 1 M. Roska, op. cit„ pl. XCVIII/6.
8
~ Gh. Lazarovici, în Banatica, II, 1973, p. 40, fig. 2/2; Idem, în ActaMN, Vlll,
19îl. p. 417, fig. 4/6.
&:J Idem, în Banatica, II, 1973, p. 406;
Idem, în Gornea, Preistorie, 1977,
pl. XLIV /5; Idem, în teză fig. 10 /B 24.
84
Gh. Lazarovici, în Banatica, III, 1975, pl. X/5.
85
N. Tasic, E. Tomic, op. cit„ pi. XIII/6, unde apare o protomi'1 animalieră
pe muchia altarului.

"°

https://biblioteca-digitala.ro

D.

40

Băl.ănescu.

II. Altăraş [(pl. X/1), nr. inv. A 3449), din pastă gălbuie nu prea
bine netezită, cu o măsuţă rotundă şi patru picioare conice. Orizont
Vinea A 286• Analogii la Oszentivan vn1s1 şi Turdaşss.
Plastica zoomorfă este foarte slab dezvoltată în faza Vinea A, mai
des întilnite sînt protomele animaliere dispuse pe colţurile altarelor triunghiulare.
O piesă rară şi interesantă este figurina lucrată din marmoră galbenă
(pl. II/5), cu gîtul perforat iar botul şi urechile doar schiţate. Reprezintă
un cap de animal - onagru 89 , folosit, se pare, ca baston sau sceptru.
Piesa este un import sudic, probabil de origine cicladică 90 .
Rare sint şi reprezentările plastice de pe vase 91 •
1. Reprezentare de sex (pl. V /1) de pe un vas de cult (?), executat
aproape în aceeaşi manieră în care este schiţat sexul la figurinele cilindrice (incizie triunghiulară)92.
2. Reprezentare umană pe o toartă de vas (pl. VI/5), cu ochii redaţi
prin incizii oblice93.

• „
Aşa cum am amintit la începutul lucrării, plastica poate fi legată de
practicile şi credinţele magico-religioase. Impărtăşim această părere, care
de fapt este a majorităţii cercetătorilor, pornind de la o anumită canonizare a figurinelor şi de la anumite gesturi rituale: braţe înălţate, întinse
lateral. Maniera de redare a anumitor părţi ale corpului omenesc pare
destul de invariabilă, cel puţin în această fază a culturii Vinea. Dar dincolo de această semnificaţie, plastica antropomorfă şi zoomorfă, reprezintă o manifestare artistică şi denotă o înclinaţie şi gustul pentru frumos al purtătorilor culturii Vinca.
Mai mult chiar, urmînd o evoluţie de la schematizare la un anumit
realism, plastica fazei Vinca A a jucat, se pare, rol genetic pentru plastica fazelor următoare şi, aşa cum se poate observa pe baza analogiilor,
a îndeplinit acelaşi rol pentru plastica Vinca-Turdaş din Transilvania
Studierea acestui domeniu poate să aducă oricînd noi date cu privire
la evoluţia, direcţiile de dezvoltare, raporturile şi influenţele suferite de
civilizaţiile neolitice care au dăinuit pe teritoriul Banatului.

DANA BALANESCU
>6 Gh. Lazarovici, în ActaMN, VII, 1970, p. 485, fig. 9/14; Idem, în Gorneo,
Preistorie, 1977, pl. LXIV/12.
87 I. Banner, M. Parducz, op. cit., p. 19, 39, pl. IX/7-8, 12.
88 M. Roska, op. cit., pl. XCVII,'9, XCVIII/I.

N. Vlassa, lucrare ms.
Gh. Lazarovici, în teză, fig. 20/C 1.
ni Capacele de vase vor constitui obiectul unei alte lucrări.
n2 Gh. Lazarovici, in Banatica, II, 1973, fig. 4/25; Idem,
Cornea.
1977, pi. LIIl/25.
93 Ibidem, fig. 7/16 pl. LXV/16.
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THE PLASTIC OF THE VINCA CULTURE FROM GORNEA
(S

u rn rn a r y)

The work tries to bring some contributions in order to elucidate problems
of the plastic of the oldest phase of the Vinea culture.
Describing some pieces discovered in the boundary of the Gornea village,
point „Căuniţa de Sus", the author shows that the antropomorfic plastic contains
three big types of feminine figurines:
I Figurines with cilindric body which continued the traditions of the carly
neolitic
II Prismatic or flat figurines
III Figurines which are plastically modelled.
In conection with the clay figurines the two categories of altare (little tables
of worship) are presented: I triangular altars II round altars.
The zoomorfic plastic from the Vinea A phase is very poor, together with
the animal reprezentations arranged on the corners of the altars from the first
category, a singular and interesting piece is the head of onagru, worked by
marble and it represents a southern import. The plastic representations from the
vases are also rare.
Following an evolution from the stylization to a certain realism, the plastic
of the Vinca A phase played a genetical part for the plastic from the following
phases and evcn for the Vinca-Turdaş plastic from Transilvania.
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PI I. Figurine cilindrice (I, 2, 5, 6); cilindrice cu talpă (7, 4); prismatice (3, 8-9).
Cilindric figurines (I, 2, 5, 6) ; cilindric figurlnes with sole (7, 4); prismatic figurines (3, 8-9).
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a.

3

b

l'I. II. Fragmente de figurine cilindrice (cap cu faţă triunghiulară) (1-4, 6); cap <le onagru (5).
Pragments of cilindric figurines (head with triangular face) (1-4, 6); head of onagru (5).
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Pl. III. Fragment de altar cu masei!. umanii. (1); figurine modelate plastic (2-4).
Fragment of altar with humane mask (1); figurines plastically modelled (2-4).
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PI. IV. Figurine cllindrice (1-2, 5); modelate plastic (3-4).
Cilindric figurines (1-2, 5); plastically modelled (3-4).
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PI. V. Reprezentare plastică de pe vas (I); figurină modelată plastic (2).
Plastic representation from the vase (1) ; plastically modelled figurine (2).
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PI. VI. Fragmente de altare ( 1-4) ; reprezentare umană de pe o toartă de vas (5).
Fragruents of al tars (I - 4) ; humane represcntation from an ear of a vase (5).

https://biblioteca-digitala.ro

.

..
... 3

· ... ,-,\!

.
. fragmente de altar (2-4).
PI. VII.
Altar triunghi(~)~
Triangular
altar
• ~~~ents of altar (2-4).
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Pl. VIII. Figurine modelate plastic (1-2), cilindrică. cu talpă (3); modelată plastic (4), cilindrică. (5).
Plastically modelled figurines (1-2), cilindric figurine with sole (3) ; plastically modelled figurine (4), cilindric figurine (5).
4 -

Studll •i comun!Gll.ri 4e Istorie
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PI. IX. Figurine modelate plastic (1-3); cilindrică (4); prismatică (5).
Plastically modelled figurines (1-3); cilindric figurine (4); prismatic figurine (5).
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Pl. X. Altăraş rotund (I) ; figurină cilinclrică (2).
Little rournl altar (I) ; cilindric figurine (2).
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UN NOU GRUP CULTURAL AL EPOCII BRONZULUI lN SUD-VESTUL
ROMANIEI - DESCOPERIRILE DE TIP BALTA SARATA*

Cercetările efectuate pînă în prezent asupra epocii bronzului pe teritoriul Banatului sînt, în mare parte, de dată relativ recentă şi reduse
~ncă numeric. In atari condiţii nu s-a reuşit conturarea unei imagini
complete a realităţilor istorico-arheologice ale acestei epoci în zona de
sud-vest a României. De aceea diferitele lucrări, cu caracter mai mult
sau mai puţin general, care au tratat problemele epocii bronzului pe
teritoriul României sau în regiunile de sud-est ale Europei, au extins şi
asupra Banatului concluzii şi ipoteze bazate pe cercetări efectuate în
zonele învecinate, unde cunoştinţele legate de această epocă au marcat
un progres mai evident. Lucru firesc, de altfel, dacă avem în vedere că,
prin rolul său permanent de placă turnantă între centrul şi sud-estul
Europei, zona Banatului românesc nu putea să scape totuşi atenţiei cercetătorilor, chiar dacă stadiul investigaţiei arheologice de teren nu a permis
întotdeauna sprijinirea unora sau altora dintre teoriile emise prin prea
multe dovezi materiale concrete.
Desigur că cercetările din ultimii ani au marcat progrese importante
în acest domeniu. Sînt demne de a fi semnalate aici preocupările de
durată legate de prezenţa în nordul Banatului, şi în special în zonele
limitrofe văii Mureşului, a comunităţilor aparţinînd culturii PeriamPecica, desemnată mai nou sub denumirea de 'Cultură Mureş 1 • Studiile

• Comunicare

prezentată

la Institutul de arheologie din

Bucureşti,

în cadrul

Colocviului VII, 23-25. XI. 1978. Intr-o formă mai restrînsă, cf. R. Petrovszky,
Un nou aspect cultural al epocii bronzului în centrul Banatului, comunicare prezentată în cadrul sesiunii ştiinţifice a Muzeului de istorie al Transilvaniei, 26-27.
V. 1978, Cluj-Napoca.

Din bogata bibliografie deja existentă cu privire la această cultură, menL. Domotor, A pecskai osteleprol szarmaz6 ontomintakrol, în A~, 22,
1902, p. 271-274; M. Roska, Asatas a pecska-szemlaki hatarban levo Nagy-Sanczon,
în DolgCluj, 3, 1912, p. 1-73; T. Soroceanu, în Banatica, III, 1975, p. 33-48, cu
bibliografia mai veche a tuturor staţiunilor aparţinînd acestei culturi; Idem, DiP.
1

ţionăm:

Bedeutung des Graberfeldes von Mokrin far die relative Chronologie der frilhen
Bronzezeit im Banat, în PZ, 50, 1975, p. 161-179. Un istoric al cercetărilor la Doru
S. Luminosu, în Tibiscus, II, 1972, p. 27-34. Reluarea cercetărilor de la Pecica,
sub conducerea lui I. H. Crişan, a permis atît reanalizarea pe baze modeme a

stratigrafiei aşezării de pe „Şanţul Mare" cit şi stabilirea unei noi periodizări
a întregii culturi de tip Mureş. Cf. T. Sorocea.nu, în StcomC, II, 1977, p. 241-250;
Idem, în Banatica, IV, 1977, p. 105-110; Idem, în Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 55-79;
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recente au arătat că evoluţia acestei culturi ocupă aproape întreaga
durată a epocii bronzului, continuînd neîntrerupt pînă în pragul primei
epoci a fierului 2 •
Pentru zonele de sud şi de vest ale Banatului a fost evidenţiată,
prin dovezi concludente, prezenţa purtătorilor culturii Vatina 3 . Se pare
că, într-un anumi t stadiu de dezvolt.aire, această cultură a aitins şi zonele
central-estice ale Banatului, aşa cum o indică cercetările recente din
aşezarea de tip Vatina de la Ciuta 4 •
De remarcat faptul că în zonele sudice ale acestei regiuni au fost
constatate certe întrepătrunderi între culturile Vatina şi Verbicioara5,
mai ales pentru etapele mijlocii ale epocii bronzului. întrepătrunderi de
atlfel fireşti, dacă avem în vedere faptul că ariile de răspîndi1e ale acestor culturi vin în contact direct chiar pe teritoriul Banatului. Mai mult,
pentru toate culturile amintite mai sus a fost adeseori remarcat un fond
genetic comun, desemnat de către D. Berciu sub denumirea de orizont
Periam-Mokrin-Paneevo 6 • Şi, chiar dacă terminologia în cauză nu
mai poate fi folosită acum, trebuie să arătăm că cercetările recente au
pus în evidenţă o uniformizare culturală pe spaţii largi, care este prezentă pentru bronzul timpuriu şi pe o bună parte a teritoriului actual
al României. Acest orizont va constitui, după cit se pare, fondul comun
din care se vor diferenţia culturile clasice ale epocii bronzului'.
Cu toate că pînă acum dovezile unei atari evoluţii genetice, precum
şi existenţa unor etape intermediare de legătură între diferitele faze ale
1

Idem, Periodizarea culturii Mureş, comunicare în cadrul Colocviului V II, Bucu23-25. XI. 1978; Idem, Cultura Mureş (rezumatul tezei de doctorat), Clu;
Napoca, 1978.
2 T. Soroceanu, în StcomC, p. 241 şi urm.; Idem, în Dacia, N.S., XXI, 197 i,
p. 55 ~i urm.
3
Pentru nord-vestul Banatului românesc se remarcă aşezarea de la Corneşti
- „Cornet". Cf. O. Radu, în SCIV 23, 1972, 2, p. 271-283; Idem, în Tibiscus,
II, 1972, p. 35-37; T. Soroceanu - O. Radu, în Tibiscus, IV, 1975, p. 33-40. Pentru malul românesc al Dunării bănăţene pot fi amintite descoperirile de la Moldova Veche, Gornea şi Liubcova. Cf. V. Boroneanţ, in Drobeta, 1976, p. 14 şi urm.
(care atribuie culturii Verbicioara descoperirile de la Gornea - „Păzărişte"", materialele au însă - şi după părerea noastră - legături mult mai clare în mediul
Vatina); Gh. Lazarovici, Gornea, Preistorie, seria Caiete Banatica - 5, Rct/i~u.
1977, p. 15, 90-93; M. Gumă, în Banatica, IV, 1977, p. 79 şi urm.; R. Petrovszky,
reşti,

Contribuţii la
pînă

paleolitic

repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş-Severin din
în secolul al V-lea î.e.n. (I-III), în Banatica, II-IV, 1973-1977,

passim. Pentru descoperirile din Iugoslavia, cf. B. Brukner, B. Jovanovic, N.
Tasic, Praistorija Vojvodine, Novi Sad, 4, 1974, p. 354-356, 625-627.
• Material inedit în col. MC.
:; Cel mai tipic ni se pare cazul aşezării Vatina de la Liubcova-,,Stenca• în
care, pe lingă forme de vase comune, chiar elemente decorative specifice mai mult
uneia sau alteia dintre aceste culturi apar asociate pe acelaşi vas. Cf. M. Gumă,
în Banatica, IV, 1977, p. 79 şi urm., în special Pl. VIII şi PI. X/3.
6 D. Berciu, în Dacia, N.S., V, 1961, p. 158; Idem, Zorile istoriei în Carpaţi şi
la Dundre, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 167.
7 P.
Roman, Probleme ale bronzului timpuriu de pe teritoriul României
(Raport}, prezentat în cadrul Colocviului VII, Bucureşti, 23-25. XI. 1978.
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acestui proces pe teritoriul bănăţean mai necesită încă prec1zan, se cuvin
totuşi a fi menţionate aici importantele descoperiri de la Gornea „Vodneac", care constituie dovezi certe ale existenţei şi în sudul Banatului a
acestui orizont specific bronzului timpuriu 8 •
Pe de altă parte, recentele cercetări de la Bobda9 , Cruceni1°, Timişoara „Fratelia"ll sau Pecica 12 , la care se alătură şi alte descoperiri
13
izolate , reprezintă importante mărturii ale trecerii pe baze locale de
la epoca bronzului la prima epocă a fierului. A fost evidenţiată în cadrul
acestui proces contribuţia masivă a elementelor locale, aiparţinînd grupelor evoluate şi tîrzii ale complexului româno-iugoslav cu ceramică încrustată (Zuto-Brdo, Gîrla Mare, Dubovac şi Belegis)t4 sau culturii Mureş15. Aceste realităţi aiu fost sintetizate de către cercetătorllll. american
St. Foltiny, sub denumirea de „Pecica - Spătvattina Gmppe" (grupă
Pecica - Vatina tîrzie) 16 . Pe acest fond oultural 17 , în condiţiile unor influenţe diverse, generate de fenomenul complex cunoscut îndeobşte ca
8 V. Boroneanţ, în RevMuz, 1, 1971, p. 5-12; R. Petrovszky, în Banatica,
III, 1975, p. 377; Gh. Lazarovici, op. cit., p. 89-90; Gh. Lazarovici - C. Săcărin,
Consideraţii cu privire la epoca bronzului în sudul Banatului, comunicare în cadrul Colocviului VII, Bucureşti, 23-25. XI. 1978.
0 Săpături M. Moga. Material inedit în col. MB. De menţionat doar două
scurte semnalări aparţinînd lui M. Moga, în RevMuz, I, 1964, p. 296 şi în Atti del
V I C.l.S.P.P., II (1965), p. 450.
1 CL O. Radu, în SCIV, 24, 1973, 3, p. 503-520; Idem, în Tibiscus, I, 1970,
p. 19-23.
11 Fl. Medeleţ, In legătură cu necropola de incineraţie de la
Timişoara-Fra
telia, comunicare prezentată la A XI-a sesiune anuală de rapoarte,
Bucureşti,
22-23 aprilie 1977. Material inedit în col. MB.
12 Cf.. notele 1-2.
13 I. Stratan, în SCIV, 15, 1964, 4, p. 523-527; K. Horedt, în StcomS, 13, 1967,
p. 148-149; M. Gumă, O nouă descoperire hallstattiană timpurie la Moldova Nouă
şi unele probleme ale începutului primei epoci a fierului în Banat, comunicare
în cadrul sesiunii ştiinţifice Contribuţii arheologice la istoria Clisurii, Moldova
Nouă, 4-5 noiembrie 1978.
14 VI. Dumitrescu, Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cirna,
Bucureşti, 1961, p. 301 şi urm.; K. Horedt, în StcomS, 13, 1967, p. 148; A. Laszlo,
în Centenar Muzeal Orădean, 1972, p. 178 şi urm.; O. Radu, în SCIV, 24, 1973, 3,
p. 506-507; B. Brukner, B. Jovanovic, N. Tasic, op. cit., p. 226, 230, 248, 460-461,
463 şi urm.; I. Stratan şi Al. Vulpe, Der Hii.gel von Susani, în PZ, 52, 1977, p. 53
şi urm.; M. Gwnă, în StcomC, II, 1977, p. 252 şi urm.; S. Morintz, Contribuţii
arheologice la istoria tracilor timpurii, I, Bucureşti, 1978, p. 27-45, cu bibl.
15 K. Horedt, op. cit., p. 149; T. Sorocea.nu, în StcomC, II, 1977, p. 248; Idem,
în Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 68 ~i urm.; Idem, Cultura Mureş (rezumatul t.ezei
de doctorat), p. 20.
16 St. Foltiny, în Apulum, VI, 1967, p. 49-71; Idem, Zum Problem der sogenannten „Pseudo-Protovillanovaurnen", în Origini, II, Roma, 1968, p. 348-353;
A. Laszlo, op. cit., p. 178 şi urm.
17 O serie de diferenţieri cronologice şi chiar culturale par însă a fi evidente
în cadrul materialelor integrate de St. Foltiny în a sa „grupă Pecica-Vatina tîrzie",
diferenţieri intuite chiar de autor. Recent, S. Morintz (op. cit., p. 40, 45), sesizînd
această realitate, atribuie culturilor distincte, Zuto Brdo-Gîrla Mare şi CruceniBelegi~, un rol decisiv în procesul de trecere către prima epocă a fierului în
zona de sud-vest a României.

°
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marea migraţie egeică" 18 , se va realiza şi hallstattizarea teritoriului de
sud-vest al României.
Am considerat necesară această digresiune de la subiectul lucrării
de faţă, tocmai pentru a accentua că problemele epocii bronzului sint mai
clare deocamdată pentru zonele periferi~e ale Banatului.
Mai puţin cunoscută din acest punct de vedere era pînă nu demult
zona sa central-estică. Aici, cu excepţia necropolei de la Vişag, atribuită
iniţial culturii Verbicioara 19 , şi a amintitei aşezări Vatina de la Ciuta20,
existau prea puţine documente arheologice concludente.
Cercetările intreprinse însă în ultima vreme de către muzeele din
Caransebeş şi Reşiţa, la Balta Sărată 21 , Iaz 2 2 şi Valea Timişului 2 3, au
scos la iveală noi şi importante urme de cultură materială aparţinînd
acestei epoci. Prin caracterul lor particular, descoperirile analizate aici
se detaşează de cele ale culturilor cunoscute pentru epoca bronzului pe
teritoriul Banatului.
Conştienţi de riscurile şi neajunsurile unei asemenea intreprinderi,
în condiţiile unui stadiu încă incipient al cercetării staţiunilor menţionate,
vom încerca totuşi în cele ce urmează să punctăm citeva elemente esenţiale legate de aceste descoperiri. Nu vom intra în prea multe precizări de
detaliu, evident hazardate în momentul de faţă, mulţumindu-ne să insistăm asupra prezentării materialului arheologic şi a încadrării lui generale.
I. BALTA SARATA -

„CIMPUL LUI POŞTA"

Situat la aproximativ 1 km sud-est distanţă de Combinatul de prelucrare a lemnului Caransebeş, pe terasa a doua a riului Timiş, locul numit
„Cîmpul lui Poşta" este cunoscut prin urme de locuire încă din epoca neolitică, constînd dintr-o întinsă aşezare ce aparţine culturii Vinea 24 • tn
timpul campaniei de săpături ce a avut drept scop cercetarea acestei
aşezări, au apărut şi vestigii din alte epoci: un bordei cu ceramică şi
unelte din silex aparţinînd orizontului cultural „Cheile Turzii - Băile
Herculane", cu ornamentul caracteristic al toartelor „pastilate" 25 ; mor1s Cf., mai ales, A. Mozsolics, Archiiologische Beitriige zur Geschichte der
groflen Wanderung, în ActaArchBp, 8, 1957, p. 119-156.
1s D. Berciu, în Dacia, N.S., V, 1961, p. 124-125, 154; Idem, Apercu des problemes suscites par la civilisation de Verbicioara, în ZborNM, IV, 1964, p. 44;

VI. Dumitrescu şi I. Stratan, în SCIV 18, 1967, 1, p. 71-81.
20 Cf., nota 4.
2 1 Săpătură R. Petrovszky. Material inedit în col. MC.
22 Cf„ nota 21.
23 M. Gumă N. Gumă, în Banatica, IV, 1977, p. 45-67; R. Petrovszky, în
Banatica, IV, 1977, p. 459; M. Gumă - R. Petrovszky, Două noi aşezări eneolitice
timpurii în zona Caransebeşului, în Tibiscus, V (sub tipar). Material în col. MJR.
2' R. Petrovszky, în Banatica, III, 1975, p. 365-366 (XIII Caransebeş, pct. 3),
cu bibl.
25 Ibidem, p. 366; Gh. Lazarovici, în Tibiscus, IV, 1975, p. 17-18, 25 şi fig. 8;
Idem, Uber das Frilhăneolithikum im Banat, în Istrazivanja, 5, 1976, p. 82-83, 86,
Abb. 8.
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minrie de incineraţie cu urne hallstarttiene26 şi uTme ·răzleţe de locuire prefeu.diale21.
.Jn repetate rînduri, cu ocazia unor cercetări
de teren, în partea de nord--est a aşezării neolitice, înspre canalul care .străbate terasa de la est
spre vest, s-'Clu descoperit în arătură fragmente
ceramice diaitind din epooa bronzului, fiind însă
de un tip necunoscut pînă în prezent în această
zonă a Banatului.
!n vara anului 1977 s-au trasat cîteva secţiuni în scopul stabiHrii caracterului staţiunii arheologice din care provin aceste fragmente ceramice (Pl. I). Secţiunea Sh orientată est-vest, avea
dimensiunile de 10 X 2 m. Imediat la suprafaţă
şi pînă la adincimea de 0,40 m a ia.părut multă
ceramică din epoca bronzului, amestecată au fragFig. I - Balta Sărată
mente oer:amioe neolitice. De la 0,40 la 0,60 m „Cîmpul lui Poşta" adîncime apare un strat de pămînt bătătorit (ni- Inel de buclă din aur.
velul de călcare neolirtic), pigmentat, de culoare Balta Sărată „Cîmpul lui
Poşta" Lockenring aus
cenuşie-negdcoasă, cu !NIT€ kagmente ceramice.
~,,;t;.c Gold.
La 0,60 m începe straJtul steril. Din cauza culorii
pămîntu1ui nu s-a puturt observa vreo diferenţiere
între stratul neolitic şi cel cu ceramică din epoca bronzului. De fapt,
straturile au fost Tăvăşite şi amesteoarte cu ocazia arărturilor. Lipsa unui
strat compact din epoca bronzului, a urnnelor de locuinţe, la care se
adaugă şi caracterul ceramicii, air indica prezenţa unei necropole.
•Secţiunea S 3 , awrud aceeaşi orientare ca şi prima, cu dimensiunile
de 8 X 2 m, amplasată lîngă şi paralel cu S 1, prezintă o situaţie identică.
A treia secţiune S 2 , executată puţin mai spre nord, aproximativ pe
locul unde, cu ocazia unei alte periegheze, s-a găsit în arătură un inel de
buclă din aur (Fig. 1), nu a dat nici un rezultat. Considerăm că apariţia
inelului de buclă trebuie pusă în legătură cu materialul ceramic din
epoca bronzului, provenit din primele două secţiuni.
Ceramica este, în general, de culoare brună-închisă. Intr-o cantitate
mai redusă apare şi ceramica de culoare brună-deschisă (pe ambele feţe
sau numai la exterior) şi de culoare roşie-cărămizie cu nuanţe de brun
(destul de izolat). Pasta este uniformă, din categoria semifină, netezită pe
ambele feţe, folosindu-se ca degresant nisip şi pietricele. Arderea este
foarte bună la întreg materialul.
Vasele sînt de dimensiuni mici şi mijlocii. Dintre formele mai caracteristice amintim: ceştile cu o toartă supraînălţată (Pl. II/8; III/3; V/2;
VI/4), străchinile (Pl. II/1, 2, 10; III/1-2; IV/1, 3, 5-6; V/4, 15; VI/1,
1

26

R. Petrovszky, în Banatica, III, 1975, p. 366; M.

p. 260.
27

Material inedit în col. MC.
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6, 8-9, 14, 16; VII/1, 7), dintre care unele cu buza lobată (PI. IV/2;
VI/6, 8), castroanele (PI. IV/10; VI/11, 16; VII/8, 10) şi citeva vase mai
înalte cu pereţii drepţi şi toarte verticale aşezate sub buză (Pl. VI/5, 15).
Apar şi văscioare (Pl. V/3; VII/4, 16) ce imită formele mari şi vase de tip
bi tronconic.
La ceramica de la Balta Sărată decorul este constituit din: incizii,
canel,uri, împunsături succesive în canal (Stichkanaltechnik), proeminenţe conice, alveole şi împunsături verticale.
InciziHe, exeoutaite de obicei cu un insitirument cu virf bont, rareori
ascu~it, se grupează în general dte două sau trei şi sînt dispuse vertical
sau oblic (PI. II/1; IV/1; V/10; VI/18), în ghirlande (Pl. IV/1, 3; V/3-4, 7;
\'II/16) sau arcade Pl. V /10, 15), orizontal înconjurînd fie gitul vasului
(Pl. V/1, 11; VII/17) fie, partea imediat deasupra fundului (PI. V/5).
Alteori apar în formă de cruce pe fundul vasului (Pl. V /3, 9).
Canelurile sînt mai puţine la număr şi dispuse oblic pe corpul vasului (PI. IV/2; V/15).
împunsăturile succesive în canal sint cele mai des întîlnite, motivistica fiind foarte variată. Acestea se asociază în grupuri de cite două-trei
„canale", atît pe corpul cit şi pe fundul vasului (PI. II/2, 5; III/5-6; IV/48; V /5-8, 12; VI/1-2, 6, 10; VII/1, 4-5, 11-13, 15, 18). De cele mai
multe ori sînt însoţite de împunsături triunghiulare, ovale sau circulare
(verticale).
Proeminenţele conice (Pl. IV/1, 3, 10; VI/6; Vll/10) sînt fixate pe
umărul străchinilor sau castroanelor, într-un caz avînd şi orificiu (pseudotoartă).

Alveola este un ornament utilizat rar şi apare pe umărul castroanelor
(Pl. III/2).
Se cunosc trei tipuri de toarte: a. supraînălţate (la ceşti şi căniţe);
b. verticale, fixate pe gîtul vaselor (vase mari şi de uz comun); c. verticale, late, cu orificiu mic (pe umărul străchinilor sau castroanelor).

II. IAZ -

„DIMB"

Teritoriul cuprins între cele trei sate: Jupa, Iaz şi Ciuta, amplasat
în zona de confluenţă a rîurilor Bistra şi Timiş, a avut dintotdeauna, tocmai prin poziţia sa, un rol important în istoria locuirii de către om a
acestor meleaguri. Constatarea este confirmată prin descoperirile făcute
aici, datînd din epoca neolitică pînă în cea romană 28 •
Lunca joasă, inundabilă, este dominantă de terasa a doua a rîurilol',
care, chiar în apropierea confluenţei lor, venind dinspre sud, face o cotitură spre est, în susul văii Bistrei. Acest loc poartă denumirea de
28 R. Petrovszky, în Hanatica, IV, 1977, p. 43î-4::l8; Idem, Sondajul arheolof;ic
de la laz (com. Obreja), în Tibiscus, V (sub tipar).
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„Dîmb" - nume dat de numărul mare de movile („dîmbi ") ce acoperă
aici o suprafaţă de cîteva hectare.
Cu ocazia unei periegheze, în primăvara anului 1976, s-au descoperit în pămîntul rămas de la astuparea unei conducte de gaz metan, multe
fragmente ceramice preistorice, dintre care unele datind din epoca
bronzului. In vara anului 1977 s-au efectuat săpături cu caracter de
sondaj pentru stabilirea stratigrafiei locuirii terasei (Pl. VIII).
Secţiunea S 2 (Pl. IX), cu orientarea NNV-SSE şi dimensiunile de
20X1 m, a fost astfel trasată încît capătul ei sudic să secţioneze şi o
movilă. In stratul de humus, cuprins între 0-0,20 m, au apărut fragmente ceramice' din diferite epoci. Intre 0,20-0,50 m urmează un strat
răvăşit, conţinînd puţin material ceramic roman, hallstattian, din epoca
bronzului şi de tip Co\ofeni. Sub nivelul hallstattian, cuprins între
0,50-0,60 m, a apărut un strat aparţinînd epocii bronzului, cu grosimea
medie de 0,40 m şi destul de bogat în material ceramic.
In casetele S 2C1 şi S 2C4 (dimensiunile de 5X2,5 m, respectiv 1,70X
1,70 m) situate la dreapta şi la capătul secţiunii S 2, s-a descoperit groapa
unui bordei, datînd din această epocă şi conţinînd foarte mult material
ceramic, în majoritate neornamentat.
Ceramica este în general semifină sau grosolană, netezită pe ambele
foţe şi avînd, cu rare excepţii, o culoare brună, brună-cărămizie sau cenuşie. Ca o caracteristică generală trebuie amintită arderea foarte bună a
întregului material. Fragmentele provin mai ales de la vase mijlocii şi
mari. Doa1· cîteva, lucrate dintr-o pastă mai fină şi nisipoasă, aparţin
unor vase de dimensiuni mici. in acelaşi strat de cultură au apărut mai
multe tragmente ceramice de culoare cenuşie, dintr-o pastă grosolană, cu pie-Lricele mărunte în compoziţie şi ornamente identice cu cele
de pe ceramica de la Balta Sărată şi din nivelul superior de la Valea
Timişului.

Tipologia formelor este destul de variată. O formă tipică este bolul
(P1. X/2; XI/1; XIII/11-2; XIV /1, 15; XVIII/4, 9, 11, 14, de obicei acoperit
cu ornamente. Sînt prezente multe străchini (în număr mai redus însă ca
la Balta Sărată) şi castroane (Pl. X/10, 11; XI/23, 25-26; XIII/3; XIV/16;
XVI/4; XVII/2, 16; XVIII/8, 12). Dintre castroane, unul are aspect mai
aparte. Păstrat întreg, are o culoare cenuşie închisă, dintr-o pastă grosieră, netezită pe ambele feţe. Exemplarul este neornamentat, are fundul
pătrat, colţurile prezentînd un fel de proeminenţe (Pl. XV). Se întîlnesc
şi aici ceşti cu o toartă supraînălţată (Pl. XIII/4; XVII/5), unele fiind
ornamentate pe corp cu caneluri. Văscioarele miniaturale (Pl. XVIII/2),
imită formele şi ornamentele vaselor mari. Vasele mari de provizii (Pl.
X/1; XI/3; XII/1; XIII/5, 7; XIV /3, 9; XVI/14-15, 17-18; XVII/1),
unele ornamentate sînt prevăzute în cîteva cazuri cu toarte verticale. Fragmentul unui asemenea vas prezintă un orificiu transversal, cu diametrul
relativ mare, amplasat sub buză (Pl. XVl/15). Printre celelalte forme
amintim şi un capac (Pl. XIII/6) de tipul celor cunoscute în aria culturii
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La ceramica de la Iaz - „Dîmb", decorul este realizat prin incizii,
caneluri, incizii executate cu un instrument în formă de piaptăn, impresiuni în formă de puncte sau triunghiuri, proeminenţe conice, briuri alveolate şi crestate, proeminenţe alveolate, motivul „textil", împunsături
succesive în canal şi impresiuni oblice, neorganizate.
Inciziile, destul de frecvente, se grupează cite două-trei (Pl. X/2;
XI/10, 17; XII/2, 4; XIII/1; XIV/4-5, 8, 10; XVI/2, 6-7, 9, 12-13, 19;
XVII/9-10), formînd motive asemănătoare celor de la Balta Sărată.
Spre deosebire însă de acest punct, aici apare destul de frecvent un motiv
compus din două incizii paralele, intercalate de un şir de puncte sau o
linie incizată încadrată de două şiruri de puncte (Pl. XI/1; Xll/1, 5, 8;
XIII/2; XVIII/1, 4, 9, 11, 14). Pe de altă pa11te, trebuie menţionat că inciziile sînt executate cu mare grijă, nefiind deloc adînci, uneori desluşin
du-se cu g.reu. Tot cu ajutorul inciziHor se realizează benzi sau triunghiuri haşurate, radiale şi în reţea, care acoperă cea mai mare parte a
vasului (Pl. XII/1, 5; XIV /1-2, 15; XVIII/23).
Canelurile sînt de două feluri: înguste şi late. Cele înguste sînt mai
frecvente şi dispuse oblic pe corpul vasului sau vertical pe gîtul acestuia
(Pl. X/5, 7, 11-12, 14; XIII/4; XVI/4, 11, 20; XVIII/3). La un singur
văscior acestea formează o ghirlandă dublă în zona gîtului (Pl. XVI/10).
Canelura lată este mai rar întîlnită şi dispusă vertical sau oblic pe corpul
vasului (Pl. X/13; XVI/21) .
. Inciziile cu piaptăn ul („Kam.,;;_st~ichvenie-;.ung") ap~~-p;~mai mult;
fragmente din vase de dimensiuni mijlocii, în unele cazuri combinate
cu alte elemente decorative şi ocupînd de obicei jumătatea inferioară a
vasului (Pl. X/3, 9; XIV/4, 14; XVII/4, 11).
Impresiunile de puncte sau triunghiuri nu formează nici o dată singure un motiv decorativ, fiind asociate cu alte elemente ca: inciziile,
proeminenţele, canelurile şi, mai ales, împunsăturile succesive în canal
(Pl. X/3, 6; XI/8, 11-13, 17; XII/1, 5; XIII/2; XIV/1, 11, 15; XVI/7;
XVII/6; XVIII/1-2; 6, 9, 11, 14).
Proeminenţele conice sînt dispuse întotdeauna pe corpul vasului şi
anume în zona sa de maximă curbură (Pl. X/4, 10; XIV2; XIV/4;
XVIII/2). Ele realizează ornamente singulare, dar şi împreună cu alte
motive. O altă categorie ar fi proeminenţele cu una pînă la trei alveole,
care sînt prinse pe corp sau pe gîtul vaselor mari de uz comun
(PI. XVII/I).
Brîurile alveolate şi cele crestate sînt fixate imediat sub buză sau
în zona de legătură dintre gît şi corpul vasului (Pl. X/1; XI/2, 3, 5; XII/1;
XIV /3, 9, 13).
Motivul „textil" decorează suprafaţa unui singur fragment ceramic
de culoare cenuşie închis (Pl. XI/14).
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Impunsăturile

succesive în canal sînt destul de frecvente. Ele acocorpul vasului, dar uneori şi fundul acestuia (Pl. X/6; XI/4, 13,
15-16; XVI/8; XVII/6, 7; XVIII/3).

peră

III. V ALEA

TIMIŞULUI

-

„ROVINA"

Concepută iniţial ca o intervenţie de salvare, cercetarea complexului arheologic de la Valea Timişului (corn. Buchin) a căpătat treptat,
datorită situaţiei stratigrafice relevată de săpătură şi a importanţei descoperirilor efectuate, caracterul unei cercetări sistematice de durată.
Localitatea se află situată la aproximativ 8 km sud de oraşul Caransebeş, la est de şoseaua şi calea ferată care leagă Băile Herculane de acest
oraş. In hotarul localităţii, la 2 km spre nord şi 1 km nord-vest de comuna Buchin, se găseşte punctul numit de localnici „Rovină". De menţionat situarea punctului respectiv la extremitatea vestică a platoului ce
domină dinspre est valea largă pe care rîul Timiş o formează în zona din
apropierea oraşului Caransebeş.
începerea cercetărilor a fost ocazionată de semnalarea, în toamna
anului 1975 a unor fragmente ceramice scoase la iveală în urma deschiderii lucrărilor de construcţie ale unui saivan aparţinînd C.A.P.-ului din
Valea Timişului 2 9. Prima campanie a avut loc în cursul lunii aprilie
1976, cu un caracter de intervenţie de salvare. Au urmat apoi cercetări
succesive în cursul anilor 1977 şi 19783° (Pl. XIX).
Cu ocazii.a executării celor şapte secţiiUni şi tot atîtea casete (S 1-Sî,
respectiv C1-C 7), au fost evidenţiate straturi de cultură cu complexe de
locuire şi material arheologic, aparţinînd (de jos în sus) eneoliticului
timpuriu (cultura Tiszapolgar), epocii bronzului şi primei epoci a fierului
(cultura Basarabi) 31. A fost de asemenea secţionat şi vechiul drum imperial roman care ducea de la Dierna (Orşova) la Tibiscum (Jupa)3 2 • Să
păturile au pătruns pînă la stratul steril în toate porţiunile la o adîncime
variind între 1,25-0,50 m, în funcţie de particularităţile terenului şi de
modul de dispunere al depunerilor celui mai vechi strat de cultură.
StniaJbu1l de cuilitlllI'ă din eipooo bronruJ.iu,i iaire, în general, o g;rosinne de
0,20-0,30 m şi nu a permis peste tot diferenţieri stratigrafice mai fine.
Cu toate acestea, există un indiciu cu privire la existenţa a două faze,
delimitate din punct de vedere cronologic şi pe baza materialului arheologic specific. Delimitarea în cauză s-a putut face datorită surprinderii

Descoperirea materialelor şi aducerea lor la cunoştinţa noastră se datoresc
pasionate de investigare a terenului desfăşurată de prof. I. Munteanu,
participant activ şi la săpăturile desfăşurate în această staţiune. li aducem şi cu
acest prilej mulţumirile noastre.
so Cf., nota 23.
31 M. Gumă N. Gumă, in Banatica, IV, 1977, p. 45-67.
J2 Ibidem, p. 48, PI. VI; O. Răuţ O. Bozu - R. Petrovszky, in Danatica,
IV, p. 153-154, fig. 7.
29

activităţii
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unei suprapuneri a două complexe de locuire, ambele aparţinînd epocii
bronzului (Pl. XX). Este vorba de podina unei locuinţe de mari dimensiuni (L 1) care căpăcuieşte g.roapa unui bordei (B 1). De menţionat că bordeiul în cauză nu prezintă urme de distrugere violentă prin incendiu.
In schimb, stratul care corespunde depunerilor aflate la nivelul padinei
marii locuinţe menţionate, are o culoare neagră intensă, conţinînd foarte
multă cenuşă şi alte urme evidente de arsură. Insăşi podina de lut a locuinţei (aproximativ 15 cm grosime) este puternic arsă, transformindu-se într-o crustă de chirpic pe o profunzime de 5 cm. Deasupra acestei padine există un strat bogat de ceramică, cărbune şi bucăţi mari de
chirpic ars, cu urme de nuiele, provenind probabil de la pereţii şi acoperişul locuinţei incendiate. Mai mult, majoritatea fragmentelor ceramice
prezintă urme evidente de arsură secundară, unele fiind chiar vitrificate
de intensitatea incendiului care a distrus această locuinţă de formă patrulateră şi cu axa longitudinală orientată pe direcţia SV-NE.
De menţionat că locuinţa nu a putut fi dezvelită în întregime, o
parte a ei intrînd sub gardul viu al livezii C.A.P.-ului.
De asemenea, se cuvine a fi menţionat faptUJl. că această locuinţă
este încadrată înspre nord-est şi sud-est de două şanţuri, care se întretaie
în unghi drept, iar înspre nord-vest de un şir de gropi de pari.
Stratul de cultură din epoca bronzului, dar mai ales cele două complexe de locuire au dat la iveală o mare cantitate de ceramică întregibilâ sau fragmentară şi cîteva alte obiecte din lut ars, respectiv fusaiole
şi un disc plat, perforat central.
Avînd în vedere faptul că ceramica prezintă, în general, trăsături
unitare în cele două complexe şi în stratul de cultură corespunzător, o vom
trata împreună în cele ce urmează. Menţionăm însă că nu vom omite să
subliniem pe parcurs şi elementele caracteristice unuia sau altuia dintre
complexele de locuire prezentate mai sus.
Trebuie să precizăm încă de la început că marea majoritate a ceramicii a fost descoperită mai cu seamă în zona locuineţi patrulatere (L 1).
Vasele şi fragmentele ceramice aparţinînd epocii bronzului fac parte
atît din categoria uzuală, din pastă grosieră, cit şi din categoriile fină şi
semifină. Se mai cuvinte a fi făcute aici şi alte cîteva observaţii.
1n primul rînd, la toate categoriile ceramice întîlnite (inclusiv la cele
semifine şi fine) se constată o mare concentrare de nisip, pietricele, mică
şi chiar cioburi pisate în pastă. La categoriile fină şi semifină, suprafaţa vaselor este acoperită, aproape în toate cazurile, cu un slip bine realizat, corodat pe alocuri din cauza acidităţii ridicate a solului. De asemenea, s-a putut constata de mai multe ori o ardere mai slabă a ceramicii,
pereţii diferitelor tipuri de vase nefiind pătrunşi în profunzime de ardere. Există, desigur, şi cazuri în care arderea este mai completă.
Oarecari diferenţieri de nuanţe coloristice se fac remarcate între
fragmentele ceramice din cele două complexe. In bordei (B 1), predomină ceramica de culoare cenuşie, brună şi neagră. Vasele provenite din
locuinţa patrulateră (L 1) au în marea lor majoritate o culoare neagră sau
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brun-neagră. Există însă, în număr destul de mare, şi exemplare avînd
diferite nuanţe de brun, de la brun-gălbui pînă la brun-închis. Mai rare
sînt cele de culoare cărămizie şi cenuşie.
Tipologia şi ornamentarea vaselor se evidenţiază printr-o mare varietate de forme şi o diversitate remarcabilă de tehnici şi motive decorative.
Dintre formele descoperite, sau care au putut fi reconstituite, menţionăm în primul rînd străchinile şi castroanele (Pl. XXIV/3; XXVI/5, 6;
XXVII/2, 9; XXVIII/5, 11; XXIX/2, 4, 10; XXX; XXXI; XXXII; XXXIII),
care apar aici în număr deosebit de mare. Tipul predominant de strachină este acela cu umăr proeminent, gHu1l relativ drept, bine evidenţiat
şi buza uşor răsfrîntă spre exterior. Aceste exemplare sînt identice ca
formă cu cele descoperite la Balta Sărată. Sînt întîlnite însă şi străchini
cu buza lobată (Pl. XXVIII/5; XXXIII/3, 4). Arcuirea marcantă a umărului
asigură acestui tip de vas un aspect general bitronconic. Multe exemplare sînt prevăzute pe umăr cu o toartă mică, tubulară, mai mult sau
mai puţin lăţită. Rolul acestora este fie ornamental, fie, mai probabil,
de a asigura atîrnarea lor de pereţi. Acest din urmă scop ar explica
totodată şi preferinţa deosebită de a ornamenta vasele şi pe fund sau
pe jumătatea inferioară a corpului. De remarcat că acest tip de strachină
este cu deosebire caracteristic locuinţei din nivelul superior de la Valea
Timişului, el neapărînd şi în bordei.
Un alt tip bine reprezentat este vasul borcan (Pl. XXI/5-8; XXII/
1, 2, 6; XXIII), întîlnit în ambele complexe şi caracteristic îndeosebi ceramicii uzuale. Exemplarele aparţinînd acestui tip, descoperite în bordeiul inferior de la Valea Timişului, au gîtul sau buza mai puternic arcuită spre exterior. In nivelul superior se remarcă un vas cu patru
toarte verticale pornind din buză.
Bolul (Pl. XXII/5; XXIV) este, de asemenea, întîlnit în ambele nivele
şi, în general, lipsit de elemente decorative.
Cu o singură excepţie
(Pl. XXIV /2) el aparţine mai ales ceramicii uzuale sau celei semifine. Majoritatea exemplarelor prezintă o uşoară arcuire a buzei.
Căniţele şi ceştile (Pl. XXV/1, 3-5; XXVII/1) sînt şi ele des întîlnite în ambele complexe, fiind prevăzute în majoritatea cazurilor cu o
toartă uşor supraînălţată.

O altă formă relativ bine reprezentată este şi vasul cu corpul globular, gîtul înalt şi buza răsfnntă la exterior. (Pl. XXXIV). Asemenea vase
apar numai în locuinţa din nivelul superior, fiind, după părerea noastră,
un element tîrziu în tipologia formelor de la Valea Timişului.
Frecvente sînt şi văscioarele cu corpul globular şi gîtul mai înalt,
drept sau în formă de pîlnie (Pl. XXV/2, 7; XXVII/4, 10, 11; XXVIII/
4, 7, 9).
La ace:;tea se mai alătură şi cîteva fragmente provenind de la vase
strecurătoare (PI. XXI/4) sau exemplare din seria platourilor alungite
cu marginile scunde.
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Au fost descoperite şi replici miniaturizate (Pl. XXV/3) ale unor tipuri de dimensiuni mai mici, menţionate mai sus.
Ca elemente de caracter general, pentru toate tipurile amintite, trebuie semnalată prezenţa proeminenţelor conice, în special pe umărul
vaselor, ceea ce le dă acestora o formă în colţuri (Pl. XXIII/2; XXIV /2;
XXVI/4; XXVIII/7; XXIX/1; XXX; XXXII/2; XXXIII/3; XXXV/3).
Totodată, la majoritatea formelor din categoriile fină şi semifină,
fundurile vaselor sînt inelare (Pl. XXVIl/10, 11; XXIX/5, 7; XXX; XXXI/
3; XXXII/4; XXXV/3), cu o concavitate centrală. Se întilnesc şi funduri
drepte, în special la categoria uzuală, şi foarte rar la cea fină şi semifină.

Decorul acestor tipuri de vase are un pronunţat caracter tectonic.
El este realizat cu ajutorul inciziilor, canelurilor, împunsăturilor succesive în canal sau al impresiunilor. Mai apar de asemenea alveolele,
proeminenţele conice, striurile, brîurile crestate sau alveolate, decorul
„textil" şi proeminenţele alveolate.
Ca o delimitare, de la început trebuie să menţionăm, că striurile
neregulate (Pl. XXI/6-8) sînt caracteristice îndeosebi pentru decorul
vaselor-borcan din bordeiul de la Valea Timişului. De asemenea, un element care convine în mod exclusiv acestei faze este şi decorul „textil"
(Pl. XXI/1), care nu mai este cunoscut şi în locuinţa din nivelul superior.
Brîurile crestate şi alveolate (Pl. XXI/3; 5-8; XXII/3-4), aşezate
pe buză sau imediat sub ea, sînt frecvente în faza mai veche şi apar mult
mai rar la nivelul corespunzător locuinţei patrulatere. Acelaş; lucru se
poate spune şi cu privire la micile proeminenţe conice duble care se
situează de obicei sub buză sau întrerup brîurile crestate (Pl. XXI/3, 8).
Inciziile cu măturica sînt grupate în benzi pe corpul vaselor (Pl.
XXII/3-4).
Inciziile propriu-zise sînt mai fine sau mai adînci, mai înguste sau
mai late, în funcţie de grosimea şi ascuţirea vîrfului uneltei (probabil
din os sau lemn) cu care au fost realizate. Ele se grupează cite două,
trei sau chiar patru, fiind aşezate orizontal, oblic sau vertical, pe gîtul
sau corpul vaselor (Pl. XXV/4, 5; XXVI/4; XXVII/1-2, 8; XXIX/2, 8;
XXX; XXXII/4; XXXIII/4). Deseori formează arcade sau ghirlande, de
obicei pe gîtul vaselor sau sub toarte (Pl. XXVI/5; XXVIl/3; XXVIII/9;
XXIX/6; XXXII/3; XXXIII/2; XXXIV/2-3). !n combinaţie cu grupuri
de incizii verticale, arcadele realizează metope, fie simple, fie în combinaţie cu alveole sau caneluri (Pl. XXV/2; XXVI/6-7; XXVII/9; XXVIII/
7; XXXIIl/4; XXXIV/2). Decorul incizat este întilnit în unele cazuri şi
pe fundul vaselor (Pl. XXV/1; XXIX/8). Inciziile duble sau simple, dispuse în zig-zag, se întîlnesc mai ales pe corp sau gît (Pl. XXVII/I, 4;
XXIX/2). Benzile incizate sînt de multe ori intercalate cu liniuţe scurte
incizate sau puncte şi triunghiuri mici imprimate (Pl. XXVII/5-6, 9, 10;
XXVIIl/9; XXIX/10). De menţionat frecvenţa mai mare a inciziilor înguste în nivelul inferior.
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Canelurile, mai înguste sau mai late,
constituie unul dinbre elementele decorative
de bază a cer.amicii de la Valea Timişului.
Ele se :găsesc g.rupate ,vertical sau oblic cîte
două trei sau patru, în special pe urmărnl
vaselor (PI. XXV/3, 6; XXVI / 7; XXVII/7;
XXVIII/4; XXIX/4; XXX; XXXII/2-4;
XXX/1). In unele cazuri, cane1urile, fine sau
mai evidente, înguste sau late, acoperă, vertical umărul sau corpul vaselOT (Pl. XXV /7;
XXVIV /3). Frecvent, sînt înoadrate în metope sau sint asociate cu arcade indizate şi
cu şi·rlllri de puncte imprimate.
Fig. 2 - Valea Timişului „RoCa o delimitare, destul de ·relativă, de vină"' - Fragment ceramic de
import Gîrla Mare din L 1 .
altfel, se constituie f<recvenţa mai mare a V 11lea
Timişului „Roviny"' - Kecanelurilor fine, veritioale, acoperind corpul ramikscherben - Gîrla Mare
vaselor, în nive1ul inferior al aşezării de la Importware - aus Wohnung L 1 •
Valea Timişului.
Impunsăturile succesive în canal („Stichkanaltechnik") sînt, de asemenea, des folosite şi apar pe gîtul, corpul şi chiar fundul vaselor
(Pl. XXVI/2-3; XXVIII/5; XXIX/3, 5, 7, 9; XXXI/5; XXXIII/3; XXXV/1;
fig. 2), de obicei realizînd motive decorative fără a fi asociate şi cu alte
tehnici pe acelaşi vas. Fac excepţie de la această regulă imprimeurile
triunghiulare (Pl. XXVI/2-3; XXIX/3, 7), cu care apar adesea împreună.
In nici unul dintre cazurile nu a fost folosită incrustaţia cu alb, bine
reprezentată pentru această tehnică în aria culturilor contemporane învecinate33. De remarca totuşi apariţia unui singur fragment decorat în
această tehnică şi incrustat evident cu substanţă albă (Pl. XXV/1; fig. 2),
dar pe care îl considerăm deocamdată un import de tip Gîrla Mare.
Imprimeurile constau mai ales din benzi oblice, paralele pe umă
rul străchinilor, sau din diferite tipuri de puncte (Pl. XXII/6; XXVI/2-3;
XXIX/6; XXXI/4; XXXII/3-4; XXXIII/1, 4). Aceste puncte realizate
prin imprimare sînt ovale, pătrate, rotunde sau triunghiulare. Ele se
grupează în şiruri orizontale pe gîtul vaselor sau încadrează benzi incizate, pe umărul şi corpul acestora. Imprimeurile triunghiulare sau punctiforme sînt, pînă acum, singurele elemente cu care se asociază pe acelaşi vas împunsăturile succesive în canal.
33 P. Patay, Frilhbronzezeitliche Kulturen in Ungarn, în DissPann, II,
13,
1936, p. 102 şi urm; D. Berciu şi E. Comşa, în Materiale, II, 1956, p. 265-307,
468-474; M. Garasanin, Neolithikum und Bronzezeit in Serbien und Makedonien,
în 39. BerRGK, 1958, p. 82-89; idem, Praistorija Srbije, Belgrad, 1973, p. 460-461;
VI. Dumitrescu, op. cit., p. 154 şi urm.; B. Brukner, B. Jovanovic, N . Tasic, op. cit.,
p. 460-461, 463 şi urm.; I. Bona, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre sildostlicnen Beziehungen, Budapesta, 1975, p. 193-225; D. Berciu, în SCIVA, 27, 1976,
2, p. 172 şi urm.; S. Morintz, op. cit., p . 27-45, 70.
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Alveolele sînt fie simple, fie înconjurate de puncte mici imprimate,
ovale sau triunghiulare (Pl. XXVIII/4, 7, 9; XXXIV /2) şi apar în ambele
nivele de la Valea Timişului.
Un alt fragment ceramic care se detaşează oarecum de restul materialului de aici, este decorat cu arcade şi linii orizontale incizate.
avînd spaţiul dintre ele haşurat prin incizii fine, oblice (Pl. XXXV /2).
Modalităţi decorative asemănătoare sînt cunoscute mai ales în cadrul ceramicii de tip Vatina 34 şi Otomani (fazele timpurii) 35.
lată deci, că analiza materialului arheologic ne permite să observăm o identitate remarcabilă de forme şi o asemănare frapantă între
motivele şi tehnicile decorative întîlnite în cele trei aşezări prezentate
aici.
Dintre formele comune (Pl. XXXVI) se cuvin a fi menţionate în
special bolurile, căniţele cu o toartă şi străchinile cu buza dreaptă sau
lobată şi tortiţă tubulară pe umăr. Tehnicile decorative comune inciziile, canelurile şi împunsăturile succesive în canal - formează motive asemănătoare, de multe ori identice. Chiar şi pasta din care sînt
modelate vasele prezintă caractere unitare. Elementele respective, forme
sau tehnici, deşi sînt cunoscute sau asemănătoare, fiecare în par.te, în
culturile vecine de tip Mureş, Otomani, Wietenberg, Vatina, Gîrla Mare
sau Verbicioara se deosebesc în ansamblu de acestea.
Ajungem astfel la constatarea că sîntem în faţa unui nou grup cultural al epocii broQzului, caracteristic zonei central-estice a Banatului,
grup care este documentat deja în cîteva puncte (Pl. XXXVII) şi pentru
care propunem denumirea de Balta Sărată.
Descoperirilor de la Balta Sărată, laz şi Valea Timişului le trebuiesc adăugate, după părerea noastră, şi cele de la Vişag, atribuite iniţial cu1'turii Vel"'bicioara 36 atribuire care a suscitat deja multe discuţii
şi controverse. Materialul ceramic de la Vişag, care se pare că provine
dintr-o necropolă, are forme şi ornamente identice sau oricum foarte
apropiate cu cel de la laz. Elementele decorative cele mai des întîlnite
sînt inciziile, împunsăturile (şiruri de gropiţe-alveole), inciziile cu mă
turica şi cu piaptănul, şirul de puncte intercalat de linii incizate paralele, sau alte motive derivate, realizate cu aceste elemente. In acelaşi
timp, ceramica de la Vişag prezintă asemănări şi cu materialul de la Valea Timişului, în formele de vase, culoarea şi compoziţia pastei sau unele
elemente decorative, cum ar fi ornamentarea prin incizii realizate cu
măturica, şirul de alveole imprimate, simple sau asociate cu linii incizate. Se pare deci, că reţinerile avute de unii cercetători cu privire la
3
~ O. Radu, în SC/V. 23, 1972, 2,
roviei, Gornea,Preistorie, p. 90 şi urm.,
a:, D. Popescu, în Materiale, II,
1119. 11. 14; 13/6, 10; 21.·5 25/4, 11; 26/4,
36
Cf. nota 19.

p. 273 şi urm.; fig. 7.1, 4, fig. 10; Gh. LazaPI. LXVIII, LXX/I, 11-12.
1956, p. 43-78, 83-88 şi fig. 7,'8; 8/8, 11;
11; 30/10; 32/8.
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în cultura Verbicioara sînt pe deplin

justificate~;.

Considerăm, de asemenea, că trebuiesc atribuite aceluiaşi grup cultural şi descoperirile din epoca bronzului de la Susani - „Deluţ" 38 .
Avînd însă în vedere că aceste materiale sînt încă inedite în cea mai
mare parte, nu ne vom opri asupra lor. Ne mulţumim să remarcăm doar
\!semănările frapante de forme şi decor, elemente care sînt în măsură
- considerăm noi - să le asigure încadrarea în grupul cultural de tip
Balta Sărată, alături de materialele prezentate mai sus.
Desigur, este destul de complicat de a se stabili deocamdată relaţiile cronologice mai precise între aceste puncte. Se pare că ele sînt la
un moment dat chiar parţial contemporane sau oricum foarte apropiate
în timp. ·
Există, fără îndoială, şi indicii care ne îndeamnă să apreciem existenţa unei diferenţieri cronologice mai fine între aceste staţiuni, fără să
putem face totuşi, acum, prea multe precizări în acest sens.
Astfel, unele mici deosebiri se pot observa atît în domeniul nuanţe
lor coloristice ale ceramicii, cit şi în privinţa predominării uneia sau alteia dintre forme sau chiar a unui anume motiv decorativ. In timp ce
la Balta Sărată culoarea ceramicii este mai mult cenuşie-negricioasă sau
brun-cenuşie, la Valea Timişului mai mult brun-neagră sau neagră, la
Iaz predomină nuanţele de brun şi brun-cenuşiu.
In nivelul inferior de la Valea Timişului sau la Iaz, formele cele
mai des întîlnite sînt vasul-borcan şi bolul, în general ceramica de uz
casnic. La Balta Sărată şi în nivelul superior de la Valea Timişului cele
mai frecvente sînt străchinile, castroanele, ceştile şi vasele-miniatură. De
remarcat prezenţa la Valea Timişului a vasului cu corp bombat, gîtul
înalt şi buza răsfrîntă în exterior (Pl. XXXIV), care nu este întîlnit pînă
acum şi în celelalte puncte. Pe plan ornamental se remarcă la Vişag lipsa
ceramicii decorate prin împunsături succesive în canal, alături de existenţa unui registru mai limitat în privinţa tehnicilor şi motivelor decorative folosite.
Fără îndoială, s-ar putea ca aceste deosebiri să se datoreze şi caracterului fiecărei staţiuni în parte, adică faptului că - după cit se
pare - este vorba atît de aşezări cit şi de necropole.
Astfel, lipsa categoriei ceramice de uz comun din repertoriul formelor de la Balta Sărată, ne poate indica eventual prezenţa în acest punct
a unei necropole. La fel şi în ceea ce priveşte inelul de buclă din aur
37

Cf„ I.

Bona, op. cit.,

p. 192,

nota

15; Gh. Lazarovrici, Cornea, Preistorie

p. 92.
38 O parte din aceste materiale apar la I. Stratan şi Al. Vulpe, în
PZ 52,
1977, p. 30-31, Taf. 27/4-26; 28/1-17. Ţinem de asemenea să mulţumim cu acest
prilej colegului P. Roman. care ne-a atras atenţia asupra existenţei şi a altor
materiale din acest punct, în col. ML.
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descoperit în apropiere - piesă frecvent întîlnită, cu excepţia tezaurelor - mai ales în necropolele aparţinînd epocii bronzului (Fig. 1)39 •
Tot la Balta Sărată, la aproximativ 250-300 m de punctul înainte
amintit, au fost puse în evidenţă, cu ocazia unei cercetări de ·teren, efectuată în primăvara anului 1978, urmele unei aşezări ce se întinde, potrivit unei estimări aproximative, pe o suprafaţă de cel puţin 2-2,5 ha.
Analiza ceramicii descoperite aici, a dus la concluzia că este vorba
de acelaşi orizont cultural din cadrul epocii bronzului. In arătură au
apărut, în afară de multe fragmente ceramice, bucăţi de chirpic, cîteva
unelte din silex şi un topor plat din piatră. Ceramica se aseamănă mult
cu cea de la Iaz, împunsăturile succesive în canal fiind însă aici preponderente. Pe de altă parte, au părut şi ornamentele realizate cu piaptănul. Este sigur că cercetările vitoare vor lămuri relaţia dintre cele
două puncte foarte apropiate de la Balta Sărată, unde bănuim totuşi că
este vorba despre o aşezare şi necropola acesteia.
Cele arătate mai sus ne determină să considerăm că, pînă în prezent, pot fi atribuite noului grup cultural un număr de patru aşezări
(Balta Sărată, Iaz, Valea Timişului şi Susani) şi două necropole (Vişag,
Bal ta Sărată).
In privinţa încadrării sale cronologice generale, deşi este greu să stabilim deocamdată cu precizie limitele existenţei în timp a acestui nou
grup cultural, trebuie să arătăm că dispunem totuşi de citeva elementede legătură cu o serie de materiale mai bine încadrate cronologic, dar
aparţinînd altor culturi.
Cea mai veche etapă pare a fi reprezentată de nivelul inferior de
la Valea Timişului şi de materialele din necropola de la Vişag.
Prezenţa masivă, în cadrul materialului din această fază descoperit la Valea Timişului, a ceramicii decorate cu striuri (de fapt un fel
de „Besenstrich" mai evoluat) şi a celei ornamentate cu imprimeuri de
gen „textil", ne indică analogii cu materiale contemporane de la T6szeg,
în Ungaria, ce aparţin unor nivele caracteristice pentru sfîrşitul culturii Nagyrev şi începutul evoluţiei culturii Hatvan în acele zone 40 • De
menţionat faptul că şi la Iaz apare un .fragment ceramic decorat cu ornament „textil". Mai mult, apariţia la Valea Timişului, încă în nivelul
inferior a motivului decorativ compus dintr-o alveolă centrală înconjurată de .împunsături mici, ne conduce către aceeaşi perioadă. Acest tip
de ornament este cunoscut în cadrul culturii Mureş, numai începînd cu
nivelul IV (de tranziţie) din aşezarea de la Pecica - „Sanţul Mare" 41 •
39 Cf. D. Popescu, în Materiale, II,
1956, p. 200 şi urm.; E. Zaharia, în
Dacia, N.S., III, 1959, p. 103-134; T. Kovacs, Neuere Bronzezeitliche Goldfunde
in Ungarn, comunicare prezentată în cadrul seminarului Semaines Philippopolitaines de l'histoire et de la culture thrace, Plovdiv, 4-19. X. 1978.
40 F.
Tompa,
25 Jahre Urgeschichtsforschung in Ungarn, 1912-1936, în
BerRGK, 24-25, 1934-1935, p. 64-74; A. Mozsolics, Die Ausgrabungen in T6szeg im Jahre 1948, în ActaArchHung, 1952, 1-3, p. 35-68, Pl. XV-XIX.
41
T. Soroceanu, în Banatica, IV, 1977, p. 106; Idem, în StcomC II, 19"i7,
p. 244.
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nivel îi corespund, în mare, pentru zonele de vest ale Românied, ·înoeitJarea ru11101r fenomelllle ouJ.tiuna11e de r1Ji.p Periam, Mokrin saJU itiriecerea de la faza Otomani I la Otomani II 42 . Pe plan strict cronologic reprezintă, în general, începutul perioadei Reinecke Bronz B. Este drept
că alveola [nconjurată de puncte
imprimate constituie un element de
lungă apariţie şi evoluţie, comun culturilor Mureş 4 3, Vatina44, Girla Mare45 sau Otomani 46, însă în nici una dintre aceste culturi nu este întîlnit
mai devreme de perioada Bronz B (Reinecke).
In ceea ce priveşte bordeiul de la Valea Timişului, considerăm că
acesta pune probleme de conexiuni cronologice mai deosebite. Prin asocierea materialului striat cu acela caracterizat prin imprimeuri „textile",
bordeiul în cauză ar putea ilustra o etapă mai avansată în evoluţia unui
larg orizont, aparţinînd bronzului timpuriu, documentat şi pentru zonele
ţării noastre. Acest orizont, atestat şi în regiunea Dunării de mijloc,
are ca element caracteristic asocierea ceramicii Besenstrich ou ceramica
imprimată în gen „textil". Descoperirile recente de la Gornea-„Vodneac"47 şi în zona Ocnele Mari 48 vin să contureze mai precis imaginea
prezenţei sale in zonele Banatului şi Olteniei.
fo. acest context, legăturile oe se pot stabili între materia·lul din nivelul inferior de la Valea Timişului şi cel de la Gornea-„Vodneac", devin deosebit de importante, căci ele încep să ne permită surprinderea
unor etape succesive în cadrul procesului de desprindere şi individualizare a culturilor bronzului evoluat din acest vast fond comun al bronzului timpuriu.
Pe de altă parte, aceleaşi materiale, scoase din bordeiul de la Valea Timişului, prezintă elemente sigure în legătură cu descoperirile
aparţinînd nivelului superior din cadrul aşezării. 1n acest sens va fi
important de stabilit, dacă realitatea stratigrafică a căpăcuirii bordeiului
de către platforma locuinţei de mari dimensiuni reprezintă o continuitate fără întreruperi a aceluiaşi complex, sau este de acceptat un spaţiu
cronologic oarecare între momentul încheierii locuirii primului complex
şi începerea folosirii celui de al doilea.
Fără îndoială că această problemă va putea fi rezolvată pe baza unor
riguroase observaţii tipologice, în particular, şi de stratigrafie orizontală,
în general. Pentru realizarea acestora este evident necesar însă un studiu mai avansat al cercetării în aşezarea de la Valea Timişului.
42

T. Soroccanu, în StcomC, II, 1977, p. 242.
Ibidem, p. 244.
H B. Brukner, B. Jovanovic, N. Tasic, op. cit., fig. VIII.
45
VI. Dumitrescu, Cirna, Pl. LXIV-m. XVIII/75, m.XX/80; PI. LXXX-m.
LXXI/86; Pl. LXXXIl-m. LXXX/314; PI. LXXXIIl-m. LXXXII/324; PI. LXXXVIIm. XCil/362; PI. XCIII-m. CXI/424, m. CXIV/439; Pl. XCIV/489.
46
T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei, 1978, Pl. XXX/17;
XXXI/4, 7; S. Morintz, op. cit., fig. 92/12.
47
Cf., nota 8.
48
Gh. 1. Petre, în Huridava, 2, 1977, p. 16 şi urm., fig. 4/9; 5/2; 8/14-17.
43
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Revenind la discuţia noastră, considerăm că, după materialele de la
Valea Timişului (nivelul inferior), urmează, foarte aproape din
punct de vedere cronologic, aşezarea de la Iaz, în cadrul căreia încep să
fie prezente şi ornamentele executate cu ajutorul împunsăturilor succesive în canal - ornamente ce apar-ţin probabil perioadei finale de locuire din această aşezare (neverificat încă stratigrafic).
Tot acum, continuă aşezarea de la Valea Timişului (nivelul superior) şi începe locuirea\ aşezării, precum şi folosirea necropolei de la
Balta Sărată, unde ornctmentul principal devine cel al împunsăturilor
succesive în canal. Modul de utilizare al acestui ornament este asemă
nător cu acela din cadrul culturilor Gîrla Mare şi Verbicioara (etapele
evoluate), exceptînd incrustaţia cu substanţă albă, care lipseşte în cazul
nostru.
De asemenea, frecvenţa canelurilor
nivelul superior de la Valea
Timişului în majoritatea cazurilor vertical pe circumferinţa vaselor
- atestă o situaţie observată şi pe ceramica specifică nivelului al IIIlea şi, parţial, al II-lea din cadrul aşezării de la Pecica4 9 •
Elemente1le cele mai Urzii ale acestui griup se găsesc, deocamdaltă,
ln tipurile de vase cu gîtul înalt, corp globular şi buza răsfrîntă spre
exterior, descoperite în nivelul superior de la Valea Timişului, atît în
i>rivinţa ornamentării cit şi a formei. Aceste forme pot fi atribuite, după părerea noastră, perioadei Reinecke BC (începutul acestei faze), evoluţia lor continuînd în fazele tîrzii şi finale ale epocii bronzului5°.
In mare deci, materialele analizate aici asigură, deocamdată, acestui nou grup cultural o datare în fazele mijlocii ale epocii bronzului,
respectiv intervalul
Reinecke BB - început de
C (Reinecke BC).
Această datare este confirmată şi de către fragmentul ceramic încrustat, considerat de noi un import Gîrla Mare 51 , sau de fragmentul cu
arcade haşurate ce are analogii in mediul Vatina, la Corneşti 52 , Gornea
- „Păzărişte" 53 , precum şi la Socodor, în fazele timpurii ale culturii
Otomani 5 4. Este posibil totuşi, ca viitoarele cercetări să mai aducă corecturi limitelor cronologice stabilite aici pe baza materialului încă limitat pe care l-am avut la dispoziţie.
Nu se poate stabili deocamdată dacă şi celelalte aşezări au avut
un sfîrşit violent ca aceea de la Valea Timişului.
Deşi în cadrul materialelor descoperite în staţiunile menţionate
se pot observa multe elemente întîlnite şi în culturile Mureş, Vatina,
Vişag şi

în

49

T.

Soroc~anu,

în Banatica, IV, 1977, p. 106; Idem, ·În StcomC,

II, 1977, p.

244.
~ Aceste vase sînt, de fapt, forme timpurii ale aşa numitelor
„protovillanova~ sau „pseudo-protovinanova". Cf. St. Foltiny, loc. cit.
~ 1 Fragmentul are foarte multe analogii în vasele descoperite
0

urne de tip

la Cima, în
special din punct de vedere al tehnicii şi motivului ornamental. Cf. VI. Dumitrescu, Cîrna, passim.
s~ O. Radu, în SCJV, 23, 1972, 2, fig. 7 /1, 4; 10.
~· Gh. Lazarovici, Cornea, Preistorie, p. 90 şi urm., PI. LXVIII; LXx.11, 11-12
~· Cf., nota 35.
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Gîrla Mare sau Verbicioara, problema raporturilor dintre grupul cultural de tip Balta Sărată şi aceste culturi învecinate rămîne încă deschisă.
Va fi important de aflat, pe baza cercetărilor viitoare, dacă acest grup
cultural are o evoluţie oarecum paralelă cu celelalte culturi ale bronzului clasic din zonă, detaşîndu-se din orizontul comun cu Besenstrich
şi imprimeuri „textile", amintit mai sus, sau este un fenomen de sinteză, rezultat prin contribuţia unor diverse elemente aparţinînd fazelor
deja cristalizate şi diferenţiate ale acestor culturi.
Ceea ce pare a fi sigur este faptul că, în compoziţia ornamentală
şi în tehnidle de realiazre a ceramicii s-au păstrat o serie de elemente
de la oulturile anterioare, Baden, Coţofeni, dar mai ales Vucedol.
Desigur, cercetările viitoare vor contribui cu noi elemente la precizarea datelor legate de prezenţa comunităţilor aparţinînd acestui nou
grup cultural în zonele de pe cursul mijlociu şi inferior al Timişului.
Cu toate lipsurile inerente unui început de drum, considerăm totuşi că
punerea rapidă în circulaţia ştiinţifică a materialelor descoperi te se va
dovedi utilă.
Este firesc ca, în stadiul actual de investigaţie a staţiunilor menţionate, descoperirile analizate aici să provoace discuţii, ipoteze diferite
şi chiar controverse. Sîntem convinşi, fosă, că toate acestea nu pot decît
să contribuie la o mai bună urmărire şi rezolvare a problemelor ridicate,
la sporirea eficienţei viitoarelor cercetări asupra acestui subiect.

RICHARD PETROVSZKY -

MARIAN GUMA

EINE NEUE BRONZEZEITLICHE KULTURGRUPPE IN SUDWESTEN
HUMANIENS - DIE FUNDE VOM TYP BALTA SARATA
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Neue Forschungen welche in Caransebeş - Balta Sărată „Cimpul lui Pm.;tau, Iaz „Dimbu und Valea Timişului „Rovină" durchgefi.ihrt. wurden, als auch
eine neue Untersuchung ălterer Funde, erm()glichten den Autoren das Vorhandensein eincr ncuen bronzezeitlichen Kulturgruppe im mittel-ostlichen Banat fcstzustellen.
Das Auftauchen dieser neuen Kulturgruppe fi.ir die der Namc „Balta Silratău vorgeschlagen w!ird, ist i.ibrigens nicht i.iberraschend wenn man in Betraclll
zieht. daB die kulturellen Gegebenheiten der Bronzezeit fi.ir dic angrenzender. Zonen - im Norden, Westen und Sliden des Banats - besser bekannt waren, Zonen
welchc zu den Gebieten der Mureş-, Vatina- und tcilweisc Verbicioara - Kulturcn gehorten.
Der mittel-ostliche Teii, von diescm Standpunkt aus wenigcr bekannt, wurdP
bisher - durch das Grăberfeld von Vişag und einige Funde von Băile Herculane
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dem Ausbreitungsgebiet der Verbicioara-Kultur zugeordnet.
Die erwăhnten
Forschungen von Balta Sărată, Iaz und Valea Timişului, obwohl sie sich im Anfangsstadiwn befinden, erbrachten ein reiches archăologisches Material, welches
grafie Ahnlichkeiten mit demjenigen von Vişag ader mit den - groBtenteils noch
unveri.iffentlichten - Funden von Susani „Deluţ• aufweist.
Die Analyse des hier vorgebrachten archăologischen Befundes beweist, daB
obwohl viele aus den Mureş-, Vatina-, Verbicioara- ader Gîrla Mare-Kulturen
bekannte Elemente auftreten, die Funde, in ihrer Gesammtheit, sowohl der Formen aber besonders der Tonqualităt und der beni.itzten Ornamentik, sich von
denjenigen der angrenzenden Kulturen absondern.
Die gemeinsamen Formen und die Ornamentik die în allen Fundstellen der
Balta Sărată-Gruppe erscheinen geben dieser einen relativ einheitlichen Charakter. Unter den hăufigsten GefăBformen unterscheiden wir Năpfe, Topfe, Schalen
mit hohen Henkeln und Schi.isseln. Die meistbeni.itzten Verzierungselemente sind:
Ritzmuster, Kanneluren, Kanalstiche, Vertiefungen (Alveolen), konische Spitzbukkeln, Besenstriche ader Kammstrichverzierung.
Eine Reihe von Unterschieden, welche man în der Farbtănung der Keramik,
als auch bei der Vorherrschung verschiedener GefăBtypen ader Verzierungselemente beobachten kann, sind wahrscheinlich auf das Vorhandensein einiger kleiner Zeitunterschiede unter den Fundstătten dieser Gruppe, als auch auf die Tatsache, daB es sich um Siedlungen und Gră0erfelder handelt, zuri.ickzufi.ihren.
Anbetriacht dessen, daB in Balta Sărată sowohl eine Siedlung als auch ein
Grăberfeld vorhanden ist, kann man dieser Gruppe 4 Siedlungen (Balta Sărată,
Iaz, Valea Timişului und Susani, und 2 Grăberfelder (Vişag und Balta Sărată) zu.
schreiben.
Die Auistellung einer inneren Per.iodisierung der Gruppe ist vorlăufig noc:a
schwierig. ln Balta Sărată wurde bis jetzt noch kein geschossener Fundkomplex:
ausgegraben, in Iaz wurde eine Wohngrube esforscht aber ohne das es moglich
war eine genauere stratigraphische Differenzierung festzustellen. Nur in Valea Timişului konnte man zwei Wohnniveaus beobachten undzwar wurde eine Wohr.grube (B 1) von den Lehmstrich einer Oberflăchenwohnung (L 1) iiberlagert.
Die Keramik aus der Wohngrube von Valea Timişului, in welcher ofters eine
Verzierung in der Besenstrichtechnik erscheint, aber besonders das „Textil (Gewebemuster)" - Motiv mit guten Analogien zu Toszeg - stellt unserer Meinung
nach, eine entwickeltere Etappe eines sehr verbreiteten fri.ihbronzezeitlichen Horizontes dar, welcher teilweise auch in Rumănien auftritt. Dieser Horizont, charakterisiert durch das Erscheinen der Besenstrichverzierung in Verbindung mit
den „Textil" - Motiven ist im Banat in den Funden von Gornea „Vodneac" sicht·
bar.
Die Vergleiche die man fiir die Wohngrube von Valea Timişului anstellen
kann erlauben eine chronologische Eingliederung in der Phase Reinecke B BI>
gleichzeitig enthălt sie aber auch Verbindungsglieder zum oberen Niveau.
Eine Analyse der Entwicklung verschiedener Elemente der Keramik aus den
Fundstellen der Gruppe Balta Sărată ermoglicht es eine relative chronologische
Reihenfolge aufzustellen die mit dem Fundstoff von Vişag und Valea Timişului
(untere Schichte) anfăngt. Es folgen in kurzen Abstănden die Siedlungen von Iaz
und Susani „Deluţ", wăhrend die Fundstellen von Balta Sărată und Valea Timişului
(obere Schichte), in welchen die Stichkanaltechnik und die Kanneluren am Gefăf:
riicken vorherrschen, dieses Schema vorlăufig abschliefien.
Die spătesten Hinweise werden in der oberen Schichte von Valea Timişului
angetroffen (Abb. XXXIV, insbesondere nr. 3).
Aufgrund des bisher entdeckten archăologischen Befundes kann diese Gruppe
vorlăufig chronologisch in der Zeitspanne Reinecke B B 1-C (wahrscheinlich C1)
eingereiht werden.
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Zur spă.ten Datier>ung zeugen ein Tonscherbe mit weiGer lnkrustierung
(Abb. XXXV/1) der als Gîrla Mare - Import angesehen wird und ein anderes
Bruchstilck welches mit Ritzlinien ausgefi.illte Arkaden als Motiv aufweist, eine
Verzierung die der Vatina-Kultur eigen ist.
Eine Reihe anderer Elemente scheinen aus den frilheren Baden-, Coţofeni- uncl
insbesondere Vucedol-Kulturen ilberliefert zu sein.
Es bleibt als Aufgabe der folgenden Foschungen neue Daten zu liefern die
zur genaueren Bestimmung der chronologischen Zeitstellung der Gruppe, zur inneren Periodisierung sowie der Beziehungen mit den verwandten Nachbarkulturen
Mureş, Vatina, Verbicioara oder Gîrla Mare, beitragen.
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PI. I -

..

Balta Sărată „Cfmpul lui Poşta"
Plan de situaţie cu localizarea siipl!.turilor.
Balta. Sărată „Cîmpul
lui Poşta'" - Lageplan der Grabungstătte.
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PI. II - Balta Sărată „Cîmpul lui
Balta Sdrald „Cîmpul lui Poşta" -

Poşta''

- Ceramică semifină (1-10, 12) şi fusaiolă (li)
Keramik der mittleren Kategorie (1-10, 12) und eiue
Spinnwirtel ( 11).
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PI. III - Balta Sdratd „Ctmpul lui Poşta" - Ceramică semifină.
Balta Sdratd „Cîmpul lui Poşta" - Kerami.k der mitUeren Kategorie.
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PI. IV - Balta Sărată „Ctmpul lui Poşta" - Ceramică semifină .
Balta Sărată „Cîmpul lui Poşta" - Keramik der mittleren Kategorie.
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PI. \"
Balta

Sărată

-

Balta Sărată „C!mpul lui Poşta" - Ceramică semifină şi fină.
„Cîmp11i l11i Poşta" - Keramik der ruittleren und der feinen Kategorie..
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PI. VI - Balta Sărată „Cîmpul foi Poşta" - Ceramică semifină şi fină.
„Cîmpul lui Poşta" - Keramik der mittleren und der feinen Kategorie.
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PI. VII - Balia Sărata „Ctmpul lui Poşta" - Ceramicii. semifinii. şi fină.
Sărată „Ctmpul lui Poşta" Keramik der m1ttleren und der feinen Kategorie.
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Pl. IX -

Iaz „Dtmb" -

Plenul şi profilul 8 1 /1977. Iaz „Dfmb" https://biblioteca-digitala.ro

Grundri~ und Profil von 8 1 /1977.
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PI. X --- Iaz „Dîmb" - Ceramică semifină şi de uz comun.
laz „Dîmb" - Keramik der mittleren und der groben Kategorie.
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Pl. XI - Iaz „Dtmb" - Ceramică semifină şi de uz comun.
Iaz „Dtmb" - Keramik der mittleren und der graben Kategorie.
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PI. XII - Iaz „Dtmb" - CeramicA. semifină şi de uz comun.
Iaz „Dîmb" - Keramik der mittleren und der groben Kategorie.
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Pl. XIII - Iaz „Dimb"
Ceramică fină, semifină şi de uz comun.
Iaz „Dtmb" - Keramik der feinen, mittleren und groben Kategorie.
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Ceramică finil., semifină şi de uz comun.
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tronconică.
- Strachină
Schiissel.
PI . XV
Iaz " Dtmb"
Iaz -„Dtmb"
- Tronkonische
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PI. XVI - Iaz „Dîmb" - Ceramică semifină şi de uz comun.
Iaz „Dîmb" - Keramik dcr mittleren und der groben Kategorie.
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PI. XVII - I a: „Dîmb" - Ceramică semifină şi de uz comun.
Iaz „Dîmb" - Keramik cler mittleren und der groben Kategorie.
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PI. XVIII - Iaz „Dîmb" - Ceramică fină şi semifină.
Ia: „Dîmb" - Keramik der feinen und der mittleren Kategorie.
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Valea Timişului „Rovintl" - Plan de situaţie cu localizarea sll.pll.turilor.
Valea Timişului „Rovină" - Lageplan der Grabungsstătte.
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Planul şi profilul complexelor de locuire din epoca bronzului (bordeiul
B 1 /1976 şi locuinţa L 1 /1976).
Profilul şi planul casetei 4 (C 4 ) cu complexele de locuire din epoca bronzului: 1 sol viu, galben lutos 2 pămînt galben cu infiltraţii brune (strat Tiszapolgâr). 3 pămînt brun-negru (primul nivel al epocii bronzului). 5 arsură, 6 pă
mînt brun-cenuşiu (al doilea nivel al epocii bronzului), strat de pămînt brun (strat hallstattin), 8 humus vegetal
https://biblioteca-digitala.ro
PI. XX -

Valea

Timişului

„Rovinll" -

CD

w

R. Petrovszky -

94

PI. XXI Valea

/\1 .

Gumă

Fa/ea Timişult<i „ Ro i· ină" - Ceramică diu bordeiul
Timişului „ Rovi11ă" - Keramik ans Wohngrube B •
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Timişului „Rovină"

Timişului „Rovină"
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- Ceramică fină din bordeiul B 1 (3-5) şi locuinţa
L, (l-2, 6-7).
Feinkeramik aus \Vohngrube B 1 (3-5) und Wohnung L 1
(l-2, 6-7).

https://biblioteca-digitala.ro

PI. XXXVI - Valea Timişului „Rovină" - Ceramic semifină şi fină din locuinţe Ll'
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Valea Timişului „Rovină" - Ceramică fină şi semifini't din bordeiul B 1 (9)
L 1 (2, 4-7, 10-11), fusaiele (I, 3) şi rotiţă ele car (8) din lut ars.
Valea Timişului „Rovină" - Keramik tler feinen und mittleren Kategorie aus \Vohngrube
B 1 (9) uncl Wohnung L 1 (2, 4-7,https://biblioteca-digitala.ro
10-11), Spinnwirteln (I, 3) und ein Wagenradmodell (8).
PI. XXVIII -
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Pl. XXIX - Valea Timişului „Rovină" - Ceramică fină şi semifină din locuinţa L 1 •
Valea Timişului „Rovimf' - Kerami.k:der feinen und mittleren Kategorie aus Wohnung L 1 •
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PI. XXXVI -

Tabel tipologic comparativ al formelor de vase
nînd grupului cultural Balta Sărată.
Vergleichstypologisches Schema der Gefăssformen der
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https://biblioteca-digitala.ro

aparţi

110

R. P etrovszky -

M. Gumil

..... .,,.'\

'~

·-.,

l-Bal ta.

.r

Să ra tă.

)

I

2.- Iaz
s~Valea Timişului

4.-Vişag

5.-Susa.ni

PI. XXXVII - Harta descoperirilor de tip Balta Sărată în sud-vestul Rom âniei.
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BRONZURI DESCOPERITE PE TERITORIUL

JUDEŢULUI

CARAŞ-SEVERIN

De-a lungul anilor, începînd din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea şi pînă în prezent, pe teritoriul actual al judeţului Caraş-Severin
au fost descoperite o serie de obiecte din bronz şi un număr important
de depozite, fără săpături sau cercetări sistematice, efectuate în judeţ
în această perioadă.
O parte dintre aceste descoperiri au ajuns în colecţii particulare
sau au intrat în posesia unor muzee ca cele din Vîrşeţ, Budapesta, Viena,
Timişoara, Lugoj, numai cele desooperi,te duipă iinfiinţarea muzeului din
Reşiţa au intrat în colecţiile acestui muzeu.
In rîndurile care urmează, vom încerca pe baza descoperirilor mai
vechi cit şi a celor noi, să facem o analiză a acestor depozite, din punct
de vedere funcţional, compoziţional, al provenienţei lor, cît şi încadrarea
lor cronologică în cadrul cultural local.
Dăm mai jos lista descoperirilor de bronzuri de pe teritoriul judeţu
lui Caraş-Severin.

DESCOPERIRI IZOLATE

1. Anina - ln împrejurimile oraşului s-a găsit un topor de bronz,
datat :în Bronz D - Hallstatt A, care se află actualmente la Muzeul
Banatului din Timi,şoara 1 .
2. Berza:s.ca - ln anul 1930 preotul din sat a donat muzeului din
Timişoara un topor mic de bronz, trei brăţări şi un vîrf de lance, datînd
probabil din Br.n2.
3. Comorîşte - In anul 1904 s-a descoperit un celt care a ajuns
la muzeul din Vîrşeţ 3 •
4. Liborajdea - La locul numit „Poiana lui Străin" s-a găsit un
topor cu braţele în cru-ce de tipul Jaszlacliny. I. Dragomir a găsit un
1

R. Petrovszky, în Banatica, II, 1973, p. 385, pct. 2.
C. Daicoviciu şi I. Miloia, in AnB, II, 4, 1930, p. 19; R. Petrovszky, op. cit.,
p. 386, pct. 1.
a R. Petrovszky, în Banatica, III, 1975, p. 370.
1

2
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faţa magazinului din localitate,
descoperită o lamă de sabie din bronz 4 •

celt în

iar la punctul

„Varniţă"

a fost

5. Liubooiva - In 1868 la 2,5 km de sat pe malul Dunării a fost
o daltă de aramăs. Iar în 1903 s-a găsit un celt rău turnat 6 •
6. Mehadia - In vatra satului s-a descoperit un celt cu urechiuşă
şi ornamentat cu trei linii7.
7. Mehadica - In hotarul satului a fost găsit un topor de tipul
Veselinovo II, din bronzul mijlociu. Se află la muzeul sătesc din localitate8.
8. Oraviţa - Un topor de aramă de la începutul bronzului a ajuns
la Muzeul din Budapesta9.
9. Reşiţa - In apropierea Triajului în 1963 a fost găsit un celt cu
două caneluri sub buză10.
10. Sasca Montană - Intr-o cărămidărie din apropierea satului a
a fost descoperită o spadă datată în Ha.A-Ha.B 2 11.
11. Socol - In 1878 în dreptul portului Baziaş a fost descoperită
o sabie din bronzt:i.
12. Tirol - Din raza comunei provine un pumnal cu peduncul şi
nervură puternică, cu miezul din fier, datînd din Ha.A 13 •
găsită

DEPOZITE

13. Cornuţel - In anul 1958 pe Dealul Cozlar s-a descoperit un
depozit într-un vas, conţinînd următoarele piese: două brăţări decorate,
trei brăţări cu capetele răsucite spiralic, două falere, doi tutuli, un ac cu
capul decorat şi vîrful rupt, un fragment de buclă. Depozitul aparţine
bronzului tîrziu, seriei Uriu-Domăneşti1 4 •
114. Berzasca - In anul 1883 între Gornea şi Berzasca la Stenca
Liubcovei a fost descoperit un depozit care cuprindea cca. 50 de obiecte,
acestea ajungînd la diferite muzee şi colecţii particulare. La Vîrşeţ au
ajuns în 1902 următoarele piese: un celt cu decor unghiular în relief,
4 I. Uzum Gh. Lazarovici - I. Dragomir, în Banatica, II, 1973, p. 412--416;
R. Petrovszky, în Banatica, IV, 1977, p. 439, pct. 1.
5 B. Milleker, Delm., I, 1897, p. 75; R. Petrovszky, op. cit., p. 440, pct. 3.
6 B. Milleker, op. cit., III, 1906, p. 923; M. Rosm, Rep., pct. 6.
7 B. Milleker, Zoe. cit.; R. Petrovszky, op. cit., p. 441, pct. 2.
8 R. Petrovszky, op. cit„ p. 442, pct. 2.
9 B. Milleker, op. cit„ I, 1897, p. 80; R. Petrovszky, op. cit., p. 447, pct. 2.
1o R. Petrovszky, op. cit., p. 452, pct. 3.
11 A. D. Alexandrescu, în Dacia, N.S., X, 1966, p. 186, nr. 262; R. Petrovszky,
op. cit., p. 453, pct. 2.
12 M. Roska, op. ctt„ p. 277, nr. 245; R. Petrovszky, op. cit., p. 455, pct.
:J.
1a A. L&szl6, în SCIVA,
26, 1, 1975, p. 22, nr. 28; R. Petrovsky, op. ctt.,
p. 458, pct. 3.
14 M. Rusu, în Dacia, N.S„ VII, 1963, p. 205, nr. 17; I. Stratan, în SCIV, 15,
4, 1964, p. 523, 528; M. Petrescu-Dimboviţa, Depozitele de bronzuri din România,
Bucureşti, Ed. Academiei, 1977, p. 55, pl. 135.
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două fragmente din alte două celturi, două fragmente de pumnal, o
brăţară masivă, şase fragmente de brăţări, o turtă de bronz şi işase resturi
de la turnare. Altele au ajuns în colecţia şcolii din Moldova Nouă şi în

colecţia particulară

Tyll Gustav 15 • In muzeul de la Timişoarn au ajuns
în anul 1930, un celt, şase brăţări masive şi decorate şi altele cinci mai
subţiri de acelaşi fel1 6 • Depozitul face parte din seria Cincu-Suseni.
15. Bocişa Română - In anul 1901 a fost descoperit un depozit de
cca. 30 piese. Dintre acestea menţionăm: patru coliere, un cuţit cu limbă
la miner, două virfuri de lance, şase brăţări decorate cu linii incizate, o
brăţară cu capete spiralice, două brăţări din sirmă răsucită spiralic şi
alte două cu nervură puternică 17 • Tot din depozit făcea probabil parte
un colier ajuns la muzeul din Clujls.
16. Bocşa Montană - In 1886 la poalele Dealului Colţani a fost
găsit un depozit compus din: un celt, o secure, trei seceri cu limbă la
miner, două verigi, şapte brăţări, un fragment de brăţară, un buton cu
tortiţă, două discuri spiralice, citeva bucăţi de bronz brut19.
17. Caransebeş - Depozitul descoperit în 1883 compus din 170 de
piese, în greutate de 4 kg. pe care le menţionăm mai jos: 12 celturi,
o daltă îngustă, 18 seceri, un cuţit fragmentar, 22 lame de fierăstrău,
fragment dintr-un vas de bronz, 12 fragmente de vas din bronz, două
fragmente lamă de saJbie, un fragment de pumnal, 13 butoni, 3 pandanti.ve,
8 tuburi de tablă, o mărigică de bronz, 13 f.ragmenrte din placă de bronz,
15 bucăţi de bronz brut şi altele 2 o.
18. Moldova Veche I - In 1924 a fost descoperit un depozit compus
din 50 de piese: 3 fragmente de celt, 7 fragmente de seceri, lin buton,
o daltă, 4 cuţite, 3 vîrfuri de săgeată, 11 brăţări întregi, altele fragmentare, o verigă, două ace, o spirală, trei verigi torsionate, un fragment de
pandantiv, două fragmente de turtă de bronz 2 1.
19. Moldova Veche II - Depozit descoperit în insula din apropierea
localităţii, compus din: un celt, o seceră cu limbă la miner, o brăţară
cu capete subţiate, patru brăţări cu bară mai subţire, un cap de ac, un
cîrlig mic 22 •
20. Moldova Veche III - Tot aici s-a descoperit un lanţ cu şapte
verigi 23 •
15 M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 83, pl. 116; B. Milleker, Delm., I, 1897,
p. 76; M. Rusu, op. cit., p. 207; A. D. Alexandrescu, op. cit„ p. 186.
16 C. Daicoviciu şi I. Miloia, op. cit., p. 131; M". Petrescu-Dîmboviţa, op. ctt.,
p. 83, pl. 117.
17 B. Milleker, op. cit., III, 1906, p. 22; M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 85,
pl. 120.
1s M. Rusu, în Apulum, VI, 1965, p. 95.
19 J. Harnpel, Bronzk6r, III, p. 102, pl. CLXIV; M. Rusu, în Dacia, N.S., VII
1963, p. 207, nr. 8; M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 85, pl. 120.
20 B. Milleker, în Startnar, XV, 1940, p. 23; M. Rusu, op. cit., p. 207.
21 M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 99, pl. 165; R. Petrovszky, op. cit., p. 446,
pct. 10; A. D. Alexandrescu, op. cit., p. 187, pct. 264; M. Rusu, op. cit., p. 207.
22
M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 100, pl. 166/1-8.
23 Ibidem.
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21. Moldova Veche IV - Muzeul din Timişoara a achiziţionat în
1930 de la C. Georgescu, următoarele piese: un lanţ, cu 43 de verigi de
care sint suspendate trei urne în miniatură din bronz, un berbec din
bronz, stilizat, un pandantiv ine1ar24.
22. Moldoviţa - In apropierea localităţii s-a descoperit un depozit
din care făceau parte patru celturi, o brăţară, o volută apărătoare de
braţ 25 .

23. Ocna de Fier - In anul 1890 în cariera „Iuliana' din apropierea comunei, a fost găsit un depozit din care făceau parte o seceră cu
limbă la miner, o brăţară, 13 fragmente de brăţară, o bară spiralică 26 •
24. Cozla - Depozit descoperit în anul 1972, compus din 23 de
piese, aflat în curs de prelucrare la semnatarul acestor rinduri 27 •
25. Pescari - Depozit descoperit în cariera de piatră din marginea
comunei compus din trei celturi28 .
26. Giurgiova - In 1957 s-a descoperi.t un depozit compus din cca.
200 de piese din care au ajuns la Muzeul din Reşiţa 5 celturi, şi un virf
de lance 29 .
27. Drencova - Depozit descoperit în timpul lucrărilor la şoseaua
Moldova Nouă - ~ova. Depozitul cuprinde urnnătoarele piese: o garnitură de teacă, două perechi de verigi duble, o brăţară, două verigi mai
multe perechi de saltaleoni3°.
28. Sicheviţa I - Descoperit în 1950, depozitul a fost achiziţionat
de muzeul din Reşiţa în 1968. Din el făceau parte două piese, la Reşiţa
ajungînd numai un celt3 1 •
29. Sicheviţa II - Depozit compus din: un fragment din lamă de
sabie, fragment de celt, fragment dintr-un pandantiv, fragment dintr-o
turtă de bronz32.
30. Sicheviţa III - Descoperit în 1972 depozitul are în componenţă:
două celturi, două vîrfuri de lance, două seceri cu limbă la mîner 33 .
31. Iablaniţa - In 1882 preotul din localitate a descoperit un depozit de bronzuri din care s-au mai păstrat doar şapte celturi34.
I. Miloia, în AnB., II, 3, 1929, p. 62; M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 100.
B. Milleker, Delm., I, 1897, p. 122; M. Rusu, op. cit., p. 207, nr. 40; R. Petrovszky, op. cit., p. 446, pct. 1.
28 M. Rusu, loc. cit.; M. Petrescu-Dimboviţa, op. cit., p. 100, pl. 167/2-0.
27 Depozitul aflat in curs de prelucrare la noi, va face obiectul unei publicări
ulterioare.
28 C. Săcărin, in Banatica, IV, 1977, p. 111 şi urm.
~ O. Răuţ, in RevMuz., IV, 1, 1967, p. 44-47.
80 E. Iaroslavschi, în Banatica, II, 1973, p. 79; M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit.,
p. 165, pl. 403/1-5.
31 Gh. Lazarovici, în Gornea, Preistorie. Reşiţa, 1977, p. 95, pl. LXXV /L
3'• Ibidem, p. 96, pl. LXXV/2-5.
33 Ibidem, p. 96, pl. LXXVI/1-6.
34 B. Milleker, Delm., I. p. 48; M. Roska, ErdRep., p. 39.
24

25
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Din prezentarea materialelor cunoscute pînă în prezent se poate
observa că din totalul de 31 de descoperiri, 12 sînt izolate, iar restul de
19 sînt depozi.te, conţiniînid obiecte diferite. In tota'1itate descoperirile
însumează la un loc peste 250 de piese, arme, podoabe, unelte, turte
de bronz, şi resturi de la turnare. Din punct de vedere al compoziţiei pe
categorii de obiecte procentajul este următorul: 450/o podoabe, 300/o arme,
restul de 250/o sînt unelte diferite, resturi de la turnare, bucăţi de bronz
brut şi turte de bronz.
Referitor la destinaţia lor acestea puteau servi: ca mijloc de tezaurizare, depozite pregătite pentru topire şi returnare (din cauza proastei
turnări şi a rebuturilor) şi cele destinate schimbului intertribal.
In ceea ce priveşte provenienţa lor putem admite mai multe căi.
Una dintre acestea este cea a schimbului, şi mai ales pătrunderea pe
această cale a obiectelor de factură transilvăneană, datorită existenţei
în Transilvania în această perioadă a unor mari ateliere-turnătorii, a
căror produse s-au răspîndit şi în celelalte regiuni vecine. Pe aceeaşi
cale a ajuns în această parte a judeţului şi depozitul de la Drencova,
care este de factură ilirică, deci din sudul Dunării 35 •
Penetraţia unor triburi aparţinînd altor grupări culturale <lecit cele
existente în zonă, este o altă cale prin care acestea au pătruns în partea
de sud a judeţului şi mai ales în zona Clisurii. O asemenea situaţie
pare să se fi petrecut în perioada de sfîrşit a epocii bronzului, cînd în
zona Clisurii au pătruns purtătorii culturii Verbicioara V, care crează în
această perioadă o variantă de celt specifică Olteniei şi BanatuluP 6 •
O altă cale ar fi producerea obiectelor chiar în zonă, ipoteză ce ni
se pare plauzibilă, dacă ţinem seama de faptul, că regiunea, şi mai ales
partea de sud a judeţului, este bogată în zăcăminte de cupru, care puteau
fi prelucrate pe loc. Deşi nu s-au descoperit urmele unor ateliere de
prelucrare, cîteva depozite au în compoziţia lor resturi de la turnare,
bucăţi de bronz brut, cit şi rămăşiţele unor turte sau chiar turte de
bronz întregi, acestea putînd fi un indiciu în acest sens. Spunem acestea
întrucît cîteva depozite conţin un număr destul de mare de bucăţi de
bronz neprelucrat, rămăşiţe de turnare, şi turte de bronz, care în ipoteza
că nu au aparţinut vreunui meşter ambulant, lucru mai greu plauzibil,
aparţineau atelierului în care au fost turnate obiectele, şi acesta,
înclinăm să credem, trebuie să fi fost undeva în zonă.
In privinţa atelierului care le producea, acesta dacă nu era unul din
Transilvania sau local, chiar din Clisură, ar fi putut funcţiona în sudul
Dunării pe malul iugoslav, în imediata apropiere a zonei de care vorbim.
Spunem acest lucru întrucît descoperirea pe malul iugoslav, a unor depozite cum sînt cele de la Rujiţa, Brusnik, Mali Izvor, şi Gornja Bela Reka~i,
au în compoziţie obiecte ce îşi găsesc analogii în depozitele din Clisură.
cit., p. 81.
M. Rusu, în Sargetia, IV, 1966, p. 3.
Ana Lalovic, în Starinar, XXVI, 1975, p. i43 şi unn.

a5 E. Iaroslavschi, op.
30
37
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ln afară de aceste depozite, tot pe malul iugoslav menţionăm descoperirea
la Karlovcic a unui tipar pentru turnat celturi, asemănătoare cu cele de
pe malul românesc, cit şi a unui tipar pentru turnarea podoabelor38 • Un
alt depozit care are în compoziţie obiecte asemănătoare, ca formă şi ornamentaţie cu cele de pe malul românesc este cel descoperit la Topolniţa 39 •
Prezenţa acestor depozite în sudul Dunării, care pe lingă obiectele
din bronz au în componenţa lor, şi aceste tipare pentru turnat celturi
şi podoabe, cit şi faptul că între culturile epocii bronzului dintr-o parte
şi cealaltă a Dunării au existat strînse legături şi interferenţe, mai ales
în perioada de sfîrşit a epocii bronzului, ne face să credem că pe malul
iugoslav ar fi putut exista un atelier de prelucrare a metalului, a cărui
produse puteau ajunge destul de uşor pe malul de nord, în cadrul schimburilor intertribale existente la populaţiile care locuiau de o parte şi de
alta a Dunării.
Pentru încadrarea obiectelor izolate, cit şi a depozitelor în mediul
cultural din zonă, vom ţine seama de descoperirile referitoare la această
perioadă din această parte a judeţului. Astfel, o serie de depozite şi
descoperiri izolate pot fi puse în legătură cu descoperirea în apropierea
acestora a unor aşezări din bronzul final şi începutul hallstattului. Cele
din Clisură care aparţin bronzu1ui final 'Şi începutului de hallstatt pot fi
puse în legătură cu locuirea Verbicioara, care pătrunde aici în această
perioadă, şi este atestată în cîteva puncte 40 •
Depozitul aparţinînd hallstattului mijlociu din insula Decebal, poate
să aparţină locuitorilor din aşezarea hallstattiană de tip Basarabi descoperită pe insulă 41 • Cel de la Moldoviţa ar putea fi pus în legătură cu
descoperirea de la „Cariera de banatite" a exploatării miniere Moldova
Nouă, materialul ceramic de aici aparţinînd hallstattului timpuriu42.
Acestea sînt cîteva din depozitele descoperite, care pot fi oarecum
încadrate în mediul cultural în apropierea căruia au fost găsite. In rest
pentru lămurirea problemelor legate de metalurgia bronzului pe teritoriul
judeţului Caraş-Severin, cit şi a celor referitoare la culturile bronzului
local şi hallstattului, vor trebui efectuate în viitorul apropiat cercetări
ample şi sistematice, care sperăm să aducă noi date în stare să elucideze
într-o bună măsură aceste probleme.

CAIUS SACARIN
Miloş Jevti~, în Starinar, XXVI, 1975, P. 154, pl. 1.
Depozitul este inedit, fiind prezentat în catalogul expoziţiei româno-iugoslave
„Comori arheologice în regiunea Porţilor de Fier", p. 143.
40 Vl. Dumitrescu şi I. Stratan, în Dacia, N.S., VI, 1962, p. 411; S. Morintz, în
Dacia, N.S., XVI, 1972, p. 348; R. Petronzky, op. cit., p. 444, pct. 9.
41 M. Rusu, în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 203; informaţie amabilă M. Gumă.
42 Informaţie de la M. Gumă, care a efectuat cercetări în punctul respectiv.
3
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CARAŞ-SEVERIN

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

In dieser Arbeit filhrt der Verfasser alle Bronzedepots als auch die isolierten
Bronzefunde vor, die auf dem Gebiet des Kreises Caraş-Severin beginnend mit der
zweiten Hălfte des XIX. Jahrhunderts bis in clie Gegenwart entdeckt worden
sind.
In der ganzen Arbeit wird die kompositionelle Analyse durchgefiihrt, und
cler Prozentsatz auf Kategorien der Gegenstănde aufgestellt. Es werden auch die
Kategorjen der Lagerstătten vom funktionellen Standpunkt aus festgesetzt unu
man versuchte gleichzeitig deren Einfi.ihrung in das kulturelle Meclium der Zone,
wo in den letzten Jahren eine grafie wichtige Anzahl von Siedlungen aus der
Bronzeepoche und Hallstattzeit gefunden wurden zu eriirtern.
Aus den aufgestellten Statistiken geht hervor, daB sowohl die Verbreitungszone als auch die Frequenz der Lagerstătten am Ende der Bronzezeit als auch
zu Beginn der Hallstattzeit grOBer ist. Die andern Perioden sind weniger reich an
Funden von Lagerstătten aus der Bronzezeit.
Vom komposillionellen Standpunkt aus stehen an erster Reihe clie wertvollen
Gegenstănde, nach denen die Waffen folgen, danach die Werkzeuge u.a.
Zuletzt wird die Herkunftsanalyse dieser Lagerstătten unternommen und es
werden clie Wege, die in dieser Zone fiihren, ermittelt. Dabei wird betont, daB der
wichligste Weg der des Tausches ist, die Mi:iglichkeit der Verarbeitung und ihrem
Giessen in derselben Zone, aus welchem hervorgeht, daB das Gebiet reich an Kupfererz ist, welches an Ort und Stelle verhi.ittet werden konnten.
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NOI DESCOPERIRI DE TOPOARE DE CUPRU ŞI BRONZ
IN TRANSILVANIA NORD-ESTICA

In ultimii ani în zona de nord-est a Transilvaniei au fost descoperite noi obiecte ,preistorice din aramă sau bronz.1 Chiar dacă piesele
care fac obiectul comunicării de faţă provin din descoperiri izolate şi
intîmplătoare, am considerat necesară publicarea lor pentru a le pune
la dispoziţia cercetătorilor interesaţi. Prezentarea o vom face pe localităţi ·în ordinea alfabetică a acestora.

1.

BISTRIŢA

anului 1977, în apropierea gării CFR, cu prilejul să
unui bloc de locuinţe a fost găsit întîmplător un celt
de bronz. Celtul (pl. I/1) are gura dreaptă şi îngroşată, corpul oval în
secţiune transversală şi decorat cu rtrei semicercuri în relief. Pe una din
feţe este perforat şi deteriorat din vechime, toarta este, de asemenea,
ruptă din vechime. Patină verzui-albicioasă. Dimensiuni: lungime =
9,3
cm; adîncimea golului
6,4 cm; greutate = 175 g; Muzeul Bistriţa,
inv. 12.160.
Celtul are analogii în descoperirile de bronzuri transilvănene databile în Ha B 1-B 2 (sec. X-IX î.e.n.)2. Celtul, ca şi sabia de bronz descoperită în 1854 pe teritoriul Bistriţei3, a aparţinut desigur populaţiilor
tracice ale căror aşezări au fost depistate prin cercetări de suprafaţă
sau săpături arheologice în mai multe puncte de pe raza oraşului BisIn

primăvara

pării fundaţiilor

triţa4.
1 Pentru descoperirile mai vechi vezi, G. Marinescu, Şt. Dănilă, în File de
Istorie, 3, 1974, p. 11 şi urm.; G. Marinescu, în Arhiva Someşană, Năsăud, 3, 1975,
p. 302 şi urm; Idem, în File de Istorie, 4, 1976, p. 24 şi urm.
2 La Brăduţ, Cetea sau Tg. Secuiesc. Pentru toate vezi, M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977, p. 127, p. 302/2; 303/3-5;
356/1 cu bibliografie.
a C. · Gooss, Chronilc, p. 14; M. Roska, Rep, p. 38, nr. 39; A. D. Alexandrescu,
în Dacia, N. S. 10, 1966, p. 171, catalog 24, pl. VII/1.
4 Material ceramic inedit în muzeul din Bistriţa.
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2.

BUDEŞTI

In primăvara anului 1976,
arătura proaspăt executată, în

tractoristul Arieşean Nicolae a găsit pe
punctul „Tăuţi", un topor de cupru de
tip Jaszladany. Toporul (pl. I/2) are cele două braţe dispuse „în cruce"
şi profilul longitudinal uşor curbat spre faţa interioară. Forma toporului
este zveltă, cu contururile bine definite, tăişurile ascuţite şi bine păs
trate. Tubul de înmănuşare are pe ambele feţe un manşon inelar îngroşat şi ciocănit, mai proeminent fiind cel de pe faţa interioară. Interiorul tubului prezintă urme de adîncire neregulate provocate de lovituri aplicate în vechime. Pe faţa interioară, de o parte şi de alta a
tubului de înmănuşare, se observă urmele a cite două „mărci" alveolare. Starea de conservare este bună. Patină verzuie de aspect zgrunţu
ros. Dimensiuni: lungime totală = 27,7 cm; diametrul interior al tubului,= 3,3 cm; greutate = 1.100 g; Muzeul Bistriţa, inv. 13.087.
Toporul a fost turnat într-un tipar monovalv din cupru de bună
calitate, nativ sau obţinut prin reducerea minereuluis. După formă
piesa aparţine tipului de topoare cu braţele „în cruce", mai precis tipului Jaszladany, varianta Şincai 6 • Acest tip de topoare de cupru a cunoscut o largă folosire în Europa sud-estică fapt documentat pi-in foarte
numeroase descoperiri 7 • Datorită faptului că, în cea mai mare parte,
aceste topoare provin din descoperiri întîmplătoare, încadrarea cronologică şi culturală a lor este anevoioasă. Se admite, în general. că topoarele de tip Jaszladany, indiferent de varianita lor tipologică, aparţin
epocii eneolitice corespunzătoare, în principiu, pentru zona care ne interesează aici culturii Bodrogkeresztur8 • Toporul a aparţinut desigur
unei comunităţi omeneşti9 ce locuia spre sfîrşitul neoliticului în zona
descoperirii sale, fapt dovedit şi de alte urme materiale descoperite pe
teritoriul comunei Budeşti1°. Mai notăm, de asemenea, şi faptul că deşi
pe locul descoperirii toporului a fost găsită prin cercetări de suprafaţă,
5 I. Nestor, în Studii şi referate privind istoria României, I, Bucureşti, 1954,
P. 45 şi urm.; D. Monah, în MemAntiq, 1, 1969, p. 301; E. Comşa, în MCD, p. 73;
A. Vulpe, în SCIV, 24, 1973, 2, p. 217 şi urm.
6 A. Vulpe, A.xte und Beile in Rumănien, II, în PBF, IX, 5,
1975, p. 40 şi
urm, cu ilustraţie.
7
Din bogata bibliografie cităm doar cîteva lucrări: A. Vulpe, în SCIV, 15,
1964, 4, p. 457 şi urm.; Fr. Schubert, în Germania, 43, 1965, 2, p. 274; T. I3ader,
în Apulum, 11, 1973, p. 706; A. Vulpe, op. cit., p. 37 şi urm.
8
A. Vulpe, în SCIV, 15, 4 p. 706; FI. Gavrilescu, A. Vulpe, în SCIV, 22, 19îl,
4, p. 654.
9
In privinţa destinaţiei se presupune că aceste topoare au avut o utilizare
„premonetară• fie că au fost folosite ca însemne ale demnităţii unor şefi de trib.
Pentru această chestiune vezi, I. Nestor, în Studii şi referate ... , I, 1954, p. 50.
10
In afară de uneltele de piatră publicate de noi (vezi File de Istorie, 3,
p. 12 şi urm., pi. II/2; IV/3, XII /1 etc., mai menţionăm aici şi aşezarea Tisa II (?),
identificată în 1977 împreună cu colegul C. Gaiu în punctul „Dealul Căbicului"
de pe teritoriul satului Ţagu.
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ceramică

de tip Coţofenill intre topor şi această ceramică nu se poate
presupune o concordanţă cronologică căci, după toate probabilităţile,
acest tip de topoare nu mai era în uz în perioada de dezvoltare a culturii Coţofeni12.

3. CICEU-CORABIA (corn. Petru

Rareş)

Din descoperiri intimplătoare făcute de locuitorul Gavrilă Sigartău
în punctul „Sub Cetate", provin două obiecte de bronz şi anume: un
celt (pl. I/3) cu gura îngroşată, corpul oval şi decorat sub buză cu patru
linii paralele în relief şi cu alte trei dispuse unghiular pe feţele late.
Dimensiuni: lungime 10,7 cm. Colecţia şcolară Reteag.
Cea de-a doua piesă este o daltă (pl. I/4) cu axul longitudinal ~or
arcuit şi vîrful rupt din vechime. Tija, faţetată, se termină la partea superioară cu o bordură circulară. Dimensiuni: lungime actuală = 18 cm;
Muzeul Bistriţa, inv. 6956.
Ambele obiecte, deşi după cite ştim dalta nu are ana'1ogii apropiate
în descoperirile de bronzuri din România, trebuiesc puse în legătură cu
aşezarea hallstattiană fortificată de pe „Măgura", punct situat la circa
500 m de locul descoperirii pieselor în di&euţie. Piesele se datează aşa
dar în Ha BI3.

4. DUMBRAVA (corn.

Nuşeni)

De pe teritoriul satului, dintr-o descoperire întîmplătoare, provine
un celt de bronz (pl. I/5) cu gura concavă şi uşor îngroşată şi avînd corpul hexagonal în secţiune transversală. Patina a fost îndepărtată de că
tre descoperitor. Dimensiuni: lungime maximă = 11,4 cm; adîncimea
golului = 6,7 cm; greutate = 535 g. Muzeul Bistriţa, inv. 11.872. Celtul
are analogii în desooiperirile de bronzuri transilvănene datate la stî.rşi.tul
epocii bronzului şi începutul Hallstattului, perioadă în care credem că se
datează şi piesa în discuţie, deşi piese similare în ce priveşte secţiunea
corpului continuă să apară pînă în Ha B3 14 •
11 Materialul ceramic în colecţia şcolară Budeşti şi în muzeul din Bistriţa
este menţionat greşit ca fiind în judeţul Cluj de P. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976, p. 80, nr. 204.
12 A. Vulpe, în SCIV, 24, 2, p. 227; Idem, în Studii (Revista de istorie), 27.
19î4, 2, p. 244 şi urm.; P. Roman, op. cit„ p. 16 şi urm.
13 Referiri la această aşezare fortificată a făcut J. Kadar, Szolnok Doboka
varmegye monogrcifiaj, II, Dej, 1900, p. 441 şi Şt. Ferenc:d, în File ~e Istorie'. I,
p. 76. In 1976 şi 1977 V. Vasiliev şi C. Ga.iu au făcu.t prim.ele săpătm1 arheolog,tc<'
de amploare în această marc aşezare. Vezi raportul dm Dacia, N.S. XX, 1977, p . .!60
~i urm„ nr. 28.
H Vezi de pildă celtul de la Cri2'bav (M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., pl. :J5!l, 1.
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5.

MALUŢ

(corn.

Braniştea)

In urmă cu mai mulţi ani pe teritoriul satului a fost descoperit un
celt de bronz care în 1978 a intrat în colecţiile muzeului din Bistriţa.
Celtul (pl. I/6) are gura îngroşată, corpul oval î~ s7cţiuni:a .transvers.~lă
şi decorat cu linii în relief. Tăişul este mult lăţit ş1 arcuit iar muchiile
laterale sînt prevăzute cu cite un „scut" aplatizat. Patină nobilă, cafeniunegricioasă. Dimensiuni: lungime totală = 10,5 cm; adîncimea golului
= 5,2 cm; greutatea = 120 g; Muzeul Bistriţa, inv. 12.878.
După formă şi elemente de decor, celtul are bune analogii Î_!l degcopeli~ille de bron7JUITi. datate în Ha B 2-B 3 (sec. IX-VII î.e.n.) 1v.

6.

MIREŞ

(corn. Chiuza)

ln anul 1975 a fost găsit întîmplător, în punctul „Poiana Corjii",
un topor de aramă (pl. II/1) de tipul celor cu gaură de înmănuşare
transversală. Lama masivă, uşor curbată şi hexagonală în secţiune transversală, se subţiază treptat spre tăişul mult lăţit şi puternic arcuit. Cu
excepţia părţii superioare a ma~onului şi a unor mici deteriorări de
dată recentă, toporul se află într-o stare bună de conservare. Patină
nobilă, cafeniu-negricioasă. Dimensiuni: lungime maximă actuală = 9
cm; greutate = 305 g. Muzeul Bistriţa, inv. 12.879.
Toporul a fost turnat într-un tipar bivalv după care a fost finisat
cu o deosebită grijă. Ca material s-a folosit aramă de foarte bună calitate, probabil nativă. Apariţia unor topoare de acest tip turnate din aramă, de multe ori în asociere cu topoare similare de bronz, a fost semnalată în mai multe descoperiri de pe teritoriul României 16 • Intrucît
manşonul a fost rupt şi pierdut la descoperire, încadrarea cronologică
şi tipologică a toporului este dificilă. După aspectul general al piesei şi
ţinînd seama de secţiunea hexagonală ca şi de puternica arcuire a tăişu
lui, toporul de la Mireş pare a se situa cronologic în rîndul exemplare15

Ibidem, pl. 345/l (Cireşoia I, localitate vecină cu Măluţul), sau vezi o piesă

identică

de la Hăşag (pl. 348/7).
De pildă, exemplarul de la Pădureni (care a fost localizat greşit la Ilişua
sau Cristeştii Oiceului de către M. Roska, op. cit., p. 18, nr. 54, fig. 8/2 şi Idem în
Apulum, 3, 1949, p. 73 şi urm.; pentru rectificări vezi A. Vulpe, op. cit., p. 63 şi urm.
pl. 9/127), cele patru exemplare de la Parva (A. Vulpe in ArhM, 2-3, p. 127 şi
urm.; Idem, Axte .. ., pl. 12/180-182 şi pL 10/142-143) cele două exemplare de la
Borlcşti (M. Zamoşteanu, ArhM, 2-3, p. 453 şi urm.; A. Vulpe, op. cit., pl. 12/188189) toporul de la Sf. Gheorghe (Z. Szekely, in SCIV, 21, 1970, 2, p. 201 şi urm„
fig. 1; A. Vulpe, op. cit., pl. 4/52) sau cel de la Găujani (Gh. I. Petre, in SCIVA, 27,
1976, 2, p. 262 şi urm. fig. 1/2).
16
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lor evoluate, fiind încadrabil astfel, eventual, în tipul Balşa 17 • In ceea
ce priveşte datarea, toporul se situează cronologic în epoca bronzului
mijlociu, adică în perioada sec. XVI-XIV î.e.n.

7. NASAUD

De pe teritoriul oraşului, dintr-o descoperire întîmplătoare, în coa Liceului „G. Coşbuc" din localitate, a ajuns un celt de
bronz (pl. II/2) cu gura îngroşată şi uşor arcuită. Corpul, oval în secţiune transversală, are feţele late decorate cu linii în relief dispuse într-un motiv unghiular. Dimensiuni: lungime = 10,8 cm; adîncimea golului = 7,5 cm. Celtul, după formă şi decor, are analogii în descoperirile de bronzuri datate în Ha B,1s.
lecţia şcolară

8. PODIREI (com.

Şieu-Măglwruş)

Dintr-o descoperire întîmplătoare făcută în vatra satului, în muzeul din Bistriţa (inv. 12.875) a ajuns o brăţară de bronz (pl. I/7) neornamentată cu capetele rupte din vechime. Patină cafeniu-negricioasă. Diametrul maxim exterior = 7,5 cm; greutate= 35 g.
Brăţara se datează la începutul Hallstattului şi trebuie pusă în legătură cu aşezarea hallstattiană identificată prin cercetări de suprafaţă
în aceeaşi zonăt9.

9. RETEAG (com. Petru

Ran'ş)

In primăvara anului 1978 cu ocazia unor lucrări de amenajare a
terasamentului căii ferate a apărut un celt de bronz care a fost recuperat şi cedat muzeului din Bistriţa de către profesorul Gh. Borza.
Celtul (pl. II/3) este de mici dimensiuni, cu buza dreaptă şi uşor îngroşată, corpul accentuat separat de lama lăţită şi subţire. Patină verzui-negricioasă. Piesa a fost turnată cu imperfecţiuni dintr-un bronz de
17 Pentru o astfel de încadrare pledează atit bunele analogii (A. Vulpe, op. cit„
pl. 14/213, 219 şi pi. 15/236) cit şi faptul că în zona geografică care ne interesează
aici au mai fost semnalate topoare de tip Balşa la Dipşa şi Rusu de Jos. Pentru
ambele descoperiri vezi A. Vulpe, op. cit„ pi. 14/217 şi nr. 229-231.
ie Piese analoage la Josani, Sălard, Suatu sau Visuia. Pentru toate VC'zi, M. Pctrcscu-Dîmboviţa, op. cit„ pi. 309/3; pi. 316/1-2; pi. 322 /10-12; pi. 13:1 /3.
19 Material ceramic în Muzeul Bistriţa, inv. 5773-5806.
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calitate. Dimensiuni: lungime totală = 7,3 cm; adîncimea golu3,7 cm; greutate = 40 g. Muzeul din Bistriţa, inv. 12.881.
După formă şi dimensiuni celtul are analogii în descoperirile de
bronzuri tîrzii, datîndu-se aşadar [n Ha B 3 (sec. VIII î.e.n.) 20 •

lui

=

10. SASARM (corn. Chiuza)

ln anul 1975 a fost descoperit întîmplător, pe arătură, în punctul
un celt de tip transilvănean (pl. II/4) cu corpul masiv şi decorat pe ambele feţe cu două triunghiuri adîncite. Gura dreaptă şi uşor
îngroşată. Patină verzui-albicioasă. Dimensiuni: lungime =
12,7 cm;
adîncimea golului = 7,2 cm; greutate = 385 g. Muzeul Bistriţa, inv.
12.880.
Celtul se datează la sfirşitul epocii bronzului (Bronz D. sec. XIII
î .e.n.)2 1 •
„Zăvoaie",

11.

VERMEŞ

(corn.

Lechinţa)

ln pnmavara anului 1976 cu prilejul

efectuării

unor

lucrări

de în-

treţinere a viţei de vie, în punctul „Fînaţe", au fost descoperite, la suprafaţa solului, două topoare de aramă de tipul celor cu braţele „în
cruce". Cercetarea de suprafaţă a împrejurimilor ca şi sondajul arheo-

logic executat la locul descoperirii n-au dus la recuperarea altor obiecte
de metal sau a runor fragmente ceramice, fapt ce ne permite să presupunem că cele două topoare au fost depuse sau ascunse dintr-un motiv
oarecare în afara aşezării contemporane.
Cele două piese au o patină identică, verzuie de aspect zgrunţuros.
Unul dintre topoare (pl. II/5), păstrat întreg, are cele două braţe dispuse cruciş după un profil longitudinal uşor curbat. Tubul de înmănu
şare, deteriorat din vechime, prezintă la interior urmele unor lovituri.
Dimensiuni: lungime totală = 22 cm; diametrul interior al tubului =
3 cm; greutate = 720 g. Muzeul Bistriţa, inv. 12.354. Celălalt topor
(pl. II/6) din care s-a păstrat doar braţul vertical a avut, de asemenea, un profil curbat şi braţele „în cruce". Toporul avea un manşon inelar pe ambele feţe şi „mărci" alveolare pe faţa interioară. Dimensiuni:
lungime totală actuală = 13 cm; diametrul tubului
3,3 cm; greutate aotuală = 630 g. Muzeul Bistriţa, inv. 12.355.
Ambele topoare au fost turnate dintr-un cupru de bună calitate.
După formă topoarele aparţin tipului J8iszladany, varianta Şincai. După
20 Piese analoage la Crizbav şi Vetiş (M. Petrescu-Dimboviţa, op. cit., pl. 358/3
pl. 362/3-4) sau Sărăţel (G. Marinescu, Şt. Dănilă, op. cit., pl. 68 şi urm„ pl. 111/1).
21 Piese analoage la Stupini (St. Dănilă, in SCIVA, 26, 1975, 2, p. 225,
fig. 1/1) sau Uriu (M. Roska, op. cit„ p. 86, nr. 29, fig. 107/1).
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cum se ştie acest tip de topoare a cunoscut 6 largă răspîndire în epoca
eneoli tică. 22
Nu ni se pare lipsită de interes mei precizarea că de pe teritoriul
satului Ve,rmeş mai provine un topor de aramă 23 care a aparţinut desigur aceleiaşi comunităţi eneolitice. Noile descoperiri de astfel de
topoare se adaugă la cele mai vechi 2 4, toate la un loc documentînd o locuire şi o folosire intensă a cuprului în zona respectivă în epoca eneoli tică.

12.

VIŢA

(corn.

NuşC'ni)

Dintr-o descoperire întîmplătoare, făcută în 1976 pe teritoriul satului, în colecţia şcolară din localitate a ajuns un celt de bronz (pl. II/7)
cu marginea dreaptă şi uşor îngroşată, corpul oval, scurt, nedecorat şi despărţit de zona dinspre tăiş printr-o ridicătură trapezoidală. Dimensiuni = lungime totală = 9,1 cm; adîncimea golului = 6 cm. Celtul care
se datează in Ha B~-B 3 25 poate fi pus în legătură cu aşezarea din
prima epocă a fierului identificată în punctul „Borzaş" de pe teritoriul
aceluiaşi sat.

GEORGE MARINESCU

NEUE FUNDE VON KUPFER- UND BRONZEBEILEN
IM NORD-OSTEN SIEBENBORGENS
(Z

u s am m e n f as su n g)

Altere Forschungen fortfi.ihrend (siehe File de Istorie, Bistriţa, 3, 1974, S.
11-55; 65-88; 443-451; Arhiva Someşeană, Năsăud, 3, 1975, S. 302-333; File de
Istorie, Bistriţa, 4, 1976, S. 24-56) beschreibt der Verfasser neue, in den letzten
Jahren im Kreise Bistriţa-Năsăud entdeckte Funde von Kupfer- und Bronzegegen22

Vezi, nota 7.
M. Roska, în Koz!, 2, 1942, p. 58; nr. 208; A. Vulpe, op. cit., p. 11. 54.
Topoare de aramă cu braţe în cruce sau ciocan a~ fost descoperite pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud la Archiud, Bistriţa, Coldău, Dipşa, Dorolea, Herina,
Ilişua, Monor, Orosfaia, Stupini, Vermeş şi Viişoara. Pentru toate vezi A. Vulpe,
op. cit., p. 11 şi urm.
25
Piese analoage la Fizeşu Gherlei şi Sîngeorgiul de Pădure (M. PetrescuDimboviţa, op. cit., p. 142, pl. 345/11, 16; pl. 346/1 şi pl. 351/2-5) sau la Vetiş
(M. Rus.u, E. Dorner, V. Pintea, T. Bader, în InvArch, 10, 1977, R. 70 a/5-6).
:!3
24

9 -

Sludii

şi comunicări

de istorie
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stănden. Wenn auch die meisten Gegenstănde aus Einzel- und Zufallsfunden stammen, hielt der Verfasser doch filr angebracht, sie durch diese Veriiffentlichung_
bekannt zu machen und bietet dadurch den Wissenschaftlem neuen, unveriiffentlichten Fundstoff. Gleichzeitig liefert man zusătzliche Beweise fi.ir die intensive
Besiedlung des betreffenden Gebiets.

https://biblioteca-digitala.ro

--~
,.

„~

'
r

··-~

d~
~ .:~. ~

..

· ~·

·-;

i · i.. ·

;

'{

6

--- -

1

~----

o

4

PI. I. -

-

Bistriţa;

2 Budeşti; 3 - 4 Cice u-Corabia; 5 Dumbrava; 6 Măluţ
1,3-7 Bronz (Bronze), 2 Cupru (Kupfer). Mărimea 1/2.

https://biblioteca-digitala.ro

;

7 Poderei;

l.'l'rn-n-rT-rt'1/1~ I
.·..., „ „, . .

I

....,.;'!:~;
. . ;=. ,~i\~·~
-..:_

-

,,..

'-:.-:-:.

- -.

~,,

-.

'

·-'

·~ -\ "i \~'

,-: " //\
~

ţ
I

·:

1 •I

' I I,

I.'

4

"""':. --..~.··:~
... .~-:„~.-·-=-.„.

'~: -~ :~;;~-

PI. II. -

.. ,

...::.·

\.·

:~-.

.

.

tf

,L~

c

·~

< -·: \
~'

,-\

·-

'<:C!I·-:~" " ,:l1l<Oliill"'

c\

)-

I

t-

,

,:

, ,

l)~.\r;
I

Mireş;

2

Năsiiud;

3 Reteag; 4 Săsarm; 5-6 Vermeş; 7
(Kupfer), 2-4,7 Bronz (Bronze). Mărimea 1/2.

https://biblioteca-digitala.ro

Viţa;

1,5-6 Cupru

CASTRELE DE MARŞ DE LA PONORLCI (COM. PUI, JUD.
HUNEDOARA) - FORTIFICAŢII ROMANE PINĂ ACUM
NECUNOSCUTE DIN PARTEA VESTICA A MUNŢILOR
SEBEŞULUI

Problema înaintării unor trupe romane în zona complexului cetăţ.ilor
dacice din Munţii Sebeşului a atras de mult atenţia cercetătorilor. Intre
cei care şi-au format o părere asupra acestei chestiuni putem aminti
pe Pal Kiră1ly şi Găibor Teglas 1, G. A. T. Davies 2 , dar mai ales pe Constantin Daicoviciu3 • Acesta din urmă, pe lingă faptul că, în afara unor
castre de marş romane cunoscute mai demult, a descoperit şi alte elemente de acest gen [cum sint, de pildă, castrele de pămint de la Luncani„Tirsa" (corn. Boşorod, jud. Hunedoara), Costeşti-„Prisaca" (corn. Orăşti
oara de Sus, jud. Hunedoara), Băniţa-„Jigoru Mare" (corn. suburbană
subordonată mun. Petroşani, jud. Hunedoara)], a încercat, tocmai pe
baza acestor cunoştinţe mult lărgite, să dea o explicaţie mai apropiată de
realităţile antice, schiţînd, în linii mari, unele dintre itinerariile posibile
ale înaintării trupelor romane, folosite cu ocazia primului şi celui de-al
doilea război dacic. In această viziune a lui C. Daicoviciu se integrează
şi eforturile cercetătorului clujean I. Glodariu 4 • Conform observaţiei sale
îndreptăţite, înaintarea trupelor romane se făcea şi într-o zonă muntoasă lipsită de fortificaţii dacice. Inexistenţa întăriturilor în anumite secIn legătură cu primul autor vezi: Dacia, I, 1893, p. 92-94. 101-103; în legă
cu al doilea autor, cf. Hunyadvarmegye foldjenek tortenete az oskortâl a
honfoglaldsig, în Hunyadvarmegye tortenete, voi. 111, Budapest, 1902, p. 22, 44--45.
2 G. A. T. Davies, în JRS VII, 1917, p. 74-97; Idem, Topography and the Trapn
column. în J RS, X, 1920, p. 8-20.
" C. Daicoviciu, în Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 311-:l12, nr. VII; Trans
Ant, ed. III, 1945, p. 84-90; Idem, Aşezările dacice din Munţii Orăştiei. I. Studiul topografic al aşezărilor. Bucureşti, 1951. p. 6, fig. 1, p. 43-44, 48-49; Idem,
Cet"atea dacică de la JJiatra Hoşie. MonograJie arheologică. Bucureşti, 1954,
p. 14-15. Vezi şi V. Christescu, Istmil p. 21, 28, 30; I. Conea, Cercetriri geografice în istoria românilor, I. Pe Olt: în Oltenfo. Bucureşti, 1938, p. 25 si urm.;
H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, p. 326, 332 etc. Cf. şi
J. Banner I. Jakabffy,
A kozep-Danumedence regeszeti bibliogrcificija a Zeregibb idoktOl a XI. szazadig. Budapest, 1954, p. 299-:lOO, nr. 8475, 8479. 8481,
8487, 8494, 8497, 8513, 8514, 8516, 8517.
4 Itinerarii posibile ale
cavaleriei maure în războaiele dacice. în MCD,
p. 151-164.
1

tură

https://biblioteca-digitala.ro

134

I. Ferenczi

toare ale rezistenţei, considerabile ca lungime, nu poate să surprindă
prea mult, cîtă vreme subdistrictul geografic muntos în discuţie este cu
totul neprielnic accesului unor oşti spre cetatea mare de la Grădiştea
Muncelului. Chiar în condiţiile oferite de platformele de denudaţie Boră:-<:u, Rîu Şes şi Gornoviţa, numai coloane de luptă specializate în lupte
pe teren foarte accidentat şi la altitudini relativ mari puteau face faţă
multiplelor dificultăţi ale înaintării.
Avînd în vedere, drumurile de acces în zona muntoasă de la sud de
Sarmizegetusa dacică, zonă nefortificată, după părerea lui I. Glodariu,
ar exista, teoretic, două direcţii din care ar fi putut avea loc atacul unor
trupe romane: dinspre valea Sebeşului şi dinspre valea Jiului.
Privind însă într-un cadru geografic puţin mai larg problema itinerariilor posibile ale trupelor romane, în ansamblul lor, optica se va
schimba în mod simţitor, inclusiv posilbi:lităţi.1 le de înaintare, „din altă
parte" a trupelor călăreţe mauretane. (Ne ocupăm de toate acestea într-o lucrare mai amplă, înaintartă spre publicare în Anuarul Muzeului
unirii din Alba Iulia şi intitulată Consideraţii de ordin geomorfologic
şi topografic cu privire la desfăşurarea campaniilor împăratului Traian
pentru cucerirea complexului de cetăţi dacice din Munţii Sebeşului).
Aici ne oprim numai la problema apărării dinspre vest, adică dinspre valea Streiului, respectiv dinspre Depresiunea Haţegului a complexului de cetăţi din Munţii Sebeşului sau, mai bine-zis, la unul dintre
itinerariile posibile, din cele două, oferite de însăşi condiţiile geomorfologice, care, conform mărturiilor arheologice, putea să servească drept
drum de înaintare unei coloane de marş. Ea în cadrul unor operaţiuni
militare coordonate, făcea parte, probabil, din grosul armatei romane
care înainta, sub conducerea personală a lui „Optimus Princeps", dinspre
zona Caransebeş (Tibiscum) Porţile de Fier ale Transilvaniei Depresiunea Haţeg spre flancul de apus şi de nord al apărării dacice.
Resturile arheologice pe care le prezentăm în cele ce urmează au
fost depistate cu ocazia unor investigaţii sistematice, începute cu cîţiva
ani în urmă de către autorul prezentului articol.
Pentru o mai bună înţelegere a lucrurilor, ne ocupăm mai întîi de
apărarea dinspre vest a sistemului de cetăţi dacice, pentru ca, mai
apoi, să facem cunoştinţă cu însăşi obiectivele.
Laturile de vest şi de sud-vest ale Platformei Luncanilor sînt extrem
de bine apărate de condiţiile orohidrografice. Abruptul structural, existînd şi pe latura nordică a Munţilor Sebeşului ca un obstacol natural
puternic, la marginea de est a Depresiunii Haţegului ajunge şi mai
net, mai pregnant, cu stînci golaşe, abrupt al cristalinului care se ţine
de la Covragiu şi pînă în dreptul gării C.F.R. Băieşti, pe o distanţă de
circa 12 km. Menţionăm în această ordine de idei că de la Baru în
aval, unde Streiul intră în Depresiunea Haţegului, valea propriu-zisă a
rîului are un caracter accentuat asimetric, versantul stîng (cel dinspre
masiYul Tuli.şei - Retezatului) fiind domol şi prelung pînă la picioarele
munţilor pomeniţi, de unde începe să urce brusc, pe cînd cel drept,
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cel care cade spre est, deci spre cetatea mare de la Grădiştea Munceluni, este abrupt inexpugnabil în mai multe porţiuni, începînd chiar
de la malul rîului 5 .
In preajma comunei Pui (jud. Hunedoara), mai ales în aval, valea
propriu-zisă a Streiului prezintă un defileu nu prea adînc, săpat, în
parte, în şisturi cristaline. Incepînd de la satul Ohaba de sub Piatră şi
pînă la Ciopeia, apoi de la Subcetate pînă la localitatea Covragiu,
Streiu străbate două alte zone cu caracter de defileu, îri parte iarăşi
săpat nu prea adînc în rocile străvechi, în prima porţiune de defileu
valea fiind strangulată între vîrful „Balomir" (sau „Porcăreţu", 870 m)
şi „Dealul Orlea" (sau „Dealul Poienii", 476 m). In sectorul nordic al
acestui scurt defileu cu pante foarte inegale, la nord de confluenţa
Rîului Mare (care curge din Masi,vul Retezatului), se află „promonboriul" curios de la Subcetate, constituit din şisturi cristaline, exhumat
prin epigeneză de sub depozitele miocene de către apele Streiului, în
aval de acest prag foarte interesant, care a însemnat punct obligatoriu
de trecere şi pentru trupele romane care înaintează spre deschizătura
Văii Luncanilor ~urmînd, probabil, traseul Covragiu-Gînţaga-Vîlcelele
Bune-Vilcelele Rele--Chitid-Boşorod-Bobaia, respectiv Valea Tisii,
jud. Hunedoara), se desfăşoară apoi cîmpia piemontană a Călanului
(Streiului) şi a Orăştiei cu terase joase, întinse, şesuri, lunci largi şi
piemonturi, care, prin culoarul larg al Mureşului, se leagă de colţul de
sud-vest al marii Depresiuni a Transilvaniei. De la localitatea Băieşti
spre sud-est se schimbă compoziţia rocilor.
Subzona grezoasă de la Pui, de altfel, ca şi zona cristalină, are
pante abrupte, culmea principală, formată încă tot din şisturi cristaline
schimbîndu-şi brusc orientarea, cu direcţia (în linii mari) sud-est nord-vest, pînă în apropierea cătunului de munte Cioclovina. Văile din
această zonă sînt regulate, cu cursuri de apă ce ies, în parte, din platoul
de calcare jurasice Cioclovina-Baru-Băniţa (jud. Hunedoara) cu izvoare vauclusiene sau „topliţe" şi formează două bazine hidrografice
mici, distincte după cei doi afluenţi din dreapta Streiului pe care îi alimentează: bazinul Ohăbii-Ponorului (la sud) şi bazinul Fizeştiului (=
„Valea Dreptului", la nord), despărţite prin creasta calcaroasă a „Dealului Murgoiului" (852 m), a „Dealului Piatra" (806 m) şi prin spinarea
,,Măgurii" de la Pui (764 m).
'lx'l. est, respectiv sud-est de această subzonă grezoasă, urmează nemij1oci t zona, respectiv platoul relativ intins al calcarelor jurasice, suprafaţa lui fiind înclinată puţin spre ve:-:t-sud-vest, p1erzîndu-se în
abrupturi pronunţate în valea Streiului, respectiv în Depresiunea Haţe
gului, care în multe locuri, din cauza pantei, sînt greu accesibile. In
plus, platoul calcaros, de mai mulţi km lăţime, este aproape complet lipsit de apă.
3 Cf. P. Cristea, Bazinul Streiului. Studiul hidrologic. Cluj, 1967, p. 11-12
(lucrare dc> diplomă păstrată în biblioteca Facultăţii de biologic-geografie a Universităţii .,Babe~-Bolyai" Cluj-Napoca, secţia geografie).
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Fig. I. Polia de la Ponorici, v1izut1l dinspre '!e9t. În fundal
platoului „Dealul Plopii" ( 1126 m), făcînd parte din „etajul
superior" al Platformei Luncanilor ( = complexul sculptural
Gornodţa).

Fig. 2. Polia de la Ponorici v1izută dinspre vest. La stlnga platoul calea.
ros al „Vîrful Vîrfete" („Vîrfului Poienii" 947 m). în fundal cota 1094 m
La liziera superioară a planb\ţiei de pini, traseul valului dacic, refolosit
de romani.
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 3. Polia de la Ponorici fotografiată <li11spre sud-vest. La stînga platoul calcaros al „Vîrfului Yîrfete" unde se afli1 o porţiune a „Troianului" de origine
dacică, precum şi urmele castrnlui ele marş roman.

Fig. 4. Capătul de vest al polici de la Ponorici cu vechiul sorb al „Pîrîului
Ponorîci" şi cu acel „pod" natural (în dreapta), care a uşurat mult, desigur,
înaintarea
coloanei de marş romane.
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Tot abruptul structural începînd de la comuna Boşorod şi pînă la
pasul Merişor-Băniţa (756 m), pe o linie destul de dreaptă, asemănă
toare celor două catete ale unui triunghi, pe o distanţă de circa 34 km
are numai două posibilităţi mai uşoare (!) de acces spre centrul complexului cetăţilor dacice. Calea din nord, din preajma comunei Pui, de
care ne ocupăm în lucrarea de faţă, este dublată. Este vorba, de fapt,
despre două bazine hidrografice mici, distincte: bazinul Fizeştiului („Valea Dreptului", la nord, deci mai aproape de locul viitoarei capitale
~1 Daciei romane, Ulpia Traiana) şi valea Ohabei-Ponorului (la sud).
Acestea se varsă în Strei prin două pîraie - primul la Galaţi (pe
lîngă Pui), al doilea pe teritoriul localităţii Ponor (corn. Pui) şi obîrşiile
:or, de forma unui „V" inevrsat, se apropie foarte mult. Prima vale
este mai uşor de umblat, acest lucru fiind dovedit de faptul că şi pentru ridicarea terasamentului căii ferate industriale, înguste, construite
pentru exploatarea guanoului de la Cioclovina, a fost aleasă aceasta.
Cele două căi de acces se întîlnesc pe platoul carstic al Dealului Padeş
(1019 m), respectiv pe înşeuarea puţin mai joasă, care se află la vest
de el, coborînd apoi foarte puţin spre bazinetul mic, foarte curios, al
Ponorîciului (Fig. 1-4).
Venind dinspre valea Streiului şi înaintînd spre valea Apei Gră
diştii, aşa cum s-a spus într-o altă lucrare a noastră, pe haza observaţiilor geomorfologice ale lui I. Sîrcu şi V. Sficlea 6 , înainte de a părăsi
cîmpul al doilea situat între Dealul Padeşului (în sud) şi Dealul Robului
(977 m, la nord)] se întîlneşte palia de dimensiuni reduse Ponorici. Ea,
după închiderea către aval, continuă cu un aliniament de doline, formînd laolaltă o vale seacă, suspendată, bizară, prelungă, nu prea adîncă
faţă de înălţimile laterale, care se termină deasupra peretelui de stîncă
de calcar de la Cioclovina (Fig. 6). Pe „fruntea" povîrnişului stîncos
dinspre est (vezi Fig. 2-3), aproape inexpugnabil, deci dincolo de
această vale atît de curioasă, în zona prelungă ce se află la întîlnirea a
două pante ale aceleeaşi coaste de deal, cea inferioară mai abruptă,
cealaltă superioară, mai lină, se întinde vestitul val de piatră şi de
pămînt, cu urme vădite de arsură de la Ponorici7. Valul începe deasupra
6 I. Sîrcu, V. Sficlea, în AU I
(seria nouă), secţiunea II (Ştiinţe naturale
geografie), II, 2, 1956, p. 395, 399.
7 G. TegLâ.s scrie despre o ·cetate de dimensiuni mari la Ponorici
(op. ci!.1
p. 10, 16). M. Roska a constatat şi el în anul 1911 existenţa unui vallum şi fiindcă,
ucesta a fost tăiat în mai multe locuri (la stîlpii nr. 124, 186, 190) de linia de
cale ferată îngustă Pui-Ponorîci, a făcut şi profilul secţiunilor. Conform părerii
lui, valul de apărare nu este de origine romană, dar datarea lui nu este cu
putinţă. (vezi Roska, Rep. I, p, 226, nr. 66 cu bibliografie). O. Gohl afirma că la ridicarea terasamentului acestei linii înguste s-a aflat moneda de aur a împăratului
Domitianus (Cohen, I, 274), ceea ce ar fi - după el - un argument că valul de
la Ponorîci este de origine dacică. Cf. în NK, VlII, 1909, p. 143. Următorul cercetător care a vizitat valul, numit de localnici „troianul", a fost C. Daicoviciu (în
Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 312, nr. IX/2: „Ich erwăhne hier auch den „Troianul", einen Wall, den in Abstăndcn basteiartige Vorsprilnge unterbrechen. Er liegt
auf dem Berg oberhalb vom Valea Ponoriciului und ostlich von Cioclovina-Hohle.
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Fig. 5. Valea suspendaUt, \"eche, actualmente părăsitrt, care
<lucc spre peretele de stîncă ele 1n CiocloYina, apele „Pîrîului
I'onoriciului" curgînd într-un eanal subteran (sistem <lepeşter{1) cu mult sub nivelul acestei \"rti bizare, seci, în care
dolinele se înşiră una după alta.

rîpei ameţitoare de la Cioclovina, în apropierea cotei 954 (Fig. 6). Deşi
s-au executat săpături arheologice, datarea troianului încă nu este precizată fără dubii; el pare a fi, totuşi, din epoca dacică.
1921 wurde er von mir besichtigt. Seine Bedeutung ist mii" nicht klar". cf. şi
Aşezările .. „ p. 61-63, fig. 43; Piatra Roşie, p. 72-74). După descrierea lui, tro-

ianul porneşte deasupra ameţitoarei prăpăstii în fundul căreia se află satul de
munte răsfirat Oioclovina, mergînd la o distanţă de eirca 200 m în direcţia nordvest - sud-est, cotind apoi spre sud şi continuînd în această direcţie se zice, pină
în dreptul satului de munte Federi. C. Daicoviciu a cercetat acest troian pe o 3istanţă de aproximativ 2 km de la punctul de plecare nordică, urmărindu-l pînă
deasupra Văii Ponoriciului (mai bine zis deasupra poliei Ponnriciului). „La nordvest de drumul de care trece troianul pe la cota 859, valul are o lungime de
circa 300 m, iar la sud-est de drum el măsoară, după cum s-a spus, mai mulţi kilometri. Porţiunea de val la nord-vest de drum, ca şi o porţiune de :l50 m la sudest de această cărare au fost amănunţit examinate, făcîndu-sc şi o secţiune în
val... Nici un obiect caracteristic nu a fost găsit în cursul acestor cercetări.
Legătura valului cu regiunea fortificată este însă neîndoielnică, el servind pentru
închiderea căii de pătrundere spre cetatea cea mare de la Grădiştea Muncelului,
dinspre sud-vest, din valea Streiului". Conform observaţiei noastre făcute pe tcrc•n,
troianul nu se continuă spre Federi, ci se termină la colţul de sud al platoului
Vîrful Poienii, acolo unde Valea Ponoricului îşi schimbă brl.L'>C direcţia.
https://biblioteca-digitala.ro
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PMiaşul Ponorici, care pătrunde în mica polie, curgiînd dintr-o zonă
de cristalin şi şerpuieşte prin mijlocul ei, dispare în apropierea capă
tului stîncos din aval (Fig. 4) într-un canal subteran. Aspectul poliei,
deşi de dimensiuni foarte modeste, este al unei depresiuni cu fundul larg
şi plat (Fig. 2), cu pereţii în pantă mare, deci un fel de „şanţ de apă
rare" cu dimensiuni de-a dreptul grandioase (dar, evident, de origine
naturală). Către amonte, palia se prelungeşte cu sectorul superior al
Văii Ponoriciului, săpat în ·şi·sturi cristaline. La oo:titura de aproape
90° a văii, acolo unde se contopeşte cu palia (valea vine din direcţia
est-nord-est - vest-sud-vest, masivul calcaros al Vîrfului Vîrfete (cunoscut şi sub numele de Vîrful Poienii, 947 m), se termină într-un alt
perete de stîncă, însă de astă dată cu dimensiuni mult mai reduse (Fig. 4)
decît în cazul peretelui de la Cioclovina. Aici, pe latura interioară a coti1turii văii, l:a caipărt;u1l de sud-est a1l pLartouliui Vkfuil lui VÎJrfete, se s.firşeşte şi corpul valului (Fig. 6-11), care în contradicţie cu unele afirmaţii
mai vechi, bazate numai pe spusele localnicilor, nu pare să se îndrepte sprie siud, spre s:abul Fedeiri (cam. Bui), ci, păstiriîndiu-şi tot timpul
direcţia lui generală, determinată de direcţia coamei de deal de nordvest--sud-est, barează perfect accesul dublat fie dinspre „Valea Dreptului", fie dinspre valea Ohăbii-Ponorului. Lungimea totală a lui este de
numai circa 2,5 kmB. Toate părţile grandioasei şi, ca aspect, cu totul neobişnuitei lucrări de apărare, sînt îndreptate, fără îndoială, spre vest,
mai precis spre sud-vest. Socotind şi construcţiile adiacente, el este, fără
îndoială, elementul de cele mai mari proporţii din întregul sistem al
complexului de cetăţi dacice din Munţii Sebeşului (din nefericire totalmente scăpat din vedere acelora care planifică cercetările arheologice
pe aceste meleaguri), şi în viitorul cel mai apropiat, ar merita o atenţie
mult mai sporită decît „s-a bucurat" pînă astăzi ...
Construirea troianului de la cătunul Ponorîci este un exemplu foarte
grăitor al felului cum conducătorii militari daci au reuşit să adapteze
apăraîea la condiţiile orohidrografice, recunoscînd prin însăşi ridicarea
lui, posibilitatea de înaintare tocmai în acest loc obligatoriu de trecere.
Constatarea din uîmă şi amplasarea acestui element de fortificaţie de
dimensiuni uimitoare (ca volum de material local folosit şi ca volum de
muncă prestată) îndTumă spre concluzia că el pare a fi o realizare pur
dacică, fără contribuţia meşterilor sau a arhitecţilor greci şi că ea se
datează, probabil, din timpul domniei lui Decebal.
8 Cartografierea tuturor acestor elemente de întărituri, precum şi săparea in
întregime a citorva dintre ele este absolut necesară, o sarcină de prima urgenţă ce
nu suferă nici o amînare. Menţionăm în plus că pe ultimii aproximativ 500 m,
socotiţi de la capătul de sud-est al lui, valul îşi pierde relativa rectilinitate.
Cramponîndu-se de condiţiile geomorfologice ale terenului stîncos, urmează destul
de fidel linia şerpuitoare a marginei platoului carstic, pînă ce ajunge la colţul
stîncos al Vîrfului lui Vîrfete. In acest colţ sudic, urmărind cotul Văii Ponoriciului, troianul şi el face o cotitură de aproape 90°. Schimbîndu-şi direcţia, la
o distanţă de aproximativ 50 m, similar situaţiei observate la capătul opus, cel
durat deasupr& cătunului Cioclovina, se pierde aproape pe nesimţite.
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Fig. 7. O

porţiune

a „Troianului" <lacic, situatrt la vest de valul nor<l-Yestic al
cnstrulni de mar~ roman.

Fig. 8. În faţa pinilor, o porţiune a „Troianului" dacic, refolosit, foarte probabil,
de romani. Pinii sînt crescuţi pe la începutul superior al pantei abrupte ce
coboară în polia de la Ponorici. În fundal „Dealul Padeş" (1019 m), o altă
şi

Platformei Luncanilor.
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înălţime aparţinătoare

Fig. 9-10. O porţiune a „Troianului" de origine dacică, ·refolosit de romani.
În prim plan suprafaţa caracteristică, carstică, a platoului, cu ieşiri de stîncă de
•
calcar.
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Fig. 11. O cotiturii a „Troianului", de unele se ramifică valul de pc latura
de nord-vest a eastrului cil- man,; roman.

Fig. 12. Latura de nord-vest a teritoriului castrului roman de marş de pe
„Vîrful Poienii", cu aspect
carstic. Valul se află la liziera-pădurii de fag.
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Conducătorii de oşti daci îşi dădeau seama perfect şi din timp de
importanţa acestei căi de acces dinspre Depresiunea Haţegului spre
Poiiarna Omulrui (1 094, 1116, 1 105), unde, de a:Ltfol, se uircaJu 1căLle venind pe Valea Roşie, pe de o parte, şi dinspre Valea Dreptului, respectiv Valea Ohăbii-Ponor, pe de altă parte. Drumul era uşor de um-

blat mai departe, pe iplaiul prelung al Dealului F·rasinului (deal ce aparcelei de a doua trepte, cea superioară, a Platformei Luncanilor, deci
a complexului sculptural Gornoviţa!), apoi pe valea Pustiosului, pe unde
uşor se poate coborî în valea Apei Grădiştii sau, pe un alt drum, poate
şi mai uşor de umblat şi mai scurt, ce trece spre nord de Ticera Izvorului
(1177 m), pe plaiul aproape neted (marcat prin cotele 1 169, 1 158, 1 098,
1 158, 1 224) se poate cobori lin de la dealul Gerosul (1 008). !nălţimea
Gerosul se ridică exact deasupra întîlnirii Văii Albe cu Valea Godeanului, [adică deasupra Luncii Grădiştii (635 m), a unui mic bazinet al
văii Apei Grădiştii, socotit chiar de la începutul superior al Văii Gră
diştii), de unde ultimul urcuş nu este mai lung de aproximativ 4 km
pină la cetatea de scaun. Tot acest drum socotit de la Vîrful lui Vîrfete,
prin Gerosul şi pînă la Lunca Grădiştii nu este mai lung de aproximativ
15 km, iar din valea Streiului circa 24 km.
Ca şi dacii, bazîndu-se, desigur, şi pe datele obţinute prin recunoaş
terea atentă, precaută, prealabilă a zonei, sau, poate, pe folosirea unor
călăuze locale, comandanţii romani şi-au dat şi ei seama de avantajele
inestimabile ale acestei căi de acces şi au început înaintarea, foarte probabil, pe Valea Dreptului, pornind de la Galaţi din valea Streiului,
Ajungînd la troian, care după constatarea lui C. Daicoviciu nu este altceva decît „ ... un zid sec format din bucăţi de piatră de srtîncă ·cakaroasă (jurasică) şi din foarte nuţin pămînt, strins de ambele laturi de o
palisadă de lemn, eventual de un gard împletit din nuiele groase ... ",
l-au atacat şi l-au incendiat. „ ... Prin arderea palisadei, s-au calcinat
pietrele, s-a roşit pămîntul dintre ele şi s-a prăbuşit pa·rtea de sus a
troianului. Evident că grosimea originală a valului cu palisadă cu tot
n-a putut fi mai mare de 2-2,5 m ... " 9
Pe lîngă aceste urme probabile ale înaintării pe această direcţie a
unei coloane de marş a armatei romane, după părerea noastră există
alte dovezi şi mai elocvente.
Cu ocazia investigaţiilor noastre sistematice repetate, executate şi
în această subzonă de geografie fizică în vara anilor 1972, 1975 şi 1977,
credem că am descoperit urmele unui castru roman de marş cu ocazia
construirii căruia a fost refolosită porţiunea de sud-est a troianului.
Iată, pe scurt, observaţiile noastre mai însemnate referitoare la acest
castru de marş.
La nord-est de polia de la Ponorici, se întinde un platou calcaros
(Fig. 2-3, 12), de dimensiuni apreciabile (Fig. 6), „presărat" cu multe
doline de dimensiuni diferite. Acesta este mărginit - aşa cum am văţine

8

C. Daicovticiu, Aşezările ... , p. 63; Idem, Piatra Roşie, p. 74.
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altă ordine de idei la sud-vest de Valea Ponoriciului (sectorul
în şisturi cristaline), de la obkşiile ei şi pînă la cotitura văii de
la Vîrful lui Vîrfete (Vîriul Poienii), pe o distanţă de aproape 2 km;
la sud-vest de polia şi de valea seacă, suspendată, curioasă a aceluiaşi
pîrîu, cu aliniamentul de doline despre care a fost vorba mai sus, pe
o lungime de 1,75 km; la nord-vest de abruptul stîncos dinspre cătu
nul de munte Cioclovina, începînd de la capătul nordic al văii seci (a că
rei terminaţie, pe verticală aproape coincide cu deschizătura peşterii vestite prin descoperirile paleolitice) pînă la cota 859, din apropierea Văii
Roşii (de nord), pe o lungime de aproximativ 1,6 km; platoul este închis dinspre nord, de sectorul superior al văii amintite ulterior, săpată
în şisturi cristaline. El se leagă numai în colţul lui estic, printr-o gîtuire
îngustă, cu coama prelungă, care se duce spre Poiana Omului. Platoul,
cu o altitudine relativ egală (diferitele suprafeţe oscilează între circa
920-1034 m altitudine absolută), în treimea lui de sud--€st este fragmentat de o vale mică care îşi are obîrşia în cristalin şi îşi pierde apa
într...JU.n sorb î111ai1I1Jtie de ra ajunge lra Val.iera PonariciruluJ. In continuairea
direcţiei axului văii se ridică latura dinspre nord-est a stîncii Vîrfului
Virfete.
Marginea de sud-ţrest a platoului este formată dintr-o dîlmă prelungă, de proporţii, pe „fruntea" căreia au construit (probabil) dacii
valul de apărare amintit. Cam în dreptul locului unde dispare actua•lmente într-un canal subteran apa de suprafaţă a Văii Ponorîciului, perpendicular pe ductul valului cu palisadă apare o altă dî1mă formată din
calcar jurasic. Pe această ultimă coamă scundă, orientată sud-vest nord-est, se poate urmări un val compus din blocuri mai mari sau mai
mid de piatră locală nefasonată, acoperit cu pajişte (Fig. 13). Acest
ultim val, după aparenţe făcut ·cu mai puţină grijă, este mai scund
în comparaţie cu valul cu palisada. El se poate observa pe o distanţă
de aproximativ 460 m, pînă acolo unde începe o văioagă seacă în direcţia penpeilldkulară {adică aproape paralelă cu direcţia poliei de la
Ponorîci), pe ductul ultimului val. Valul are aici un colţ de dreptunghi,
rotunjit şi continuă pe o distanţă de aproximativ 200-210 m spre sudest (distanţa nu se poate aprecia din cauza desişului format din arbuştii
cu spini: macchia), deci spre valea cea mică (Fig. 6), al cărei nume nu-l
cunoaştem, pînă la începutul pantei abrupte, stîncoase. Judecind pe
baza planului acestei ultime întărituri, am avea de-a face aici cu un
castru roman de marş a cărui latură de sud-vest o formează o porţiune
de 420-430 m a valului vechi dade (?); laturile de nord-vest şi de
nord-est sînt construcţii noi. Latura imperfectă de sud-est putea să
lipsească din cauza abruptului accentuat. Planul castrului s-ar putea ase-

zut în

săpat

0

măna cu

.

un I~
In interiorul lui, într-o poziţie „excentrică", în apropierea colţului
nof'dic, se văd bine contururile unei alte construcţii (Fig. 15-16), de astă
dată însă cu plan regulat, durată tot din blocuri mai mici sau mai mari,
nefasonate, de piatră locală. Laturile lungi ale respectivei construcţii sînt
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 13. O

porţiune

a valului de pe latura de nord-vest a castrului de

marş

roman.

Fig. 14. Latura de sud-est a întăriturii mai m1c1, romane. în fundal, între
copaci, se vede începului curburii colţului de nord, rotunjuit, al burgului.
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Fig. 15. Latura ele sud-vest a înEtriturii mai m1c1, romane. tn fundal, între
tufe, se vede începutul curburii colţului ck stul, rotunjit al fortificaţiei.

Fig. 16. Interiorul burgului roman, cu o porţiune a valului de pe latura de sudvest a întăriturii.
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de 40 de m, iar cele scurte de 32 de m. Orientarea acestei ruine (de
burgus?) diferă puţin faţă de orientarea castrului de marş (încăpător,
eventual chiar pentru o legiune, de dimensiuni mu1't mai mari), ooincizînd cu punctele cardinale. La ridicarea valului de piatră al construcţiei
mai mici s-a folosit, parţial, foarte probabil, material luat de pe o
porţiune oarecare din valul întăriturii mai mari, deoarece tocmai din
sectoarele mai apropiate ale acestuia, în mod vădit lipseşte o cantitate
de material de construcţie, luată pînă la suprafaţa originară a terenului.
Judecind pe baza acestei observaţii putem risca ipoteza de lucru că
întăritura cea mică a fost construită după ce prima, mai mare, nu a mai
fost utilizată. Primul castru de marş a fost făcut, se poate presupune,
cu ocazia primului război dacic, dovedind, eventual, un popas mai scurt
sau mai lung al unităţilor care înaintau pe această cale spre cetatea de
scaun a dacilor, după învingerea apărătorilor troianului. Al doilea, cu
dimensiuni mult mai reduse şi cu un plan mult mai regulat, obişnuit
pentru castramentaţia romană, a putut să fi fost ,construit fie cu ocazia
celui de-al doilea război (105-106 e.n.), fie imediat după terminarea
acestuia, în cadrul măsurilor luate pentru „pacificarea" acestei zone
de către comandamentul suprem roman.
Deşi ne-am străduit mult să depistăm şi alte urme, nu am reuşit să
obţinem nici un fel de material arheologic cit de cit de concludent. Intre
altele, şi natura solului, cu un strat de humus foarte subţire, după care
urmează calcarul dur, îngreunează mult obţinerea oricărui rezultat în
această privinţă (Urmele de acest gen însă, în general, lipsesc şi din
interiorul altor fortificaţii similare din subdistrictul geografic al Munţilor
Şurianului1°). In ciuda acestei nereuşite, impresia noastră de moment
este, că în această parte a platoului avem de-a face cu două întărituri
romane de diferite dimensiuni, legate în mod direct sau indirect de
campaniile militare ale împăratului Traian.
Menţionăm că, cu ocazia investigaţiilor noastre executate în continruiarea .potdişulrui oair9ti1c dintre Poiiania Omului şi V111leia PonOII'\ÎICÎ spre
nord-est în spatele valului presupusului castru roman, la 200-300 m
distanţă nord-est de el, pe punctul culminant al împrejurimilor, numit
Vîrful Feţii (1 034 m, fig. 6), de pe suprafaţa presărată cu ieşiri de rocă
dură, calcaroasă, am găsit sporadic, dar răsfirate pe un teritoriu relativ întins, mai ales pe versantul de sud-vest al dealului, fragmente ceramice dacice, grosiere, făcute cu mina (între ele şi un creuzet pentru
topit metal, de dimensiuni reduse, păstrat în muzeul Şcolii generale
nr. 6 din oraşul Petrila), dovedind, eventual, existenţa în acest loc fără
apă, a unei miici „garnizoane" de .pază permanentă pentru supravegherea
elementelor de fortificaţie dacice.
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DIE MARSCHLAGER VON PONORICI (GEMEINDE PUI, KR. HUNEDOARt\)
ROMISCHE BIS JETZT UNBEKANNTE BEFESTIGllNGEN IM WESTTEIL
DER SEBEŞ-BERGE
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

AnliiGlich von topographisch-archăologischen Untersuchungen zum Studium
des mi:iglichen Eindringens ri:imischer Truppen (wăhrend der beiden Dakerkriege,
101-102, 105-106 u.Z.) in den Kern des dakischen Defensivsystems auf dem
Westfliigel der Sebeş-Berge, besuchte der Verfasser auch den - wahrscheinlich
dakischen - Wali von Ponorici. Dieses Verteidigungselement versperrte eine der
beiden leichter zugănglichen Moglichkeiten des Vordringens von der Haţeg-Nieder
ung gegen Sarmizegetusa regia. Die Errichtung des Walls beim Weiler Ponorici
der in dcr Năhe des westlichen Steilabfalls des Luncani-Plateaus liegt (ein
Plateau, in dessen verstecktestem Winkel am Fufi eines noch hoheren Fclsenmassivs sich die wichtigste Burg, Dakiens Hauptstadt vor der romischen Eroberung, heiand) bietet ein sprechendes Beispiel filr die Art, wie es den dakischen
Heerfi.ihrern gelang, die Verteidigung den orohydrographischen Bedingungen anzupassen; daB sie die Mi:iglichkeit eines Eindringens gerade an diesem nicht zu
umgehenden Ubergang erkannten, beweist, eben die Errichtung des WaHs. DiC'Se
Feststellung, sowie die Anlage der genannten Befestigung von eindrucksvollen
Ausma.Gen (was sowohl die Menge des verwendeten i::rtlichen MatC'rials betrifft,
als auch die Arbeitsleistung) filhrt zu dem Schluil, dafi er ein rcin dakischcs
Werk darstellt, ohne Mithilfe griechischer Maurer oder Baumeister und dafi er
vermutlich in die Regierungszeit Decebals datiert werden muil.
Die romischen Kommandanten, die sich wohl auf die Angaben einer vorhergehenden genauen und vorsichtigen Erkundung des Gelăndes oder vielleicht auf
einheimische Filhrer stiltzten, erkannten, wie auch die Daker, die aufierordentlichen Vorteile dieses Zugangs. Beim Wall, einer aus unbehauenen KalksteinblOcken
errichteten, beiderseits von Holzpalisaden oder vielleicht von aus dicken Ruten
geflochtenen, Zăunen eingefafiten Trockenmauer, angelangt, griffen sie ihn an und
verbrannten ihn.
Neben diesen wahrscheinlichen Spuren eines Vordringens einer Marschkolonne
des romischen Heeres in diese Richtung gibt es, nach Meinung des Verfassers, noch
deutlichere Beweise. Wăhrend der wiederholten, in den Sommern 1972, 1975 und
1977 durchgefilhrten systematischen Untersuchungen glaubt der Verfasser, die Spuren
eines ri:imischen Marschlagers gefunden zu haben, zu dessen Errichtung der siidăst
liche Abschnitt des Walls wiederverwendet wurde. Angepafit den Gegebenheiten
eines kleinen Karstplateaus hat es einen unregelmăBigen Grundrifi mit zwei Seiten
(der sildwestlichen und nordwestlichen) von etwa 420 X 460 m. Die nordi:istliche
kilrzere Seite endet ilber einem felsigen Absturz. Auf der Sildostseite kann man
wegen der orohydrographischen Bedingungen jetzt keine Befestigung erkennen. Im
Inneren sieht man in „exzentrischer" Lage, in der Năhe der Nordecke deutlich die
Umrisse eines anderen Baues, diesmal mit regelmăBigem GrundriB; er ist ebenfalls
aus kleineren ader gri:iBeren unbehauenen BlOcken des i:irtlichen Steins errichtet.
Die langen Seiten messen 40 m, die kurzen 32 m. Filr den Steinwall des kleineren
Baues wurde teilweise Material von einem Stilck des Walls der gri:iBeren Befestigung
verwendet, denn eben aus ihm năher gelegenen Absehnitten fehlt ganz augenscheinlich Baumaterial, das bis zur ursprilnglichen Oberflăche des Gelăndes abgetragen
ist. Aufgrund dieser Beobachtung kann man die Arbeithypothese wagen, dal3 die
kleinere Befestigung errichtet wurde, nachdem die gri:iBere nicht mehr in Gebrauch stand. Das erste Marschlager wurde - kann man annehmen - wăhrend
des ersten Dakerkrieges (101-102) erbaut und bezeichnet mi:iglicherweise einen
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ki.irzeren odcr lăngeren Aufenthalt der Truppeneinheiten, die - nach Besiegung
der Verteidiger des Walls - auf diesem Wege gegen die Hauptstadt der Daker
vorrilckten. Das zweite, viel kleinere und nach einem filr die romische castrametatio
ilblichen, regelmiifiigeren Plan errichtete Lager mochte gleich nach Kriegsende im
Rahmen der Mallnahmen zur „Befriedung" dieses Gebiets durch den obersten
Heerfilhrer der Romer aufgefilhrt worden sein.
Obgleich sich der Verfasser bemilhte, noch andere Spuren zu entdecken, gelang
es ihm nicht, irgendwie schlilssiges archiiologisches Material aufzufinden. Unter
anderem erschwert auch die Bodenbeschaffenheit, eine sehr dilnne Humusschicht
auf hartem Jurakalk, die Erzielung von Ergebnissen in dieser Hinsicht. Derartiger
Fundstoff fehlt aber im allgemeinen auch im Inneren anderer ăhnlicher Befestigungen aus diescm geographischen Unterabschnitt der Şurianu-Berge. Trotz dieses
Mifierfolgs bleibt der Verfasser bei dem ersten Eindruck, zwei rămische Befestigungen verschiedener Ausmalle, die direkt oder indirekt mit Trajans Feldzligen in
Verbindung stehen, vor sich zu haben.
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CASTRUL ROMAN DE LA GILAU

ln memoria profesorului meu
Constantin Daicoviciu

Localitatea Gilău a intrat în literatura arheologică încă din secolul
trecut, cînd s-au descoperit aici primele inscripţii, reliefe fun~rare, monede şi alte ·categorii de piese din epoca romanăl.
Din inscripţiile găsite reiese clar, că pe teritoriul acestei localităţi
şi-a avut garnizoana ala Siliana. Bazaţi pe acest fapt, unii cercetători 2
au presU1pus existenţa aici a unui castru roman, dar fără a-l localiza
maii precis. Prima localizare pe teren a castrului roman de la
Gilău a făcut-o Iuliu Marţian, după cum· rezultă dintr-o schiţă aflată în
arhivele Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca3 (Fig. 1).
Primele săpături sistematice s-au efectuat în anul 1951, iar în toamna
anului 1956 cercetările au fost reluate cu scopul de a se elucida unele
probleme rămase încă nelămurite 4 • Deşi cele două campanii de săpături
s-au desfăşurat în cadrul unor probleme mai largi, ce au urmărit îndeosebi urmele presupuse a fi din perioada prefeudală, observaţiile stratigrafice şi materialul arheologic recoltat în cele şase secţiuni (A-F) şi
două casete (I-II) au adus interesante contribuţii la cunoaşterea istoricului aşezării, dovedindu-se mai multe faze de construcţie şi locuire, dintre
care două ale castrului din pămînt şi una a castrului din piatră.
1

Pentru bibliografia mai veche cf. M. Rusu, în Materiale, II, 1956, p. 687

n. 2; TIR, L. 34, p. 61.

2 Cichorius, RE, I, p. 1260 şi urm., s.v. Ala; V. Christescu, Istmil, p. 44, 181,
229, 231; W. Wagner, Dislokation, p. 69 şi urm; I. Szilagyi, în KăzlCluj, I, 1941,
p. 119; Idem, în DissPann, II, 21, 1946, p. 10.
3 Manuscrisul lui Iuliu Marţian referitor la podul roman de la Dej, redactat
în 1903, împreună cu planul castrului de la Gilău, au fost pînă în anul 1943 în
posesia lui G. Finâly, iar în acel an au ajuns în colecţia MITCN. Din observaţiile
făcute pe plicul în care se păstrează manuscrisul şi desenele, rezultă că A. Radn6ti
l-a însărcinat pe P. Palffy cu verificarea pe teren a observaţiilor făcute de I. Marţian. Această verificare pe teren .s-a executat încă în cursul aceluiaşi an (cf. M. Roş
ka, ErdRep, 1943, p. 40; Zs. Jak6, A gyalui vartartomciny urbciriumai, Cluj, 1944,
p. VIII. Rectificarea referitoare la identificarea pe teren a castrului de la Gilău de
către I. Marţian era necesară, întrucît cu altă ocazie (cf. Materiale, II, 1956, p. 687),
neştiind de existenţa acestui plan, am considerat că această identificare a fost
făcută mai recent.
4 M. Rusu, op. cit., p. 687 şi urm; M. Macrea, M. Rusu, I. Winkler, în Materiale
V, 1959, p. 453 şi urm.

https://biblioteca-digitala.ro

154

M. Rusu

Fig. I. Schiţa castrului de la Gilău, întocmită de I. Marţian.
Abb. A. Skizze des Romerlagers von Gilău, angefertigt von I. Marţian

AŞEZAREA

Castrul roman este situat în parcul castelului feudal (construit în
secolul al XVII-lea), la capătul unei terase ce domină spre sud-est valea
Some,şului Mic, iar spre nord valea Căpuşului. Conturul lui mai poate
fi observat la supra.faţă doar pe trei laturi, deoarece latura de est a fost
nivelată sau distrusă Earţial de şanţul cetăţii feudale, atestată documentar
pentru prima dată abia în 14285 . Intreaga suprafaţă a castrului este mai
5
Localitatea Gilău apare în documentele feudale abia incepind cu sec. al
XIII-lea (anul 1246, 1263, 1282, 1298 etc.) cînd· este atestată ca moşic a episcopilor
Transilvaniei, în stăpîruirea cărora rămine pînă în sec. al XVI-iea (1556). Nu se
poate preciza cînd a fost construită cetatea feudală, castrum Gyalo, atestată pentru
prima dată la 1428, iar castelanii ei sînt numiţi în repetate rinduri (1439, 1449, 14 77
etc.). Deşi episcopii Transilvaniei aveau şi alte cetăţi (Floreşti, Tăuţi etc.), Gilăul a
fost în repetate rînduri reşedinţă episcopală, unde probabil se pi\stra şi arhiva
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ridicată decît restul terasei, lucru uşor explicabil, întrucît stratul roman
de dărimături depăşeşte pe alocuri grosimea de 1,50 m.
La sud, în imediata apropiere a castrului se observă intense urme
de loc1;1ire din e~oca romană indicînd probabil aşezarea civilă (canabae)
sau baia castrului. Spre vest, terasa se întinde pînă la poalele Dealului
Cetăţii". Aici, cu ocazia construirii complexului avicol, pe o ·~uprafaţă
întinsă, s-au găsit urme răzleţe de locuire romane. Probabil că în această
parte se aflau silozurile pentru nutreţul necesar hranei celor peste 500 cai
pe care i-a avut această unitate de cavalerie. Pe terasa inferioară, situată
la est de castru, săpîndu-se pentru temeliile actualului cămin cultural,
s-au găsit ziduri, cărămizi, ţigle şi un bogat material ceramic roman,
indidnd în acel loc o importantă construcţie romană a cărei destinaţie
nu a putut fi precizată. Deşi în secolul trecut s-au găsit numeroase monumente funerare, încă nu se poate preciza topografic unde a fost cimitirul
castrului şi al aşezării civile.
Romanii, cînd au ales această terasă ca loc de garnizoană pentru
ala Siliana, au avut în vedere multiplul ei rol strategic şi anume acela
de a supraveghea graniţa şi accesul dinspre văile Someşului Cald şi
Rece, mi de-a apăra municipiul Napoca (Cluj) (ce încă nu era înconjurat
de ziduri) sau de a controla zona pe o rază de mai mulţi km, dimpreună
cu drumul ce ducea de la Napoca la Resculum (Bologa) 6 • O unitate de
cavalerie cum era ala Siliana avea o rază largă de acţiune putînd interveni prompt şi eficient în cazul că se semnala un atac al duşmanilor
dinspre vest. Importanţa strategică a castrului de la Gilău pentru apăraepiscopală. In 1466, episcopul Nicolae renovează cetatea şi tot în acel an Gilăul
este atestat ca tîrg (oppidum). lncepînd cu 1581 cetatea devine reşedinţa voievodului Transilvaniei, K. Bâthori, iar în iulie 1600 ea a fost cucerită de Mihai Viteazul. Castelul actual a fost construit de principele G. Râkoczi, probabil între
1639-1648, pPste ruinele cetăţii feudale, din care s-a mai păstrat doar temelia
turnului din colţul de sud-est, precum şi o parte a şanţului feudal împreună cu
două mameloane, ce ascund probabil ruinele altor două turnuri. Cf. D. Csânky,
Mauyarorszag tărteneti făldrajza a hunyadiak koraban, V, 1913, p. 229, 304; A. Vcress, Documentele privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, 1,
Bucureşti, 1929, p. 127; II, p. 322; N. Drăganu, Românii în veacurile IX-XIV pe
baza toponimiei şi onomasticei. Bucureşti, 1933, p. 421; Zimmermann - Gilndisch,
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbii.rgen, IV, Sibiu, 1937,
p. :l54; Zs. Jak6, op. cit., p. VIII şi urm; Documente privind istoria României.
Seria C. Transilvania. Bucureşti, 1951-1955, I, a. 328, 417; I b, 37; II a 29, 404,
51:l; III b 17, 21, 166 etc.; C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania.
Bucureşti, 1967, p. 261;
Şt.
Pascu, Voievodatul Transilvaniei, Cluj, Ed. Dacia,
1971, p. 45.
u Stabilirea precisă a traseului pe care l-a avut drumul roman între localită
ţile Napoca ~i Resculum e dificilă, dar castrul de la Gilău, cu unitatea lui de
cavalerie, era în mod firesc un punct intermediar între cele două localităţi. Punctul
de .trecere din valea Căpuşului în valea Nadeşului pare să fi fost Viştea (cf. TUl,
p. 120), unde drumul se bifurca: unul pornind prin Optatiana (Sutaru, cf. TIR.
p. 86) şi Largiana (Românaşi, cf. TIR, p. 73) spre Porolissum (Moigrad, cf. TIR
p. 92 şi urm), iar altul prin Gîrbou (cf. TIR, p. 61) şi Izvorul Crişului si:irr: Resculum (Bologa, cr. TIR, p. 96). Şt. Ferenczi, în ActaMN, X, 1973, p. 549 ~1 ;:i56, trasează drumul roman numai pc valea Nadeşului, ignorînd castrul dela Gilău.
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rea graniţei de vest a Daciei rezultă şi din faptul că pma m prezent
intre Bologa şi Micia nu se cunosc alte castre care puteau apăra şi
supraveghea această porţiune de graniţă. Este ciudat că tocmai această
zonă, ce cuprinde şi regiunea auriferă, care a constituit unul dintre motivele cuceririi Daciei de către romani, a rămas aparent atît de puţin
apărată, în contrast evident cu linia de turnuri din Munţii Meseşului şi
castrele de graniţă dintre Bologa şi Porolissum7 • Cele două castre de
legiune de la Apulum şi Potaissa, puteau apăra şi controla această regiune, dar numai trupele de aici, fără să fi avut şi alte castre de graniţă,
erau insuficiente, mai ales că legiunea V Macedonica a fost adusă în
Dacia abia pe la 167-168. Undeva între Gilău şi Micia trebuie să mai
fi existat unul dacă nu chiar două castre şi mai multe turnuri sau
castele. 8
Dimensiunile castrului de la Gilău, care măsoară de la zid la zid
220X148 m, totalizind 32.560 m 2 , îl situează printre castrele mijlocii de
trupe auxiliare din Dacia, găsindu-şi cele mai apropiate analogii în
castrele vecine de la Bologa (213X133 m) şi Romita (230Xl85 m).~
Probabil, că viitoarele descoperiri epigrafice vor aduce precizări
concrete referitor la numele antic al aşezării şi castrului roman de la
Gilău. Pînă atunci, însă ar putea fi acceptată ipotetic denumirea de Mace7
Această linie de graniţă a fost intens cercetată în ultimii ani (cf. M. Macrea,
în SCIV, 8, 1957, p. 215 şi urm.; M. Macrea şi colab., în Materiale, VII, 1961, p. :161;
Idem, în Materiale, VIII, 1962, p. 485 şi urm.; Idem, Ses.Com.St., Bucureşti, 1971,
p. 396; Viaţa DR, p. 230 şi urm.; Şt. Ferenczi, în SCIV, 10, 1959, p. 337; Idem, în
Dacia, N.S., XI, 1967, p. 143, fig. 4; idem, în ActaMN, V, 1968, p. 75 şi urm; idem,
în StcomSM, 1969, p. 96 şi urm; Idem, în Apulum, IX, 1971, p. 599; N. Gudea, în
ActaMN, VIII, 1971, p. 507; E. Chirilă şi colab., Castrul roman de la Buciumi. Zalău,
1972, p. 7 şi urm.
·
8
C. Daicoviciu, în Dacia, 1937-1940, p. 300, consideră că la Abrud a fost un
castellum, care însă nu a fost cercetat prin săpături sistematice. La Moldoveneşti
s-a presupus, încă din secolul trecut, că a existat un castru roman (cf. TIR, p. 81),
dar cercetările recent efectuate pe „Dealul Cetăţii" au dovedit fără echivoc, că în
acel punct a fost o fortificaţie feudală timpurie (cf. în SCIV, 3, 1952, p. 318 şi unn~
in SCIV, 6, 1955, p. 662 şi urm; K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniei în
secolele IV-XIII, Bucureşti., 1958, p. 141 şi urm.; M. Rusu, în Apulum, IX 1971,
p. 722 şi urm; Idem, în Dacia, N.S., XVI, 1972, p. 343; Idem, în Dacia, N.S., 'xvn,
1973 p. 382. Numeroasele inscripţii şi monumente romane ca şi ceramica aflată la
suprafaţă p~ pr!ma terasă a Arie~ului, atestă aici o importantă aşewre civilă, ft1rr1
a exclude ş1 e:x1stenţa unui castru, ce nu a fost încă localizat precis pe teren. La
punctul numit „Noroiu, situat pe malul stîng al Arieşului, în apropierea p@dului.
am aflat urme de ziduri şi numeroase ţigle romane, indicînd aici probabil existenţa
ur:iui turn de pază, care avea ca scop controlul accesului în defileul Arieşului. La
C1gmău, de asemenea, se consideră că a fost un castru roman, dar încă nu a fost
identificat pe teren (cf. N. Gostar, în Sargetia, III, 1956, p. 57; 87; ViaţaDR, p. 211,
221, 228, 230. Pentru alte păreri asupra traseului graniţei cf. Şt.
Ferenczi, in
StcomSM, 1969, p. 96; S. Dumitra5cu în ActaMN, 1969, p. 483 şi urm.
9
M. Macrea, în ACMIT, 1932-1938, p. 204; M. Macrea şi colab„ in Ses.Com ..'>t„
1971, p. 406, n. 38; E. Chirilă - N. Gudea, în Materiale, X, 1973, p. 115; N. Guctea.
în Apulum X, 1972, p. 121 şi urm.; Idem, în AIIC XVIII, 1975, p. î5 ~i urm.
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donica, amintită de Geograful din Ravena (Cosm. IV, 7) pentru o localitate intermediară între Napoca şi Optatiana (Sutoru), deşi unii specialişti
contestă că Macedonica ar fi fost o staţiune pe drumul roman dintre
Napoca şi Porolissum.10

SAP ATURILE DIN 1951

Principalele rezultate ale cercetărilor efectuate în 1951 au fost
publicate, de aceea vom prezenta doar unele observaţii legate direct de
sistemul de fortificare, pentru a putea preciza în ansamblu fazele de
construcţie şi etapele de funcţ.ionare ale castrului roman de-a lungul
existenţei sale.
Secţiunea A, lungă de 34 m (pl. V A), a fost trasată pe latura de
sud aproximativ la jumătatea distanţei dintre colţul de sud-vest şi poarta
sudică, înregistrîndu-se astfel şi turnul intermediar de pe această latură.
Pe baza elementelor principale de fortificare înregistrate pot fi stabilit&
ipotetic următoarele faze de construcţie:
Faza a I-a. Valul de pămînt sau aggerul, cuprins între m 10-17,50
este format din straturi succesive de lut brun deschis bine tasat. El se
mai păstrează pe o înălţime de 1,5 m, iar la intervale de drca 60 cm au
fost înregistrate două linii brun-închise, groase de 1-3 cm, ce provin
de la grinzile de lemn, acum putrezite, care formau scheletul aggerului.
Lăţimea iniţială a bermei nu poate fi precizată cu certitudine deoarece
temelia curtinei de piatră o străpunge. S-a mai păstrat doar o porţiune
lată de 1,5 m. Berma era amenajată direct peste humusul antic. Şanţul
de apărare corespuzător, are forma unui ic cu vîrful în dreptul metrului 23,5 cu escarpa interioară abruptă şi lungă de 3,25 m. Contraescarpa
nu mai poate fi stabilită cu certitudine deoarece un alt şanţ o taie
astfel că deschiderea maximă a acestui şanţ de apărare poate fi doar
dedusă, aproximativ 4,5 m, iar adîncimea faţă de bermă era de 2,25 m.
Via sagularis corespunzătoare acestei faze este greu de precizat, totuşi,
stratul subţire de pietriş şi nisip, gros de 10-15 cm, aflat acum la
1,5 m adîncime între m 5,5 şi 7,75 ar putea indica un drum folosit scurt
timp, deoarece peste el se suprapune un strat de cultură.
Faza a II-a. Aggerul a fost înălţat cu pămîntul scos din alte două
şanţuri de apărare, unul cu vîrful în dreptul m 24,5 şi altul cu vîrful în
dreptul m 26,5. Adîncimea maximă a şanţurilor. era de aproape 2 m faţă
d~ hermă, care a rămas tot la nivelul humusului antic. Escarpele celor
două şanţuri se pot distinge clar numai acolo unde ele se adîncesc în
pămîntul galben neumblat, deci la vîrful lor, iar în partea superioară

°

1 C. Gooss, Chronik, p. 112;
W. Kubil5chek, în JOAI, 1902, p.
naitescu. în ACMIT, III, p. 84; St.
in Materiale, II, 1956, p. 688, n. 1;
0

CIL, Ill, p. 168; M. Fluss, HE, Supl., p. 2:l5;
85; C. Daicoviciu, în AISC, 1928, p. 53; E. PaFcrenczi, in ActaMN, IX, 1972, p. 404; M. Husu,
K. Kraft, Rekrutierung, p. 159 (identifică Giliiul

cu Optatiana).
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deoarece pămîntul de umplutură are o nuanţă coloristică aproape identică
cu humusul antic este greu le precizat linia escarpelor şi deci a deschiderii
lor maxime. Menţionăm că în pămîntul de umplutură al ultimului şanţ
s-a găsit un opaiţ, un fragment de ţiglă, fragmente ceramice lucrate cu
mina şi la roată, precum şi cîţiva bolovani de rîu. Via sagularis, formată
dintr-un strat de lut galben amestecat cu pietriş şi nisip, gros de 1020 cm, este situată între m 5 şi 8, 75.
Faza a III-a de construcţie a constat din înălţarea unei curtine de
piatră. Temelia zidului a fost săpată în humusul antic, peste berma castrului de pămînt, tăind puţin şi din agger pentru ca acesta să se sprijine
direct pe zidul de piatră. Temelia, lată de 1,30 m şi înaltă de 1 m, era
formată din bolovanii de rîu aşezaţi „în picioare" şi legaţi între ei cu pă
mînt şi nu cu mortar. Zidul propriu-zis era format din blocuri fasonate
numai pe o parte (faţa exterioară), în rest el era construit în tehnica opus
incertum. Intre zid şi temelie era aşezat un strat de mortar gros de
8-10 cm pentru ca zidul să aibă o stabilitate cit mai mare. Inlăţimea
totală a zidului a fost probabil de 4 m, la care s-au mai adăugat crenelurile. !nălţimea aggerului corespunzător fazei de piatră a castrului nu
poate fi precizată cu certitudine deoarece stratul de pămînt negru, gros
de 0,60-0,80 m, situat deasupra straturilor succesive de lut brun ce formează aggerul cuprinde pietre, fragmente de ţiglă şi olane, ceramică, obiecte de os, fier şi bronz, oase de animale etc., deci el ar reprezenta mai degrabă un strat de locuire, decît o înălţare a valului de pămînt. Asupra
acestui strat şi a gropilor din agger vom mai reveni. Via sagularis corespunzătoare castrului de piatră ar putea fi tot cea din faza precedentă,
dar mai probabil pare să fi fost drumul pavat cu pietre de rîu înregistrat
între m 0-2,75. Berma castrului de piatră a fost înălţată faţă de cea
precedentă cu circa 60 cm, fiind formată din lut identic ca nuanţă coloristică cu cel din aggerul castrului de pămînt. Astăzi, este greu de precizat
dacă acest strat s-a scurs din aggerul de pămînt, sau a fost pus intenţionat pentru a proteja temelia zidului de piatră. O scurgere lentă a
acestui pămînt din aggerul castrului de pămînt ar fi necesitat timp
îndelungat de aceea considerăm mai plauzibilă posibilitatea că el rezultă
dintr-o nivelare intenţionată, creîndu-se astfel o hermă artificială şi o
escarpă noului şanţ de apărare. Vîrful şanţului de apărare, corespunzător
fazei a III-a se află în dreptul m 24,5 iar adîncimea lui faţă de bermă
era de 2,30 m. Escarpa interioară a şanţului nu poate fi precizată decît
la vîrful lui deoarece a fost tăiată de un alt şanţ în care s-au scurs
dărîmăturile zidului în perioada lui de demolare. Intrucît pămîntul de
umplutură al şanţului col'espunzător perioadei de funcţionare a zidului
are o nuanţă coloristică identică cu cea a hermei, acum este greu de
făcut o delimitare între cele două componente ale sistemului de fortificare. Un indiciu preţios îl oferă însă faptul că pietre, fragmente de ţigle,
ceramică etc. apar în umplutura şanţului numai între m 24 şi 27, deci
deschiderea maximă a şanţului poate fi presupusă că era de 4 m (între
m 23-27). Şanţul al cărui vîrf se află în dreptul m 23, 70 şi care se
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conturează foarte clar prin pămîntul de umplutură ce cuprinde dărîmături
amestecate cu mult mortar, adîncindu-se pînă la 1,80 m faţă de bermă,
ar corespunde ultimei faze de funcţionare a zidului, dar mai ales perioadei de dărimare sau demolare intenţionată a zidului de piatră.
Tot în secţiunea A a fost înregistrată latura vestică a turnului intermediar de pe latura de sud a castrului de piatră. Atît zidul turnului,
gros de 1 m, cît şi temelia lui, se adîncesc în aggerul castrului de pămînt.
Turnul are o formă dreptunghiulară cu laturile de 5,45 X 4,40 m şi suprafaţă interioară de circa 15 mp.
Secţiunea B, lungă de 11 m (Pl. IV B) a fost trasată pe latura de vest
cu scopul de-a identifica traseul zidului. Aggerul castrului de pămînt are
miezul format din straturi succesive de lut brun-deschis, bine tasat.
Acest miez, cuprins între m 0-6,50, are o înălţime maximă de 1,40 m.
Nu au fost înregistrate grinzile longitudinale putrezite ale scheletului
de lemn. Peste nucleul iniţial din lut tasat se află un strat de pămînt
negru închis (humus), fără urme de dărîmături, ce provine foarte probabil
de la „zidul" de glii din iarbă (caespites) ce îmblănea nucleul aggerului
format din pămînt brun. Probabil că palisada din lemn sau din nuiele
împletite a fost înfiptă în acest zid de glii, dar urme concrete de lemn
putrezit sau pămînt ars nu am găsit. Berma castrului de pămînt lată
de 3 m, este formată dintr-un strat de lut brun deschis, gros de 10-15 cm,
aşezat direct peste humusul antic, ce cuprinde ceramică preistorică aparţinînd culturii Tisa. Şanţurile de apărare nu au fost secţionate, de asemenea nu s-a înregistrat via sagularis.
Temelia zidului de piatră, lată tot de 1,30 m străpunge herma castrului de pămint şi pătrunde în humusul antic cu peste 0,75 m. In faza
castrului de piatră valul de pămînt mai vechi a fost folosit ca agger fără
alte modificări, adăugîndu-i-se foarte probabil o platformă de lemn, pe
care îşi făceau rondul soldaţii. Peste dărîmăturile zidului de piatră ce
se scurg spre şanţul de apărare se află pămîntul negru provenit din agger.
Secţiunea C, lungă de 50 m, a fost trasată tot pe latura de sud peste
unul dintre turnurile porţii (porta principalis sinistra) incluzînd şanţurile
de apărare şi o bună parte din interiorul castrului. Deoarece o descriere
amănunţită a stratigrafiei1 1 , împreună cu observaţiile şi materialul recoltat
au fost publicate, ,acum subliniem doar faptul că cele trei faze de fortificare întregistrate în secţiunea A se repetă şi mai clar în această secţiune (vezi Pl. IV-V).

SĂPATURILE

Caseta a I-a a fost
secţiunea A (Pl. VI) cu
mina, apărută în acest
H

DIN 1956

trasată

pe latura de sud a castrului, la vest de
scopul de-a lămuri datarea ceramicii lucrate cu
sector încă din săpăturile efectuate în 1951.

M. Rusu, op. cii.. p. 690

~i

urm.
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Caseta are o suprafaţă de 10 X 6 m. Incă de la început, după ridicarea
humusului modern, s-a constatat că vechiul agger a fost deranjat de
două gropi. Prima groapă de formă ovală prelungită, cu marginile neregulate, străpunge aggerul şi se adînceşte pînă la -1,30 m de la nivelul
actual. Colţul de est al acestei gropi a fost prins încă în 1951 în profilul
secţiunii A. Groapa se prelungeşte de-a lungul valului, avînd o lungim:
de 2,5 m şi o lăţime de 0,85 m. Sub humusul modern, umplutura gropii
se compune din dărimăturile zidului de piatră, pămînt negru sfărimicios
amestecat cu mult cărbune, cenuşă, oase de animale, obiecte de bronz,
fier, os, ceramică lucrată cu roata, precum şi numeroase fragmente ceramice lucrate cu mina. Materialul ceramic însă abundă în special, spre
fundul gropii, pină la -1,30 m. Dintre obiectele de bronz semnalăm
două aplici de centură în formă de inimă (Pl. I/1, 2) şi două aplici din
plăci dreptunghiulare cu capetele terminate în antene răsucite spre interior (Pl. I/3, 4). Aceste obiecte au fost găsite la 1,20 m adincime. Tot
la aceeaşi adincime s-au mai aflat: partea inferioară a unui picior de
pasăre din bronz (Pl. I/11), un obiect de bronz în formă de teslă, probabil
de la teaca unui pumnal (Pl. I/7) şi patru ace de os (Pl. I/8-10, 13).
Dintre obiectele de fier amintim doar un vîrf de lance. Printre fragmentele ceramice de bună factură romană (Pl. II/10, 11) lucrate la roată au
apărut şi cîteva fragmente de terra sigillata de import din Gallia (Lezoux)
sau Pannonia (Siscia), precum şi fragmente de vase stampilate, imitaţii
locale. Tot în această groapă s-a găsit un opaiţ în miniatură (Fig. 2/3).
Ceramica lucrată cu mina este destul de numeroasă, ea constă de obicei
din vase în formă de borcan, farfurii etc. (Pl. III/18 şi II/14), ori vase
de forma ceştilor dacice (Pl. III/19, 21). Scopul acestei gropi nu a putut
fi precizat, dar nu ar fi exclus ca în ea să fi fost înfipţi stîlpi ce susţi
neau podul de lemn sau drumul de rond. Cea de a doua groapă, aflată
în partea de vest a casetei, are o formă neregulată. Umplutura ei constă
din dărimăturile şi molozul provenit din zidul castrului, ce se află în
imediata apropiere. La fundul gropii s-a găsit un fragment de vas cu
suprafaţa smălţuită gălbui-verzuie. Vasul are forma şi factura ceramicii
feudale. Din observaţiile făcute în cursul săpăturii, întărite de găsirea
vasului feudal, rezultă că această groapă a fost practicată în epoca
construirii cetăţii feudale, ori a castelului din imediata apropiere. Scoaterea zidului antic în epoca feudală a mai fost constatată şi cu ocazia
săpăturilor efectuate în 1951.
Caseta II, situată la 6,60 m est de secţiunea A, a fost trasată tot
paralel cu zidul de incintă al castrului, pentru a se vedea dacă şi în
această porţiune există gropi în agger sau nu. Caseta este lungă de 10 m
şi lată de 3 m. In această casetă, gropile în agger nu au mai fost înregistrate deoarece stratul de cultură are o grosime de circa 0,80 m, iar în
el a apărut un bogat şi variat material arheologic. Dintre obiectele de
fier semnalăm următoarele obiecte: zar, sau închizătoare de la o uşă
(Pl. I/18), chei (Pl. I/22, 26, 27), minere de vase (Pl. I/14, 21), verigă
(Pl. I/12), placă de fier (Pl. I/25), cuie (Pl. I/15, 17, 23, 24), lamă de cuţit
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(Pl. I/16). Dintre obiectele de bronz amintim o placă dreptunghiulară
(Pl. I/6) şi un miner (probabil de la o cravaşă) reprezentînd un cap de
cîine. Capul cîinelui este bine redat iar la gît are o zgardă ornamentată
cu cercuri punctate (Pl. I/5). Ceramica este destul de numeroasă, iar fragmentele ceramice de bună factură romană redau forme de vase de diferite
tipuri şi dimensiuni. Dintre vasele mari, amfore, castroane etc., semnalăm
doar cîteva (Pl. Il/4, 6, 19). Au apărut şi căni în miniatură (Pl. II/8, 9)
care redau fără îndoială forma şi ornamentaţia unor vase mai mari. S-au
găsit şi cîteva fragmente de opaiţe (Fig. 2/1, 4). Ceramica lucrată cu
mina este numeroasă şi constant amestecată cu cea de bună factură
romană, astfel că din punct de vedere stratigrafic nu se pot face nici un
fel de deosebiri, întrucît ea apare la diferite adîncimi, în cadrul aceluiaşi
strat de cultură. Din păcate nu s-au găsit forme întregii de vase, în afară
de ceşti, dar fragmentele păstrate permit totuşi o reconstituire parţială.
Majoritatea vaselor au forma unor borcane cu mijlocul mai mult sau
mai puţm rotunjit (Pl. III/1-4, 6-13). Cea mai mare parte a vaselor
sînt neornamentate, dar cîteva au fost împodobite, fie cu brîuri alveolare
(PI. III/5), fie cu alveole sau crestături făcute pe munchia buzei (Pl.
III/6-7, 16) ori adîncituri făcute cu unghia sub buză (Pl. III/2) sau linii
perpendiculare pe întreaga suprafaţă a vasului (Pl. III/8). Ceştile sînt
în cea mai mare parte neornamentate, dar unele au ca podoabe crestă
turi ori alveole (Pl. III/16, 17). Pasta din care au fost confecţionate vasele
lucrate cu mina este de obicei proastă şi impură, dar bine arsă. Majoritatea vaselor au o culoare cafeniu închisă, ori neagră.
Asemănarea, uneori pînă la identitate a formelor şi facturii pe care
o prezintă ceramica lucrată cu mîna din castrul de la Gilău, cu cea
prefeudală din sec. VI-VII, ne-au determinat iniţial să o considerăm
prefeudală, iar prezenţa în castru a fost socotită ca o dovadă a locuirii
lui după părăsirea Daciei de către stăpînirea romană. J. Kudrnac şi
J. Eisner referindu-se la ceramica lucrată cu mina de la Gilău au atribuit-o slavilor 12. Cercetările din 1956 prin observaţiile stratigrafice precise
înregistrate au dovedit însă, fără echivoc, că această categorie de ceramică
a aparţinut mai degrabă populaţiei dacice din epoca romană, deoarece ea
a fost aflată în complexe închise (cf. şi secţiunile D şi F), ce aparţineau
atît fazei de locuire a castrului de pămînt, cît şi a celui de piatră. Ulterior
această categorie de ceramică a mai fost găsită şi în alte castre, ori
aşezări rurale din Dacia romană. 13 Studierea şi selectarea mai atentă a
L"eramidi luorate cu mîna, din aşezările rurale romane, ori din cele
prefeudale, datate sigur fa sec. IV-VII, ar contribui la înţelegerea mai
clară a procesului de romanizare, precum şi a continuităţii culturale,
12 J. Kudrnac, în VPS, I, 1956, p. 259 şi urm; J. Eisner, Rudovat slavonske archeologie. Praga, 1966, p. 262; M. Rusu, în Apulum, IX, 1971, p. 718.
13 PC, p. 19 (Breţcu), p. 31 (Ciunga), p. 40 şi urm. (Mugeni), p. 42 şi urm.
(Obreja), p. 45 şi urm, (Odorheiul Bistriţei), p. 52 şi urm. (Soporul de Cîmpie),
p. 59 şi unn. (Micia) etc; N. Gudea, în ActaMN, VI, 1969, p. 503; N. Gudea
I. Pop, Castrul roman de la Rişnov - Cumidava. Braşov, 19 7 1.. p. 57 şi urm.
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alături

de ceramica

lucrată

cu roata

rapidă,

de

factură

sau de

tradiţie romană, apare frecvent ceramica lucrată cu mina de tradiţie
dacică, care în bună parte a aparţinut mai degrabă populaţiei autohtone

decît slavilor timpurii' 4 • Vase întregi lucraite cu mina apar frecevnt şi în
cimitirele creştine de inhumaţie din sec. VI-VII. De altfel problema
originii ceramicii slave timpurii este discutată în contradictoriu chia1·
în regiunile de baştină a slaviloJ"15.
Secţiunea D a fost trasată cu scopul de-a se afla latura de est a
castrului, întrucît ea nu se observă clar pe teren ca celelalte trei. Secţiu
nea este lungă de 23 m şi a fost adîncită pînă la pămîntul viu situat la
2,50 m. Incă în cursul săpăturii s-a putut stabili că această secţiune nu se
găseşte pe latura de est a castrului, cum s-a crezut iniţial, ci în interiorul
lui. Profilul acestei secţiuni este interesant pentru că oglindeşte cel
puţin trei faze de locuire ale castrului de la Gilău: două din faţa castrului de pămînt şi una a celui de piatră. Imediat sub humusul modern
(Pl. V /D) începe un strat de dărîmături gros de 0,60-1,60 m. Stratul este
compus dintr-un pămînt cenuşiu amestecat cu mult mortar, pietre, ţigle
şi cărămizi, fragmente ceramice etc. (Pl. V /D). Intre m 5-6, la 0,60 m
adîncime, se află o bucată compactă dintr-un zid de cărămidă (cărămizile
mai erau legate cu mortar) căzută de la un zid din apropiere. Intre
m. 7-8 la aceeaşi adîncime se află o altă porţiune de zid alcătuită din
pietre legate cu mortar. Sub porţiunea de zid dărîmat se află bucăţi de
cărămizi şi un strat subţire de cărbune gros de 5 cm şi lung de 1,20 m.
Tot aşa, între m 9-10, la 0,80 m adîncime, s-a găsit o altă porţiune de
zid formată din cărămizi legate cu mortar. Toate aceste porţiuni de
zid provin, fie de la zidul care se află între m 12-13, fie de la un alt
zid din apropiere. Intre m 13-23 se află o porţiune, unde, în stratul de
dărimături se găsesc numeroase fragmente de ţiglă dintre care unele
poartă ştampila AL S = ala Siliana (Pl. II/1), numele corpului de trupă
oe a s.taţit0nait în cootr:u. to Inrtire m 1,60 şi 7 ,40 se află U111 strart de pieLriş
şi nisip galben, gros de 0,20-0,60 m, care reprezintă un drum. Acest
drwn are orientarea nord-sud şi este aşezat direct peste humusul antic.
Pe cele două margini ale drumului se află cite un şanţ pentru scurgerea
apei. Temelia zidului între m 12-13 străpunge atît dărîmăturile provenite
de la barăcile castrului de pămînt, cit şi humusul antic, ajungînd pînă
la pămîntul neumblat. Particularitatea acestei temelii de zid constă în
ii M. Rusu, în Bibl.Hist.Rom., XVI, 1975, p. 136; Idem, în Banatica, IV, 1977.
p. 180 si urm.
1'° ·1. Bona, în StZvesti, XVI, 1968, p. 35 şi urm.; D. Teodor, în MemAnt, I.
1969, p. 190; Idem, în Carpica, V, 1972, p. 105; J. Werner, în Actes VIII Congr.,
Beograd, I, 1971, p. 243 şi urm; Idem, în SovArh, 4, 1972, p. 102.
16 Ţigle cu aceea.şi ştampilă s-au aflat şi în satul vecin, Viştea, unde însă s-a
mai găsit şi un alt tip de, ştampilă: Aî(a) SIL(iana) cf. I. Szilagyi, op. cit., p. na.
fig. 2-:l; Idem, în DissPann, II, 21, p. 36; I. Benes, în SPFFBU, 1970, p. 159 şi urm .•
cu observaţiile critice ale lui I. I. Russu, în SCIV, 23, 1972, 1, p. 67. Cele două
puncte unde au fost semnalate villae rusticae (cf. Şt. Ferenczi, în Acta1HN, X, 1973,
p. 546) ar putea fi legate tot de castrul de la Gilău.
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Fig. 2. Opaiţe romane din castrul de la Gilău.
Abb. 2. ROmische Tonlampen aus dem Lager von

faptul

că

pietrele de rlu de la

bază

Gilău.

nu erau legate între ele cu mortar,

ci numai cu nisip. Intre m 8-23 stratigrafia secţiunii se complică, în

sensul că în această porţiune se află dărîmăturile succesive a trei barăci
care au ars. Prima baracă era situată 'între m 10,5 şi 15. Pereţii ei erau
făcuţi din lemn cu temelia aclîncită în formă de şanţ în humusul antic,
la -0,60 m. După ce baraca a ars, lipitura de pămînt a pereţilor împreună
cu aceştia s-a dărîmat în amîndouă părţile, astupînd cu chirpic şanţurile
temeliilor. In dreptul m 10 în stratul de chirpic, la -1,20 m s-au găsit
două monede 1i, una de la Hadrian, alta de la Antoninus Pius, fragmentul
17 Locul descoperirii monedelor a fost marcat cu M (Pl. VD). Dăm mai jos
determinarea acestor monede făcută de M. Macrea: 1. Hadrian (117-138) sesterţ
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opaiţ (Fig. 2/2), o mandibulă de porc, un fragment de sticlă şi o
aplică de bronz. Menţionăm că aceste obiecte au fost găsite sub stratul de
nivelare al castrului de piatră akă·tuită din lut galben. Lăţimea barăcii
era de 4,5 m. A doua baracă este situată începînd de la m 19 şi pînă
dincolo de m 23. De la această baracă s-a putut sesiza numai un şanţ
situat în caroul 19-19,70 în care era pusă temelia zidului de lemn al
barăcii. Şi în acest caz, pereţii de lemn s-au dărîmat umplînd cu chirpic
şanţul în care era înfiptă temelia zidului de lemn.
A treia baracă este cuprinsă între m 18 şi 22,50. Şanţurile pentru

unui

temelia zidului de lemn erau adîncite cu circa 0,70 m în humusul antic.
Pe podeaua barăcii care era aşezată direct peste humusul antic, s-au găsit
numeroase obiecl;e puternic ia_,rs.e, dintre oare menţionăm: un umbo de
fier de la un scut, două vîrfuri de lance, cuie (Pl. I/19, 20, 29), apoi numeroase nituri de bronz, provenind probabil de la o lorica, două opaiţe
(Fig. 2/5, 6), o farfurie, trei vase şi un ulcior (Pl. I/13, 16-20). In şanţul
din dreptul m 22, s~a găsit o ulcică aproape întreagă (Pl. I/22). Pereţii
barăcii s-au dărîmat spre est, iar acoperişul spre vest, după cum rezultă
din stratul de cenuşă amestecat cu cărbune dintre m 15-18. Printre
fragmentele ceramice de bună factură romană aflate în această secţiune
(Pl. I/2, 15) s-au găsit şi citevia cioburi lucrate cu mina de factură dacică,
dintre care menţionăm ·în special un fragment de vas ornamentat cu
brîu alveolat (Pl. III/14).
In stratul de humus antic, gros de 0,60-0,80 m, sub dărîmăturile
romane, s-au găsit numeroase fragmente ceramice neolitice aparţinînd
culturii Tisa (Fig. 3). Ceramica neolitică, în afară de diferite butoane
ori tortiţe nu are alte ornamente. Acest fenomen, după cum l-am putut
observa şi la ceramica provenită din alte staţiuni similare din Transilvania, constituie o trăsătură caracteristică a fazei a II-a a culturii Tisa. 18
Printre diferit~le fragmente de vase predomină în special cele cu picio1·
mai mult sau mai puţin înalt. Grosimea şi întinderea stratului de cultură,
ca şi numeroasele fragmente ceramice, aflate însă sporadic în celelalte
secţiuni, arată, că aşezarea de tip Tisa era întinsă şi a durat destul
de mult.
Secţiunea E, lungă de 28 m, a fost trasată pentru precizarea sistemului de apărare pe latura de nord a castrului. Zidul de incintă a apărut
între m 15,50 şi 16,80, imediat sub stratul de humus modern. La adîncimea de 0,50 m zidul era format din blocuri mari de piatră, puţin fasonată,
dar bine legate cu mortar. Sub primul rînd de blocuri fasonate se afla
Av. [IMP CAESAR TRAIA]NUS [HADRIANUS AVG]. Bustul împi1ratului îmbră
cat ~i cu laur spre dreapta. Rv. Moneda fiind prost conservată nu· se poate determina mai precis. 2. Antoninus Pius (148) Sesterţ Av. Legenda ştearsă. Capul
împăratului cu cunună de laur spre dreapta. Rv. [AN]NO-N A AVG COS III SC.
Annona în picioare spre stînga, în faţa unui modius, ţine în dreapta două spice, i:ir
în stînga o ancoră. Cerc de perle. Conservarea foarte bună. Diam. 32 mm, grcut.
21,9 g, Cohen, II, nr. 39; Strack, III, nr. 1011.
18 N. Vlassa, în ActaMN, VI, 1969, p. 28 şi urm; M. Rusu în Danatica, I, 1971,
p, 80 ~i urm.
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Fig. 3.
Abb. 3.

Ceramică eneolitică

Ăneolithische

din castrul roman de la Gilău.
Tonwaxe aus dem ROmerlager von Gilău.

un strat de mortar, gros de 10 cm care desparte temelia de zidul propriuzis. Temelia zidului se adînceşte pînă la 1,60 m de la nivelul actual şi
este formată din piatră de Iiu nelegată cu mortar. Pietrele sînt aşezate
simetric „în picioare", iar spaţiile goale dintre ele sînt umplute cu
pămînt, la fel ca şi la celelalte secţiuni. (A-C). Inspre interiorul castrului, între m 11-15,5, se află aggerul din pămînt compact şi bine tasat.
El este format în cea mai mare parte din lut brun printre care se intercalează fîşii de lut galben. In interiorul valului, la distanţe care variază
între 0,50 şi 0,80 m s-au putut sesiza, în trei cazuri, urme compacte
de grinzi putrezite care taie valul de-a lungul (Pl. IV/E). Aceste grinzi,
împreună cu cele ce îmblăneau feţele exterioare, formau scheletul de
lemn al valului de pămînt în timpul funcţionării lui. Aggerul s-a p<lstrat
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pe o lăţime de 4,50 m şi o înălţime de 1,80 m. La capătul dinspre
interior, valul este întrerupt de o groapă mare, umplută cu multă cenuşă,
chirpic şi dărîmături. Parte din aceste dărîmături acoperă un strat de
nisip gălbui cuprins între m 3,80-6,50, care eventual ar indica via
sagdaris. Mai departe, spre interiorul castrului urmează un strat gros
de dărîmături ce provin de la o construcţie de piatră din apropiere. In
stratul de dărîmături cuprins între m 0-11 s-au găsit puţine fragmente
ceramice, dintre care menţionăm doar două farfurii, o strachină mică,
(Pl. II,15, 12, 21) şi un fund de ceaşcă dacică lucrată cu mîna (Pl. III/17).
Porţiunea dintre m 16-28 cuprinde herma şi şanţurile de apărare ale
cast:ului de pămînt şi de piatră. Sub humusul modern se află un strat
de dărîmături provenit de la surparea zidului de incintă, care s-a scurs
în pantă pînă în şanţul de apărare. In acest strat, de culoare negricioasă
se află mortar, pietre, fragmente de ţiglă şi cărămizi, oase de animale etc.
între m 17-21, se află herma castrului de piatră formată dintr-un strat
de lut galben, scos din vîrful şanţului de apărare (Pl. IV /E). Berma castrului
de piatră se suprapune peste herma şi şanţul castrului de pămînt. Aceeaşi
~ituaţie a fost sesizată parţial şi în secţiunile A şi C de pe latura de
"Ud a castrului. Porţiunea de hermă a castrului de pămînt care a mai
rămas este cuprinsă între m 17-19 şi se află direct peste humusul antic.
Stratul de pămînt negru închis, intermediar între cele două herme, împreună cu cel ce umple şanţul castrului de pămînt, a fost depus intenţionat cu ocazia construirii zidului de piatră, pentru a crea în faţa temeliei lui o bază cit mai solidă. Menţionăm că, atît în acest strat, cit şi în
pămîntul de umplutură al şanţurilor de apărare, nu s-au găsit urme
de dărîmături, sau de mortar. Primul şanţ de apărare al castrului de
pămînt are vîrful în dreptul m 21 şi adîncimea de 1,30 m faţă de hermă.
Escarpa este puţin înclinată, dar contraescarpa era abruptă. Cel de al
doilea şanţ are vîrful în dreptul m 24. Escarpa este abruptă, iar contraescarpa lipseşte deoarece a fost tăiată de şanţul castrului de piatră.
Terenul fiind în pantă, adîncimea lui faţă de hermă era de 2 m. Pe
această latură au fost înregistrate deci numai şanţurHe din faza a doua,
lipsind şanţul din prima fază, care putea fi eventual primul şanţ refolosit
şi în faza a doua. Şanţul de apărare corespunzător fazei de piatră are
vîrful în dreptul m 25,5 şi adîncimea faţă de hermă de 2,60 m, iar deschiderea maximă de 4 m. In perioada de funcţionare şanţul s-a umplut pe
o ]nălţime de circa 80 cm cu pămînt negru fără dărîmături şi mortar.
In schimb, perioada de dărimare şi demolare a zidului este marcată
printr-un strat de pămînt negru-cenuşiu ce cuprinde mult mortar, ţigle,
cărămizi şi pietre căzute din zid. Deci, pe această latură s-au înregistrat
clar doar două faze: una de pămînt şi una de piatră (în care includem
şi perioada de dărîmare a zidului).
Secţiunea F. Deoarece s-a dovedit că zidul apărut în secţiunea D nu
aparţine laturii de est a castrului, aşa cum s-a presupus iniţial, s-a trasat
o n-0uă secţiune, dincolo de şanţul cetăţii feudale (Pl. VI şi Pl. V /F). In
această secţiune lungă de 23 m, deşi terenul a fost parţial deranjat de o
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construcţie feudală, se pot observa principalele elemente ale castrului
roman de piatră. Temelia zidului de incintă apare între m 12,5 şi 14,8.
Lăţimea temeliei este neobişnuit de mare în comparaţie cu celelalte ziduri
ale curtinei aflate în secţiunile A-C şi E. Se pare că temelia zidului
a fost proiectată iniţial între m 12,5 şi 13,8, dar din motive pe care nu
le cunoaştem (probabil o refacere) ea a fost schimbată între m 13,5 şi
14,8 după cum ar reieşi din pămîntul de umplutură al aggerului ce acoperă o parte din temelia proiectată iniţial. Restul zidului roman a fost
scos în epoca feudală, probabil cu ocazia construirii zidului din imediata
apropiere (m. 18-19). Intre m 8 şi 13,5 este cuprins aggerul castrului,
format din fîşii de lut galben şi brun bine tasate. Aggerul s-a păstrat
pe o grosime de 1, 75 m. Menţionăm că în stratul de lut galben din umplutura aggerului în caroul 8,5-9, la 0,50 m adîncime, a apărut partea inferioară a unui dolium mare în care printre alte fragmente ceramice de
bună factură romană s-a găsit şi un fragment de vas lucrat cu mîna, de
factură dacică. Intre m 1,5 şi 5 sub stratul de dărîmături a apărut un
strat compact de nisip. Intre m 6 şi 8,5, la baza interioară a aggerului,
se află un strat de chirpic, amestecat cu cenuşă, precum şi o groapă lată
de 0,50 m, ce se adînceşte în humusul antic cu 0,40 m. Stîlpul ce era
înfipt în groapa respectivă, gros de circa 40 cm sprijinea foarte probabil
peretele format din grinzi longitudinale ce căptuşea faţa exterioară a
aggerului care în urma unui incendiu, împreună cu pămîntul ars din
apropiere, s-a scurs formînd un strat compact de arsursă, gros de
40-50 cm, umplînd totodată şi groapa stîlpului. După ce peretele de
lemn a ars, lutul galben sau brun ce alcătuia aggerul s-a scurs spre
interiorul castrului acoperind stratul de chirpic. ln acest strat, dar şi în
groapă, s-au găsit numeroase fragmente ceramice de factură romană şi
bucăţi de geam. Lipind bucăţile de sticlă s-au putut reconstitui două
laturi ale geamului, deoarece marginile lui sînt mai îngropate şi rotunjite.
Pe unele porţiuni din marginile geamului s-au păstrat, pe amîndour1
părţile, bucăţi compacte din mortarul care îl fixa în canaturile ferestrelor.
1n două cazuri, am găsit în acest mortar cuie mici de fier şi urme de
lemn imprimate. Iniţial s-a crezut că bucăţile de geam, ca şi chirpicul,
provin de la peretele unei barăci, prăbuşite în urma incendiului în şanţul
care constituie temelia peretelui de lemn şi că această baracă a aparţinut
lagărului de pămînt. Acestei interpretări însă i se opune faptul că
aggerul de pămînt exista în momentul cînd a ars stîlpul şi peretele
respediv de lemn, deoarece, nivelul de la care este înregistrată partea
superioară a gropii se află cu circa 40 cm deasupra bazei valului de
pămînt. In această situaţie cea mai plauzibilă explicaţie rămîne aceea că
stîlpul şi :peretele s.prijineau aggerul, dar în acest caz este greu de explicat
cum au ajuns fragmentele de sticlă provenite de la o fereastră în acel
loc. Groapa de la începutul secţiunii, umplută cu pămînt negru amestecat
cu multă cenuşă şi chirpic fiind acoperită de un strat de chirpic şi dărî
mături, ultimele aparţinînd castrului de piatră, este probabil contemporană cu acesta.
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Berma şi şanţurile de apărare ale castrului de piatră sau de părnînt
de pe această latură nu au mai putut fi sesizate, deoarece pe locul lor
s-a cons.truit o clădire feudală. Intre m 18 şi 19 se află un zid de piatră legat cu mortar ce se adînceşte pînă la 3 m sub nivelul actual. Dă
rîmăturile acestei construcţii pot fi observate atît intre m 13-18, cit
şi între m 19-23. Stratul de dărîmături, gros de 3 m, cuprins intre m
19 şi 23, ar indica în acest loc existenţa unei pivniţe. In stratul de dă
rîmături feudale s-au găsit cîteva fragmente ceramice care pe baza
formei şi a facturei pot fi datata în sec. XV-XVI (Fig. 4). Nivelul de
călcare al perioadei cînd clădirea feudală era în folosinţă este indicat
de un strat subţire de nisip, cuprins între m 11-17 şi care se suprapune
peste stratul de dărîmături din epoca romană. lntr-o perioadă, probabil,
contemporană cu construirea castrului feudal, peste dărîmăturile construcţiei din sec. XV-XVI, s-au făcut trei nivelări, după cum rezultă
din straturile ce cuprind ţigle şi cărămizi feudale mai recente. Deocamdată, nu s-au putut urmări mai în de-aproape celelalte părţi ale acestei
construcţii feudale, care, pe ibaza ceramicii a aparţinut perioadei de
funcţionare a cetăţii feudale pomenită în documentele din sec. XV-XVI.

Fig. 4. Ceramică feudală din secţiunea F.
Abb. 4. Mittelalterliche Tonware aus Schnitt F.
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CASTRUL DE PAMINT
Secţiunile trasate pe cele patru laturi ale castrului au permis să se
unele precizări referitoare la dimensiunile şi părţile componente
ale castrului de pămînt. Astfel, pe cele patru laturi secţionate s-a găsit
un vallum de pămint lat de 4,5-5 m şi înalt de 1,40-2 m. Acest val
constituia iniţial indnta castrului de pămînt. Numai în secţiunea F s-au
putut observa urmele unui stîlp şi ale peretelui de lemn ce susţinea valul
să nu se năruie. De asemenea între fîşiile orizontale formate din pămînt
brun ori galben, bine tasat, s-au sesizat, în secţiunile A şi E, urme ori-

facă

zontale de lemn putrezit care provin de la bîrnele transversale ce formau scheletul de lemn al valului în timpul funcţionării lui. Podul de
lemn din spatele parapetului sau drumul de rond pe care circulau soldaţii, era înfipt şi aşezat deasupra valului, iar urcarea pe acest drum se
făcea probabil cu ajutorul unor scări de lemn. Via sagularis a fost sesizată doar în secţiunile A şi E. Peste berma castrului de pămînt s-a suprapus aproape peste tot zidul castrului de piatră făcut în tehnica opus
incertum; de aceea, ea a fost înregistrată aproape integral numai într-un
singur caz, pe latura de nord. Şanţurile castrului de pămînt au fost gă
site în trei secţiuni (A, C, şi E). Că aceste şanţuri aparţin castrului de
pămint şi nu celui de piatră ne-o dovedeşte umplutura lor, care este
formată din pămînt negru, fără urme de dărîmături, mortar, ţigle etc.
Alte componente ale castrului de pămînt s-au constatat în secţiunea C
şi D din interiorul castrului. Tot în secţiunea D s-a dezvelit un drum,
lat de 6 m, format din nisip şi pietriş de culoare gălbuie, ce avea la cele
două margini cite o rigolă pentru scurgerea apei. In aceeaşi secţiune s-au
mai aflat urmele a trei barăci în care locuiau soldaţii. Barăcile aveau
o lăţime de 4,5 m iar pereţii erau făcuţi din lemn cu temelia aşezată
lîngă un şanţ ce se adîncea cu aproximativ 0,60 m. Interiorul barăcii,
precum şi şanţurile, sînt umplute acum cu lutul provenit de la lipitura
pereţilor, care, prin ardere a devenit de culoare cărămizie sau neagră.
In una din aceste barăci, pe podea, s-au găsit o vatră de foc, mai multe
fragmente ·ceramice aparţinînd la cinci vase întregibile, două lucerne,
un umbo de fier de la scut, precum şi numeroase nituri de bronz provenind probabil de la o lorica. Toate obiectele găsite aici au fost puternic
arse în incendiul care a distrus baraca. In interiorul celorlalte barăci inventarul descoperit este de asemenea bogat, ceea ce dovedeşte că soldaţii n-au mai avut timpul .să-şi salveze avutul înaintea distrugerii barăcilor prin incendiu. Aceste barăci aparţin castrului de pămînt, fapt
dovedit de existenţa unui zid de piatră gros de 1,20 m, care străpunge
stratul de chirpic provenit de la dărimarea unei barăci. Mai amintim că
în dreptul m 10, la 1,20 m adîncime sub un strat de lut galben, dar deasupra stratului de chirpic compact, s-au găsit două monede: un sesterţ
de la Hadrian şi altul de la Antoninus Pius din anul 148 e.n. Moneda lui
Antoninus Pius, găsită sub stratul de nivelare al castrului de pămînt
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indică termenul post quem pentru construirea zidului şi probabil a casn-ului de piatră.
Observaţiile stratigrafice înregistrate -în secţiunile C şi D arată clar
că au existat două faze de locuire în perioada de funcţionare a castrului
de pămînt, reprezentate prin suprapunerea barăcilor incendiate. Caracterul limitat al cercetărilor efectuate la Gilău, face dificilă posibilitatea
de-a dovedi cu certitudine şi existenţa a două faze de construcţie ale
castrului de pămînt. Totuşi, au fost înregistrate cîteva observaţii suficient de concludente în favoarea acestei ipoteze. Astfel, pe latura de
sud, în secţiunile A şi C, au fost înregistrate cîte trei şanţuri de apărare,
dintre care primul, cel mai apropiat de val, a fost umplut cu pămînt
negru, similar culoristic cu humusul antic, înainte de perioada cînd
funcţionau celelalte două şanţuri de apărare. Această observaţie pledează
clar în favoarea ipotezei că pe această latură a fost o perioadă cînd castrul de pămînt avea numai un şanţ de apărare, deci celelalte două şan
ţuri de apărare funcţionau într-o altă fază. Este adevărat că pe latura
de nord, în secţiunea E, s-au înregistrat numai două şanţuri de apărare
corespunzătoare celei de a doua faze de funcţionare a castrului de pă
mînt, dar nu este exclus ca primul şanţ să fi fost folosit iniţial şi în prima fază de funcţionare a castrului de pămînt. Pe laturile de vest şi est
nu au fost secţionate şanţurile de apărare. ln schimb, aggerul de pe latura de vest are o structură aparte după cum rezultă din profilul secţiunii B. Iniţial s-a înălţat un nucleu din lut brun deschis, bine tasat
care se pare că a fost căptuşit la cele două extremităţi cu glii de iarbă
după cum rezultă din pămîntul negru (humus) gros de 0,60-1 m ce îl
aoope1ră. V.ruLUJl priopr~u-zis (vallum) ce cuprindea ş ipaJilsiaida împreună cu
parapetul şi drumul de rond se pare că nu a suferit schimbări structurale nici în perioada de funcţionare a castrului de piatră, rămînînd
fără schimbări prea mari de-a lungul întregii perioade de funcţionare a
castrului de la Gilău. Pe laturile de sud şi de nord, în structura nucleului format din lut brun, au fost înregistrate cîte două sau trei dungi
castanii, provenite de la şirurile de grinzi transversale, aşezate la intervale de circa 60 cm, ce alcătuiau scheletul din lemn, împreună cu pereţii exteriori, formaţi din grinzi dispuse longitudinal, ce sprijineau aggerul
să nu se prăbuşească. Probabil că în faza a doua cu pămîntul scos din
cele două şanţuri nou săpate s-a înălţat aggerul, sprijinit de data aceasta cu pereţi din grinzi longitudinale ce erau susţinuţi la intervale de
circa 4 m de stîlpi înfipţi vertical.
Pentru înţelegerea tehnicii de construcţie folosită de romani la înăl
tarea castrelor, de un real folos ne-au fost, pe lingă relatările izvoarelor
antice şi reprezentările de pe Columna lui Traian 19 , observaţiile strati-

rn C. Cichorius. Die Heliefs der Trajanssăule. Berlin, 1900, pl .IV/4, XII/32;
XLVII/165-167; LIII/190; LIV/195-196; LXXXVIII/317; XCVIII/354-357; Caesar,
Bel!GaU., II, 5, V, 42, VII, 72, VIII 9; Hyginus, De. mun. castr. 21, 49, 50, 51, 52,
56. Pentru relatările lui Polybius vezi E. Fabricius, in JRS, 1932, p. 78 şi urm.;
A. Oxe, în BJ, 1939, p. 47 şi urm.; L. Rossi, Traian's Column and the Dacian Wars,
1971, p. 165 şi urm.
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grafice înregistrate 1a unele castre din Dacia 20 , ori, încercările de .reconstituire făcute mai recent la cîteva castre din Germania şi Britania21.
Analizînd principalele elemente tehnice folosite de romani în primele decenii după cucerirea Daciei la înălţarea sistemelor lor de apăra
re, am ajuns la concluzia că ei au utilizat trei tehnici principale de
construcţie: a) castrele de lemn (vallum); b) castrele de pămînt ridicate
în tehnica murus caespiticius şi c) castrele cu ziduri din piatră sau cără
midă. La acestea se mai adaugă unele variante, chiar îmbinări de tehnici sau inovaţii generalizate pe spaţii întinse ale imperiului roman, în
decursul sec. II-III e.n. De fapt fiecare castru prezintă unele particula1ităţi cauzate firesc de anumiţi factori obiectivi, deoarece fiecare uni:ate (ală, cohortă etc.) a trebuit să ţină seama de ei. Astfel, de pildă,
aşezarea castrului era în funcţie de poziţia geografică, strategică, iar tehnica de construcţie depindea de posibilităţile de procurare a materiei
prime: lemn, piatră, cărămizi etc.
I. Cele mai concludente elemente tehnice şi observaţii stratigrafice
pentru reconstituirea unui castru de lemn ni le oferă cercetările efectuate la castrul de la Hoghiz 22 • Zidul de incintă sau vallum-ul castrului
de la Hoghiz consta dintr-o palisadă complexă alcătuită din două compartimente distincte, primul lat de 3 m şi al doilea de 4 m, ce sînt delimitate de trei şiruri de stîlpi înfipţi vertical şi aşezaţi la anumite distanţe pentru a sprijini pereţii exteriori formaţi din bîrne longitudinale
intercalate de şiruri de bîrne transversale. Detaliile tehnice de construcţie pot fi relativ uşor reconstituite după imaginile sugestive, redate pe
Columna lui Traian 23 • Primul compartiment, sau zidul de incintă propriu-zis al castrului, larg de 3 m, era înalt de circa 3,5 m (cf. Caesar,
Bell. Gall. II, 5; VII, 72; VIII, 9) la care se adaugă parapetul cu crenc~ 0 K. Horedt şi colab., în SCIV, 1, 1950, p. 123, 130; K. Horcdt, în Maeriale, I,
1953, p. 788 (Hoghiz); Gr. Florescu - E. Bujor, în SCIV, 6, 1955, p. 271 (Mălăicşti);
M. Macrea, în Materiale, V, 1959, p. 429, fig. 27, 29; N. Lupu, în Materiale, VII,
1961, p. 411 ~i urm., pl. IV/l (Boiţa); M. Macrca şi colab„ în Materiale, VII, 1961,
p. 371 l)i urm.; Idem, în Materiale, VIII, 1962, p. 492, fig. 11 (Porolissum, Tihău, H.omâna.'li); Idem, Ses.Com.St., 1971, p. 396 şi urm.; Idem, în ActaMN, VI, 1969, p. 149,
fig. 2 (Buciumi); N. Gudea - I. Pop. op. cit., p. 9 şi urm.; E. Chirilă şi colab., op. cit ..
p. 13; D. Protase, în Banatica, III, 1975, p. 345 şi urm.; idem, în Marisia, V, 1975.
p. 57 şi urm.; N. Gudea, în AIIC, XVIII, 1975, p. 71 şi urm.; I. H. Crişan, în
Materiale, X, 1973, p. 74; H. Daicoviciu I. Glodariu, în Materiale, XVI, 197:3,
p. 78: G. Ferenczi - Şt. Ferenczi, în StcomTgM, 1967, p. 55 şi urm.
21
E. Birley, Research on Hadrian's Wall. Kendal, 1961, p. 116; L. P. Wenham,
in Britain and Rome. Kendal, 1965, fig. 4, B. Hobley, Roman Frontier Studies. Tel
Aviv, 1967, p. 21 şi urm.; G. S. Maxwell, în Britania, 1975, p. 22 şi urm., fig. J;
S. Weoster, TheRoman Imperial Army. Londra, 1969, p. 172 şi urm„ fig. 29, 30,
pi. XXVII; H. Schănberger, în BVB, 24, 1959, p. 109 şi urm.; Idem, în Limesforschungen, 4, 1962, p. 73, 101; D. Baatz, în Limesforschungen, 4, 1962, p. 17 şi urm.;
Idem, în Limesforschungen, 12, 1973, p. 13 şi urm.; D. Plank, Arae Flaviae, I.
Stuttgart, 1975, p. 52, 58; M. J. Jones, Roman fortdefences, în BAR, 21, 1975, p. 68
şi urm.
22 K. Horedt, în Materiale, I, 1953, p. 788 şi urm.
2
~ vezi nota 19.
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luri, înalt de aproximativ 1-1,5 m deci, înălţimea maximă ajungea la
circa 5 m. In spatele parapetului era drumul de rond (Wehrgang) pe
care circulau soldaţii. Cel de al doilea compartiment constituia de fapt
o platformă sau rampă ce era mai scundă, probabil de 2,6 m (cf. Caesar,
Bell. Gall. V, 42) şi folosea fie la urcarea pe vallum, fie la instalarea maşinilor de război (baliste, catapulte etc.) şi a muniţiilor (bolovani de rîu,
ghirulelele .penitinu pnaştii etc.). Initire b1rnele nefaisonalte din struotma interioară a vallum-ului s-a pus pămînt, iar drumul de rond era acoperit
cu un strat mai gros de pămint. In urma incendierii scheletului de lemn,
pămîntul a ars lăsind un strat gros de chirpic de 20-30 cm la castrul
de la Hoghiz, sau de 40-50 la cel de la Boiţa 24 • La Hoghiz acest strat a
fost nivelat cu ocazia construirii castrului de piatră. Tot aici pe porţiu
nile neincendiate, cum era colţul de est al castrului, urmele castrului
de lemn au fost înregistrate foarte greu. In faţa vallum-ului se află
berma, lată de 2,5 m şi şanţul de apărare cu deschiderea maximă de
4 m şi adîncimea de circa 2 m faţă de hermă.
II. Castrele, castelele şi burgurile construite în tehnica murus caespiticius sint mai numeroase, iar la ridicarea lor nu se mai folosea ca materie de bază pentru construcţie lemnul, ci pămintul. De la castrele de
lemn s-a mai păstrat doar scheletul de birne, iar compartimentele acestuia erau umplute cu pămint. Nucleul meterezului sau aggerului propriuzis avea pereţii laterali formaţi din grinzi longitudinale sprijinite la intervale egale, probabil de 4 m, de stilpi înfipţi vertical. Pereţii erau legaţi între ei prin şiruri de grinzi transversale aşezate la intervale de
25, 60 sau 80 cm. Spaţiul dintre aceste grinzi era umplut cu fişii de
pămînt bătut (caespites), de la care a primit denumirea de murus caespiticius. Parapetul era format fie dintr-un gard de stilpi legaţi între ei
cu împletituri de nuiele, fie din grinzi de lemn.
Castrul de la Mălăieşti2 5 , datorită perioadei scurte de funcţionare
(106-117 e.n.), dar mai ales bunei conservări a principalelor elemente
tehnice, oferă indicii preţioase pentru reconstituirea unui castru ridicat
în tehnica murus caespiticius. Astfel, nucleul aggerului, lat de 4 m, era
format din făşii de pămînt castaniu-deschis groase de 20-25 cm, iar
între ele s-au aflat dungi brun închise provenite de la grinzile putrezite. Se mai păstrează doar patru şiruri de fişii din pămint (caespites)
printre care erau intercalate grinzile transversale, acum putrezite26 • Spre
interior, urma o platformă sau rampă lată de 2,5 m ce era sprijinită de
stîlpi înfipţi vertical. !nălţimea iniţială a aggerului şi a rampei este greu
de precizat acum. Pe bordura exterioară a drumului de rond se afla parapetul format din pari înfipţi vertical şi legaţi intre ei cu un gard de
nuiele împletite, după cum rezultă din chirpicul scurs, atît spre interior,
cit şi spre exterior. Berma avea o lăţime de aproape 4 m, iar şanţul de
24 K. Horedt, Zoe. cit.; M. Macrea, în Materiale, V,
1959, p. 429 şi urm.;
N. Lupu, op. cit., p. 411 şi urm.
25 Gr. Florescu E. Bujor, op. cit., p. 217 şi urm.; ViaţaDR, p. 222.
26 Gr. Florescu E. Bujor, op. cit., p. 271, fig. 2.
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apărare avea deschiderea maximă de 6 m şi adîndmea de circa 2 m.
Spre interior, lipită de rampă, era via sagularis lată de aproape 2 m,
lingă care s-a construit o baracă de lemn, lată de 4,5 m, clar demarcată
de şanţurile pentru stîlpii şi pereţii barădi.
La castrele de la Rucăr şi Rottweil 27 agegrul lat de 4 m, împreună
cu platforma (lată de 2 m), erau formate tot din fîşii de pămînt groase
de 20-25 cm, ce alternau coloristic (cenuşiu închis şi galben). La castrul de la Costeşti 28 , la baza aggerului s-a constatat un strat de arsură,
lung de 5,5 m împărţit în două trepte, una largă de 3,6 m şi alta de
aproape 2 m. Pe prima treaptă se înălţa aggerul propriu-zis, iar pe a
doua rampa. Acest castru a funcţionat foarte probabil în intervalul dintre cele două războaie dacice (cf. Dio Cas.sius, LXVIII, 9, 7). Şi la alte
castre, castele sau turnuri de pămînt au fost înregistrate bîrnele transversale din agger, fie sub forma unor dungi castanii provenite de la
grinzile putrezite, fie carbonizate, ori arse. Astfel de urme au fost înregistrate la Gilău, Micia, Buciumi, Rîşnov, Homorod etc. 29 . La castrele de
la Gilău (secţiunea F) şi Buciumi (secţiunea XVIII) au fost înregistrate
gropile stîlpilor verticali ce sprijineau pereţii interiori formaţi din bîrne
longitudinale care căptuşeau aggerul. La unele castre din Germania sau
Britania30 au fost înregistrate mai multe detalii tehnice, ceea ce a permis reconstituirea ipotetică a lor.
III. Oastrele cu incintele din ziduri de piartră şi cărămidă prezintă
şi ele mai multe variante tehnice de construcţie. 1. Cele mai numeroase
sînt acelea care refolosesc aggerul castrului de pămînt, zidul fiind clădit
obişnuit pe berma castrului mai vechi, iar peste aggerul vechi se înălţa
un pod de lemn sau drumul de rond pe care circulau soldaţii. Podul era
sprijinit spre interior de stîlpi înfipţi în agger (ca la Gilău) iar spre exterior de partea superioară a zidului, deoarece parapetul cu crenelurile
era mai îngust. Uneori şi parapetul cu creneluri a fost construit tot din
lemn 31 • 2. Castrul de la Căşei prezintă o particularitate în sensul că nu
avea în spate un agger de pămînt, iar podul de lemn sau drumul de rond
se sprijinea pe pilaştri de piatră aşezaţi la intervale egale de cite 5 m 3 2.
3. La castrele de la Hoghiz, Breţcu, Drojna de Jos, Boiţa, Slăveni33 podul
27 P. Plank, op. cit„ p. 45, pl. 5. Cercetările de la castrul din Rucăr au fost
efectuate de Ioana Bogdan - Cătăniciu, căreia îi mulţumim călduros şi pe această
cale pentru informaţiile date.
2e r. H. Crişan, op. cit„ p. 74.
20 vezi nota 20.
30 Unde condiţiile climaterice de conservare a lemnului au fost favorabile
s-au înregistrat detalii tehnice importante; cf. G. Webster, în JRS, 1949 p. 62 şi -urm.;
Idem, în JRS, 1953, p. 104, 111 şi urm.; Idem, în JRS, 1967, p. 173; Idem, The Roman
Army, p. 173, pl. XXVI-XXVII şi p. 292; M. J. Jones, op. cit., p. 68, pl. II b, pl. V
a, p. 14 şi urm„ fig. 4.
31 H. Schonberger, în Limesforschungen, 2, 1962, p. 76, fig. 5.
32 E. Panaitescu, în ACMIT, II, 1930, p. 327 şi urm., fig. 6-7, pl. I.
33 K. Horedt, loc. cit. (Hoghiz); M. Macrea şi colab., în SCIV, 2, 1951, p. 288
şi urm., fig. 2 (Breţcu); Gh. Ştefan, în Dacia, XI-XII, 1947, p. 117 şi urm.
fig. 2-3 (Drajna de Jos); M. Macrea, în Materiale, V, 1959, p. 431, fig. 29-31
(Boiţa); OR 3 , p. 306, fig. 82 (Slăveni)_
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de lemn se spr1Jmea pe un al doilea zid situat la 2 sau 3 m distanţă de
zidul de incintă. Spaţiul dintre cele două ziduri a fost umplut cu pă
mînt. La Drajna de Jos, zidul interior era mai îngust decît cel de incintă. Atît la Drajna de Jos, cît probabil şi la Hoghiz lipsesc turnurile
porţilor sau cele de la colţuri, în schimb s-au aflat ziduri mai înguste,
paralele, care reprezentau platformele sau rampele înregistrate la castrele din lemn ori de pămnît 34 . La Breţcu temelia zidului interior se
adînceşte în aggerul castrului de pămînt, de aceea s-a considerat că el ar
reprezenta o refacere ulterioară, cînd zidul de incintă a fost dublat. In
realitate, însă, este doar o transpunere în piatră a tehnicii de construire
a aggerului de pămînt căptuşit cu lemn, zidurile de piatră înlocuind doa1·
pereţii de lemn ce susţineau aggerul3 5 .

CASTRUL DE PIATRA

A doua etapă a lagărului de la Gilău este aceea a castrului de piatră. Am văzut mai sus că monedele găsite sub stratul nivelat al castrului
de pămînt arată că lagărul de piatră a fost construit abia după anul 148
e.n. Pînă în prezent, nu putem preciza anul cînd a început această construcţie, dar foarte probabil că ea a avut loc tot pe vremea lui Antoninus Pius, întrucît, în timpul domniei lui, au mai fost construite în piatră şi alte castre din Dacia36.
Curtinele lagărului din piatră se suprapun, după cum s-a putut observa la trei din laturile secţionate, peste herma castrului de pămînt
avînd în interior ca sprijin şi în acelaşi timp bază pentru drumul de
rond, valul de pămînt. Temelia zidului era formată din blocuri de piatră de rîu aşezate „în picioare", unul lingă altul iar spaţiul liber dintre
ele era umplut cu pămînt şi nu cu mortar, .cum se obişnuia în general.
Intre temelie şi zidul propriu-zis se află un strat gros de 10 cm de mortar. Zidul era format din blocuri neregulate legate cu mortar, dar faţa
lui exterioară este mai îngrijit lucrată. !nălţimea zidului de incintă
(fără creneluri) trebuie să fi fost de circa 4 m, luînd ca nivel herma.
Pe laturile lungi ale curtinei, în afară de turnurile porţilor, existau şi
turnuri intermediare între acestea şi cele de la colţuri. Un astfel de turn,
lipit de zidul incintei, a fost dezvelit pe latura de sud. Dimensiunile lui
sînt de 5,45 X 4,40 m, iar suprafaţa interioară a lui era de 14,5 mp. Temelia celor trei ziduri din interior, groase de 1 m era adîncită în aggerul de pămînt şi e identică ca factură cu cea a curtinei castrului. Tot
34

Astfel de platforme s-au înregistrat la castrele de la Hoghiz,

Costeşti etc.
35 Această

Mălăieşti,

tehnică este folosită de romani şi în alte provincii; cf. H. Schonberger, op. cit., p. 97 şi urm., fig. 5; D. Baatz, op. cit., p. 19 şi urm., fig. 7.
0
~ V. Christescu, Jstmil, p. 70; C. Daicoviciu, în ACMIT, III, p. 24; TransAnt,
p. 109 şi urm.; M. Macrea, în ACMIT, IV, p. 232; Idem, în ActMuz II, 1956, p. 106;
ViaţaDR, p. 223.
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pe latura de sud, secţiunea C trece peste un turn al porţii principalis
sinistra. Dimensiunile acestui turn sînt probabil ceva mai mari decît ale
celui intermPdiar. Şi la acesta, temelia este la fel făcută şi adincită în
.agger. In interiorul acestui turn, în stratul de dărîmături, pe lîngă alte
obiecte, s-a găsit o diplomă militară romană. Textul acestei diplome cuprinde într-o formă completă decretul împăratului Marcus Aurelius din
.25 iulie 164 e.n. referitor la lăsarea la vatră a soldaţilor care şi-au îndeplinit stagiul militar din 3 ale II Gallorum et Pannoniorum, Siliana
civium Romanorum, 1'ungrorum Frontoniana şi 12 cohorte I Brittonum
miliaria, I Britannica equitata, I Hispanorum miliaria, I Batavorum miliaria, I Aelia Gaesatorum, II N ervia Brittonum miliaria, II Britannica
miliaria, I Hispanorum miliaria, Cannanefatium, II Hispanorum, V Lingonum, V I Thracum equitata, aflate în acel moment în Dacia Porolis-

sensis. Pe lîngă acest decret, diploma mai cuprinde numele guvernatorului provinciei, Sempronius Ingenuus, comandantul alei Siliana, Aurelius
Atilianus, al consulilor din acel an, Tiberius Haterius Saturninus şi Quintus Caecilius Avitus, numele posesorului diplomei, Acilius Dubitatus, fiul
lui Sabinus şi al martorilor care au autentificat textul diplomei după
decretul imperial; M. Servilius Geta, Ti. Iulius Felix, C. Bellius Urbanus, L. Pullius Primus, L. Sentius Chrysogonus, C. Pomponius Statianus şi L. Pullius Zosimus 3 '.
Se pare că turnurile porţii aveau un etaj construit din cărămizi, iar
acoperişul era din ţiglă, căci în amîndouă secţiunile (A şi C) s-au găsit,
atît în exterior cît şi în interior, numeroase fragmente de cărămizi şi
ţigle. Apa ce se scurgea de pe acoperişul turnului se strîngea într-un
canal făcut din cărămizi patrate, late de 0,20 m, iar acesta la rindul lui
se vărsa într-un canal colector care trecea pe sub poartă, ducînd apa
în exteriorul castrului 38 . Undeva prin apropiere trebuie să fi existat un
hypocaustum întrucît în secţiunile A şi C precum şi în caseta II s-au
găsit numernase fragmente de tegula mammata. In afara zidului de piatră era be1ma, care a fost prinsă integral numai în secţiunea E, fiind
alcătuită dintr-un strat de lut galben ce se scurge peste umplutura
şanţului castrului de pămînt. In secţiunea A şi C berma a fost ruptă
de dărîmăturile zidului, iar în secţiunea F, din cauza construirii zidului
feudal amintit mai sus, nu s-au putut sesiza nici berma, nici şanţul
castrului de piatră. Pe latura de sud a fost secţionat un şanţ de apărare
larg de 4 m şi adînc de 2 m (se pare însă că a mai existat un şanţ de
apărare). Pe latura de nord şanţul de apărare avea deschiderea maximă
tot de 4 m, dar adîncimea era de 2,60 m faţă de bermă. Via sagularis
a fost constatată în 3 secţiuni (A, E şi F); ea este făcută dintr-un strat
de nisip gros de 15-20 cm şi lat de .2,50-3 m. Un alt drum, eventual
via principalis, care lega poarta de sud ·cu cea de nord, de data aceasta
37

I. I. Russu, în Materiale, II, 1956, p. 708

38

Un canal

şi

urm.; Idem, în IDR, I, p. 126

şi

urm.
asemănător

s-a

găsit

în

colţul

de sud-est al castrului de la Hoghiz;

cf. K. Horedt, în SCIV, 1, 1950, p. 124; idem, în Materiale, I, 1953, p. 790.
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făcut din blocuri de piatră şi lespezi, a fost semnalat în secţiunea C
între m 0-4. In secţiunea D s-a găsit un zid de piatră ce provine de la
o construcţie din interiorul castrului. Nu se pot preciza dimensiunile .şi
rostul acestei construcţii cu zidul neobişnuit de gros, deoarece nu s-au
urmărit laturile ei. Temelia zidului era formată din blocuri de piatră
de rîu legate între ele cu nisip şi nu cu pămînt ca la temelia zidului de
incintă. Partea superioară a zidului era din cărămidă, deoarece în stratul
de dărîmături s-au găsit părţi compacte din zidul prăvălit, fie în stînga.
fie în dreapta lui, iar clădirea era acoperită cu ţigle, după cum o dovedesc numeroasele fragmente de ţigle aflate în jurul zidului, dintre care
unele poartă ştampila AL S = ala Siliana. Acest zid întretaie atît stratul de nivelare al castrului de pămînt cit şi dărîmăturile provenite de la
o baracă. In porţiunea dinspre interior a secţiunii E, valul este întrerupt de nişte gropi umplute cu cenuşă şi dărîmături care provin poate
de la o construcţie din lemn situată chiar la picioarele pantei valului.
eventual de la turnul porţii principalis dextra situată în apropiere. Gropile găsite în secţiunea A, ori în spatele turnului intermediar, precum
şi în caseta I, provin foarte probabil de la stîlpii ce susţineau podul de
lemn sau drumul de rond.
Intrucît săpăturile nu s-au extins asupra pretoriului, porţilor, turnurilor de colţ etc. nu se pot da deocamdată alte precizări asupra acestor componente ale castrului de piatră.

CORPURILE DE TRUPA

In anul 1855 ţăranul Mihai Bulboacă a găsit la locul numit „Ripa
în două. Prin preajma anului 1864 ea a fost
Torma39 • Astăzi din păcate, cu toate investigaţiile făcute la faţa locului, nu a mai putut fi găsită această inscripţie.
Piatra cu inscripţie era ruptă de-a lungul, în două şi îi lipsea porţiunea
centrală, unde, în rîndul al treilea era scris numele unităţii militare.
Din nume,le acestei unităţi au mai rămas doar literele ... EC cu ajutorul
cărora K. Torma întregeşte numele ala Gallaec(orum) iar Th. Mommsen
(în CIL III, 849) propune lectura ala Thraec(um). Considerînd valabilă
această lectură unii dintre cercetători au localizat ala Thraecum la Gilău40. Pînă la confruntarea textului original cu lectura lui K. Torma
(care ar putea eventual să fie greşită) este greu să se dea o întregire
Roşie" o inscripţie ruptă
văzută şi publicată de K.

39

K. Torma, Adalek, XI/2, 1864, p. 7.
W. Wagner, Dtslokation, p. 69 şi 240; V. Christescu, op. cit., p. 182; J. Szilagyi, op. cit., p. 10; K. Kraft, op. cit., p. 159; C. [)aicoviciu, în ACMIT, IV, p. 319,
consideră că lectura Ala Thraecum e nesigură. Această unitate a staţionat în Panonia (cf. Radn6ti - L. Bark6czi, în ActaArchHung, 1951, p. 205 şi urm.; T. Nagy,
în AE, 1955, p. 235; K. Kraft. op. cit„ p. 160).
«1
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corectă şi sigură a numelui unităţii în care şi-a făcut stagiul militar Ulpius Saturninus4•.
Ala Siliana civium Romanorum, bis torquata, bis armilata, esitie unitatea militară de elită care a staţionat cel mai îndelungat timp în castrul de la Gilău, probabil de la construirea lui iniţială (118-119) şi pînă
la părăsirea Daciei de către romani.
Nu se poate preciza cu certitudine cînd a fost înfiinţată şi care era
numele ei iniţial. Părerile speciaHşti1o·r diferă asupra ofiţerului de rang
senatorial care a dat numele unităţii. Astfel Milnzer 42 crede că ar putea
fi T. Silius, prefect sau tribun pe .timpul lui Caesar (Bell. Gall. III, 7, 8).
G. L. Cheesman şi I. I. Russu4 3 opinează pentru C. Silius general pe timpul lui Tiberius. G. Alf6ldy 44 presupune că ala a fost înfiinţată în Africa
şi .că a primit numele de la P. Silius, legat proconsular al provinciei Africa în anul 60 e.n.
Noi opinăm de asemenea pentru senatorul C. Silius Largus, fost
consul în anul 13, care timp de 7 ani a fost comandantul trupelor de
pe Rinul Superior (Tacitus, Ann. I, 31, IV, 18). in aceşti ani el a participat la numeroase lupte ... „acordîndu-i-se distincţiile triumfale pentru isprăvile săvîrşite împreună cu Germanicus" (Tacitus, Ann. I, 72,
II, 6, 7, 25 etc.). Tot el a înfrînt în anul 21 e.n. răscoala gallilor conduşi
de Iulius Sacrovir •şi Iulius Florus (Tadtus, Ann. III, 40, 42-46). Semnificativ pentru problema care ne interesează este faptul că Iulius Indus, prefect al unei unităţi de cavalerie de sub comanda lui C. Silius,
după ce a contribuit la înăbuşirea răscoalei treverilor (deşi era şi el tot
trever), a dat numele unităţii pe care o conducea: ala Indiana45. Era deci
firesc şi plauzibil ca după moartea infidelului prefect al alei Treverorum, Iulius Florus, unitatea respectivă să poarte numele generalului învingător: ala Siliana. De altfel pe timpul lui Augustus şi Tiberius numeroase ale din Gallia vor primi numele comandanţilor lor: Frontoniana,
Petriana, Sebosiana, Tauriana etc.4G.
41 Ar fi posibile şi alte întregiri. Pentru o lectură AL(a)[EL], EC(torum) pri!i
analogie cu inscripţia de la Căşei, cf. I. Rusu, în ActMuz, II, 1956, p. 128 şi urm.
Dar, C. Daicoviciu consideră greşită lectura, cf. Atti del II Congresso Internazionale
di Epigrafia Greca e Latina. Roma, 1959, p. 194. Nu ar fi exclusă lectura AL(a)[AT]
EC(torigiana), cf. W. Wagner, op. cit., p. 12 şi urm.
42 Mlinzer, RE, III Ai. 1927, p. 74. Pentru P. Silius Nerva, vezi Dio Cassius,
LIV, 20, 2. Pentru alţi Silius cf. R. Syme, Tacitus. Oxford, 1968, p. 88, 261, 375, 407.
43
G. L. Cheesmann, The Auxilia of the Roman Imperial Army. Oxford, 1914,
p. 46, n. 1; I. I. Russu, Auxiliile Daciei (mss), p. 384, căreia îi mulţumim călduros
şi pe această cale pentru permisiunea de a consulta manuscrisul. Pentru cariera
lui C. Silius Largus, vezi PIR, III, 1898, p. 244, nr. 507.
44 G. Alfoldi, Hilfstruppen, p. 32. Pentru P. Silius Celer, vezi B.E. Thomasson,
Statthalter, p. 41 şi 138.
45 Tacitus, Ann, 42; G. Alfăldi, op. cit., p. 19 şi urm.
46
Pentru Ala I Tungrorum Frontoniana, Ala Gallorum Petriana bis torquata
milliaria civium Romanorum, Ala Gallorum Sebosiana, Ala Gallorum Tauriana, cf.
Cichorius, RE, I, p. 1243 şi urm.; RE, II, A., p. 968; W. Wagner, Dislohation, p. 76
şi urm.; E. Stein, Truppenkiirper, p. 137, 146, 151, 153; A. Radnoti, în Germania,
1961, p. 458 şi urm.
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Impăratul Tiberius, gelos pe gloria şi prestigiul lui C. Silius, dar
mai ales instigat de L. Aelius Seianus, în anul 24 e.n. îi intentează un
proces care se sfîrşeşte prin sinuciderea lui Silius, exilarea soţiei sale
Sosia şi confiscarea parţială a averii (Tacitus, Ann. IV, 18-20). Este
greu de precizat cînd a fost transferată ala Siliana în Africa, dar nu ar
fi exclus ca după moartea lui Silius unitatea de cavalerie ce îi purta
numele să fi fost mutată disciplinar, cît mai departe de locul de baştină
al soldaţilor, pentru a nu se mai răzvrăti din nou, mai ales că Silius era
acuzat printre altele şi de faptul că ... „a mai avut înţelegere cu răscu
laţii şi de aceea a tăinuit multă vreme uneltirile lui Sacrovir" (Tacitus,
Ann. IV, 19). Din relatările lui Tacitus (Hist. i, 70) nu rezultă cit timp
şi unde a staţionat ala Siliana în Africa, dar două atestări epigrafice
confirmă prezenţa unităţii în această provincie, atît pe timpul lui Tiberius, cit şi al lui Claudius 47 • Indicaţia lui Tacitus că soldaţii din ala
Siliana l-au avut pe viitorul împărat Vitellius ca proconsul în Africa
înainte ca unitatea să fi fost trimisă de Nero ca avangardă în Egipt, este
deosebit de preţioasă, deoarece B. E. Thomasson~ 8 , încercînd să-i stabilească cursus honorum, a ajuns la concluzia că Vitell_i_us a putut fi proconsul în intervalul dintre 63 şi 66 e.n. In anul 68 ala Siliana a fost
transferată în Italia din cauza răscoalei lui C. Iulius Vindex, fost guvernator al Galliei Lugdunensis pe timpul lui Nero. Se pare că rolul treverilor din ala Siliana, alături de călăreţii batavi din ala Batavorum şi
de soldaţii lingoni din cohors (I, II?) Linganum a fost hotărîtor la înă
buşirea răscoalei lui Vindex. Tacitus (Hist. IV, 17 şi 69) precizează că
aceste trupe auxiliare de gali şi germani, comandate de L. Verginius
Rufus au zdrobit trupele de edui şi arverni ale lui Vindex, şi că ... „Gallia s-a prăbuşit sub propriile ei lovituri", de aceea ... „în ochii Galliilor
treverii şi ligoni au scăzut mult pin trecerea lor de partea lui Virginius în ,timpul răZJvrătirii lui ViI11dex". Stabilirea alei Siliana într-un castru de pe valea Fadului în Gallia Transpadana, a avut fără îndoială rolul strategic de a apăra accesul în Italia dinspre Alpii Maritimi şi Alpii
Penini. Cert este că în anul următor, 69, la îndemnul centurionilor, ala
Siliana a jurat credinţă lui Vitellius, iar o delegaţie a acestora pleacă la
Aventicum (Avensche) pentru a-l înştiinţa pe Caecina că municipiile de
dincolo de Pad: Mediolanum (Milano), Navaria (Navaro), Eporedia (!vrea)
şi Vercellae au trecut de partea lui Vitellius. Rolul alei Siliana în conflictul dintre Vitellius şi Otho a fost deosebt de important, deoarece
... „ea deschisese porţile Italiei şi strămutase în ea războiul", după cum
susţine Tacitus (Hist. II, 14). Această veste l-a determinat pe Caecina
să-şi schimbe planul iniţial de-a ataca Raetia şi Noricum trimiţînd imediat ca vangardă cohortele de gali, lusitani şi bretoni, precum şi vexilaţiile de germani dimpreună cu ala Petriana în nordul Italiei, urmînd
47 Pentru Tiberius Claudius Macer, vezi AnnE, 1972, nr. 696; I. I. Russu,
Auxiliile Daciei, p. 384, iar pentru Sex. Veturius, cf. CIL, VIII, 25646 şi K. Kraft,
Rekrutierung, p. 159, nr. 571.
48 B. E. Thomasson, Statthalter, p. 39 şi urm.
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ca el cu)egiunile să treacă Alpii Penieni mai tîrziu. Pare ciudat la prima vedere, că deşi Tacitus descriind amănunţit luptele şi mişcările de trupe
ale celor două armate vrăjmaşe, nu mai aminteşte nimic despre ala Siliana. Obiceiul frecvent al lui Tacitus de-a numi unităţile auxiliare după
etnicul lor şi nu după numele lor oficial ar explica această lacună.
Schimbarea numelui şi strămutarea unităţii în Africa completează lipsa
ştirilor istorice şi epigrafice despre ala Traverorum, pînă la data cînd
ala Siliana este adusă în Italia şi participă la luptele dintre armatele lui
Vitellius şi Otho. Identificarea alei Siliana cu ala Treverorum, condusă
de prefectul Iulius Classicus, explică şi lipsa ştirilor despre ala Silicma
pînă în anul 78 e.n. cînd ea este semnalată că staţiona în Germania
(CIL, XVI, 23). Astfel, ala treverilor, respectiv ala Siliana, în frunte cu
Iulius Classicus, împreună cu patru escadroane de călăreţi, două cohorte
de tungri şi una de liguri au fost concentrate în colonia Forum Julii
(Frejus) în apropierea căreia se dă prima luptă cu soldaţii din flota lui
Otho (Tacitus, Hist. II, 14). Deşi înfrînţi de othonieni, călăreţii treveri
au provocat grave pierderi duşmanilor (Tacitus, Hist. II, 15, 28). Celelalte unităţi de cavalerie formate tot din gali: ala Petriana, ala Tauriana
şi ala Sebosicrna 49 , au participat efectiv la lupte contribuind din plin la
victoria finală a armatei lui Vitellius. Curînd după victorie, probabil în
mai 69, din cauza disensiunilor ivite între soldaţii din legiuni şi cei din
unităţile auxiliare, Vitellius trimite înapoi în cetăţile lor de baştină trupele auxiliare de gali şi germani (Tacitus, Hist. II, 69 şi IV, 15). Printre
aceste unităţi se afla şi ala Traverorum, respectiv ala Siliana. Deosebit
de semnificativ este faptul că, atîta timp cit a trăit Vitellius, unităţile
auxiliare alcătuite din gali au rămas credincioase acestuia, neparticipînd
la răscoala lui Iulius Civilis (Tacitus, Hist. IV, 18, 32, 37). Abia în ianuarie 70 e.n. Iulius Classicus, prefectul alei treverilor şi Iulius Tutor prefectul altei unităţi de cavalerie, după repetate tratative cu Civilis se
răscoală şi apoi declară „imperiul Galliilor" independent de cel roman
(Tacitus, Hist. IV, 55-59, 70-72, V, 19, 21 etc.). Dar în acelaşi an,
după lupte grele, răscoala va fi înăbuşită de trupele romane credincioase
lui Vespasian.
Deoarece, în afară de diploma din anul 78 nu avem altă ştire epigrafică sigură care ar putea ajuta la localizarea castrului în care a staţionat ala Siliana, rărnîne ca cercetările viitore să aducă noi contribuţii
referitoare la perioada cît şi unde a staţionat unitatea în Germania50 • In
cazul cînd ala Siliana se mai afla în Germania în anul 83, o participare
a ei la războiul contra chattilor era posibilă (Suetonius, Dom. 6) după
cum presupune G. Alfoldy 5 ', dar în acest caz ar fi greu de explicat dece
49
:;o

Tacitus, Ann., XI, 4; Hist., I, 64, 70, II, 25, 44, III, 6; IV, 49.
G. Alfi:ildi, op. cit., p. 20, 32, crede că ala Siliana a staţionat la Worringen
(Burungum).
51 G. Alfoldi, op. cit., p. 32, 72, 154.
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cînd a fost transferată în Pannonia52 unde o întîlnim atestată în diplomele din anii 84 şi 85. Tot Suetonius relatează că Domitian, în afară
de războiul cu chatti, a mai întreprins o expediţie contra sarmaţilor din
necesitate, deoarece aceştia au distrus o legiune împreună cu comandantul ei. Este greu de precizat dacă această expediţie a avut loc concomitent, sau la scurt interval după războiul contra chattilor, deci în 83 sau
84 deoarece Domitian a mai avut lupte cu sarmaţii, suebii şi marcomanii
şi mai tîrziu, în 89 şi 92, după cum rezultă din alte izvoare literare şi
epigrafice53 • Transferarea alei Siliana şi a cohortelor V Gallorum, şi VI
Thracum din Germania în Pannonia înainte de septembrie 84 a avut
fără îndoială o semnificaţie deosebită, deoarece slăbea substanţial trupele
din Germania şi aşa intens solicitate de războiul cu chatti. Numai o
necesitate urgentă l-a putut obliga pe Domiţian, sau pe generalii săi, să
transfere trei unităţi în Pannonia. Relatarea lapidară dar preţioasă a
lui Suetonius ar explica această necesitate prin distrugerea de către sarmaţi a unei legiuni romane, împreună cu comandantul ei. La acea dată
erau în Pannonia doar două legiuni: XV Apollinaris la Carnuntum şi
XIII Gemina la Poetovio. Majoritatea specialiştilor consideră însă că legiunea distrusă de sarmaţi a fost XXI Rapax 54 , dar la acea dată ea se
afla în Germania. Concentrarea de noi trupe în Pannonia se întîmplă
abia mai tîrziu şi anume în intervalul dintre 89 şi 92 e.n. 55 • Majoritatea
specialiştilor consideră că titlul distinctiv de civium Romanorum l-a primit ala Siliana ca răsplată a faptelor de arme săvîrşite în războiul lui
Domiţian cu dacii, dar era mai firesc ca această unitate de cavalerie să
se fi dinstins în luptele cu sarmaţii, marcomanii şi suevii din anul 92, sau
probabil mai degrabă pe timpul lui Nerva în anul 97 56 • Atestarea acestui titlu distinctiv în diploma dată de Nerva în anul 98 ar fi o dovadă
în sprijinul acestei ipoteze.
Mult mai dificil de precizat este cînd a primit ala Siliana distincţiile
de torquata, torquata armillata şi bis torquata bis armillata, pe care le
avem atestate succesiv în cursus honorum a trei dintre comandanţii ei:
02 CIL, XVI, 30-31; C. Cichorius, op. cit., p. 1261 şi urm.; E. Stein, op. cit„
p. 152. Ipoteza că ala Siliana a staţionat la Intercisa sau la Bolcske, nu este dovedită prin dovezi epigrafice sau arheologice, cf. J. Szilâgyi, în A:E:; 1942, p. 188;
Idem, în lntercisa, II, 1957, p. 11, 16 şi urm. 502 şi urm.; A. Radn6ti - L. Bark6czi,
în ActaArhHung, 1951, p. 197; T. Nagy, in A:E:, 1955, p. 235; A. Radn6ti, in Germania,
1961, p. 450, n. 11; C. Daicoviciu - D. Frotase, în ActaMN, I, 1964, p. 167; J. Fitz,
RE, Supl. IX, p. 98 şi urm.; A. M6csi, RE, Supl. IX, p. 620.
53 Weynand, RE, VI, 2, p. 2565 şi urm.; 5574 şi urm.; A. M6csy, op. cit., p. 550
şi urm„ 613 şi urm.; G. AlfOldi, in ActaArchHung, 1959, p. 124 şi urm.
54 Weynand, RE, VI, p. 2555 şi urm.; Ritterling, RE, XII, p. 1279, 1788 şi
urm.; R. Syme, în JRS, 1828, p. 44; Idem, în Danubians Papers, Bucureşti, 1971,
p. 86 şi urm„ 205 şi urm.; E. Stein, op. cit„ p. 96, 102; H. Parker, The Roman
Legions, Cambridge, 1961, p. 114; L. Rossi, op. cit„ p. 80, consideră însă că legiunea
XXI Rapax a dispărut din istorie in timpul războaielor lui Traian cu dacii.
55 R. Syme, în DissPann„ 10, 1938, p. 267 şi urm.; Idem, în Danubian Papers.
p. 204 şi urm.; G. Alfoldy, în ActaArchHung, 1959, p. 121 şi urm., 129.
58 Pentru evenimentele de pe timpul lui Nerva, cf. RE, IV, p. 149 Weynand,
RE, VI, 2, p. 2555 şi urm„ 2575 şi urm; Ritterlinir, RE, XII, p. 1856.
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Claudius Paternus Clementianus57, M. Vettius Latro 5B şi L. Valerius Firmus59. Distincţia de torquata o primeşte probabil după primul război al
lui Traian cu dacii, la care a participat sub comanda lui Claudius Paternus Clementianus, deoarece în 105 el va deveni procurator al provinciei ludea 60 . Eliberarea soldaţilor care şi-au îndeplinit stagiul militar
în decembrie 102, după termina.rea răziboiului cu dacii, ar fi o răsplată
suplimentară acordată unităţii.

M. Vettius Latro a participat la al doilea război dacic foarte probabil
în calitate de tribun al legiunii II Adiutrix, fiind decorat personal cu
„hasta pura, corona murali, vexilo argenteo". După stabilirea legiunii II
Adiutrix în Pannonia Inferior, la Aquincum, M. Vettius Latro va primi
probabil în 106 sau 107 comanda alei Siliana avîndu-1 guvernator pe viitorul împărat Hadrianus 61 . Sub comanda acestuia va participa, împreună
cu unitatea sa, la luptele cu sarmaţii, iar ala Siliana va fi din nou decorată acordîndu-i-se distincţie de armillata62 • Odată cu această prefectură M. Vettius Latro îşi va încheia cariera militară, deoarece după 112
el va deveni „procurator annonae Ostiae et portu", iar apoi procurator
al Alpilor Cotiari (în 115 e.n.) al Siciliei (în 117) şi al Mauretaniei (în
128)63 . Duipă luptele cu sarmanţii în 110 vor fi eliberaţi şi alţi soldaţi care
şi-au îndeplinit stagiul militar, iar diploma de la Tokod, este deocamdată ultima menţiune a alei Siliana în Pannonia 64 •
Din lipsă de ştiri concrete este greu de precizat dacă ala Siliana a
primit distincţia de bis torquata şi bis armillata, după războiul cu parţii,
sau mai degrabă ca urmare a luptelor purtate cu sarmaţii în 117-118,
care s-au răsculat imediat după moartea lui Traian. Pflaum presupune
că L. Valerius Firmus a fost procurator al provinciei
Arabia imediat
după anexarea ei în 106, dar deoarece el a ocupat această funcţie abia
după cea de prefect a alei Siliana, nu ar fi exclus ca el să fi ajuns procurator mai tîrziu 65 . Se pare că tocmai faptele de vitejie săvîrşite împreună cu unitatea pe care o conducea i-au adus această avansare onorabilă66, de aceea nu ar fi exclus ca transferarea alei Siliana în Dacia şi
57 H. G. Pflaum, Carrieres, I, 1960, p. 354 şi urm.; G. AlfOldi, op. cit„ p. 56,
113, 124, 199 şi urm.
5a RE, VIII A, 1958, p. 1860, nr. 35; H. G. Pilaum, op. cit., p. 240 şi urm„ III,
p. 969, 1031, 1044, 1060, 1092, 1096; A. Radn6ti în Germania, 1961, p. 460; B. Thomasson, Senatores Procuratoresque Romani. Găteborg, 1975, p. 87.
03 H. G. Pflaum, op. cit„ p. 1031, 1044, 1046, 1096.
Go Ibidem, p. 1082.
GI SHA, Hadrianus, 3; J. D. Dobias, în OmCD, p. 147 şi urm.; A. M6csi, op. cit„
p. 553; I. Balla, în ActaClasUnivDebr„ 1969, p. 111 şi urm.; I. I. Russu, Dacia şi Pannonia Inferior, Bucureşti, 1973, p. 49.
62 AnnEp„ 1939, nr. 81; H. G. Pflaum, op. cit„ p. 240.
ea H. G. Pflaum, op. cit„ p. 1031, 1046, 1096.
84 A. Radn6ti L. Bark6czi, op. cit„ p. 192 şi urm. Pentru trupele aflate în
Dacia la 110, cf. C. Daicoviciu, în Dacia, VII-VIII, 1941, p. 333 şi urm.; G. Forni,
in Athenaeum, XXXVI, 1958, p. 42; I. I. Russu, în IDR, I, p. 72 şi urm.
65
H. G. Pflaum, op. cit„ p. 183, 1083.
G6 A. Radn6ti, în Germania, 1961, p. 460.
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construirea primului castru de pămînt de la Gilău să se fi făcut tot sub
comanda lui L. Valerius Firmus.
După moartea lui Traian în 9 august 117, situaţia imperiului era
foarte gravă, deoarece ... „în afară de tulburările neamurilor pe care
le supusese Traian, maurii săvîrşeau hărţuieli, sarmaţii porneau cu răz
boi, britonii nu puteau fi ţinuţi în frîu de stăpînirea romană, Egiptul era
bîntuit de răscoale, în sfîrşit Libya şi Palestina aveau sentimente duş
mănoase" (SHA, Hadrian, 5). Hadrian fie prin intervenţiile sale personale în diferite provincii, fie prin generalii săi, a înăbuşit răscoalele
instaurînd astfel pacea. Astfel, Q. Marcius Turbo după ce a reprimat
tulburările din Iudea, unde era guvernator Lusius Quietus şi a înăbuşit
răscoala din Mauretania, a fost numit prefect al provinciilor Pannonia
şi Dacia, unde prin măsurile drastice pe care le-a luat a reuşit să zdrobească răscoala dacilor şi sarmaţilor impunînd o nouă organizare a Daciei, pe care o împarte în Dacia Superior şi Dacia Inferior 6 '. Se pare că
C. Avidius Nigrinus, fostul guvernator al Daciei între 112 şi 117, nu a
fost străin de evenimentele din Dacia şi de răscoala sarmaţilor. Ciudată
este şi moartea succesorului său C. Iulius Quadratus Bassus, care abia
după cîteva luni de guvernare a Daciei moare în 117, sau la începutul
anului 118, probabli în toiul luptelor. Nemulţumiţi de înăbuşirea răs
coalelor din Dacia, Iudeea şi Mauretania, C. Avidius Nigrinus şi Lusius
Quietus organizează la Roma un atentat împotriva lui Hadrian care va
eşua, iar principalii vinovaţi vor fi omorîţi din ordinul senatului 68 . Ca
urmare a „războiului dacic" şi a războiului contra sarmaţilor (Orosi.us,
VII, 13, 4) ala Siliana şi ala Frontoniana vor fi strămutate între 118 şi
119 de Marcius Turbo, din Pannonia în Dacia, prima la Gilău şi a doua
la Ilişua 69 •
Stabilirea acestei unităţi de elită la Gilău şi construirea castrului
pe o terasă situată în apropierea confluenţei Someşului Cald cu Someşul
Rece, era bine chibzuită deoarece călăreţii acestei unităţi puteau foarte
uşor să oprească accesul duşmanilor dinspre văile amintite şi totodată să
supravegheze populaţia dacică din interiorul provinciei pe o rază de
zeci de kilometri, apărînd în acelaşi timp şi municipiul Napoca ce va
deveni capitala administrativă a Daciei Porolissensis, înfiinţată tot de
u7 I. I. Russu, Dacia şi Pannonia, p. 36 şi urm., 41 şi urm., cu discuţii ample
asupra evenimentelor istorice şi bibliografia aproape exhaustivă.
GB Pentru complotul şi uciderea celor patru senatori: C. Avidius Nigrinus Lusius Quietus, C. Cornelius Palma şi L. Publius Celsius există o vastă literatură:
A.v. Premerstein, în Klio, Beiheft, VIII, 1909, p. 9 şi urm. E. Groag, RE, IV,
1418 şi urm.; Idem, RE, XIII, p. 1874 şi urm., 1886 şi urm.; RE, I, p. 502 şi urm.;
Idem, II, p. 2384; R. Syme, în DissPann. 1938, p. 277 şi urm.; Idem, în Danubian
Papers, p. 162 şi urm., 226 şi urm.; I. I. Russu, Dacia şi Pannonia, p. 41 şi urm.
69
C. Cichorius, op. cit., p. 1261, 1267; W. Wagner, op. cit., p. 67 şi urm.;
E. Stein, op. cit., p. 137 şi urm., 152; V. Christescu, op. cit., p. 181 şi urm.; R, Paribeni, Optimus Princeps, I, 1927, p. 231; K. Kraft, op. cit„ p. 159, 162 şi urm.;
A. Radn6ti - L. Bark6czi, op. cit., p. 197, 198, n. 62, 206, 220; T. Nagy, op. cit.,
p. 235; C. Daicoviciu - D. Frotase, op. cit., p. 167 şi urm.; G. Forni, op. cit.,
p. 32, 42, 55; G. Alfcldi, op. cit., p. 32, 38 şi urm.; A. M6csy, loc. cit„; L. Rossi,
op. cit., p. 94; A. Dobo, Inscriptiones, p. 136, n. 704.
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Hadrian între 120 şi 123 e.n. 70 • Ca urmare a îndelungatei staţionări în
acest castru, majoritatea documentelor epigrafice referitoare la ala Siliana au fost găsite la Gilău.
După plecarea lui L. Valerius Firmus de la prefectura alei Siliana,
urmează o perioadă îndelungată de lipsă de ştiri pînă în anul 164 cînd
este amintit Aurelius Atilianus ca prefect. Spre deosebire de primii
trei prefecţi care şi-au urmat cursus honorum în alte provincii ale imperiului, ultimul va deveni procurator al Daciei Porolissensis11. Un alt
prefect al alei Siliana a fost probabil Caius Iulius Pacatianus, care după
ce a fost ales decurion al coloniei Napoca în 191-192, a făcut o strălu
cită carieră în alte provindF2.
Inscripţiile de la Gilău ori din alte localităţi ne fac cunos.cute numele altor gradaţi, ori soldaţi care şi-au făcut stagiul militar în ala Siliana. Astfel, un prim decurion a fost T. Aelius Paulus care în prima
jumătate a sec. II, după îndeplinirea stagiului militar devine veteran 73 •
La sfîrşitul sec. II este semnalat Sextus Valerius Sturninus, decurion al
alei Siliana şi al colegiului, ori al coloniei Napoca 74 • Dintre subofiţeri
inscripţiile îi amintesc pe: Aurelius Fabius signifer, Aurelius Carinus
cornicularius şi (Sab)inius (?) Verecundus duplicarius 75 • Alţi soldaţi sau
veterani semnalaţi în inscripţii sînt: Acilius Sabinus, Aicilius Dubitatus
(amintiţi în diploma de la Gilău) Aurelius Reburus 76 , Ulpius Te(rentius) 77 ,
Bitus 78 , Arruntius şi Aurelius (Muca)por sau (Aulu)por 79 •
70
71

I. I. Russu, Dacia şi Pannonia, p. 56 şi urm.
CIL, III, 853; A. Stein, Die Reichsbeamten von Dacien, Budapest, 1944,
p. 85; I. I. Russu, în Materiale, II, 1956, p. 711; idem, în !DR, I, p. 127, 131, 137;
ViaţaDR, p. 65.
72 CIL, III, 865; A. Stein, RE, X, p. 685, nr. 378; H. G. Pflaum, op. cit„ p. 605
:;;i urm., 987 şi urm.; ViaţaDR, p. 73, 123, 205.
73 CIL, III, 846 =
7650.
74 R.
Munsterberg J. Oehler, în JOAI, V, 1902, Bbl. 98; A. Kerenyi,
DissPann„ I, 9, 1941, p. 126, nr. 1421; K. Kraft, op. cit„ p. 159, nr. 573; N. Gostar,
în StudComlaşi, 1963, p. 260 şi urm., consideră că Sex. Valerius Saturninus a fost
decurion al coloniei Napoca şi nu al colegiului decurionilor (cf. ViaţaDR, p. 204
:;;i urm., cu observaţiile critice). Nu ar fi exclus ca Valerius Saturninus, duplicarius
al alei Frontoniana (cf. CIL, III, 811; K. Kraft, op. cit„ p. 164; M. Macrea, op. cit„
p. 215) să fi fost identic cu decurionul Sextus Valerius Saturninus de la Gilău. Menţionăm, că altarul a fost găsit la Cluj, str. Napoca, nr. 8, unde fusese transporfat de la
Gilău, iar în anul 1901 a fost achiziţionat de către MITCN şi inventariat sub nr. I 603.
75 CIL, III, 847 (Aurelius Fabius) cf. I. I. Russu, în AISC, 1944, p. 194, 232;
K. Kraft, op. cit., p. 159, nr. 574 şi 575; CIL, III, 847 a = 7651 (Aurelius Carinus);
Gr. Florescu, EDR, IV, p. 88, fig. 15; CIL, III, 848 (Sabinus Verecundus); A. Kerenyi, op. cit„ p. 131, nr. 1546 localizează greşit inscripţia la Giula.
76 CIL, III, 847 (Aurelius Reburus), cf. I. I. Russu, în AISC, 1949, p. 232. Nu
ar fi exclus ca inscripţia de pe o cărămidă găsită în castru să fi fost scrisă de
Aurelius Reburus, cf. Materiale, II, 1956, p. 698.
77 CIL III 7801 (Ulpius Terentius); C. Cichorius, op. cit„ p. 1261, este primul
care identifică Lbyaluo cu Gyalo - Gilău; A. Kerenyi, op. cit., p. 134, nr. 1576, localizează însă greşit inscripţia la Apulum.
7e I. I. Russu, IDR, I, p. 136 şi urm. consideră personajul de origine tracă.
79 CIL, III, 840 (Arruntius); I. I. Russu, în AISC, 1944, p. 229; K. Kraft, op. cit.,
p. 159, nr. 572; CIL, III, 852 (Aurelius Mucapor sau Aulupor) cf. I. I. Russu, op.
cit„ p. 213.
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Majoritatea dintre aceşti veterani au rămas în preajma castrului de
la Gilău, stabilindu-se în aşezarea civilă. Alţii însă, din diferite motive,
s-au mutat la Gîrbou, Românaşi, Buciumi. Deşi după anul 98 ala Siliana
ar fi trebuit să fie formată în cea mai mare parte din cetăţeni romani, pe parcursul sec. II au fost recrutaţi numeroşi tineri din diverse
provincii, care au primit cetăţenia romană abia după îndeplinirea stagiului militar, după cum o arată numele lor: Ulpius, Aelius, Aurelius etc.
Alţii însă chiar şi atunci cind poartă un nume autentic roman cum era
Acilius Sabinus, tatăl lui Acilius Dubitatus, posesorul diplomei de la Gilău, au fost foarte probabil recrutaţi din populaţia romanizată a diverselor provincii, dar care nu aveau încă cetăţenia romană. Astfel, Acilius
Sabinus era foarte probabil originar din Pannonia şi a venit la Gilău
odată cu ala Siliana. Aici, încă din vremea cînd era activ s-a căsătorit
cu o localnică, poate de origine dacică, avînd ca fiu pe Dubitatus. Acesta,
fiind „originar" din castru (castris), după cum arată diploma, după ce
îşi va face stagiul militar în aceeaşi unitate ca tatăl său, va primi livretul militar de „cetăţenie şi lăsare la vatră" pe care însă îl va pierde în
turnul porţii de pe latura de sud, cu ocazia unui incendiu ce a distrus
podeaua turnului. Tot aşa, fiul celtului Aurelius Reburus, Aurelius Fabius, înrolat în aceeaşi unitate, cu toate că avansat repede la rangul de
stegar, a murit probabil într-o luptă la vîrsta de numai 29 ani.
Ofiţerii, subofiţerii, soldaţii şi veteranii lăsaţi la vatră din ala Siliana, pe lingă datoria de a apăra provincia de duşmanii externi sau interni, au avut un rol important în procesul de romanizare a populaţiei
băştinaşe din împrejurimi cu care au convieţuit timp îndelungat. Prezenţa ceramicii lucrate cu mina de factură dacică, atît în nivelele de locuire ale castrului din faza de pămînt, cit şi a celui de piatră, dovedeşte
existenţa populaţiei băştinaşe în preajma castrului, poate chiar în canabe. Fără îndoială că muncile pentru strîngerea nutreţului (cositul finului, însilozarea etc.) necesar sutelor de cai, ca şi muncile pentru recoltarea griului, secarei, orzului, ovăzului, meiului etc., ce erau înmagazinate în castru, au fost efectuate cu precădere de populaţia băştinaşă. De
asemenea numeroasele vite necesare hranei soldaţilor (bovine, ovine.
porcine etc.) erau furnizate tot de localnici. Indelungata simbioză a dacilor băştinaşi cu coloniştii şi soldaţii romani a dus inevitabil la o sinteză complexă (etnică, lingvistică, culturală, artistică), care, în final, a
dat naştere unei populaţii romanice ce avea trăsăturile specifice provinciei Dacia.
DESCOPERIRI IZOLATE

Pe parcursul secolului trecut s-au descoperit mai multe monumente
epigrafe şi anepigrafe, dintre care unele s-au pierdut, iar altele au fost
achiziţionate de Muzeul de istorie al ·Transilvaniei din Cluj-Napoca sau
au rămas pînă astăzi în comuna Gilău. Cea mai mare parte a acestor monumente s-au găsit în partea de hotar numită „Ripa Roşie" (Veresmart)
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unde, K. Torma 80 a presupus că pe vremea romanilor a existat un atelier de prelucrare a pietrei, deoarece iÎn apropiere se află şi astăzi o carieră de calcar cochilie, roşiatic, ce se lucrează foarte Jşor şi din care
sînt prelucrate majoritatea monumentelor romane din zonă. Deoarece
monumentele care au fost transportate, fie în comuna Gilău, fie în satul
Suceagu, provin în cea mai mare parte de la punctul numit „Ripa Roşie", iar ele au un caracter funerar, aproape în exclusivitate, noi presupunem că în acel punct se afla necropola castrului de la Gilău, care
pînă în prezent nu a putut fi identificată pe teren. Patru dintre inscripţiile găsit.I'! în mod sigur la punctul numit „Ripa Roşie", dintre care
trei au fost ti·ansportate la Gilău şi una la Suceagu s-au pierdut0 1. Altele au fost achiziţionate de muzeul din Cluj-Napoca. Astăzi este greu
de precizat care dintre monumentele achiziţionate, ori existente în comuna Gilău, sînt identice cu „monumentele sculpturale, coloanele şi bazele de coloană" pe care le-a văzut Torma înainte de 1863 la Gilău şi
care provin tot de la „Rîpa Roşie". Avînd în vedere însă faptul că majoritatea monumentelor respective sînt prelucrate din calcar din cariera
situată în imediata apropiere de „Rîpa Roşie", noi le considerăm că
provin din acelaşi loc.
Deşi majoritatea monumentelor au fost publicate în diverse reviste
de specialitate, considerăm că o înşiruire globală a lor va fi utilă.
1. Medalion funerar din calcar roşiatic, ce cuprinde bustul unui
bărbat şi al unei femeis2.
2. Stelă funerară fragmentară, din calcar roşiatic. In registrul superior patru personaje participă la banchetul funebru, iar în cel interior se află un călăreţ mergînd spre dreapta şi un soldat cu lancea în
mina dreaptă şi o făclie în mîna stingă. Se pare că monumentul nu a
fost folosit deoarece lipseşte inscripţia, sau această lipsă are o altă semnificaţie (vezi mai jos) 83.
3. Placă în formă de fronton, din calcar cenuşiu, pe care este redat
un călăreţ mergînd spre dreapta (stelă funerară fragmentară?). Datorită
corbului dar mai ales al lirei, care erau atributele zeului Apollo 84 , s-a
considerat că scena îl reprezintă pe Apollo în chip de cavaler trac, dar
pare mai plauzibilă ipoteza că monumentul are un caracter funerar, iar
personajul este un mort eroizat în chip de Apollo 85.
so K. Torma, op. cit., p. 7.
81 K. Torma, Zoe. cit.; idem, în AEM, III, p. 96.
82 MITCN inv. I 6908 = V 15847; A. Schober, în DolgCluj, 1911, p. 276, fig. 2;
l;r. Florescu, ED, 1930, p. 128, fig. 74.
sa MITCN inv. I 6909; Gr. Florescu, op. cit., p. 88, fig. 15.
84 MITCN inv. I 6910 = V 15886; A. Buclai, DolgSz, 1926, p. 9 şi urm., fig. 2;
I. I. Russu, Acta.'\1N, IV 1967, p. 101, fig. 8.
85 Lira era unul dintre atributele obişnuite ale lui Apollo, cf. G. Karazov, în
DissPann., II, 14, 1938, p. 85, fig. 227, p. 95, fig. 251, p. 122, fig. 337, p. 124, fig. 344.
Corbul era mai rar întîlnit ca atribut al luiApollo, cf. Hoebler, RE, IV, p. 1665
şi urm.; W. H. Roscher, Lexikon der griech. rom. Mythologie, VI, Berlin, 1937,
p. 1012. Pentru un monument funerar similar, descoperit în Germania, vezi G. Webster, op. cit., p. 209, pl. XXIII; pentru călăreţ în diferite ipostaze, vezi O. Floca W. Wolski, BMI, XLII, 1973, 3, p. 35.
https://biblioteca-digitala.ro

M. Rusu

186

4. Stelă funerară din calcar roşiatic, dedicată lui Aurelius Carinus
cornicularius. In registrul superior este redat banchetul funebru la care
participă şase persoane 86 •
5. Leu funerar din calcar roşiatic. Piesa este incompletă întrucit lipseşte conul de pin (ori capul lui Amon?), care era la mijloc între cei doi
lei ce erau puşi de obicei alături de aedicule, ori stele funerare. Menţionăm, ca un fapt neobişnuit la leii funerari din Dacia, că cel de la
Gilău poartă pe spate trupul unui bărbat din care se mai poate vedea
doar capul şi mina dreaptă, iar între mîini două rozete 87 .
6. Medalion funerar din calcar roşiatic, ce cuprinde bustul unui
bărbat şi al unei femei. In partea superioară are un con de pin 88 .
7. Fragment din peretele unei aedicule din calcar roşiatic, ce redă
în registrul superior un călăreţ mergînd spre stînga, iar în cel inferior
un bărbat şi o femeie, din care se mai păstrează doar bustul89 •
8. Stelă funerară dedicată lui T. Aelius Paulus decurion. Partea
superioară lipseşte, iar porţiunea păstrată din medalion este foarte deteriorată (ca şi inscripţia de altfel) astfel că nu se mai poate distinge
clar chipul decurionului. Monumentul este lucrat dintr-o gresie cenuşie şi a fost găsit tot la „Ripa Roşie"9°.
9. Acoperiş de aediculă cu partea superioară deteriorată, lipsind conul de pin şi capetele leilor laterali. Calcar cenuşiu cu infiltrări roşia
tice9'.
4
10. Fragment dintr-o stelă pe care este redată scena banchetului
funebru. Pe masă o farfurie cu un peşte şi un coş cu o pîine tăiată în
cruce (panis quadratus). Monumentul este considerat ca o mărturie a
creştinismului primitiv 92 . Şi la această stelă lipseşte inscripţia.
11-12. In grădina casei parohiale ortodoxe se află un capitel ornamentat cu ovule şi rozete care se intercalează între ele şi fusul unei
coloane romane. De asemenea se mai află unele fragmente de piese arhitectonice sau sculpturale.
Numărul mare de inscripţii funerare (6 de la Gilău şi 4 de la Suceagu), la care se adaugă celelalte monumente anepigrafe dar tot de
caracter funerar, descoperite la „Ripa Roşie" pledează în mod hotărît
pentru existenţa în acel loc a unei necropole importante, care nu putea
fi alta decît necropola castrului şi a aşezării civile de la Gilău. Reprezentarea repetată a călăreţilor pe monumentele funerare era firească
bG

MITCN inv. I 6911

fig. 12.

=

V 15848; CIL, III 7651; Gr. Florescu, op. cit„ p. 86,

MITCN, inv. I 6912 = V 15849.
D. Protase, în SCIV, 11, 1960, p. 329; C. Pop şi colab„ in Apulum, VII/1-2.
1968, p. 415 şi urm.; Idem în ActaMN, IX, 1972, p. 507.
&D MITCN inv. IN 132:3 =
V 15810; O. Floca - W. Wolski, up. cit„ p. 24,
87
88

fig. !15.
'I-O
91

fig. 96.
92

p. 35

şi

MITCN inv. IN. 1324 = V 15811; CIL, III, 846 = 7650.
MITCN inv. IN. 24124 = V 2811; O. Floca - W. Wolski, op. cit„ p. 24,
A. Bodor, în OmCD, p. 41 şi urm, fig. 1; O. Floca -

urm.
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pentru soldaţii şi ofiţerii unei unităţi de cavalerie cum era ala Siliana.
Redarea atît pe bordura medalioanelor, cît şi pe stelele funerare de la
Gilău a coroanei (corona muralis), distincţie militară (donum militare)
frecvent întîlnită pe monumentele funerare din provinciile dunărene93,
pledează de asemenea pentru caracterul preponderent militar al necropolei. Reprezentarea atributelor lui Apollo, lira şi corbul, a personajului
uman cultat pe spatele leului funerar, a peştelui şi a pîinii tăiate în
cruce pe monumentele funerare de la Gilău, atît de rar întîlnite pe alte
monumente funerare, ilustrează un sincretism religios în care sînt amestecate diferite elemente venite din diverse regiuni ale imperiului, printre care se pare că era prezent şi creştinismul primitiv. Reprezentarea
J"epetată a banchetului funebru şi lipsa, se pare intenţionată, a inscripţiei la două dintre stelele funerare ar putea avea tot unele semnificaţii
religioase, pe care, pînă la cercetarea prin săpături sistematice a necropolei, nu le putem explica satisfăcător.
Prezenţa unui număr atît de mare de descoperiri izolate de monumente funerare aici, ridică o altă problemă, deosebit de importantă şi
anume, aceea a atelierului unde au fost lucrate, precum şi a carierei din
care a fost exploatată piatra necesară acestor monumente funerare ori
arhitectonice (capitele, colane etc.). Deşi ne lipsesc pentru moment analizele petrografice ale monumentelor respective, pe baza recunoaşterilor
făcute pe teren am constatat că calcarul cochilie roşiatic sau cenuşiu,
din care sint executate majoritatea monumentelor se află în două puncte: unul în apropierea „Rîpei Roşii" şi altul la sud de castru, sub Dealul Cetăţii. Faptul că şi alte monumente sculpturale de la Cluj-Napoca,
Sutaru ori Gîrbou 9 4 sînt prelucrate din acelaşi calcar roşiatic sau cenuşiu ar pleda în favoarea ipotezei că la Gilău a existat un atelier deosebit de activ, care a executat la comandă numeroase monumente, printre care se aflau şi cele prezentate mai sus. Prezenţa unui atelier în
care au lucrat neîntrerupt pe parcursul sec. II-III meşteri pietrari talentaţi, este atestată atît prin numărul mare de monumente lucrate în
acelaş stil, cit şi prin nuanţele stilistice uneori discrepante, între tehnica şi maniera în care au fost redate unele altoreliefe, ori piese arhitectonice. Analizînd tehnica în care au fost executate monumentele menţionate mai sus, constatăm că meşterii care le-au lucrat neglijează perspectiva şi nu respectă proporţiile, în special la redarea amănuntelor pe
care le execută mai mult printr-o schematizare liniară. Cu toate că pro93 A. Schober, op. cit., p. 282. Pentru semnificaţia şi reprezentările decoraţiilor
militare cf. G. Webster, op. cit„ p. 52, pl. VI, p. 133; L. Rossi, op. cit„ p. 79 şi
urm„ 113 ~i i.;rm.
94 A. Bodor, op. cit„ p. 44 şi urm.; O. Floca W. Wolski, op. cit„ p. 20, 26.
Nu ar fi exclus ca şi medalionul descoperit într-o localitate necunoscută, dar care
a fost greşit considerat că provine de la Ampelum (A. Schober, op. cit„ p. 276,
fig. 3; Gr. Florescu, op. cit„ p. 123, fig. 67; H. Daicoviciu, RomRum, p. 260, G 159,
pi. 102) să provină tot de la Gilău sau Napoca, deoarece este lucrat din aceeaşi
piatră roşiatică ca celelalte monumente amintite mai sus, în schimb monumentele
de la Ampelum (MITCN inv I 14494 etc.) sînt lucrate în exclusivitate din altă

piatră.
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cedeele, rtehnice şi motivele artistice pe care le folosesc meşterii pietrari de la Gilău sînt analoage cu cele din provinciile dunărene 95 , lucră
rile acestora poartă totuşi o amprentă locală, originală mai ales în ce
priveşte factura şi maniera în care le execută. Existenţa unor meşteri
pietrari şi a atelierelor lor este atestată în Dacia prin inscripţii, dar mai
ales prin diferite monumente anepigrafe 96 •
O altă descoperire izolată mai veche, care dă unele indicii istorice
asupra unui moment legat de castru este tezaurul monetar descoperit
într-o grădină din Gilău97 , în anul 1800. Acest tezaur e alcătuit din 1170
monede care cuprind intervalul de timp de la Marcus Aurelius pînă la
Filip Arabul. Dintre acestea, 1147 monede au fost determinate, iar 23
au rămas nedeterminate. Tezaurul monetar de la Gilău reprezenta în
acea vreme o sumă considerabilă, iar posesorul ei, probabil un negustor, ori un soldat proaspăt lăsat la vatră, şi-a îngropat comoare după
cum a relevat W. Kubitschek9 8 din cauza invaziei carpilor în Dacia, din
anul 245 e.n. Foarte probabil că în cursul luptelor cu carpii, între anii
245-247, castrul de la Gilău a fost atacat şi poate a suferit chiar unele
avarii. Ultima monedă găsită în cursul săpăturilor în castrul de la Gilău, se datează tot pe vremea lui Filip Arabul 99 •
Săpăturile efectuate aici pînă acum nu furnizează alte date privitoare la ultimile decenii ale stăpînirii romane în Dacia, ori la secolele
imediat următoare acestei părăsiri.

CONSIDERAŢII

GENERALE

Datorită aşezam castrului de la Gilău pe linia interioară de apărare
a graniţei de vest a Daciei, duşmanii l-au atacat în repetate Iinduri
pricinuindu-i stricăciuni mai mari sau mai mici. Unele din aceste stricăciuni au fost sesizate în cursul săpăturilor, cum ar fi de pildă, distrugerea prin incendii succesive a barăcilor în care au locuit soldaţii, ori in-
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96 Silvio Ferri, Arte romana sul Danubio.
şi urm.
9
6 CIL, III, 1365, 1601, 7895; V. Christesou,

Milano, 1933, p. 266, 272 şi urm„

Viaţa ec., p. 82; Idem, în RIR, 1932,
p. 267 şi urm.; ViaţaDR, p. 312; C. Pop - Z. Milea, ActaMN, II, 1965, p. 200 şi urm.;
A. Bodor, op. cit„ p. 47; O. Floca - W. Wolski, op. cit., p. 46.
97
W. Kubitschek, JbAlt, III, 1909, p. 123 şi urm.; idem, în MAGW, VIII, p. 129
şi urm.; M. Macrea, în AlSC, Ill, p. 277; B. Mitrea, în SCIV, 4, 1953, p. 615, 618.
98 W. Kubitschek, op. cit„ p. 125.
99
Această situaţie se repetă şi la alt~ castre din Dacia. Cf. K. Torma, în OTTE,
p. 31; E. Orosz, Jelentes a szamosujvari r6mai castellum praetoriumanak asatasar6l. Gherla, 1907, p. 18; A. Alfăldi, A g6tmozgalom es Dacia feladcisa, p. 65. Numărul aşezărilor romane, unde ultima monedă se datează tot pe vremea lui Filip
Arabul este destul de mare, dar acest fapt nu arată că viaţa a încetat să mai
existe în aşezările şi castrele respective la acea dată, ci mai degrabă indică amploarea luptelor duse cu carpii (cf. C. Daicoviciu, în AISC, 1936-1940, p. 249 şi mm.;
M. Macrea în AISC, 1936-!940, p. 277 şi urm.). Pentru monede şi inscripţii ultPrioare, cf. N. Gudea, în ActaMN, IX, 1972, p. 418 şi urm. (cu bibliografia mai veche);
idem, în Castrul roman de la Buciumi, p. 123, n. 223.
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cendierea turnului porţii principalis sinistra în care s-a găsit diploma
militară şi alte obiecte. Arderea barăcilor poate fi explicată, pe de o
parte, prin incendii provocate de anumite cauze interne, iar pe de altă
parte prin atacuri duşmane. Observaţiile stratigrafice ori analiza materialului arheologic, ieşit la iveală în cursul săpăturilor, nu sînt însă
suficiente pentru o reconstituire a diferitelor etape de refacere a celor
două faze principale de construcţie ale castrului de la Gilău, de aceea,
pentru a explica ori completa unele observaţii, sîntem obligaţi să recurgem la analogii cu celelalte castre de pe graniţa de vest a Daciei, deoarece în ansamblu, ele au parcurs aceeaşi evoluţie istorică, fiind strîns
legate de apărarea acestei porţiuni de graniţă.
Incendierea barăcilor din nivelul inferior (din secţiunile C şi D) ar
putea fi probabil cauzată de tulburările din Dacia petrecute în cursul
anului 143 e.n. Aceste tulburări sînt vag atestate în izvoarele literare 100
şi dovedite indirect prin diploma din anul 144 e.n., care arată că în
acel an oastrele romane au fost întărite cu noi trupe auxiliare1°1, aduse,
probabil, tocmai pentru înăbuşirea lor. O altă dovadă locală ar fi construirea în piatră a pretoriului, ori poate chiar şi a castrului de piatră
de la Gherla1° 2 , precum şi ,ascunderea tezaurului monetar de la Drîmbău103. Fără îndoială că necesitatea reconstruirii în piatră a pretoriului
de la Gherla încă în cursul aceluiaşi an (143) poate fi legată de un atac
viguros care a distrus în bună parte castrul de pămînt de aici. La Gilău
nu cunoaştem, în afară de barăcile amintite, alte indicii care să arate
proporţiile acestui atac. In orice caz, el trebuie să fi fost destul de puternic, căci distanţa dintre cele două secţiuni este relativ mare, iar bogăţia inventarului arheologic arată că soldaţii nu au mai avut timpul
să-şi salveze avutul.
Barăcile din nivelul superior al secţiunii D se pare că au fost incendiate cu ocazia atacurilor iniţiate de dacii liberi în anii 156-157. Un
atac al acestora, în special asupra Daciei superioare poate fi documentat atît pe baza izvoarele istorice 104, cît şi prin unele mărturii arheologice, destul de grăitoare. Dintre mărturiile ,arheologice amintim în primul rînd inscripţia de la Porolissum (CIL, III, 836), care aminteşte că
în anul 157 amfiteatrul de aici a fost reconstituit probabil în piatră.
Săpăturile, efectuate în vara anului 1958 la Porolissum, au adus noi indicii pentru activitatea edilitară a lui Antoninus Pius în acest important
bastion al stăpînirii romane din Dacia, anume aflarea a două monede de
la Marcus Aurelius Caesar, în ruin~le celor două porţi ale castrului rnman de pe Dealul Citera1os. Una dintre aceste monede a fost găsită în
100 w. Hi.ittl, Antoninus Pius. Praga, 1936, I, ~; 284; Tra~sAr:t. p. 97; ?· Tu:
dor, Răscoalele şi atacurile barbare în Dacia romana. Bucureşti, 19;i7, p. 28 ŞI urm„
ViaţaDR, p. 54 şi urm.
101 W. Hi.ittl, op. cit., p. 284; CIL, XVI, m:. 90. .
.
102 G. Finaly, în AE, XXVI, 1906, p. 37 ş1 u~m„ E. Orosz, ?P· cit„ p. 16 şi urm.
10J c. Preda, în SCN, 1957, p. 128 şi urm.; Vi.aţaDR, p .. 54 ş1 urm.
1~ D. Tudor, op. cit„ p. 29; M. Macrea, op. cit„ p. 55 ŞI .urm. .
.
_
105 M. Macrea şi colab., în Materiale,
VII, 1961, p. .374 ş1 urm„ Idem, in
Materiale, VIII, 1962, p. 496 ~I urm.
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mortarul padimentului turnului de nord al porţii de nord-est a castrului, ceea ce ar indica un terminus post quem pentru construirea acestui castru din piatră. Nu ar fi exclus ca şi castrul principal de la Porolissum, cel de pe Dealul Pomet, să fi fost construit în piatră tot pe vremea lui Antoninus Pius, deoarece în cursul domniei lui se presupune că
au mai fost construite şi alte castre în piatră.
Un alt fapt care merită să fie relevat este ascunderea tezaurului
monetar de la Viştea din imediata apropiere a castrului de la Gilău mai
ales că ferma romană de aici depindea foarte probabil de castru. Acest
tezam, alcătuit din 86 denari imperiali, are ultima monedă de la Antoninus Pius din anul 156. Nu sînt lipsite de semnificaţie pentru argumentarea unor atacuri, interne sau externe, inscripţiile votive ridicate de
guvernatorul M. Statius Priscus care amintesc de Victoria Augusti şi de
virtus legionis XIII Geminae 106. O imagine mai clară asupra direcţiei şi
amploarei pe care au avut-o aceste atacuri ale dacilor liberi (ajutaţi
foarte probabil şi de populaţia locală dacică) se poate face dacă se analizează evoluţia istorică a castrelor de pe graniţa de vest şi nord-vest a Daciei. Majoritatea arheologilor şi istoricilor care au făcut cercetări asupra
acestor castre, ori au studiat materialul descoperit aici, au ajuns la concluzia că o bună parte a castrelor din această porţiune de graniţă (Micia,
Bologa, Gherla, Porolissum, Ilişua) au fost construite în piatră pe timpul
lui Antoninus Pius. La aceste castre se mai adaugă acum şi cel de la Gilău. Argumentele care pledează în favoarea acestei ipoteze sînt: moneda
de la A.ntoninus Pius (148 e.n.) aflată sub stratul de nivelare a castrului de
pămînt şi diploma militară din anul 164 e.n., găsită în turnul de piatră
a portii principalis sinistra, care a fost pierdută, după cum vom încerca
să demonstrăm mai jos, în jurul anului 167 e.n. Castrul de piatră de la
Gilău a fost deci construit în piatră pe timpul lui Antoninus Pius între
anii 148-161. Datorită indiciilor pe care le furnizează evenimentele
analizate mai sus, credem că cea mai plauzibilă dată cînd a început construirea în piatră a castrului de la Gilău poate fi plasată în jurul anului 158 e.n.
Eliberarea soldaţilor care şi-au îndeplinit stagiul militar, de către
Marcus Aurelius, în anul 164 e.n. arată că atunci era linişte în Dacia
Porolissensis. Peste cîţiva ani însă (167 e.n.), izvoarele antice, epigrafice
şi arheologice 107 , arată, că Dacia a fost din nou atacată de dacii liberi.
Pierderea ~iplomei de către Acilius Dubitatus, ar putea fi legată de
aceste evenimente, deoarece atît diploma, cit şi celelalte obiecte aflate
cu ea poartă urme puternice de arsură. Obiectele amintite mai sus s-au
JOti NK, VIII, 1908, p. 120; B. Mitrea, SCIV, 5, 1954, p. 480 şi urm. Pentru tezaurul de la Sălaşuri şi. semnificaţia îngropării lui, cf. I. Molnar - I. Winkler,
Acta~~;"· ~I. 1965~ p. 284 ş1 urm.; M. Macrea, op. cit., p. 55 şi urm.
•
. D10 Cassrns, LXXI, 11-3, 16, 19, LXXII, 3; CIL, III, 7969; A. v. Premerstein,
In K!io, 1~12, p. 14~, 161; RE, XI, p. 1506 şi urm.; TransAnt, p. 102, n. 3; M. Macrea. op. cit., p. 62 ş1 urm.; I. I. Russu, în IDR, I, p. 21.
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prăbuşit odată cu
diplomei, deşi era

podeaua incendiată la „subsolul" turnului. Posesorul
veteran, a putut participa la luptele împotriva duşma
nilor ce au atacat castrul şi foarte probabil că a avut un sfîrşit tragic
deoarece nu s-a mai întors să-şi caute livretul militar, după incendierea
turnului. Cei care au reperat turnul nu au mai răscolit cenuşa şi cărbu
nele rămase de la podeaua arsă şi astfel, obiectele împreună cu diploma
au rămas intacte pînă în momentul descoperirii lor, în cursul săpăturilor
din anul 1951. Nu avem alte indicii care să oglindească mai fidel proporţiile atacării Daciei Porolissensis din acel an, dar dacă identificarea comandantului alei Siliana, Aurelius Atilianus, cu C. Aurelius Atilianus
procurator Augusti, este valabilă atunci nu ar fi exclus ca avansarea lui
Atilianus să se datoreze bărbăţiei şi vitejiei de care a dat dovadă în
cursul acestor lupte. Probabil că şi Bitus, veteran al alei Siliana, lăsat
la vatră odată cu Acilius Dubitatus să fi participat la aceste evenimente,
pierzîndu-şi diploma în castrul de la Buciumi, unde fusese eventual trimis în misiune.1os Aducerea unei noi legiuni, V. Macedonica, şi localizarea ei la Potaissa, poate fi legată tot de desfăşurarea acestor evenimente
istorice.
Timp de aproape 100 ani viaţa se desfăşoară în castru în mod normal, cel puţin săpăturile efectuate deocamdată, nu arată că în această
perioadă s-ar fi întîmplat ceva deosebit. Doar tezaurul amintit mai sus
atrage atenţia, că în cursul domniei lui Filip .Arabul castrul a fost în primejdie, ori poate a fost chiar atacat de duşmani. Această primejdie trebuie să fi fost destul de mare, dacă trupele din castru nu i-au putut asigura posesorului acestei comori pecuniare, securitatea personală şi a
avutului său, căci probabil negustorul respectiv a murit, sau a fost luat
în captivitate, deoarece el nu s-a mai întors să-şi ridice avutul.
Acestea ar fi principalele evenimente pe care se axează istoricul castrului de la Gilău. In răstimpurile de linişte şi pace însă, viaţa sub
toate aspectele ei, s-a desfăşurat în mod firesc, atît în castru, cît şi în
jurul lui. Atestarea în inscripţiile de la Gilău a unui număr mare de
veterani, care s-au aşeziat fără îndoială în canabele castrului, ori în localităţi i:iin imediata apropiere, existenţa unor meşteri pietrari, care îşi
avea atelierele aproape de cariera de la „Ripa Roşie", acumularea de
către un veteran ori negustor a considerabilei sume de 1170 monede, precum şi alte consideraţii de ordin istoric, ori cultural, dovedesc că aşe
zarea civilă de aici ia avut o înfloritoare dezvoltare, avînd foarte probabil
numele de Macedonica.

MIRCEA RUSU
ioa N. Gudea, Castrul roman de la· Buciumi, p. 119
I, p. 131 şi 136 şi urm.
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DAS ROMERLAGER VON GILAlJ
(Z u s am m e n f a s s u n g)

Das Rămerlager von Gilău liegt im Park des feudalen Schlosses aus dem
17. Jahrhundert, auf einer Terasse, zwischen den Talern des Someş und des
Căpu!i-Baches. Es hatte eine vielseitige strategische Bedeutung: die Grenze und
den Zugang von den Talern des Warmen und Kalten Someş zu i.iberwachen, das
Munizipium Napoca zu verteidigen und das Gebiet sowie die Strafie von Napoca
nach Resculum zu kontrollieren.
Durch die Schnitte A-F und die Kassetten I-II, die 1951 und 1956 auf den
vier Seiten des Lagers, sowie auch in seinem Inneren gegraben wurden, konnten
die hauptsăchlichen Baubestandteile und - phasen des Erd - und des Steinlagers,
wie auch die entsprechenden Wohnschichten festgestellt werden. Stratigraphische
Beobachtungen, dazu der neuere reichhaltige Fundstoff, worunter sich auch ein am
25. Juli 164 ausgestelltes Militărdiplom befindet, zusammen mit schon fri.iher einzeln entdeckten Inschriften und Denkmalern ermăglichen den Versuch, wenigstens
teilweise die Geschichte der hier stationierten Kavallerieeinheit, der ala Siliana,
zu rekonstruieren; die Einheit stand hier von der Errichtung des Lagers in den
ersten Regierungsjahren Kaiser Hadrians bis zur Raumung Dakiens durch Aurelian.
Fi.ir das Erdlager wurden, die hautpsăchlichen Konstruktionselemente festgestellt,
nămlich Wehrgrăben, Berme, der agger, die via sagularis und via quintana, sowie
sechs. von einem Brand zerstorte Holzbaracken, die aber zwei Schichten, eine untere und eine obere aufweisen. Der agger aus festgestampfter Erde war von Wanden
eingefaBt die aus Langsbalken und - in gleichen Abstanden von vermutilch 4 m eingerammten senkrechten Sti.itzpfosten errichtet waren. Diese Wănde hatte man
durch Querbalken miteinander verbunden, die in einem Abstand von cca 60 cm
in die Erdstreifen des agger eingelassen waren. In den Schnitten A und E fand
man zwei oder drei Reihen verfaulter Querbalken und in Schnitt F das Pfostenloch
eines senkrechten Balkens, der die Innnenwand des agger stiitzte.
Nach Untersuchung der Bautechnik, die fiir die Rămerlager von Dakien in
dcn ersten Jahrzehnten nach der Eroberung angewendet wurde, kommt der Verfasser zu dem Schlull, daB die Ramer, in Funktion des Baumaterials, verschiedene
Techniken anwandten: I. Lager mit Holzverschalungen und - rampen, vallum
(ahnlich dem auf der Trajanssaule dargestellten, vgl. die Lager von Hoghiz, Boiţa
usw.), II. Erdlager in der Technik murus caespiticius, wo der agger aus Erdstreifen
(caespites) besteht, die mit Querbalken in unterschiedlichen Abstanden, 25, 60, 80 cm,
abwechseln, um die aus Lăngsbalken aufgefiihrten AuBenwande zusamrnenzuhalten,
die den Zweck hatten, das Einstiirzen der Wand des agger zu verhindern und die
ihrcrseits von senkrechten, in Abstănden von etwa 4 m eingefi.igten Pfosten gestiitzt
wurden (vgl. die Lager von Mălăieşti, Rucăr, Gilău, Bologa, Buciumi u.a.).
Die Brande der Baracken aus den zwei Wohnschichten des Erdlagers von Gilău
wurden - scheint es - durch Angriffe von aullen (vermutlich in den Jahren 143
und 157) hervorgerufen, denn die Soldaten hatten keine Zeit, ihre Habe zu retten.
Miinzen von Antoninus Pius (148), die unter der nivellierten Schicht der Baracken
des hoheren Niveaus gefunden wurder zeigen den Zeitpunkt post quem fi.ir die Erbauung des Steinlagers (vermutlich um 158) an.
Die Mauern der Steinumfassung wurden liber der Berme des Erdlagers, die
den agger dicser vorhergehenden Phase stiitzte, errichtet. Der Patroullenweg oder
Holzwehrgang, auf dem die Soldaten hin und her gingen, sti.itzte sich auf die
Umfassungsmauer und auf Holzpfosten, die in den agger eingeramrnt waren. Auf
der Siidseite wurde ein Zwischenturm und ein Turm der porta principalis sinistra
aufgedeckt, in der das Militardiplom und andere Gegenstănde, alle mit .starken
Brandspuren, gefunden wurden. Im Inneren wurde, neben der vta principalis und
https://biblioteca-digitala.ro
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der via quintana, eine Ziegelmauer auf einem Flullsteinfundament, wie auch zahlreiche Stempelziegel der AL(a) S(iliana) entdeckt. Wie es scheint, wurde auch das
Steinlager (wahrscheinlich 167 und 245) angegriffen und beschadigt, wie aus dem
Brand des Tunnes mit dem Diplom und aus dem Verbergen eines Hortes von 1170
MU.nzen hervorgeht.
Die Militarlager mit Stein- und Ziegelmauern weisen ebenfalls mehrer technische Varianten der Bauweise auf: III a. Bei den meisten wurde der agger des
Erdlagers wiederverwendet, wobei die Mauer in der opus incertum - Technik filr
gewohnlich Uber der Berme des ălteren Lagers errichtet wurde (Gilău, Buciumi,
Bologa u.a.). Der aus Holz erbaute Wehrgang stiltzte sich auf die Umfassungsmauer
und auf Pfosten, die in den agger eingelassen waren; III b. Das Militarlager von
Cil.şei ist dadurch eigenartig, dal3 es keinen agger hatte und dal3 der Wehrgang
sich auf steinerne Pfeiler oder Strebemauern stutzte, die sich in gleichen Abstanden
von 5 m wiederholten; III c. Bei den Lagern von Hoghiz, Breţcu, Drajna de Jos,
Boiţa, Slăveni stiltzte sich der Wehrgang auf eine zweite, in 2 oder 3 m Entfernung
von der Umfassungsmauer errichtete Mauer. Der Raum zwischen den beiden war
mit Erde gefi.illt. In Hoghiz und Drajna de Jos fehlen die Tor- und EcktU.rme, hingegen fand man schmalere Parallelmauern. welche Rampen wie bei Holz- oder
Erdlagern stiltzten. Tatsăchlich handelt es sich hier um eine Dbertragung in Stein
der Bautechnik des mit Holzwanden versehenen agger.
Aufgrund der Schriftquellen, wie auch der epigraphischen und archaologischen
Zeugnisse, versucht der Verfasser, die Geschichte der ala Siliana von ihrer Griindung bis zum Verlassen Dakiens zu rekonstruieren. Von den Berichten des Tacitus
ausgehend, vermutet der Verfasser, dal3 der ursprU.ngliche Name der berittenen
Einheit ala Treverorum gelautet babe; den Namen ala Siliana erhielt sie nach C. Silius Largus, ehemaliger Kommandant der romischen Truppen in Germanien zur
Zeit des Tiberius (zwischen 15 und 21 u.Z.). Bald nach der UnterdrU.ckung des
Treverer-Aufstandes und dem Tod des C. Silius (24) wurde die ala Siliana nach
Afrika, dann nach Agypten und schlieBlich nach Italien versetzt, um an der
Unterdriickung des von Iulius Vindex angezettelten Aufstandes (68) und an den
Karnpfen zwischen Vitellius und Otho (69) teilzunehmen. Zusammen mit anderen
Hilfstruppeneinheitem - vermutlich im Mai 69 - nach Germanien versetzt, beteiligt sich die ala Siliana, erst nach dem Tode des Vitellius, angefilhrt von 5.hrem
l'difekten Iulius Classicus an dem Aufstand des Iulius Civilis. Auller dem Diplom
vom J. 78 verfagen wir iiber keine weiteren Nachrichten betreffend Standort und
Stationierungszeit der ala Siliana in Germanien. Sie wurde wahrscheinlich nach
dem Kriege gegen die Chatten (83) nach Pannonien versetzt, wo sie in den Milifardiplomen der Jahre 84, 85, 98, 102, 110 belegt ist; doch kann aus Mangel an anderen epigraphischen und archaologischen Zeugnissen nicht festgestellt werden, in
welchem Lager clic ala Siliana wahrend ihres Aufenthaltes in dieser Provinz stationiert war. Von Pannonien aus nimmt sie an verschiedenen Kriegen und Feldziigen
gegen die Sarmaten, Markomannen, Sueben, Daker teii und erhălt fiir hervorra~ende
Kriegsleistungen den Ehrentitel civium Romanorum und die militarischen Auszeichungen torquata armillata und bis torquata bis armillata. Fiir die Zeiten der
Herrschaft des Trajan und Hadrian kennt man drei Prăfekten der Ala: Claudiu.<;
Paternus Clementianus, M. Vettius Latro und L. Valerius Firmus. Nach dem Krieg
von 117-118 gegen Sarmafen und Daker wird die ala Siliana nach Gilău versetzt,
wo sie das Erdlager errichtet. Aus der Zeitspanne ihrer Stationierung in Dakien sind
folgende Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten dieser Einheit erwahnt: C. Aurelius
Attilianus, und vielleicht C. Julius Pacatianus, Prăfekten, Sextus Valerius Saturninus
und. T. Aelius Paulus Dekurionen, Aurelius Fabius signifer. Aurelius Carinus cornicularius, Sabinus Verecundus duplicarius, Acilius Sabinus, Acilius Dubitatus, Aurelius Reburus, Ulpius Terentius, Bitus, Arruntius, Mucapor usw„ eques. Die meisten
Veteranen verblieben in der Năhe des Lagers und siedelten sich in der Zivi niederlassung an, andere aber gingen, aus verschiedenen Griinden, nach Gîrbou, Romă.
naşi, Buciumi. Neben der Verpflichtung, die Provinz gegen auBere und innere Feinde
zu schiitzen, hatten sie auch eine wichtige Rolle bei der Romanisierung der bodonstandigen Bevălkerung aus der Umgebung, mit der sie lange Zeit zusammenleb13 -
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ten. Die handgearbeitete Tonware dakischer Machart, die in den Wohnschichten dt>s
Erd- und Steinlagers gefunden wurde, beweist die Existenz Einheimischer in der
Năhe des Lagers oder sogar in den Cannabae selbst. Die dauernde Symbiose dl"r
einheimischen Daker mit den rămischen Kolonisten und Soldaten fiihrte unweigerlich zu einer komplexen (ethnischen, sprachlichen, kulturellen, kiinstlerischen)
Synthese, die letzten Endes eine romanische Bevălkerung hervorbrachte mit allcn
Eigenheiten der Provinz Dak.ien.
Die grol3e Zahl epigraphischer und anepigraphischer, in der Ripa Roşie
(Rotc Schlucht) gefundener Grabdenkmăler spricht fiir das Bestehen der LagerNekropole an diesem Ort, wie auch fiir eine Werkstatt zur Bearbeitung des aus
einem Steinbruch in der Năhe gewonnenen Steinmaterials.
Das Rămerlager von Gilău liegt i.iber einer ăneolithischen Siedlung dcr
TheÎJ.lkultur; iiber der Ostseite des Lagers fand man hingegen die Spuren eines
mittelalterlichen, unterkellerten Baues aus dem 15.-16. Jahrhundert, der wahrscheinlich zu der in zeitgenăssischen Dokumenten erwăhnten Burg gehorte.
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ARMATA ROMANA DIN BANAT I.
(Unităţile auxiliare)

Unul dintre instrumentele cele mai eficace ale romanizării teritoriilor
cucerite a fost armata 1• Oriunde ar fi ajuns, ostaşii aduceau cu ei limba
latină şi civilizaţia romană, lăsau în urma lor construcţii militare, edificii publice, drumuri, fiindcă soldatul, spunea împăratul Probus, trebuie
să aibe întotdeauna ceva de făcuF.
Prezenţ.a armatei romane în Banat, prin care înţelegem spaţiul geografic cuprins între Mureş, Tisa, Dunăre şi Carpaţii Meridionali, a rămas
pregnant ilustrată de numeroase castre, de o serie de termeni din domeniul vieţii militare care în graiul local au păstrat forma şi conţinutul
semantic cel mai apropiat de etimonul latin~. Cu referire directă la trupele
romane din Banat s-a scris însă puţin şi doar în legătură cu garnizoana
de Ia Tibiscum 4 • Principala cauză o constituie insuficienta cercetare arheologică a castrelor romane din Banat. Pînă în prezent, nici unul din
cele 19 castre, certe sau presupuse, n-a fost săpat exhaustiv, astfel incit
nu dispunem de informaţii sigure cu privire la datarea lor, la diferitele
faze de construcţie şi la unităţile care şi-au avut garnizoana în ele, materialul epigrafie, tegular sau litic, descoperit pînă acum neoferind jaloane
suficiente pentru a stabili cu precizie durata de funcţionare a castrelor
sau de staţionare a unităţilor militare. Ca urmare, cu privire la situaţia
Banatului în timpul dominaţiei romane sînt vehiculate încă ipoteze care
susţin că nu întregul teritoriu a aparţinut provinciei Dacia, că graniţa a
1 Col. dr. I. Ceauşescu, M. Zahari.ade, în Habitat '76, Bacău
1976, p. 65;
C. Preda, în Era Socialistă, nr. 17, 1976; F. Altheim, Le declin du monde antique
Paris, 1953, p. 270.
2 L. Homo, L"empire romain. Paris, 1925, p. 150-151.

(a dimica ..a tăria în bucăţi cu cuţitul", lat. dimico-are „a lupta, a tăia cu
trăgulă .,instrument pentru scoatl'rea prin aspirare a unui lichid din butoi'",
confecţionat din fructul unei plante din familia curcubitaceelor, Langenaria vulgaris turbinata sau popular tilv. Are tija lungă, subţire şi una din extremităţi
bombată, asemănătoare cu un vîrf de lance, lat. tragula ae, „un fel de lance la
celţi şi hispani". Poate fi adăugată şi cunoscuta baladă „Iovan Iorgovan" a cărui
tematică are ca bază reprezentările iconografice ale Cavalerului Trac, cult răspîndit
in Dacia de ostaşii de origine thraco-moesică cf. O. Răuţ, în SLLF, IV, 1978,
p. 262; I. I. Russu, în ActaMN, IV, 1967, p. 95.
4 N. Gostar. în ActaMN, V, 1968, p. 471-476; M. Moga, în ActaMN, VII. 1970,
p. 135-148; M. Moga, în Tibiscus, III, 1974, p. 129-131; I. Glodariu, în ActaMN,
Ill, 1966, p. 429-4:15; D. Protase, în ActaMN, IV, 1967, p. 41-71.
~

sabiaM;
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fost pe linia castrelor de piatră din Banatul estic sau că Banatul a aparţinut Moesiei Superior-'.
Cu toate acestea, pe baza diplomelor militare, a materialului epigrafie din IDR, vol. I şi III/1 şi a unor studii apărute pînă acum 6 •
există posibilitatea de a schiţa în linii mari imaginea, incompletă deocamdată, a dispozitivului militar roman din Banat şi a mişcării trupelor care
intrau în alcătuirea lui.
Pentru a obţine imaginea acestui dispozitiv este necesar să ţinem
seama de misiunea încredinţată grupării de forţe componente, de locul
dispozitivului în cadrul limesului roman de la Dunărea de mijloc, de
teren şi de mijloacele aferente, prin care se înţelege reţeaua rutieră utilizată pentru deplasarea trupelor, de punctele de sprijin ocupate de acestea.
Prin aşezarea sa geografică, Banatul a constituit poarta de intrare a
romanilor în Dacia7 şi a avut o deosebită importanţă deoarece, drumurile de acces spre Dacia intracarpatică treceau prin acest teritoriu 8 •
Rezultat din îmbinarea a două unităţi morfostructurale, una carpatică.
prelungită la sud de Dunăre şi alta panonică, pămîntul bănăţean a fost
dintotdeauna puntea firească de legătură între spaţiul balcano-egeean şi
central-european, articularea celor două mari regiuni geografice fiind
mijlocită de reţeaua hidrografică, care pornind din rama muntoasă ce
înconjoară depresiunea Panonică se îndreaptă spre Dunăre, atrasă de
zona de scufundare din sud-vestul Banatului, unde se concentrează ca
într-o adevărată piaţă de adunare a apelor, fapt ce îi conferă o poziţie
centrală în interiorul bazinului dunărean, transformîndu-1 într-un punct
obligatoriu de trecere, aici întîlnindu-se cîteva mari şi străvechi axe de
circulaţie.
Ţinînd

seama de această realitate geografică, trupelor romane din
Banat le revenea, fără îndoială misiunea de a asigura securitatea legătu
rilor Daciei intracarpatice cu nordul Italiei şi Peninsula Balcanică şi să
respingă, în acest scop, orice atac potenţial pornit din interiorul sacului
panonic.
In spaţiul panono-carpatin, limesul roman are forma unui U cu
flancul stîng sprijinit pe Dunăre şi avînd în faţă Cîmpia Cumaniei.
aridă şi mai joasă, cu centrul, tot pe Dunăre, între Mursa şi Viminacium.
iar flancul drept sprijinit pe Carpaţi avînd în faţă mlaştinile Tisei. Intre
cele două flancuri se conturează un intrînd de forma unui ~ac larg deschis
la nord, spre cîmpia de la poalele munţilor Matra şi Biikk în direcţia
5 O succintă prezentare la I. I. Russu, în IDR, 111/1, p. 16-18; a se vede-a !';i
punctele de vedere susţinute de D. Protase, op. cit., p. 67, şi A. Radn6ti în .11V,
XXVI, 1976, p. 214-215.
3
ij V. Christescu, Istmil; Wagner, Dislokation; G. Forni, Limes; D. Tudor, OR ,
p. 251-363; M. Macrea, ViaţaDR, p. 176-234; I. I. Russu, în Actes du JXe Congres
International d'Etudes sur les frontieres romaines, Bucureşti, 1974, p. 215-226;
D. Protase, în Actes du IXe Congres, Bucureşti, 1974, p. 227-233; N. Gudoo, în
A.cta.MP, 1977, p. 115-121; I. Szilâgyi, Teglabelyegek.
7 I. Maxim, Interviu
cu academicianul C. Daicoviciu, în .,Orizont" nr. 4,
Timişoara, 1968, p. 8.
8 F. Altheim, op. cit., p. 248.
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pasului Dukla, veche poartă de intrare în cîmpia Panoniei. Existenţa
acestui prelung intrind, din punct de vedere militar, poate fi explicată
doar prin concepţia romană de a mula dispozitivul de apărare după
formele de relief şi de a folosi obstacolele naturale. O situaţie similară
se întîlneşte la extremitatea estică a limesului din Europa, unde acesta
se sprijină cu flancul drept pe Carpaţii curburii, cu cel stîng pe Dunăre
şi Podişul Dobrogei iar cu centrul pe Podişul Getic şi Olt, lăsînd deschisă
spre nord partea de est a Cîmpiei Române şi formînd un intrînd asemă
nător cu cel panonic. Materializarea acestei concepţii necesita însă o
mare desfăşurare de forţe militare şi cu toate că împăratul Marcus
Aurelius plănuise să închidă gura sacului panonic prin crearea provinciilor Marcomania şi Sarmaţia 9 , operaţia se va înfăptui abia în secolul
al !V-lea prin construirea unui limes sarmatiae între Dunăre şi Tisa 10 .
In acest context, flancul drept al sacului panonic care constituia
limesul de vest al Daciei, între Dunăre şi extremitatea nordică a Munţi
lor Apuseni, apare alcătuit din trei sectoare: unul în Banat, altul de-a
lungul Mureşului şi altul la poalele versantului estic al Apusenilor.
Linia acestui limes lasă în faţă două obstacole naturale: mlaştinile Tisei,
reprezentînd în ansamblu, acum două secole o 1suprafaţă de 25.000 km 2 ,
care în tot cursul istoriei n-a putut fi trecută decît prin cîteva puncte 11 ,
cărora la nord de Mureş li se adaugă masivul Munţilor Apuseni, accesul
spre interior de-a lungul văilor care coboară spre cîmpia din vest fiind
barat cu valuri de pămînt 12 , iar principalele căi de pătrundere dinspre
vest, Poarta Mezeşului, Valea Mureşului şi Cîmpia Deliblata fiind apărate
de cîteva puncte tari: Porolissum, Micia şi Vrsac. Acest sistem de apărare
cu toată întinderea lui, s-a dovedit eficace şi pare că nu a cedat decît
temporar în cursul războaielor marcomanice.
S-a subliniat adeseori că limesul dacic apare cu trăsături specifice
care îl deosebesc de ceea ce se consideră în mod curent a fi un limes
clasic, .aspectul lui singular fiind determinat de particularităţile terenului 1:1. In realitate, însă, acest aspect rezultă nu atît din morfologia terenului, cit din conceptul de bază al luptei de apărare care rezerva Daciei
nu rolul unui segment oarecare din limesul imperiului, ci pe acela al
unui bastion al frontierei dunărene 14 . Ca urmare, dispozitivul realizat în
Dacia se deosebeşte de cel din alte provincii romane, şi de fapt, a
rezultat nu un simplu limes ci un adevărat sistem de blocaj al inamicului, creat prin modul de dispunere pe teren a castrelor şi drumurilor.
O examinare atentă a acestor două elemente evidenţiază o apărare organizată în adîncime, pe linii succesive, care utilizînd din plin configuraţia
reliefului şi a reţelei hidrografice poate oricînd · să-şi mute efortul de
pe o direcţie pe alta, ceea ce, utilizînd terminologia modernă, reprezintă
9
10
11

12
13

14

SHA, p. 92.

S. Soproni, în AE, 96, nr. 1, 1969, p. 43-53.
L. Someşan, în RevTr., tom. IV. nr. 1-4, Cluj, 1968, p. 246-247.
S. Dumitraşcu, în ActaMN, VI, 1969, p. 490.
N. Gudea, op. cit., p. 99.
F. Altheim, op. cit., p. 243.
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o apărare activă şi dinamică. Sistemul de apărare al Daciei, cu eşalonare
în adîncime şi bazat pe cîteva puncte de sprijin puternice, pare a prefigura soluţia adoptată în epoca tîrzie a imperiului, cu deosebire că atunci,
dată fiind penuria de efective, eşalonul întîi era alcătuit din mici detaşamente cantonate în fortificaţii de dimensiuni reduse, în timp ce eşalonul
al doilea îl constituiau mari unităţi mobile folosite ca forţă de manevră 15 •
ln Banat, dispozitivul de apărare era amplasat cu centrul în zona
de contact dintre dealurile piemontane vestice şi cîmpie, cu flancul stîng
sprijinit pe Dunăre şi dealurile Vrsacului, iar cu cel drept, mult împins
înainte şi sprijinit pe Mureş. ln faţa castrelor din sectorul central cu
puncte de sprijin tari, se întindea şesul bănăţean, acoperit de întinse
păduri de stejari, dincolo de care, la vest de linia Vrsac Deta - Sînicolaul Mare începe o vastă regiune mlăştinoasă cu o suprafaţă de cca.
6000 km 2 . Sectorul dintre Timiş şi Mureş, la vest de Lugoj nu necesita
o linie de fortificaţii, întrucît podişul Lipovei cu înălţimi pînă la 300 m,
masiv împădmit, cu văi dese şi adînci orientate perpendicular pe direcţia
de pătrundere dinspre vest, constituia un obstacol natural greu de străbă
tut. Nu este totuşi exclus ca linia de castre Vărădia - Berzovia - Tibiscum să fi fost prelungită spre nord, pe '1a poalele Munţilor Poiana Ruscăi,
pînă la Mureş, pentru a închide valea Begăi şi culoarul Lăpugelor, drumul roman de la Tibiscum prin Tincova - Sărăzani - Răchita, pînă la
Bulci, ruinele romane de la Criciova şi presupusul castru roman de
la Margina (Fig. 1).
lnfăţişarea dispozitivului roman din Banat demonstrează o judicioasă folosire a condiţiilor geografice, un deosebit simţ al terenului,
deoarece, ţinînd seama de zona mlăştinoasă care impunea direcţii obligatorii de pătrundere de-a lungul grindurilor de loess, acesta putea fi cu
uşurinţă blocat prin castrele din sectoarele Palanca Vrsac şi Sînicolau
Mare - Cenad. S-ar putea ca liniei de castre să-i fi aparţinut, parţial
cel puţin, şi sistemul de valuri din şesul bănăţean care, aşa cum este
dispus pe teren, indiferent de ipotezele avansate pînă acum, indică suficient de dar din punct de vedere militar. că a fost înălţat împotriva unui
atac dinspre vest, deoarece apărarea nu s-a organizat niciodată în faţa
unui obstacol natural, în cazul nostru mlaştinile din apusul Banatului,
ci acestea se lasă în faţa liniei de apărare pentru a face mai dificilă
înaintarea inamicului. ln plus, vestigiile romane din vestul Banatului
deşi puţin num~aoase pînă în prezent pot însă sugera existenţa unei linii
subţiri de fortificaţii din pămînt şi lemn cu rol de semnalizare, amplasate pe grindurile de loess dinspre Tisa.
Sistemul de apărare din Banat era justificat nu numai din considerente de ordin militar ci şi politic. In primul rînd, dispozitivul era
implantat într-un spaţiu unde dacii autohtoni, ale căror aşezări se întindeau pînă la Tisa 16, ajunseră în contact cu lumea romană încă înainte
i:; D. van Berchem, L'armee de Diocletien et le reforme constantinienne. Paris, 1952, p. 84-85, 100, 113.
111 L. Mărghitan, Fortificaţii dacice şi romane, Bucureşti, 1978, p. 41.
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de cucerire. In al doilea rînd, o prezenţă cit de cît statornică a sarmaţilor
în această regiune, care să reprezinte o ameninţare directă, nu poate
fi luată în considerare decît după retragerea aureliană. Puţinele vestigii
sarmatice, larg datate în secolele II-III e.n.17, atestă doar trecătoare
incursiuni în colţul de nord-vest al Banatului. De altminteri şi după
părăsirea Daciei, primii care au putut pătrunde în Banat au fost dacii
din Cîmpia Tisei de la nord de Mureş, centrul puterii sarmaţilor a fost
şi a rămas pînă la sfîrşitul secolului al IV-lea în cîmpia de la poalele
munţilor Matra, Biikk şi Zempleni. Localizarea conflictului dintre sarmaţii argaraganţi şi limiganţi în Banat 18 , este neverosimilă fiindcă vestigii
sarmatice din secolul al IV-lea nu apar la est de linia Sînpetrului German,
Bărăteaz, Deta, Vrsac, Biserica Albă; în toată cîmpia subcolinară şi
dealurile piemontane întîlnindu-se în această epocă doar aşezări cu ceramică de tradiţie dacică sau de clară factură provincială romană. Pe de
altă parte, izvoarele scrise privitoare la sarmaţi, din secolul al 11-lea pînă
în secolul al IV-lea, atestă limpede că luptele cu sarmaţii se desfăşurau
în partea de nord a Pannoniei. Marcus Aurelius şi-a avut baza de
operaţii împotriva sarmaţilor în regiunea marelui cot al Dunării, Constantius al II-lea poartă tratative cu sarmaţii în anul 359 la Aquincum, iar
Valentinianus, în anul 375, pe cînd se pregătea de război, moare de
apoplexie la Brigetio, în timpul unei convorbiri cu solii sarmaţilor.
In acest context, sistemul defensiv roman din Banat pare să fi fost
conceput în primul rînd pentru a asigura legăturile rutiere cu nordul
Italiei şi numai în al doilea rînd pentru a face faţă unui eventual atac
dinspre vest sau nord-vest. Forţele de pe flancuri aveau misiunea de a
intercepta inamicul în cele două sectoare obligatorii de trecere, oferind
răgazul necesar intervenţiei forţelor din centrul dispozitivului. Această
opinie pare a fi confirmată şi de existenţa castrelor de pe culoarul
Timiş-Cerna care avînd în faţă obstacolul natural reprezentat de munţii
Banatului, aveau în primul rînd rostul de a păzi artera rutieră Dierna Tibiscum. Castrul de la Teregova trebuia să blocheze accesul dinspre
nord în Depresiunea Domaşnea iar cel de la Mehadia să opună rezistenţă
inamicului care ar fi reuşit să depăşească Poarta Orientală sau să străbată
prin Depresiunea Almăjului. In ambele cazuri, aceste castre făceau siguranţa îndepărtată a liniei Dunării care spre vest era apărată de castrul
de la Pojejena.
După monedele descoperite la Mehadia, în cursul săpăturilor din
anii 1942-194:l, care se înşiră de la Traian pînă la Constantin I dar care
în proporţie de 720/o datează din anii 197-335 19 , s-ar putea crede că
cele două castre au fost construite mai tîrziu, probabil la sfîrşitul domniei
lui Antoninus Pius după cum pare să indice şi altarul onorific care i-a
17
lk
1

~

E. Dorner, în Apulum, IX, 1971. p. 686.
E. Chirilă. în SOIV, 2. 1951. p. 184 şi urm.
N. Gudca, în SCIV, 26, 1975, 1, p. 147-149.
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fost dedicat în anul 160 de către unitatea care a participat la înălţarea
castrului2°.
Conform materialului epigrafie publicat în !DR, vol. III/1, în componenţa forţelor romane care au staţionat mai mult sau mai puţin timp
în Banat intrau 3 alae, 9 cohortes şi 5 numeri. La acestea se mai pot
adăuga o cohortă recent identificată la Berzovia şi un număr neprecizat
de alte cîteva unităţi care ar putea rezulta din cele 12 ştampile cu sigile
a căror lectură este deocamdată incertă sau imposibilă, dar dintre care
unele ar putea indica diferite unităţi militare.
Mişcarea acestor trupe poate fi, în parte, urmărită pe baza diplomelor militare emise între anii 106-164 pentru armata din provincia Dacia
şi cu toate că numărul celor cunoscute pînă acum este redus, ele constituie
totuşi singura sursă certă pentru a fixa în timp prezenţa unei unităţi
militare. Materialul epigrafie litic este în mare parte nedatat sau datat
cu aproximaţie iar cel tegular rezultat în cea mai mare parte din descoperiri întîmplătoare, fără observaţiile stratigrafice de rigoare, nu atestă
decît faptul că la un anumit moment unitatea respectivă a participat la
lucrări de construcţii într-un punct oarecare sau că materialele tegulare
produse de unitate au fost utilizate la anumite construcţii.
Din diplomele D II şi D III (IDR I) rezultă că la anul 110 s-au
făcut lăsări la vatră de către 28 corpuri de trupă şi anume: 5 aloe,
22 cohortes şi un numerus, totalizînd un efectiv de cca. 20.000 de oameni.
Dacă se adaugă şi cele două legiuni staţionate în mod cert în Dacia,
obţinem un total de 32.000 de soldaţi, cifră care ar putea reprezenta cea
mai mare parte din efectivul armatei romane staţionată în noua provincie,
ştiut fiind că doar pe vremea lui Marcus Aurelius armata Daciei a ajuns
să însumeze 50. 700 de ostaşi21.
Dintre unităţile menţionate în diplomele din anul 110 sînt atestate
epigrafie în Banat următoarele două alae şi cinci cohortes:
I. Ala I Claudia Nova Miscellanea, la Tibiscum, unde în castru a
fost descoperit material tegular A I M 22 • Lectura propusă de I. I. Russu
pare mai verosimilă decît cele anterioare ca ala I Maurorum sau ala
iuniorum Mauretanorum. Unitatea, atestată între anii 94-105 e.n. în
armata din Moesia Superior, după sfîrşitul războaielor dacice a fost
mutată în noua provincie şi apare în diploma din anul 110. Pleacă apoi
în Orient pentru a participa la războiul cu parţii şi în anii 159/160-161
apare din nou în Moesia Superior. Staţionarea în Banat a putut fi doar
de scurtă durată între anii 106-113, pentru că este puţin probabil ca
Alte descoperiri de la Mehadia menţionează monede de la Marcus Aurelius
la Valens; cf. N. Gudea, op. cit., p. 150, nota 5. Tot de la Mehadia provine un tezaur din care au fost salvate 12 piese de la Antoninus Pius pînă Ia
~ecius; cf. E. Chirilă, I. Stratan, în StcomS, 19, 1975. p. 81-82. Un sondaj efectuat de I. Stratan în castrul şi aşezarea civilă de la Teregova a scos la iveală 30
monede de la Gallienus pină la Constantius II predominînd piesele de la mijlocul
secolului IV (Ibidem, p. 84-85).
21 M. Macrea, op. cit., p. 218.
22 IDR 111/1, p. 227, 258.
20

pînă
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după campania din Orient, să fi revenit în garnizoană la Tihiscum, unde,
între timp, s-au instalat alte unităţi, suprafaţa castrului într-o fază mai
veche excluzînd prezenţa simultană a mai multor unităţi.
2. Ala II Pannoniorum, 1a Banatska Palanka, de unde provine o
cărămidă cu ştampila unităţii 23 . Intre anii 105-106 se afla în Moesia
Superior, participă la cele două campanii contra dacilor şi conform diplomei din 110 aparţinea armatei din Dacia pînă la plecarea în Orient.
La reîntoarcere este amplasată în nordul Daciei unde este atestată de
diploma din anul 123, fiind menţionată tot acolo şi de diplomele D XVII,
D XVIII, D XIX, cijn anii 159 şi 164. Ştampila de la Banatska Palanka
poate indica fie participarea la lucrări de construcţii în timpul războaie
lor cu dacii, fie staţionarea unităţii în scurtul interval dintre cucerirea
Daciei şi plecarea în Orient.
I. Cohors I Brittonum mill. Ulpia torquata p.f.c.R., la Dierna a fost
descoperită o cărămidă cu ştampila unităţii 24 . I. I. Russu nu exclude
posibilitatea că ar putea fi şi Cohors I Brittannica mill. c. R. equitata.
In orice caz ambele unităţi au făcut parte din armata din Moesia Superior, au participat la luptele din Dacia şi au rămas aici fiind atestate prin
diploma din anul 110. La anul 123, cohors I Brittonum aparţinea armatei din Dacia Porolissensis, iar cohors I Brittannica se afla tot acolo în
anul 133. Staţionarea în Banat nu poate fi plasată decît pînă la începutul
domniei lui Hadrianus.
II. Cohors I Cretum Sagittariorum mill. equitata, cărămidă cu ştam
pila unităţii la Banatska Palanka25 . In anul 100 se afla în armata Moesiei
Superior iar în anul 110 în Dacia. In anii 159/160 şi 161, din nou în
Moesia Superior cu garnizoana probabil la Egeta (Brza Palanka). Cărămizi
cu ştampila cohortei s-au găsit la Drobeta, iar un praefectus al unităţii
este pomenit într-o inscripţie de la Apulum. La Banatska Palanka se
poate presupune că a staţionat de la sfîrşitul războaielor cu dacii pînă
pe la jumătatea secolului al II-lea, unde a rămas singura unitate după
plecarea în Or:ent a alei II Pannoniorum. Materialul tegular de la Drobeta
poate fi datat în timpul construirii podului sau în perioada cînd unitatea
se afla la Egeta şi cînd detaşamente au putut fi trimise la Drobeta
pentru lucrări de construcţii.
III. Cohors V Gallorum equitata, la Pojejerna, materialul tegular cu
ştampila unităţii şi un altar votiv pus de Q. Petronius Novatus, praefectus
al cohortei 26 . Din Moesia Superior a fost transferată în Dacia unde se
afla în anul 110. Cercetările efectuate în castrul de la Pojejena, îndeosebi
în ultimii doi ani, sugerează staţionarea neîntreruptă a acestei unităţi în
localitatea amintită mai sus21.
23

24

25
26
27

Ibidem, p. 35, 5.
Ibidem., p. 75, 52.
Ibidem, p. 36, 6.
Ibidem, p. 51, 23: p. 41, 11.
N. Gudea - O. Bozu, în Banatica, V, (sub tipar).
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IV. Cohors II Hispanorum scutata Cyrenaica equitata. La Vr5ac a
fJst descoperit un altar pus de unitate în anul 10828 • Sub Domitianus se
dla în Moesia Superior, de unde participă la războaiele din Dacia şi
unde esite iaJbesitait.ă în iaruuJ 110. PITTin 115 siaru 116/117 :pleacă in Cy'!-enaica,
\mde rămîne pînă la o dată nedeterminată 29 • In anul 159 făcea parte din
1 rmata Daciei Porolissensis. La Vrsac a staţionat cu certitudine în interYalul de timp de la cucerirea Daciei pînă la plecarea în Africa sau poate
ŞL la reîntoarcere pentru a înlocui Ala I Tungrorum Frontoniana transferată în nordul Daciei înainte de anul 133.
V. Cohors I Vindelicorum mill. c.R.p.f., la Tibiscurn, altar votiv pus
de A. Laeconius Paulinus, fost armurier al cohortei. Inscripţia este datată
în anul 211-2123°. Material tegular cu ştampila unităţii tot acolo 31 •
Placă de bronz cu numele unui ostaş din acest corp de trupă descoperită
la Vărădia 32 • Din Moesia Superior cohorta participă la războaiele cu
d 3.cii. Rămîne în noua provincie, atestată fiind prin diplomele din anii
110, 144 şi 157 în armata Daciei Superior. Se crede că la începutul secolului al III-lea a fost mutată în estul Daciei, la Cumidava. Prezenţa cohortei
la Vărădia, doar pe baza plăcuţei de bronz aparţinînd unui soldat din
această uni.tate 33 , poate fi ·considerată incertă. (O asemenea plăcuţă cu
sigla alei I Tungrorum Frontoniana a fost descoperită recent în castrul
de la Pojejena unde, se ştie sigur că au staţionat alte unităţi). In ambele
cazuri, piesele au putut fi pierdute de soldaţi aflaţi în misiune în afara
garnizoanei de staţionare a unităţii din care făceau parte. Pare mult mai
probabil că această cohortă şi-a avut garnizoana la Tibiscum după anul
106 34 , alături de ala I Miscellanea care va pleca după o scurtă staţionare
la Tibiscum, în campania din Orient.
Pe baza urmelor epigrafice lăsate de aceste unităţi se pot fixa ca
loc de staţionare următoarele castre (Fig. 2):
1. Banatska Palanka, unde a fost cantonată Ala II Pannoniorum şi
cohors I Cretum Sagittariorum. Prezenţa simultană a două unităţi în
acest castru, în perioada de început a dominaţiei romane în Dacia, se
poate explica prin funcţia de cap de pod la Dunăre în pundul unde începea principalul drum de legătură cu noua provincie şi necesitatea de a
controla prin unităţi mobile de cavalerie şi arcaşi spaţiul cu aspect de
stepă din Cîmpia Deliblatei. Cărămida cu ştampila cohortei II Hispanorum
descoperită la Banatska Palanka 35 , nu implică neapărat staţionarea unităţii în arest oastm.
2. La Pojejena unde a staţionat Cohors V Gallorum equitata, supra. aţa castmlui de 2, 7 ha corespunde cu suprafaţa maximă indicată pentru
28

29
30

31
32
13

IDR, IIl/l, p. 36, 7; p. 124, 106.
M. Zahariade, în SCIVA, 28, 1977, p. 262.
IDR, 111/1, p. 158-160, 137.
Ibidem, p. 225, 253.
~bidem, p. 110, 132.
Ibidem.

34

C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, în ActaMN, IV, 1967, p. 77, nota 10.
as IDR, 111/1, p. 36, 7.
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3 Cenad - Sînicolau ' More
•
4 Aradul Nou (castru ipotetic)
5 Berzovio - Surduc - Fîrliug
6 Pojejena
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Fig. l Eşalonarea dispozitivului de apărare în Banat (regiunile geomorfologice după V. Mihăilescu).
I,a echelonnement de dispositif romain de defense en Banat(les regions geomorfologique apres V. Marinescu).
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OizlocfJrea trupelor auxiliare romane în Banat
pe baza

materialului eprgrafic

Fig. 2. Dislocarea trupelor auxiliare romane în Banat pe baza materilalului epigrafie.
Le dislocation des trupes auxiliaires romainnes en Banat sur la baze rlu materiei epigrafique.
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cohors quingenaria, care fiind equitata avea nevoie de un spaţiu mai mare
decît o cohortă pedestră. Funcţia iniţială a castrului poate fi legată de
controlul accesului în Defileul Dunării 36 .
3. Vărădia, probabil, loc de staţionare iniţial şi pentru scurt timp
al cuhortei sau al unor subunităţi din Cohors I Vindelicorum milliaria.
Suprafaţa castrului de 2,5 ha este sub limita indicată pentru o cohortă
milliară. Castrul de aici, împreună cu fortificaţiile de la Vrsac, Dupljaja
şi Grebenac alcătuiau punctul tare al flancului stîng din dispozitivul de
apărare bănăţean. Un turn săpat recenrt de E. Iaroslavschi la „Chilii" un deal deasupra castrului, asigura legătura optică ou Vrsacul şi controlul asupra unei zone cu relief accidentat şi masiv împădurit.
4. Vr5ac, loc de staţionare pentru
Cohors II Hispanorum scutata
Cyrenaica equitata. Nu se cunosc dimensiunile castrului iar faptul că
aici a fost cantonat un corp de trupă în alcătuirea căruia intrao şi
subunităţi de cavalerie demonstrează că împreună cu trupele de la
Banatska Palanka, fortificaţia de la Vrsac trebuia să asigure controlul
asupra regiunii cu dune de nisip din Cîmpia Deliblata.
5. Tibiscum. Se pare, că iniţial, aici a staţionat Ala I Claudia Nova
Miscellanea, suprafaţa castrului apreciată la 4 ha 37 , oferind spaţiul necesar pentru o ala quingenaria şi, probabil, odată cu plecarea în Orient,
în locul ei s-a instalat cohors V Vindelicorum mill. căreia, deşi îi aparţin
eventual numeroase materiale litice, cu excepţia altarului din anul
211-212, nici unul nu poate fi precis datat şi nici pus în mod cert pe
seama acestei unităţi.
6. Dierna, loc de staţionare pentru Cohors I Brittonum mill. Ulpia
torquata sau Cohors I Britannica mill. c. R. equitata. Nu se cunosc date
exacte despre amplasamentu'! şi dimensiunile castrului. Situ area geografică,
la extremitatea dinspre aval a Defileului Dunării, impunea insă existenţa
unui punct fortificat, ca un dublet al celui de la Pojejena, mai ales că de
aici spre nord pornea drumul Dierna-Tibiscum.
Excluzînd cohorta VIII Raetorum stabilită în Banat într-o vreme
mai tîrzie, se poate considera că la anul 110 se aflau aici două alae şi
ci.nd cohorte dintre care trei miliare, totalizînd cca 5000 de oameni.
Conform uzanţelor 3 s, unităţile auxiliare formau corp comun cu o legiune,
fiind subordonate legatului acesteia, în cazul nostru legiunea IIII Flavia
care îşi avea comandamentul la Berzovia, subunităţile ei, după cum
indică răspîndirea ştampilelor furnizînd garnizoana altor castre din Banat.
Situaţia efectivelor de aici, adică 10.000-11.000 de soldaţi, era asemă
nătoare cu cea din Dobrogea, unde tot pe vremea lui Traianus, trei
legiuni aveau în subordine circa 14 cohorte şi 6 alae 39 revenind de
fiecare legiune 6-7 unităţi auxiliare.
1

38
37

38
39

N. Gudea, I. Uzum, în Banatica, II, 1973, p. 95.
M. Moga, in SecStCom., vol. I, Bucureşti, 1971, p. 386.
L. Homo, op. cit., p. 153.
E. Doruţiu-Boilă, în SCIV, 23, 1972, 1, p. 45.
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In perioada imediat următoare diplomelor din anul 110, în Banat
au loc mişcări de trupe determinate de campania din Orient, unde pleacă
ala I Miscellanea, ala II Pannoniorum de la Banatska Palanka şi cohors
II Hispanorum de la Vrfac. După terminarea războiului niciuna din
unităţi nu se mai întoarce în vechea garnizoană ci sînt amplasate fie în
Moesia Superior fie în nordul Daciei. In schimb, la Vrsac este adusă
ala I Tungrorum Frontoniana, care, alcătuită din tungri, a staţionat în
Germania de unde este mutată în Dalmaţia, iar apoi, de prin anii 80-85
pînă în 114, se află în Pannonia. De aici, după anul 114 a fost transferată
staţionînd iniţial la Vrsac unde este atestată de un epitaf pus de un
stegar al unităţii 40 • Mai tîrziu face parte din armata Daciei Porolissensis,
fiind menţionată de diploma D XI la anul 133, cu garnizoana la nord
de Someşul Mare, lingă Ilişua.
Ca urmare a acestor deplasări de trupe numărul unităţilor auxiliare
din Banat se reduce cu două alae şi o cohortă, efectivele micşorîndu-se
de la 5000 la 3500 de soldaţi, retragerea celor trei unităţi fiind compensată prin cantonarea alei I Tungrorum Frontoniana la Vrsac care ridică
din nou numărul soldaţilor la 4000. Transferul unităţilor din Banat în
Orient şi stabilirea lor ulterioară în alte garnizoane poate constitui un
argument în sprijinul ipotezei că sarmaţii, in anii 117-118, n-au reprezentat o ameninţare directă pentru Banat, operaţiile militare afectînd
doar spaţiul din nordul Pannoniei Inferior şi nord-vestul Daciei.
In timpul domniei lui Hadrianus (117-138) mişcările de trupe din
Banat se continuă şi cohors I Brittonum mill. sau cohors I Brittanica
mill. de la Dierna este transferată în Dacia Porolissensis. Tot acolo este
mutată şi ala I Tungrorum Frontoniana, ambele unităţi apărînd în
diploma D XI din anul 133 ca făcînd parte din armata acestei provincii.
In Banat rămîne doar cohors I Cretum Sagittariorum mill. la Banatska
Palanka, cohors I Vindelicorum la Tibiscum şi cohors V Gallorum la
Pojejena, unităţi care însumează 2500 de so1daţi, cifră care, dacă, aşa
cum se presupune că unitatea de Palmyreni sagittarii a fost cantonată
la Tibiscum încă din timpul lui Traianus sau începutul domniei lui
Hadrianus 41 , se putea ridica la 3000 de soldaţi. Acceptînd şi retragerea
legiunii lIII Flavia de la Berzovia, transferată Ia Singidunum în jurul
anului 118, înseamnă că, Banatul, cu o suprafaţă de 28.502 kmp., a rămas,
în timpul lui Hadrianus, cu o armată de 2500-3000 de soldaţi, ceea ce
pare puţin, chiar dacă aceste trupe ar fi avut ca misiune doar si,guranţa
circulaţiei de-a lungul principalei artere care lega Italia de Dacia intracarpatică. Totodată această reducere de efective însemna şi dezafectarea
castrelor de pe linia Banatska Palanka - Tibiscum.
Fără a se referi la situaţia creată ca urmare a transferului de trupe
din Banat, D. Frotase a susţinut că linia de castre Lederata-Tibiscum
a fost părăsită la începutul domniei lui Hadrianus, care a fost obligat să
efectueze unele modificări de graniţă în Banat, fixînd-o de-a lungul
40
41

IDR. 111/1, p. 125-126, 107.
C. Daicoviciu, L. Groza, în ActaMN, II, 1965, p. 138.
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APARTENENŢA BANAT.ULUI LA DACIA ROMt.NA

~ teritoriul cedat sarmatilor dupa A. Radnoti
~ - · - _ „ _ _ „ _ . - O.Protase
Fig. 3. Apartenenţa Banatului la Dacia romană
L'appartenance du banat a Dacia romaine.

culoarului Timiş-Cerna~ 2 (Fig. 3). Contrar acestei opinii menţionăm faptul
că, după cum arată descoperirile monetare şi ştampilele unităţilor militare din castrele de la Teregova şi Mehadia, cele două fortificaţii par a
fi construite mai tîrziu, cohors VIII Raetorum aflîndu-se la anul 129 la
Inlăceni iar prezenţa cohortei I II Delmatarum este şi ea posterioară I ui
Hadrianus. In ceea ce priveşte părăsirea castrelor, trebuie să amintim,
că deşi castrul de la Berzovia n-a fost săpat exhaustiv, rezultatele obţi
nute prin cercetările efectuate în anii 1961-1962 arată, că nu poate fi
42 D. Protase, op. cit„ p. 67: a se vedea şi opinia aceluiaşi autor
de C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, în ActaMN., IV, 1967, p. 77.
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vorba de încetarea funcţionării lui odată cu presupusa retragere a legiunii
III/ Flavia din Dacia 43 . In castru au fost clar precizate două nivele, iar
săpăturile lui Hoffinger şi von Braun, de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea,
de care s-a ţinut prea puţin seamă, semnalează în valul de pe latura de
nord a castrului urmele unor fundaţii de zid 44 ceea ce poate sugera
existenţa unui castru de piatră cu dimensiuni care nu pot fi azi precizate
şi care a avut o existenţă îndelungată. Afirmaţia se întemeiază pe materialele rezultate din săpăturile efectuate în anul 1961 cind în praetorium,
la baza unui strat gros de material tegular ars secundar pînă la vitrificare, sub o grindă de lemn carbonizată, au fost găsite resturile unei
armuri, trecute prin foc, de tipul lorica squamata cu fragmente de oase
umane arse şi ele 45 . Dat fiind că acest tip este caracteristic epocii tîrzii
a imperiului 46 se impune concluzia că indiferent de unitatea căreia aparţine purtătorul loricei, clădirile pretoriului au fost distruse în urma unui
incendiu violent produs în timpul unor lupte acerbe. Data acestor lupte
ar putea fi legată eventual de numeroasele tezaure îngropate în Banat
pe la jumătatea secolului al III-lea care sfîrşesc cu monede de la Gordian III, Filip Arabul şi Decius (Ramna, Bozovici, Orşova, Mehadia, Bocşa
Română, Cuptoare-Secu, Recaş). Deosebit de semnificative par tezaurele
de la Ramna, Bocşa Română şi Cuptoare-Secu descoperite pe valea
Hîrza:vei, în amonte ide Berz.ovia, ca,re se !Încheie ou monede de la Gordianus III şi Decius. Pare probabil că în urma acestor evenimente cohorta
III Delmatarum înalţă la Mehadia între anii 257-260 monumentul onorar dedicat împăratului Gallienus47.
Pentru o funcţie militară de durată pledează şi descoperirea recentă,
în interiorul castrului de la Berzovia, a unei cărămizi de tipul celor folosite la duşumeaua aşezată pe stîlpi de hypocaust. In colţul drept al
piesei, incizată cu un corp a'icuţit în pasta încă moale, apare sigla COXV
(Fig. 4a; 5a). Caracterul militar al siglei, deşi lipseşte litera H din abrevierea COH, este neîndoielnic deoarece litera O înscrisă în C, este o formă
frecvent întîlnită în inscripţii pe piatră sau ştampile tegulare aparţi
nînd unor unităţi auxiliare din Dacia 48 . Numărul de ordine al unităţii
este clar marcat de semnul X iar V poate să indice neamul din care au
fost recrutaţi soldaţii sau un alt specific al corpului de trupă. Deşi sînt
posibile diferite întregiri, mai probabilă pare lectura V( oluntariorum) şi
în acest caz sigla a putut fi executată de un ostaş din cohors X V oluntariorum, unitate neatestată pînă acum în Dacia dar care a existat, deşi
nu se ştie nimic despre activitatea ei, printre cele 12 cohorte de voluntari
cu număr de ordine de l1a IV 'lia. XXXII, fără însă a forma o serie continuă staţionate pe limesul din Germania, Pannonia şi Moesia. Cu toate
M. Moga, în Tibiscus, I, 1970, p. 57.
k. k. Kameralinginieur von Braun, în NUM, II, 18i2, p. 101.
is Materialul inedit se află în depozitul MJR.
4 0 D. Tudor, Arhrom, p. 152.
47 IDR, III/1, p. 105, 77.
4ll Ibidem, p. 41, 11 fig. 10; p. 107, 64; IDR II, p. 235, 603 a; p. 221, 571.
43

44
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Ştampile

militare: a. Berzovia; b. Ocna de Fier; c. Eftimie Murgu
(Rudhia) ; d. Bllile Herculane; e. Mehadia-Bil.ile Herculane.
Les estampilles mllitaires : a. Brezovia; b. Ocna de Pier ; c, Eftimie Murgu·,·
(Rudhia); d. Băile Herculane; e. Mehadia-Bll.ile Herculane.
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militare: a. Bcrzovia; b. Ocna de Fier; c. Eftimie :\Inrg'.t (R1t:l l.rh)
d. Băile Herculane; e; :VIehadia-Ilăile Herculane.
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Herculane;
e. Mehadia-Băile Herculane.
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că nu poate fi stabilită cu certitudine data cînd a staţionat la Berzovia,
sigur este că a participat la lucrări de construcţie în castru, probabil
după plecarea legiunii IIII Flavia.
Apar astfel două aspecte contradictorii, pe de o parte reducerea efectivelor militare de la 10.000-11.000 la 2.500-3.000 de soldaţi în timpul
lui Hadrianus iar pe de altă parte continuitatea funcţionării castrelor de
pe linia Banatska Palanka - Tibiscum, ilustrată deocamdată în mod
clar prin situaţia de la Berzovia. In acest context, dat fiind că retragerea
unor unităţii auxiliare din Banat rămîne certă, se poate pune întrebarea
dacă şi în legătură cu transferarea legiunii IIII Flavia de la Berzovia la
Singidunum pe la anii 118-119 exisită aceeaşi certitudine.
Intr-o lucrare recentă se afirmă că inscripţiile provenind de la Singidunum nu ne oferă datele necesare pentru a fixa anul de reîntoarcere
a unităţii în garnizoana de pe malul Dunării şi că în stadiul actual al
cunoştinţelor, se poate spune doar că lagărul legiunii nu se afla la Singidunum înainte de începutul domniei lui Hadrianus 49 , considerîndu-se că
cea mai veche inscripţie în legătură cu reîntoarcerea legiunii a IIII
Flavia poate fi plasată în epoca posterioară războaielor dacice5o. De fapt
însă, această inscripţie nu se referă în mod direct sau indirect la legiunea
IIII Flavia, Florius Victorinus putînd fi decorat şi în timpul altor răz
boaie, nu neapărat în cele cu dacii din timpul lui Traian. Dealtminteri,
această stelă funerară, Mommsen o datează larg în secolul al II-lea, iar
Domaszewski în timpul Severilor.
Cercetătorii români care s-au ocupat de legiunea IIII Flavia în
Dacia51 , pornind de la observaţia lui Ritterling, că prescurtarea FF (Flavia felix) este utilizată cel mult pînă la începutul domniei lui Hadrianus
şi că după aceea se întrebuinţează numai prescurtarea FL sau F, o consideră ca un jalon cronologic categoric şi încadrează tot materialul epigrafie litic sau tegular în care apare abrevierea F F între anii 102-118/119,
iar pe cel cu abrevierea F L sau F îl socotesc posterior. Apoi, deoarece
pînă nu demult cea mai mare parte a materialului tegular cu ştampila
legiunii era de tipul F F, au tras concluzia că activitatea unităţii în
Dacia se termină la anul 118/119 cînd a fost transferată la Singidunum52.
Observaţia lui Ritterling nu poate fi însă acceptată fără rezerve,
ca un jalon absolut, deoarece epitetul felix sau felicis este purtat de legiunea IIII Flavia şi într-o vreme mai tîrzie. La Singidunum apelativul
felicis se întilneşte pe două stele funerare, una datată probabil din prima
jumătate a secolului al II-lea, alta din a doua jumătate a aceluiaşi secol,
iar pe un altar onorific din secolul al III-lea apare legio III Flavia felix
4n M. Mirkovic, S. Du8anic, în IMS, I, 1976, p. 30.
so Ibidem, p. 59, nr. 26.

~ 1 I. Glodariu, în ActaMN, III, 1966, p. 433; D. Pretase, în ActaMN, IV, 1967,
p. 62-65.
52 I. Glodariu, op. cit., p. 435.
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Gordiana53 . Epitetul felix este purtat de legiune şi pe o inscripţie de la
Sopianae posterioară domniei lui Marcus Aurelius54.
Deşi legiunea III! Flavia este menţionată în două inscripţii din secolul
al II-lea şi al III-lea. ca făcînd parte din armata Moesiei Superior, transferarea ei la Singi,dunum la începutul domniei lui Hadrianus, cind o seamă
de unităţi auxi'liare sînt retrase din Banat nu apare justificată din punct
de vedere militar. Totodată numemasele materiale tegulare aparţinătoare
legiunii descoperite în 14 localităţi bănăţene 55 , la care se mai adaugă o
cărămidă cu ştampila unităţii descoperită într-o construcţie romană din
localitatea Eftimie Murgu (Fig. 4c; 5c), pe valea Nerei şi la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, precum şi cele 11 inscripţii pe piatră cu numele unităţii 56
implică o activitate care în timp, nu s-a putut rezuma doar la mai
puţin de două decenii.
Nu posedam pînă acum un repertoriu al materialului tegular cu
ştampila legiunii descoperit în Moesia Superior, dar dacă avem în vedere
faptul că la Singidunum pentru o perioadă de la 118/119 pînă la finele
antichităţii, cit se consideră că şi-a avut acolo garnizoana, au apărut doar
19 inscripţii litice care menţionează numele unităţii, iar în Dacia, pentru
mai puţin de două decenii, dispunem de 11 inscripţii litice, concluzia
că activitatea legiunii !III Flavia la nord de Dunăre a trebuit să dureze
mai mult decît se crede de obicei, se impune de la sine.
După conţinut şi destinaţie cele 19 monumente epigrafice de la
Singidunum se repartizează în felul următor: 5 inscripţii votive, 1 onorară
şi 13 funerare. Din cele cinci monumente votive, patru sînt puse de
militari activi şi din ele trei se datează din prima jumătate a secolului
al III-lea, una poate fi datată şi după Hadrianus iar ultima, pusă de un
veteran, nu este datată 57 • Altarul onorar se datează din timpul lui Gordianus, poate din primăvara anului 242 cînd împăratul a trecut prin Moesia
Superior5 8 • Din cele 13 inscripţii funerare, trei aparţin unor militari
activi şi sînt nedatate, una a unui fiu de militar, atribuită de Domaszewsky
epocii lui Gallienus, dar care, din punct de vedere paleografic, se aseamănă cu cele de la finele secolului al III-lea şi începutul secolului al
IV-lea59 . Restul de nouă inscripţii aparţin unor veterani din legiunea
III! Flavia din care patru sînt nedatate, una ar putea fi din prima jumă
tate a sec. al II-lea, două sînt din a doua jumătate a aceluiaşi secol, una
se datează din timpul lui Gordianus III şi alta tot din secolul al III-lea,
după anul 213 60 • Din totalul de 19 inscripţii, 9 sînt nedatate 6 1 iar din cele
datate, 6 aparţin secolului al III-lea, 1 perioadei de sfîrşit a secolului al
53
54

55
58
57

Mi
59
60

61

IMS, I, nr. 33, 34, 24.
L. Barkoczi, în ActaArchBp, XVl/3-4, 1964, p. 350.
13 localităţi sînt menţionate de D. Frotase, op. cit., p. 64, tabelul nr. 2.
Ibidem, p. 63, tabelul nr. 1, trei fiind considerate posterioare lui Hadrian.
IMS, nr. 1, 4, 9, 6, 18.
Ibidem, nr. 24.
Ibidem, nr. 28, 36, 38, 37.
Ibidem, nr. :io, 37, 39, 42, 33, 34, 35, 29, 40.
Ibidem, nr. 6, 16, 28, 30, 36, 37, 38, 39, 42.
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Iii-lea sau începutul celui următor, 2 sînt din a doua jumătate a secolului
al Ii-lea şi una eventual din prima jumătate a aceluiaşi seco1u 2 • Din aceste
date se desprind următoarele constatări: .
1. Inscripţiile votive şi onorare sînt aproape în exclusivitate puse
de militari activi sau de unitate şi cu o singură excepţie datează din
prima jumătate a secolului al Iii-lea, ceea ce poate însemna că legiunea
Jill Flavia doar în această perioadă şi-a avut în mod cert garnizoana la
Singidunum.
2. Cea mai mare pa-Me din irnscripţiile funerare aparţin unor vetemni
şi din cele datate, majoritatea se plasează în a doua jumătate a secolului
al Ii-lea sau în primă jumătate a celui următor. Dat fiind, că veteranii
puteau să se retragă după eliberare în locurile natale sau apropiate de
fosta garnizoană, faptul că au fost înmormîntaţi la Singidunum nu
poate constitui un argument decisiv pentru a fixa garnizoana unităţii în
acest oraş.
3. Din totalul de zece inscripţii datate, cele mai multe (700/o) aparţin
secolului al Iii-lea, ceea 'Ce pledează pentru o prezenţă efectivă a unităţii
la Singidunum începînd cu a doua jumătate a secolului al Ii-lea.
Ţinînd seama de incertitudinea care rezultă din examinarea inscripţiilor de la Singidunum, de mulţimea urmelor lăsate de legiunea IIII
Flavia în Banat se poate avansa ipoteza că unitatea a rămas la Berzovia pînă în jurul anului 162 cînd pentru a întării linia marelui cot al
Dunării din Pannonia, slăbită prin plecarea legiunii II Adiutrix şi a
unor detaşamente din legiunile I Adiutrix, X Gemina şi XIII Gemina în
războiul cu parţii sub Lucius Verus, este transferată din părţile noastre
la Aquincum. De altminteri, transferarea legiunii III/ Flavia la Singidunum în anul 118/119 pare puţin probabilă într-o perioadă cînd sarmaţii
din nord-vestul Daciei ameninţaseră în două rînduri, la mai puţin de un
deceniu, stăpînirea romană în noua provincie. In aceste condiţii, care au
impus crearea Daciei Porolissensis şi desigur o serie de alte măsuri
militare, în primul rînd, mutarea unităţii de la Berzovia la Singidunum
însemna slăbirea graniţei de vest a Daciei ceea ce pare că n-a fost obiectivul urmărit de Hadrianus, ci dimpotrivă, dacă aşa cum se crede, formaţiunea de Palmyreni Sagitarii este acum adusă la Tibiscum, împăratul
căutînd să întărească flancul drept al sacului pannonic.
La Aquincum legiunea III/ Flavia a rămas doar în timpul războaielor
marcomanice, după care se stabileşte definitiv la Singidunum. Un indiciu
despre prezenţa ei aici abia după terminarea luptelor din nordul Pannoniei ar putea fi şi faptul că numele la Ptolomeu, apare doar pe un manuscris care a avut ca bază a doua ediţie a Geografiei, terminată după
moartea autorului pe vremea lui Marcus Aurelius. Elemente sigure în
legătură cu data pînă la care legiunea a staţionat la Berzovia se vor
putea obţine însă abia atunci cînd va fi săpat exhaustiv praetoriul castrului şi necropola aşezării.
t;'

Ibidem, nr. 1. 4, 9, 24, 29, 40, 27, :14, 33, :3:1.
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In condiţiile create la jumătatea secolului al II-lea de mişcările
popoarelor din nordu'l Pannoniei şi Daciei, graniţa dunăreană a imperiului dobîndeşte o importanţă deosebită şi încă sub Antoninus Pius armata
romană din acest sector cuprindea 10 legiuni cu trupele auxiliare aferente, fiind de două ori mai numeroasă decît cea de pe Rin 63 •
In ansamblul măsurilor de întărire a armatei romane de la Dunăre
în timpul lui Antoninus Pius, castrele de pămînt din Dacia sînt reconstruHe în piatră 64 , în Banat se înalţă castre noi la Teregova şi Mehadia,
unde faza de pămînt nu este clar documentată şi au loc noi mişcări de
trupe. Cohors I Cretum Sagittariorum de la Banatska Palanka şi cohors
V Gallorum de la Pojejena sînt transferate în Moesia Superior unde
apar în diploma de la Guselia din anul 159/160, în locul lor fiind cantonate detaşamente din legiunea !III Flavia aflată încă la Berzovia. Prezenţa legiunii !III Flavia în Banat pînă la începutul domniei lui Marcus
Aurelius poate fi luată în considerare şi ţinînd seama de structura organizatorică a armatei romane unde o legiune cu trupele auxiliare în
subordine, care aproape că îi dublează efectivul, forma unitatea tactică
de bază comparabilă, cu o divizie modernă 65 • In cazul cînd unitatea ar
fi fost transferată la Singidunum în anul 118/119, în subordinea legiunii
XIII Gemina de la Apulum ar fi rămas mult mai multe trupe auxiliare
decît se afectau în mod obişnuit unei legiuni şi pe o perioadă mult prea
îndelungată pentru a putea fi socotită ca o măsură temporară. Acceptînd
menţinerea legiunii IIII Flavia în Banat pînă în jurul anului 162, transferul legiunii V Macedonica la Potaissa în anul 167 se poate interpreta
şi ca fiind determinat de necesitatea respectării normativelor privind
structura organizatorică a armatei romane.
In schimb, sînt aduse în Banat alte cîteva unităţi auxiliare care
pînă atunci erau cantonate în alte părţi:
1. Cohors VIII Raetorum c.R. equitata torquata, a lăsat material
tegular ştampilat la Teregova 66 şi la Mehadia 67 • Unitatea după ultimul
război cu dacii a rămas în noua provincie unde este amintită în diploma
din anul 110. La anul 129 îşi avea garnizoana în castrul de la Inlăceni,
unde pare a fi fost şi la anul 144, cînd făcea parte din armata Daciei
Superior. Se crede că pe la jumătatea secolului al II-lea a fost mutată la
Teregova unde a rămas probabil, pînă la retragerea aureliană.
2. Cohors III Dehnatarum mill. equitata c.R. pia fidelis. In secolul I
a staţionat în Pannonia şi nu este atestată documentar decît în secolul
al III-lea la Mehadia prin monumente de piatră şi material tegular cu
ştampila unităţii 67 • Prezenţa în Banat ar putea fi datată anterior anului
160 cînd probabil această unitate sau comandantul ei înalţă un altar
63 F. Altheim, op. cit., p. 273.
s4 TransAnt, 1945, p. 109-110.
85
L. Homo, op. cit., p. 153; A. Aymard, J. Auboyer, Rome et son empire,
Paris, 1967, p. 261.
se IDR, III/1, p. 120, 102; p. 137, 114.
87 Ibidem, p. 101-102, 75; p. 102-103, 76; p. 104-105, 77; p. 107-108, 81;
p. 111-112, 87; p. 119, 99, 100.
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onorific împăratului Antoninus Pius6 s. Cu certitudine, unitatea se afla
la Mehadia în timpul domniei lui Severus Alexander (222-235) cînd
cohorta dedică un altar onorific mamei împăratului 69 şi rămîne aici pînă
la evacuarea procinciei, o lespede onorifică dedicată împăratului Gallienus
confinnînd prezenţa unităţii [n castru între anii 257-260 1 0. Material
tegular cu ştampila unităţii a fost descoperit .şi la Moldova Veche 71, fapt
care poate indica prezenţa unui detaşament al unităţii în castrul de la
Pojejena situat în imediata apropiere a unui drum roman care din Ţara
Almăjului cobora direct la Dunăre. Ţinînd seama că mărimea castrului
de la Mehadia era numai de 1,6 ha ceea ce reprezintă doar jumătate din
suprafaţa afectată unei cohorte milliare, nu este exclus ca unitatea să
fi fost fracţionată în două garnizoane.
3. Cohors I Sagittariorum ra lăsat urme epigrafice la Tibiscum şi
Zăvoi pe v,alea Bistrei7 2 • Nu se .ştie nimic cert despre această unitate
înainte de a doua jumătate a secolului al II-lea 73 cînd în anul 165 este
atestată la Tibiscum printr-un altar onorific dedicat de cohortă împăra
tului Marcus Aurelius 74 • Durata staţionării la Tibiscum nu poate fi
precizată, dat fiind însă că la Drobeta, unde a fost transferată probabil
direct în Banat, cele mai vechi atestări epigrafice datează din prima
jumătate a secolului al III-lea, se poate presupune că a staţionat la
Tibiscum pînă la începutul acestui secol.
4. Cohors I Ubiorum. Material tegular cu .ştampila CI V la Tibiscum
.şi un altar votiv dedicat lui Bercule de către prefectul cohortei descoperit la Băile Herculane 75 • Pînă în anul 143 a făcut parte din armata
Moesiei Inferioare unde a staţionat la Capidava 76 • In anii 144 .şi 157
apare în diplomele eliberate pentru armata din Dacia Superior, unde se
crede, că după ce a participat la luptele împotriva dacilor liberi s-a
stabilit în partea de răsărit a provinciei, unde a fost descoperit material
tegular cu ştampila CI V B. S-a demonstrat însă că această siglă aparţine
mai curînd cohortei I Ulpia Brittonum, că pentru cohors I Vindelicorum
abrevierea este COH I VN şi nu CI V care poate fi atribuită doar
cohortei I Ubiorum77 • Se poate deci considera ca certă prezenţa unităţii
în Banat, probabil în a doua jumătate a secolului al II-lea, odată cu
războaiele marcomanice cînd cohors I Ubiorum participă nu numai la
luptele împotriva barbarilor, care pătrunseseră pînă sub zidurile Sarmizegetusei, ceea ce implică .şi căderea Tibiscumului ci, după cum atestă
68
69

1o
11
72

Ibidem, p. 102, 75.
Ibidem, p. 103, 76.
Ibidem, p. 105, 77.

Ibidem, p. 55.
Ibidem, p. 148-149, 130; p. 225, 251-252; O. Bozu, în Banatica, IV, 1977,

p. 131-133.
73

74
7s

76
77

78

D. Benea, in SCIVA, 27, 1967, p. 1, p. 82-83.
IDR, III/1, p. 149.
Ibidem, p. 225, 254; p. 86, 63.
A. Aricescu, Armata în Dobrogea romană, Bucureşti, 1977, p. 93.
M. Moga, in ActaMN, VII, 1970, p. 142-143.
H. Daicoviciu, I. Piso, op. cit., p. 163.
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materialul tegular cu sigla CI V, şi la lucrările de refacere a castrului
care a avut de suferit distrugeri importante. Cu acest prilej se pare că
s-a recurs şi la monumentele din necropola oraşului care au fost utilizate
ca material de construcţie. Lespedea funerară bilingvă, datată precis în
anul 159/16079 descoperită în dărîmăturile căzute din zidul castrului spre
şanţul de apărareso constituie o dovadă sigură că după această dată s-au
executat lucrări de refacere.
5. Cohors X Voluntariorum. Singuna urmă epigrafică descoperită
pînă acum provine din castrul de la Berzovia, unde unitatea a putut fi
cantonată numai după transferul legiunii IIII Flavia la Aquincum, la
începutul domniei lui Mal'Cus Aurelius.
6. Cohors III Thracum. Stela funerară de la Petnic 81 s-ar putea să nu
aparţină unui soldat din cohors III Delmatarum, lectura aceasta fiind
imposibilă deoarece ultima literă din cel de-al treilea rînd al inscripţiei
reprezintă clar partea superioară a literei T şi nu litera D luată în considerare probabil din cauză că în vecinătate îşi avea garnizoana cohorta
de dalmaţi. Deşi sînt posibile diferite întregiri, mai probabilă pare lectura
C(ohortis) III T(hracum), o unitate cu numele cohors III Thracum c.H.
equitata fiind cantonată pe la anul 144 în Raetia, unde probabil a reconstruit castrul de la Grotzheim 82 • Poate, în cursul mişcărilor de trupe
determinate de războaiele marcomanice să fi fost transferată temporar
în Banat. Formula Dis Manibus pledează pentru datarea inscripţiei după
anul 150 şi prezenţa unităţii este întărită de faptul că defunctul era
militar activ cu nume frecvent în provinciile occidentale ale imperiului, ceea ce exclude posibilitatea de a fi un localnic revenit temporar
pe meleagurile natale unde a decedat 82 . Locul de cantonament al unităţii nu poate fi precizat, castrul de la Mehadia cu suprafaţa de 1,6 ha
fiind prea mic şi pentru cohors III Delmatarum milliaria iar cel de la
Teregova după observaţii mai vechi nu depăşea 1,5 ha 8 ~.
Pe lingă cohortele menţionate mai sînt semnalate epigrafie în Banat
şi următoarele unităţi de tipul numeri:
1. J';umerus Palmyrenorum Tibiscensium. Unitatea este atestată la
Tibiscum unde a lăsat un foarte bogat material epigrafie, litic şi tegular,
ceea ce implică o staţionare de lungă durată. Acest corp de trupă s-a
constiuit în timpul lui Antoninus Pius 85 din formaţia de arcaşi palmyreni
cantonată aici încă de pe vremea lui Hadrianus. Prezenţa în castrul de
pe malul Timişului se înşiră cronologic pe baza insoripţiilor de la an ul
159/16QS6 , cînd apare şi epitetul toponimic, pînă la anul 211/212 87 .
w IDR, III, I, p. I96-I98, I67.
M. Moga, op. cit., p. I37.
s1 IDR, III/I. p. 12I-I22, 103.
H2 G. Forni, Limes, p. I43.
8 3 L. Bark6czi, op. cit„ p. 300, 326.
84
C. Daicoviciu, I. Miloia, în AnB, IV, fasc. 7, 1930, p. I6.
B5 M. Moga, op. cit., p. I38.
6
~ IDR, III/I, p. I96-I98, I67.
81 Ibidem, p. I57-I58, I36.
80
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2. Numeros Surorum. Un altiar votiv dedicat zeiţei Victmia de un
diin această unitai€ a fost descoperit, acum tr<ei decenii, La Kajtasov88. Unitatea ar putea fi alta decît cea cunoscută în Oltenia şi prezenţa ei într-unul din castrele de pe cursul inferior al Caraşului ar putea
fi legată de plecarea legiunii Jiil Flavia din Banat şi de războaiele marcomanice.
3. Numerus Germanorum. Cărămidă cu ştampila unităţii La Moldova
Nouă 89 . A putut fi dislocat de la Orăiştioara de Sus în timpul răziboaielor
marcomanice sau în cazul că, aşa cum se susţine de obicei, a fost adus
în Dacia abia în timpul lui Marcus Aurelius, a putut staţiona la început
în sudul Banatului, în castrul de la Pojejena.
4. Numeros Singularium. Ştampi1a unităţii pe o cărămidă descoperită
la Perriam90 • Unitatea a putut ajunge pe malul Mureşului tot în vremea războaielor marcomanice cînd pentru a respinge pe barbarii care
ajunseră pînă la Sarmizegetusa a fost necesară o importantă concentrare
de forţe recurgîndu-se în acest scop la toate unităţile cantonate în Dacia
călăreţ

intracarpatică.

5. Nwneros Maurorum Tibiscensium. Insoripţii litice votive şi onora:·e aflate la Tibiscum9 I atestă în mod sigur staţionarea unităţii în acest
ca-;tru către sfîrşitul secolului al doilea sau începutul secolului următor
pe timpul lui Septimius Severus9 2.
Ţinînd seama de aceste mişcări de trupe se poate afirma că pînă pe la
sfir\f?îtul secolului al II-lea armata romană din Banat n-a suferit reduceri
~ubstanţiale, retragerea legiunii a Jiil Flavia fiind compensată prin cantonarea unor noi unităţi auxiliare în castrele bănăţene, efectivele acestora
ridicîndu-se la cca. 7000 de soldaţi, cifră nu cu mult inferioară celei înregistrată în timpul împăratului Tra.ianus. Dacă se are în vedere şi faptul că pînă acum nu se ştie nimic sigur în legătură cu trupele care au
staţionat mai tîrziu în castrele de la Vărădia, Surduc, Fîrliug şi Cornuţel,
• unde o secţiune de verificare, trasată recent, demonstrează dar, că acest
castru a fost construit din piatră şi că a avut, se pare, dimensiuni mai
mari decît cele acceptate în trecut, s-ar putea chiar susţine că efectivele
romane din Banat au rămas aproape de aceeaşi tărie pînă către finele
secolului al II-lea.
Situaţia apare însă mai puţin dară după această dată cînd în mod
cert nu sînt atestate în Banat decît cohors I Vindelicorum, Numerus
Palmyrenorum Tibiscensium, Numerus Maurorum Tibiscensium la Tibiscum
şi cohors III Delmatarum la Mehadia. Frămîntările iscate de instaurarea
dinastiei Severilor au determinat probabil importante mişcări de trupe,
care, însă, nu pot fi urmărite pe baza ştampilelor tegulare deoarece,
teritoriul Banatului nefiind afectat de atacuri barbare, unităţile miliIbidem, p.
Ibidem, p.
oo Ibidem, p.
9 1 Ibidem, p.
02 N. Gostar,

88
89

33-34, 2.
55.
243.
172-173, 147 îndoielnică; p. 181-182, 156; p. 203-204, 172.
în ActaMN, V, 1968, p. 467.
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tare cantonate aici n-au avut de executat lucrări de refacere sau extindere a castrelor. Mişcarea trupelor s-a continuat şi în timpul lui Severus
Alexander cînd ,contingente de la Dunăre au fost trimise ca întăriri
în Mesopotamia93 şi s-au amplificat în timpul anarhiei militare dintre
anii 235-268. Necontenitele lupte dintre generalii pretendenţi la conducerea Imperiului roman au impus frecvente deplasări de trupe şi au
creat o stare de nesiguranţă generală, mai ales, că armata de la Dunăre
a avut de jucat un rol important în toată această perioadă. Luptele care
s-au purtat în apropierea Dunării bănăţene şi incursiunile barbarilor
care au încercat să profite de această situaţie sînt clar reflectate de cele
10 tezaure monetare îngropate în Banat între anii 235-254, care se
termină cu monede de la Severus Alexander, Gordianus III, Philip Arabul,
Decius, Trebonianus Gallus 94 . Faptul că ele au fost descoperite la Băile
Herculane, Berzovia, Ramna, Borlova, Bozovici, Bocşa Română, Recaş,
Cuptoare şi Orşova, acoperind întreaga întindere a Banatului din cîmpia
de vest pînă în zona montană, denotă că ascunderea lor a fost determinată de cauze care au acţionat asupra întregii regiuni şi în aceeaşi perioadă de timp. Din cele 10 tezaure, 7 se încheie cu monede emise între
anii 249-254, iar un al unsprezecelea tezaur descoperit la Biled se termină cu monede de la Claudius II Goticul (268-270).
In acest timp au loc şi importante prefaceri de ordin militar, tot
mai clar apărînd dinstincţia între trupele locale de graniţă şi armata
de campanie alcătuită din vexilaţii lJUate de la diferite legiuni şi dintr-'un
important corp al cavaleriei. Această armată nu mai este legată de lagăre stabile, ci îl urmează pe împărat pe diferitele cîmpuri de luptă,
fiind un instrument al puterii centrale contra uzurpatorilor sprijiniţi de
trupele de la graniţă95 • Acest sistem consacrat de Gallienus avea ca scop
să şteargă particularităţile regionale pregnant ilustrate de odinioară. In
practică noua organizare însemna fragmentarea legiunilor şi o permanentă mişcare de trupe. Unităţi alcătuite din soldaţi provenind din legiunile V Macedonica şi XIII Gemina sînt amintite pe timpul lui Gallienus
la Poetovio şi din legiuni cantonate în Germania şi Britania la Sirmium96 •
O cărămidă cu ştampila LEG V M ET XIII G M descoperită în castrul de la Mehadia97 indică prezenţa unei asemenea unităţi şi la nord
de Dunăre. Deoarece la Mehadia îşi avea garnizoana ::ohors III Delmatarum, care într-o inscripţie din anii 257-260 apare cu epitetele Valeriana
şi Gallienae 98 , se poate presupune că unitatea constituită din soldaţii celor
două legiuni a staţionat aici după această dată, probabil, după ce cohorta de dalmaţi a fost încorporată armatei de campanie de către AureliaF. Altheim, op. cit., p. 354.
D. Frotase, în SCN, II, 1958, p. 254; p. 264, nota l; PC, p. 184.
95 Fr. Altheim, op. cit., p. 309.
98 IstRom, I, 1960, p. 462.
9 7 IDR, 111/1, p. 120, 102.
os Ibidem, p. 105, 76.
93
94
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nus şi a plecat în Orient pentru a participa la luptele 1contra Palmyrei.
In acest caz ştampila de la Mehadia ar putea reprezenta o dovadă, ală
turi de altele, că o mare parte din Banat a aparţinut în continuare Imperiului roman şi după anul 271, an căruia, ţinînd seama de ultimele descoperiri arheologice din Banat, nu i se mai poate acorda importanţa din
trecut99•
In legătură cu unităţile romane auxiliare din Banat, trebuie luat în
consfO.erare .şi materialul tegular cu siglele M I D, M A S Y,
E P,
PC H, AR F, T LV, descoperit la Tibiscum, Criciova, Zăvoi, Bolvaşniţa,
care par să aparţină unor unităţi militare necunoscutet 00• La aceasta se
mai adaugă o cărămidă cu ştampila AR F (Fig. 4 b; 5 b) descoperită recent
la Ocna de Fier în ruinele unei construcţii situate în apropierea minelor
şi o ţiglă cu .ştampila AD SU (Fig. 4 e; 5e), aflată în depozitul muzeului
din Băile Herculane printre materialele provenite de la Mehadia. Ipoteza
că toate aparţin unor producători particulari pare puţin verosimilă deoarece multe dintre ele au fost descoperite în construcţii cu caracter militar. Pe de altă parte unele dintre ele ar putea data din perioada de
sfîrşit a secolului al III-lea şi începutul celui următor, ele aparţinînd
unor unităţi militare din timpul lui Diocletian, care a intreprins o adevă
rată campanie de construcţii la Dunăre şi a făcut trei călătorii de inspecţie în zonă. Aşa de pildă, sigla PC H ar putea fi citită pedites classis
IIistrica, iar faptul că această ştampilă este cunoscută la Pojejena, Berzovia şi Tibiscum ar putea indica drumul parcurs sau garnizoanele succesive ale unităţii de infanterie aparţinînd flotei dunărene.
Sigla MI D ar putea fi citită milites primi Diocletiani iar ştampi
lek· care încep cu A ar putea indica unităţi de tipul auxilia din perioada
tetrarchiei care nu apar în Notitia Dignitatum.
Deşi cercetările arheologice privitoare la perioada postaureliană în
Banat sînt abia la început, din datele cunoscute pînă acum, rezultă clar,
că acest teritoriu a continuat să facă parte din lumea romană ceea ce
implică fără îndoială şi o prezenţă militară efectivă, aceasta încadrîndu-se în efortul din timpul tetrahiei de a restabili vechile graniţe ale
imperiului, fapt confirmat de expresia „Dacia rrestituta" şi de împingerea
hotarelor Germaniei şi pînă la izvoarele Dunării1°t.
Menţinerea unităţilor militare romane la nord de Dunărea bănăţeană
şi după anul 271 a fost fără îndoială o realitate care în ceea ce priveşte
spaţiul şi timpul urmează a fi clar definită în viitor.
Oricum însă, prezenţa unităţilor auxiliare romane în Banat pînă la
retragerea aureliană rămîne efectivă şi numărul mare de ostaşi romani
I. H. Crişan, în Era socialistă, 10, 1978, p. 30.
M. Moga, în ActaMN, VII, 1970, p. 145-147.
101 p,megericii latini, IV (8), în lzvlstRom, II, 1970, p. 81; I. H.
p. 30; N. Gudea, Cornea, Reşiţa, 1977, p. 75-76, nota 56.
99
100
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cantonaţi în acest spaţiu a constituit principalul factor în romanizarea
Banatului, care păstrează, poate mai mult decît alte provincii istorice
româneşti, amintirea acestei perioade în limbă şi toponimie.

OCTAVIAN

RAUŢ

-

OVIDIU BOZU

L'ARMEE ROMAINE EN BANAT (I)
(LES UN'ITEs AUXILAIRES)

(Re sume)

Situe par sa position geographique, dans la voisinage imrn(·diat des
quellues regions intensivement romanisees anterieurement: Panonnia Inferior et
Moesia Superior, en disposant d'un dense reseau de camps fortifies dans lesquels
stationnaient des importantes effectives militaires et etant traverse de routes qui
relient l'interieur de la province Dacia avec le nord de l'Italie, le Banat a eu un
role important dans le proces de romanisation.
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CU PRIVIRE LA TRANSFERAREA LEGIUNII A IIII-A FLA VIA FELIX
DIN DACIA IN MOESl:A SUPERIOR"

Legiunea a IIII-a Flavia Felix este una din puţinele trupe de acest
fel din Dacia a că1·d istorie şi activitate la nord de Dunăre a constituit
obiectul cercetării diferitelor 'Studii.
Referki la perioada cîn:d legiunea a IIII-a Flavia felix a staţionat
în Dacia s-au făcut cu diferite prilejuri de E. Ritterling 1, R. Syme 2 • In
literatura de specialitate din ţara noastră o serie de studii şi articole
datorate lui C. Daicoviciu 3 , M. Macrea 4 , N. Gostar5, I. Glodariu 6 , D. Protase7 fac referiri la atestările epigrafice ale legiunii în spaţiul nord-dună1·ean. Mai recent, studiile lui I. Glodariu şi D. Protase au încercat o
prezentare exhaustivă a tuturor inscripţiilor lapidare şi tegulare ca şi a
unor mărturii arheologice ce documentează prezenţa legiunii în Dacia.
Cu această ocazie au fost identificate o serie de centre în care au apărut
ştampile ale legiunii ce atestă activitatea acestei unităţi în Dacia.
ln cele ce urmează încercăm să aducem în discuţie cîteva probleme
privind răstimpul în care legiunea a staţionat în Dacia şi mai ales aceea
a datei cînd legiunea a fost retrasă în provincia sud-dunăreană.
Jn genere, ca dată a stabilirii legiunii a IIII-a Flavia felix în spaţiul
nord-dunărean se consideră anul 102, după încheierea primului război
cu dacii, cînd o parte din regatul dac al lui Decebal a intrat sub ocupaţia
armatei romane. De asemenea, există părerea aproape unanimă că staţio
narea legiunii în Dacia se încheie în anii 118 '119 8 • S-a presupus însă de
• Comunicare prezentată la Sesiunea ln memoriam Constantini Daicoviciu
martie 1978. Mulţumim prof. H. Daicoviciu pentru sugestiile şi obsercare au permis îmbunătăţirea lucrăl'ii de faţă.
1 E. Rittcrling, sv. Legio, în RE, XII, 1925, 1540-1544.
2 R. Symc. The first garrison of Trajans in Dacia, în Laureae Aquincensis,
DissPann. I, Budapest, 19:!8, p. 267, reeditat în Danubian Papers, Bucharcst, 1974,
p. 84-110.
3 C. Daicoviciu, în Dacia, I, 1924, p. 225; Idem, în Dacia, III-IV (1927-1932),
1933, p. 541-542.
4 ViaţaDH. p. 182-183.
5 N. Gostar, în Analele ŞtiinţiJice ale Univ. Al. I. Cuza. laşi, secţia III
(istoric), XI, 1965, p. 2 sq; Idem, în AIIA „A. D. Xenopol", XIII, 1976, p. 5:!-69.
o I. Glodariu, în ActaMN, III, 1966, p. 429-4:!5.
1 D. Protase, în ActaMN, IV, p. 47-70.
"- E. Ritterling, op. cit. 1544; ViaţaDR, p. 182-18:!; I. Gloda!'iu, op. cil.,
p. 429-4:!5; D. Protase, op. cit., p. 47 ~i urm.
Caransebeş vaţiile făcute
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unii cercetători
părăsi Dacia în

ca B. Filow, A. v. PrerneI"Stein şi alţii că legiunea a putut
anul 113 sau chiar 114, fie pentru a participa la campania
din Orient împotriva parţilor, fie pentru a fi retrasă în Moesia Superior,
la Singidunum9 •
In cercetarea activităţii legiunii a !III-a Flavia felix în Dacia ar
trebui să se ţină cont de două perioade: prima cuprinzînd răstimpul pînă
la formarea provinciei şi al doilea corespunzător stabilirii legiunii în
sud-vestul Daciei la Bersobis de unde unitatea va fi transferată apoi în
provincia vecină, chiar dacă pînă acum delimitarea cronologică a celor
două perioade nu este îndeajuns de certă.
Participarea legiunii a IIII-a Flavia felix la primul război dacic din
anii 101-102 este certă, întrucît la această campanie au participat majoritatea trupelor din Moesia Superior şi în primul rînd legiunile: IIII
Flavia felix şi a VII-a Claudia pia fidelis. Recent, regretatul prof. N. Gostar a avansat o ipoteză ingenioasă şi interesantă şi, anume că în armata
de ocupaţie ce a staţionat la nord de Dunăre, alături de legiunea IIII
Flavia ar fi făcut parte şi legiunea a XIIII-a Gemina şi cîteva trupe
auxiliare. Pentru legiunea a XIII-a Gemina atestări certe sînt doar ştam
pilele din castrul de la Slăveni, cercetat de prof. D. Tudori 0 , în schimb
ştampilele descoperite pe teritoriul Banatului aduse în sprijinul ipotezei
sale pentru a argumenta staţi<lnarea legiunii a XIII-a la nord de Dunărea
se pare că sînt de dată tîrzie, în orice caz după formarea provinciei
Dacia 11 • Comparindu-se două diplome militare ale Moesiei Superior din
anii 100 (CIL, XVI, 46) şi 103/107 (sau 105/106 cum susţine prof. N. G<lstar,
CIL, XVI, 54), se ajunge la concluzia că în ultima diplomă există un
număr mult mai mic de trupe auxiliare decît în prima, ceea ce înseamnă
că acele trupe nu se aflau pe teritoriul provinciei Moesia Superior. Cele
13 trupe auxiliare ar fi fost: ala I Claudia nova miscellanea; cohortele:
I Antiochiensium, II Brittonum Macedonica, V Gallorum, I Flavia Hispanorum millaria, II Hispanorum, V Hispanorum, I Thracum c.R., V Thraoum, I VindeUcorum c.R. Trupele auxiliare au format împreună cu cele
două legiuni armata de campanie - aflată sub comanda lui Longinus.
In răstimpul celor două războaie daco-romane nu se cunosc (cu excepţia
ştampilel<lr legiunii a IIII-a Flavia de la Drobeta) ştampile ale trupelor
menţionate mai sus, care se pot data cu certitudine în anii 102-105.
Castrele în care au staţionat aceste unităţi militare au fost desigur castre
9
B. Filow, Legionen p. 66-67 presupunea participarea legiunii a IIII-a Flavi;i
felix în Orient şi deci prin aceasta retragerea ei din Dacia ar fi avut în anii 113/1 H
A. v. Premerstein, în Bayerisches B, 1934, p. 34 sq apud R. Syme, în Danubi(m
Papers, p. 96-97; lucrarea nu ne-a fost accesibilă.
10 0ZtR4, 1978, p. 123.
11
Ştampilele descoperite Ia Cenad, Sînnicolaul Mare ce menţionează o scrie
de şefi de officina ai legiunii: Aur. Godes, Aur. Demeter, Aur. Adventinus se
d~tează în a doua jumătate a secolului II (IDR, III/1, p. 242-244); Dierna (ştam
pilele se datează în secolele III/IV cf. D. Benea, în ActaMN, XIII, 1976, p. 205-210)
Praetorium (Mehadia, sec. III); VrSa.c (leg. XHJ G/Annius Saturninus; sec. Ul;
cf. !DR, III/I, 128).
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de pămînt, cum ar fi cele de la: Schela Cladovei, Zăvoi, Bersobis, Tibiscum, şi probabil cel de pe locul viitoarei Colonia Ulpia Traiana Augusta
Dacica. Precizarea unităţilor din fortificaţiile mai sus menţionate este o
problemă delicată şi greu de stabilit pe baza mărturiilor epigrafice existente şi din acest punct de vedere ipoteza lui N. Gostar trebuie acceptată
cu rezerva cuvenită.
In spaţiul nord-dunărean, respectiv pe teritoriul Banatului, sudvestul Transilvaniei, nord-vestul Olteniei există o serie de atestări ale
ştampilelor legiunii IIII Flavia felix. Numele legiunii apare abrevia:
astfel: LEG(io) III! F(lavia) F(elix), în mai multe variante ce sînt determinate de forma literelor sau a cartuşului. Asemenea ştampile apar cu
deosebire pe teritoriul Banatului.
De fapt, într-o primă perioadă pînă la izbucnirea celui de al doilea
război cu dacii, activitatea constructivă a legiunii III! Flavia relix
poate fi identificată prin ştampile, doar la construirea podului de la
Drobeta, după cum menţionam 1 2. In rest, castrul sau castrele în care
au staţionat unităţile legiunii au fost construite din pămînt, iar celelalte
lucrări militare, drumuri, etc. efectuate între 102-105 de legiune nu
păstrează urme scrise pe piatră sau alit material de construcţie. Legiunea
IIII Flavia felix se pare că a avut un sediu de bază, ce trebuie căutat
undeva pe locul viitoarei Ulpia Traiana. O inscripţie menţionează în
cariera lui C. Cassius Silvester funcţia de praefectus castrorum, calitate
în care a primit dona militaria în războiul dacic al lui Traiant3. Inscripţia
nu aminteşte decît un singur război dacic ceea ce dovedeşte că se referă
probabil la primul, cel din anul 101-102. Probabil că sediul general al
legiunii a fost într-un mare castru de pămînt avînd poate numai principia
ridicată din piatră. De fapt, încă mai de mult prof. C. Daicoviciu a presupus că după primul război cu dacii pe locul viitoarei Sarmizegetuse
romane din Ţara Haţegului ar fi staţionat armata romană după încheierea tratatului cu Decebal1 4 •
După formarea provinciei Dacia în anul 106, cartierul general al
legiunii a rămas pentru doi ani pe locul unde în anul 108 a fost înfiinţată
Colonia Ulpia Traiana 15 • întemeierea Coloniei s-a făcut prin colonizai e
efectivă (deductio) din veterani ai legiunilor a XIII-a Gemina şi a IIII-a
Flavia felix şi ale altor unităţi similare16 . Ea a fost întemeiată de guver12 D. Protase, op. cit., p. 68-70; D. Tudor, Podurile p. 140.
"' CIL, XI, 5696.
'" C. Daicoviciu, în Dacia, I, 1924, p. 225.
15 N. Gostar, în Apulum, IX, 1971, p. 318-320; H. Daicovioiu, în Pontica. IX,
19î6, p. 59-60; N. Branga, Formae Coloniae Sarmizegetusae, în Aspecte şi permanenţe traco-romane, 1978, p. 80-87 identifică forul Coloniei dacice cu principia
unui castru de legiune.
16 Pentru veterani ai legiunii stabiliţi la Sannizegetusa vezi: CIL, III, 1480;
C. Daicoviciu, în ACMIT, II, 1929, p. 313, lectură revizuită de I. Pisa, în Sargetia,
XI-XII (1974-1975), p. 73, nr. 25.
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natorul provinciei Deicimus Terentius Scaurianus 17 . Pomeriul no~l1:1i ~raş
a avut forma unui patrulater de 600X540 m, el a urmat probabil mcmta
castrului legiunii a IIII-a Flavia. Se pare că principia castrului a devenit forum şi palat al augustalilor, aici, s-au descoperit multe ştampile
ale legiunii1s. Cazuri similare sînt cunoscute şi cu ocazia întemeierii coloniilor: Emona, Poetovio etc.1 9 • Prin înfiinţarea acestui oraş legiunea a
1111-a Flavia felix a fost transferată în vestul Daciei în castrul Bersobis.
Această fortificaţie mare de pămînt a fost ridicată probabil în răstimpul
dintre cele două războaie dacice.
Care sînt unităţile militare ce au staţionat aici înainte nu poate fi
precizat şi din lipsa unor cercetări sistematice de anvergură. De fapt,
în anii 102-105 este greu de crezut că unităţile militare au ridicat
construcţii din piatră şi cărămidă. Planul castrului de la Bersobis publicat
de B. Milleker a suferit puţine modificări în urma cercetărilor arheologice
efectuate pînă acum 20, s-a precizat că porta praetoria este îndreptată
spre vest deci spre barbaricum fiind amplasată pe latura scurtă a castrului (490 X 410 m)2 1• Construirea în piatră a pretoriului are loc probabil
după anul 108. Legiunea a IIII-a Flavia felix a fost dislocată în vestul
Banatului datorită unor posibile conflicte cu sarmaţii iazygi. O inscripţie
descoperită la Vîrşeţ dedicată lui Mars Ultor de către cohors II Hispanorum este poate o reflectare indirectă a conflictelor ce-au loc la graniţa
de vest a Daciei. Inscripţia este datată în anul 108 22 • Indiferent de cauza
care a determinat transferarea legiunii a IIII-a Flavia Felix în vestul
Daciei, la Bersobis (conflictele cu sarmaţii iazygi sau simplul fapt al
stabilirii coloniei Ulpia Traiana pe locul castrului legiunii) organizarea
militară a vestului Daciei poartă amprenta acestei legiuni.
Majoritatea fortificaţiilor din Banat unde apar ştampile ale legiunii
au fost ridicate în perioada următoare formării provinciei Dacia. Prezenţa
i;itampilelor legiunii într-o serie de localităţi dispuse în spaţiul dintre
Dunăre şi Mureş atestă participarea unor detaşamente la diferite lucrări
edilitare. Astfel, legiunea este documentată la: Aradul Nou, Ad Mediam
(Băile Herculane), Arcidava (Vărădia), Banatska Palanka, Bersobis, Bocşa
17
CIL. Ilf, 1443; Ex auctoritate Imp(eratoris) Case(aris) divi Nervae f(ilii)
Nervae Traiani Augusta, condita Colonia Dacica per Decimum Terentium Scaurianum leg(atum) cius pr(o) pr(aetore).
' 8 C. Daicoviciu, în Dacia, I, l!f24, p. 230; Numeroase ştampile ale legiunii a
IIIl-a Flavia Felix au apărut ~i în amfiteatrul roman (cf. C. Daicoviciu, în Dacia,
III-IV, 1927-1932, p. 551 sq.). In acelaşi timp nu poate fi exclusă posibilitatea
('a la construirea primelor edificii publice ridicate în noul oraş să fi participat
~i detaşamente ale legiunii a IIII-a Flavia felix. Cărămizile cu ştampila legiunii
atestate în diferite puncte denotă utilizarea materialului de construcţie fabricat
ele această unitate.
19 N. Gostar, op. cit., p. 321.
20 B. Milleker, Delm.
21
D. Frotase, op. cit., p. 50; M. Moga, în Tibiscus, I, 1972, p. 51-56; F. MedeJeţ R. Petrovsky, în Tibiscus, III. 1974, p. 133-136.
22
CIL, III, 6273 = IDR, 111/1, 106: Marti U(ltori) /pro salu(te) Imp(eratoris) /
Caes(aris) d(iv1i) f(ilii) Nerv(ae) / Traian(i) Germ(anici) Dac(ici) po(ntificis) max(imi)
tr(ibuniciae) p(otestatis) XII/ co(n)s(uli) V coh(ors) II His(panorum). (a. 108).
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Română, Denota, Kuvin, Pancevo, Pătaş, Pojejena, Rudăria, SuPduc, Tibiscum23. In acelaşi timp, prezenţa unor ştampile ale legiunii la Reea,
Grădiştea Muncelului poate şi Micia (Veţel), unde de fapt nu este cunoscută decît o inscripţie ridicată de un centurio Q. Licinius Macrinius
·4eului I.O.M. Heliopolitamus (CIL, III, 1353) fac dovada existenţei unor
detaşamente în jurul Capitalei noii provindi 24 . Astfel o inscripţie votivă
descoperită la Ulpia Traiana a fost deidiicată „Eponabus et Campestribus··
de către un centurio al legiunii M. Calventius Viator, care îndeplinea
funcţia de exercitator equitum singularium al guvernatorului provinciei
C. Avidius Nigrinus 25 • Existenţa lui M. Calventius Viator la Ulpia Traiana
cu funcţia de instructor al gărzii private a guvernatorului denotă prezenţa în continuare în acest loc a unei unităţi a legiunii a IIII-a Flavia Jelix.
Comanda legiunii a IIII-a Flavia în prima perioadă respectiv în anii
106-108 o deţine T. Iulius Maximus Manlianus, după ce avusese în
prealabil comanda legiunii I Adiutrix 26 . In orice caz este posibil ca în
timpul comandei sale să fi avut loc trecerea legiunii în noul sediu din
sud-vestul Daciei.
Intensa activitate depusă de detaşamentele legiunii a IIII-a Flavia
alături de o serie de auxilii a contribuit în mare parte la organizarea
sistemului defensiv din această parte a provinciei, constînd nu numai din
fortificaţii, ci şi din căi de comunicaţie, necesitate primordială în organizarea militară a unei provincii. In tot acest spaţiu dintre Dunăre şi
Mureş au fost dispuse unităţile legiunii.
Organizarea militară astfel concepută a fost considerată ca cea mai
potrivită şi sigură pentru teritoriul nord-dunărean. In acelaşi timp în
anii ce urmează după 106, la graniţele provinciei triburile barbare erau
liniştite în parte datorită promisiunilor făcute de împăratul Traian. In
acest context încep în anul 112 pregătirile pentru războiul din Orient
cu parţii 27 •
23 I. Glodariu, op. cit.; mai c;.>nplet la D. Frotase, op. cit. La aceste localită~i
se adaugă descoperirea unor ştampile la Vărădi'a de către E. Iaroslavschi care ne-u
permis includerea lor în acest catalog şi un exemplar fragmentar păstrat în colec~ia
MB de I.a Rud1iria (jud. Caraş-Severin, încă inedit.
24 N. Gostar, în Analele Ştiinţifice ale Univ.
Al. I. Cuza. Iaşi, secţia Ilf,
XIX. 1973, 2, p. 255 sq.
25 CIL, III, 7904; Acelaşi personaj este apoi centuria în legiunea a V Macedonica (AE, 1915, 42, Gerasa).
2H pentru cariera sa vezi: CIL, XII, 3167; XVI, 164 (a. 110); L. Petersen, PIR 2 •
IV, :1, p. 238, nr. 426; AlfOldy, Fasti Hispaniensis, p. 44-45; R. Syme, op. cit„
p. 99 presupunea comanda sa în cele două legiuni între anH 109-112, dar prin
addenda arată că, cariera sa în legiune trebuie să fi avut loc pînă în vara anului
108, pentru că în anul 110 este deja guvernatorul Pannoniei Inferior (el'. CIL, xvr,
146) preluînd funcţia de la vi.Harul împărat P. Aelius Hadrianus.
27 F. A. Lepper, Trajan's Parthian War, Oxford, 1948; J. Guey, Essai sur la
guerre parthique de Trajan (114-117), Bucure~ti, 1937, Bibi. Istros, ll; E. Hitterling, sv. Legio, în RE, XII, 1925, 1284-1286.
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fo armata de campanie formată din corpurile expediţionare ale provinciilor dunărene au partidrpat o serie de trupe auxiliare şi chiar legiuni
întregi.
Fronto (Principia historiae, II, p. 204) aminteşte că Traian a luat în
armata de campanie ,trupe încercate care trecuseră prin răZJboaiele dacice
(„in bellum profectus est cum cognitis militibus hostem Parthum contemnentibus sagittarum ictus post ingentia Dacorum falcibus inlata volnera
despicatui habentibus ... "28).
Vexilaţiile tuturor provinciilor dunărene din care nu lipseau cele
din Dacia s-au îndreptat spre Orient, unde au fost concentrate pentru a
ierna în Asia Mică 29 • Astfel, acum este retrasă din Dacia şi legiunea I
Adiutrix. Sediul ei în Dacia nu este prea bine precizat, deşi mărturiile
epigrafice cunoscute ale legiunii au fost descoperite la Apulum 30 ; în
schimb ştampile ale legiunii nu sînt cunoscute pînă acum din descoperirile arheologice exceptînd menţiunea făcută de Zamosius la începutul
secolului XVII cu privire la o ştampilă a legiunii de la Cluj3 1 • Participarea
legiunii I Adiutrix la campania împotriva parţilor este certă. Din provincia Moesia Inferior au fost retrase legiunile I Italica şi V Macedonica
ou toate efectivele lor, iar un tribun al legiunii a XI-a Claudia, L. Paconius
Proculus a deţinut comanda auxiliilor din Dacia şi Moesia Inferior formate îndeosebi din unităţi de cavalerie (praef. vexillationum equitum
Moesiae inferioris et Daciae euntium in expeditione Parthicum .. .)3 2 . Nu
există nici o mărturie epigrafică care să ateste participarea unor vexillaţii
din celelalte legiuni dacice: a IIII....a Flavia felix şi a XIII-a Gemina.
Din provincia vecină, Moesia Superior singura legiune cunoscută în
provincie: a VII-a Claudia p.f. participă cu toate efectivele ei, la această
campanie. O inscripţie în limba greacă descoperită mai de mult la Thyatire în Lidia menţionează legiunea alături de alte trei: I Italica, IIII Scythica şi a V-a Macedonica, care se aflau încartiruite în provincia Galatia
în iarna anului 113/11433 • Inscripţia pomeneşte cele 4 legiuni în legătură
cu impozitele instituite în provincie pentru aprovizionarea trupelor. Este
o dovadă sigură că întreaga legiune a participat în campanie. In orice
caz legiunea s-a aflat în Orient în tot cursul războiului cu parţii, respectiv în anii 114-117. O inscripţie menţionează un tribun al legiunii
C. Valerius Rufus care a fost trimis în Orient cu o vexilaţie pentru a
~B Izv. IstRom„ p. 531-532.
~n J. Guey, op. cit„ p. 50.
~ 0 ViaţaDR, p. 183; CIL, III,
31 ViaţaDR, p. 183-184.
32

CIL, III, 32933

=

1004, 1008; 981.

ILS, 2723.

AE, 1939, 132: znN I IOI:r TIOI: I:ETIA I:EKOr I IlpATMATE

TOMENO~ EN
EIIAPXe:tlX °'(IX I A<X TCIX IIAPAXEIAI:TIKOMII: AErtc.>Vc.>V e: µix I xe: AONIK HI: KAI z.
KA. IIII:THI: E ucre:[3our; I KAI t:. I:Ku6 IKHI: KAI A ITAAIKH:E TO µvl]µe:t ION :EA rrn
KAI TEKNOII: KAI Errovot, XIXt I TTNAISIN A ITnN KAI AIIE AE T0Epot, X<Xt
t:.AIMOI:IN ErHNIAI: TCodtov. 6µyixTpo' / cpi.ix 9TIAI: In acelaşi timp un fragment din
Parthica lui Arrianus face referiri la o legiune a VII: TO 3E e[33oµov di.oi; urr6 o( eyc.>"
Y.ixt &Ai.ou' rroi.Aou:;(cf. A. G. Roos, Studia Arrinea, apud R. Syme, în Danubian Papers, p. 98, nota 75.
33
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înăbuşi răscoala

din Cypru a iudeilor34 • Pe baza menţiunilor epigrafice
pomenite mai sus, plecarea întregii legiunii a VII-a Claudia p.f. în Orient
devine o certitudine. Tocmai existenţa provinciei Dacia la nord de Dunăre
a permis împăratului Traian să decidă trimiterea întregii legiuni, întrucît
limesul dunărean al Moesiei Superior nu-şi mai avea rostul, castrele auxiliare din această zonă fiind părăsite.
Prin aceasta s-a creat un precedent privind utilizarea legiunii a VII-a
Claudia p.f. în armata de campanie a împăraţilor în tot cursul secolelor
II-III e.n., ca o rezervă în expediţiile purtate în afara provinciei.
In acest context, provincia Moesia Superior a rămas cu un număr
foarte mic de trupe auxiliare, în orice caz doar cîteva, întrucît după anul
106 majoritatea trupelor au fost transferate în provincia nord-dunăreană
şi în Pa.nnonia Inferior. Este gr·eu de crezut însă ca o provincie de graniţă
cum era Moesia Superior să fi rămas fără o legiune. Este posibilă în
schimb o retragere a legiunii a !III-a Flavia felix din Dacia înainte de
117 /118 la sud de Dunăre. După cum este cunoscut legiunea a IIII-a
Flavia felix nu este atestată epigrafie printre unităţile care au participat
la războiul parthic al lui Traian. Pentru o retragere a legiunii din Dacia
ar pleda şi faptul că în 117 /118 cînd are loc atacul general al sarmaţilor
roxolani şi iazygi asupra Daciei, ultimul mult mai puternic a avut loc
prin Banat, de unde s-au apropiat de Drobeta determinîndu-1 pe împă
ratul Hadrian să demonteze partea superioară a podului35 • Pericolul la
graniţa Moesiei a fost mare întrucît Hadrian s-a grăbit să încheie pace
în Orient trimiţînd trupele din provinciile dunărene la sediile lor, iar
e'l oiprilndru-se în Moesiia. (SHA, Vita Hadriani). S1a!ba :rezistenţă a
trupelor aflate în sud-vestul Daciei a putut fi una din urmările retragerii
legiunii la sud de fluviu. Pentru a organiza respingerea şi pacificarea
iazygilor Q. Marcius Turbo va primi comanda unită a provinciilor Pannonia Inferior şi Dacia36.
Deocamdată arheologic un asemenea atac nu a fost sesizat în aşeză
rile din Banat. In castrul de la Tibiscum, deşi mărturii epigrafice certe
nu sînt, împăratul Hadrian a instalat trupe neregulate de arcaşi palmyreni, atestaţi în diplome de abia în anul 126. Prezenţa unor unităţi similare la Porolissum în anii 117 /118 este evidentă, întrucît ulterior în anul
120 sînt cunoscute lăsări la vatră ale unor soldaţi din aceste unităţi
neorganizate după sistemul roman 37 . Descoperirea la Tibiscum a inscripţiei dublet pusă de Colonia Sarmizegetusa lui Q. Marcius Turbo pledează în a presupune că monumentul a fost ridicat aici unde au avut
loc lupte cu sarmaţii iazygi3 8• Nu se ştie care a fost unitatea ce a format
3 4 ILS, 9491; R. Saxer, EpigrStudien, I 1967, p. 26.
as Cassius Dio, LXVIII, 13, 1; D. Tudor, Podurile, p. 76.
as I. I. Russu, Dacia şi Pannonia Inferior în lumina diplomei militare a1n
anul 123, Bucureşti, 1973, p. 47-52 (nota 42 cu toată bibliografia).
a1 D. Benea, Tibiscum im Lichte der Epigraphischen Funde, comunicare prezentaTu. la a XV-a Conferinţă de Studii Clasice „Eirene" - Nesebăr, oct. 1978.
as CIL, III, 1551 = IDR, III/1, 131.
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garnizoana castrului de la Bersobis, dacă el a fost părăsit odată cu retragerea legiunii a !III-a Flavia felix? S-ar putea ca aceea enigmatica ştam
pilă militară PCH (cunoscută de fapt şi la Tibiscum) să ofere un răspuns
la această problemă. Din păcate nici cercetările arheologice în acest
castru nu au fost de anvergură pină acum 39 • Materialul epigrafie cunoscut
pînă acum nu oferă posibilitatea de a sesiza eventualele conflicte cu
sarmaţii iazygii în anii 117 /118. Dificultăţile create la graniţa celor două
provincii l-au determinat desigur pe împăratul Hadrian să hotărască
s1Ja.billirea legiruni!loir a IIIl--a Fla1via felix 'Şi a VII-a C1audia p.f. în pirovincia Moesia Superior la Viminacium şi Singidunum, iar în Pannonia
Inferior la Brigetio îşi stabileşte sediul I Adiutrix revenită din campania
din Orient. Prin aceasta împăratul Hadrian a intuit necesitatea organizării
unui sistem defensiv unitar între cele trei provincii: Pannonia Inferior.
Moesia Superior şi Dacia care să înconjoare punga dintre Tisa şi Dunăre.
Dacă ipoteza pe care o avansăm privind posibila retragere a legiunii
a Illl--a F"l.Ja..via felix, va fi con:filrmaită şi de <a!lrte mărtlurii epigraifice, B•tJunci
înseamnă că din anul 114 Dacia este condusă de un guvernator vir
praetorius necunoscut încă. După cum se ştie din anul 110 este atestat
epigrafie guvernatorul de rang consular C. Avidius Nigrinus4° al cărui
mandat se încheie probabil în anul 114 după retragerea legiunii a !III-a
Flavia felix. In anul 117 poate datorită unor unităţi sau legiuni aduse
din Orient, este numit iarăşi un guvernator de rang consular.
In sfîrşit, un ultim aspect care se impune a fi cercetat este acela al
sediului rpe care legiunea 1-a avut în Moesia Superior, la Viminacium
(sediu părăsit în 114-117 de legiunea a VII-a Claudia p.f.) sau Singidunum. Ştampile de tipul LEG III! F F nu sînt cunoscute pînă acum decît
Viminacium41, Singidunum42, Tricornium 43 , Aureus Mons 44 • Din toate
aceste localităţi Tricornium şi Aureus Mons au castre de trupe auxiliare
ale ciiror ibriupe erau atraşate leginmii a !III-ia Flicwiia felix; Viminiaicium
este sedii.11.11 leg.iuni!i a VII-a Claudia, iiaJr dimensiunHe oastJrul'lli 430 X 350 m
nu permiteau adăpostirea a două legiuni concomitent astfel incit apare
eviden<t că sediul acestei legiuni a fost la început la Singidunum încă de
la stabilirea unităţii în Moesia Superior în anul 86 e.n.) 4;;. !n acelaşi timp.
se cuvine a menţiona că cel puţin în inscripţii abrevierea numelui legiunii
(LEG III! FF) continuă şi după domnia împăratillui Hadrian 46 , astfel încît
criteriul acesta numai poate fi utilizat cu prea multă certitudine pentru
~

M. Moga, în Tibiscus, I, 1972, p. 51-56; D. Protase, op. cit.
v. nota 26.
41 V. Popovic, în Starinar, XVIII, 1967, p. 29-49 cu toată bibliografia.
42 CIL, III, 6326 =
8276, a; V. Kondic, în Jstorija Beograda, Beograd, I,
1974, p. 74.
43 Spomenik, LXXV, 1935, nr. 7.
44
D. Vutkovic-Todorovic, în Osjecki Zbornik, XII, 1969, p. 123-137.
45 D. Benea, Istoria legiunilor a VII-a Claudia şi a Illl-a Flavia (teză de
doctorat mss.), p. 90-91.
'li M. Mirkovic, Fragmenti iz istorija rimskog Singidunuma, în Limes u Jugoslaviji, Belgrad, I, 1961, p. 109-114.
40
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a departaja descoperirile datînd din secolul II. ln general, în Moesia
Superior sînt cunoscute prea puţine ştampile ale legiunii a 1111-a Flavia
felix, ceea ce a determinat pe cercetători să identifice sediul legiunii
în secolul I e.n. în diferite localităţi: Durostorum 47 , Ratiaria 4s, Margum
(Orasje) 49 , Aquincum5°. Pentru nici una din aceste localităţi argumentele
nu sînt suficient de concludente. Pentru Singidunum, unde aceste atestări
tegulare sînrt cunoscute, cercetările arheologice în castrul legiunii nu sint
încă publicate în mare parte, ele fiind îngreunate şi de existenţa fortificaţiei austriece ce o suprapune 51 • Aşezarea legiunii la Singidunum a fost
impusă de necesitatea supravegherii teritoriului de la nord de fluviu
unde vehiculau triburile de sarmaţi iazygi; totodată staţionarea aici a
legiunii permitea intervenţia în ajutorul provinciei vecine Pannonia Inferior.
LegiJUnea a IIII-a Flavia felix îşi înoheiie stJaţiO!lJa['ea în prO'ITincia
Dacia la un deceniu după instalarea în spaţiul nord-tlunărean lăsind
în urmă o serie de construcţii militare şi civile, drumuri etc. pregătind
de fapt organizarea militară a sud-vestului provinciei.

DOINA BENEA

UBER DIE VERSETZUNG DER LEG ION IIII FLA VIA FELIX
AUS DAZIEN NACH MOESIA SUPERIOR
(Z u s am m e n f a s s u n g)

Die Legion llII Flavia felix ist eine der ersten romischen Milităreinheiten
welche ihren Sitz im nordlichen Donauraum im Jahre 102, nach dem ersten
Dakerkrieg festlegte. Ursprungl!ich lagerte die Legion wahrscheinlich auf dem
Platz auf welchem spăter sich die Colonia Ulpia Traiana entwickelte14 •
Im Jahre 108, nach der Gri.indung der dakischen Provinz diente als Sitz das
castrum Bersobis. Wahrschelnlich aus dieser Zeit stammen die meisten Stempelfunde der Legion: Aradul Nou, Ad Mediam, Arcidava, Banatska Palanka, Bersobis,
Bocşa Română, Denta, Kuvin, Pancevo, Pătaş, Pojejena, Rudăria, Surduc, Tibiscum 23 •
Diese Funde belegen die Anwesenheit einiger Einheiten der Legion in diesen
C. Patsch, Beitrăge, V/2 p. 20.
B. Filow, Legionen, p. 63. Iniţial această ipoteză a fost adoptată şi de
R. Syme, în JRS, XVllI, 1927, p. 49-55.
~ M. Mirkovic, Rimske Gradovt na Dunavu u Gornjoj Meziji, Belgrad, 1968,
p. 30: Recent V. Kondic, loc. cit., susţine că sediul legiunii a putut fi Cuppae
(Golubăţ), într-un castru de 165X165 m (I)
::.e G. AlfOldy, în ActaArchHung, XI, 1959, p. 122, adoptată de majoritatea
41

48

cercetătorilor.
1>1

D. Bojovic, în Starinar, XXVI, 1975, 1976, p. 71-83.
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Ortschaften und die an der Errichtung der Befestigungen und der Organisierung
des Abwehrsystems im Allgemeinen rnitgeholfen haben.
Im Jahre 112 begann Kaiser Traian die Aufstellung einer Armee fiir den
Orient-Feldzug die aus den Legionen und Auxilliartruppen der donaulăndischen
Provinzen zusammengestellt wurde. Aus Moesien wurden die Legionen I Italica
und V Macedonica entsandt37 , aus Dazien die I Adiutrix, die Auxiliartruppen
beider Provinzen wurden vereinigt unter der Kommandantur des L. Paconius
Proculus32.
Aus Moesia Superior beteiligte sich die Legion VII Claudia p.f.13• Wăhrend
letztere im Orient wăhrend âem ganzen Krieg 114-11734 iiber sich aufhielt, wurden
die wenigen in der Provinz Moesia Superior zuriickgebliebenen Auxilien nach
Pannonia Inferior und Dazien versetzt.
In diesem Kontext konnte der Riickzug im Jahre 114 der Legion 1111 Flavia
felix nach Moesia Superior mit dem Sitz in Virninacium oder vielleicht Singidunum
stattfinden.
Wenn unsere Hypothese die den moglichen Riickzug der Legion 1111 Flavia
felix nach Moesia Superior betrifft, durch andere epigraphische Belege bewiesen
wird, bedeutet das, daB beginnend mi·t dem Jahre 114 in Dazien nach C. Avidi us
Nigrinus ein anderer, epigraphisch noch nicht belegter Statthalter von priitorianischem Rang, folgte.
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IN LEGATURA CU DOUA AMFORE CU INSCRIPŢIE PICTATA,
DE LA GORNEA

Săpăturile arheologice executate în castellum-ul roman tîrziu de la
Gornea - „Căuniţa de Jos" 1 au scos la iveală, în cadrul bogatului material ceramic apărut, un număr de cinci amfore fragmentare ce purtau pe
gît şi în partea superioară a pîntecelui scurte inscripţii-notaţii trasate cu
vopsea roşie 2 •
Din păcate, din reproducerea lor fotografică3 nu se distinge nici
una dintre scurtele inscripţii pe care le poartă, - acest lucru fiind posibil numai în cazul celor două exemplare ce le reproducem şi noi (fig. 1
şi fig. 2), exemplare pe care autorul cercetărilor de la Gornea le-a ilustrat şi în desen4.
Ambele piese se înscriu în categoria amforelor comune sfîrşitului
veacului al !V-lea e.n. şi începutului celui următor, în cazul dat datarea lor fiind restrînsă la perioada post-378, mai probabil 392-402, cum
N. Gudea a argumentat-o temeinic, corelînd nivelurile de distrugere şi
incendiere ale castellum-ului de la Gornea cu încetarea emisiunilor monetare5. La „Căuniţa de Jos" ele constituie, indiscutabil, obiecte de import, aparţinînd unei largi şi binecunoscute categorii de materiale arheologice prezente - pe durata sec. IV-VI - în toate aşezările civile şi
fortificatiile militare din zona Dunării de Jos, precum şi în oraşele
greceşti din Dobrogea 6 •
In fine, se mai cuvine făcută precizarea că N. Gudea a intuit că
semnele trasate pe cele două gîturi de amforă ce le discutăm reprezintă
litere (sau cifre) greceşti7, fără a mai căuta să dezlege şi înţelesul lor.
De fapt, cum se va vedea din cele ce urmează, avea dreptate în ambele
1

N. Gudea, Gornea, 1977, p. 38-91.
p. 78, IV/2-6 = fig. 22/1-3 - fig. 23/1-2.
Ibidem, fig. 22 - fig. 23.
Ibidem, fig. 35 (= fig. 22/1 = p. 78, IV/2) şi fig. 35 a (= fig. 23/2 =

~ Ibidem,
3
4

p. 78,

IV/3).
5

Ibidem. p. 74.

u

Vezi Em. Popescu,

roperite în România,
7
N. Gudea, op.

Inscripţiile
Bucureşti, 1976,

greceşti şi

latine din secolele IV-XIII des-

passim.

cit., p. 78, IV/2-3.
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Fig. 1. Amforă fragmentară de la Gornea
Amphore fragmentaire de Gomea.

Fig. 2. Amforă fragmentară de la Gornea
Amphore fragmentaire de Gornea.
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sensuri, semnele cu pricina fiind într-adevăr litere greceşti, ce indică
însă prin valoarea de cifre pe care o au - capacitatea amforelorR.
Pe fragmentul de amforă din fig. l se disting două rînduri de semne: unul mai sus, imediat la baza gîtului scurt, celălalt mai jos, la
partea superioară a pîntecelui mult bombat.
In r. l distingem: un fel de X (de fapt semnul ~. ce indică sextarii!), M (µ) şi Z, acesta din urmă trasat într-o manieră „cursivă" (~).
In r. 2 se repetă acelaşi semn X (X), urmat de un K (x) şi de un
fragment de literă ce a putut aparţine fie unui r (y), fie unui E (e:).
Citim:
~ (~ecr't'o:t) µ~'
sextarii 47 (25,662 1),
iar în r. 2:
~ (i;fo't'o:t) xy''
sextarii 23 (12,558 1) sau
~ (~ecr't'o:t) xe: 1° = sextarii 25 (13,650 1).
Ca atare, scurtele notaţii de acest tip - făcute cel mai adesea cu
vopsea roşie şi consemnînd, de cele mai multe ori, capacitatea - sînt
comune pe amforele de sec. IV-VI descoperite în ţara noastră 11 . Indicarea, adeseori, a două capacităţi diferite pe acelaşi vas se făcea subînţelegîndu-se cantitatea de lichid (vin sau ulei) pe care amfora o cuprindea (sau o putea cuprinde) umplută fiind pînă în dreptul semnelor respective, - în cazul nostru pînă în partea de sus a pîntecelui sau „plină
pînă la git". Cîteodată explicaţia a fost căutată şi în faptul că indicarea
celor două cifre - diferite - de capacitate nu se va fi făcut concomitent, ci pe măsură ce lichidul scădea din amfora ce fusese iniţial plină.
In acest caz, la un moment dat, pe amfora ce avusese la început
(plină fiind) un conţinut de 47 sextarii, s-a trasat tot cu vopsea roşie
- o a doua inscripţie, ce indica realul conţinut din acel moment: 21 sau
25 sextclrii.
1n sfîrşit, mai atragem atenţia asupra faptului că redarea lui Z
(folosit drept cifra 7!) prin forma sa cursivă
e cunoscută pe un lot
de amfore comerciale descoperite în edificiul roman cu mozaic de la
Tomis, amfore pe care exactitatea notării capacităţii lor prin litere-cifre greceşti pictate (în cazul dat: NZ, respectiv N
= 57 sextarii) este
confirmată de
inscripţionarea aceleiaşi cantităţi şi prin cifre romane
zgîriate (XXXXXIIIIIII)12.
1

m

s Pentru sistemul de numeraţie în limba greacă şi consemnarea lui grafi61. vezi V. Gardthausen, Griechische Palaeographie, ed. II-a, voi. 2, Lei;:nig,
l 91:l. p. 353-381.
o KI'.
10 KE.
11
12

Em. Popescu, op. cit„ passim.
Vezi A. Rădulescu, Amfore cu

inscripţii de la edificiul roman cu mozaic
din Tomi~, în Pontica, VI, 1973, p. 193-206; idem, Amphores inscrites provenant
de l'ediftce romain
mosaique de Tomt, în Actes de la XIIe Conference internationale d'etudes classiques „EIRENE", Cluj-Napoca, 2-7 Octobre 1912, Bucureşti
Amsterdam, 1975, p. 693-694; Em. Popescu, op. ctt., nr. 66, j, 1; 66, j, 2; 66, j, 3;
66, j, 4; 66, j, 5; 66, j, 6; 66, j, 7.

a
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Nu putem trece însă mai departe fără a preciza că ar mai putea
exista şi o altă interpretare - ce-i drept, nu esenţial diferită de prima
- pentru scurtele notaţii de pe amfora de la Gornea ce-o discutăm. Se
ştie anume că printre multele prescurtări tachygrafice ale scrierii greceşti cursive există şi semnul convenţional
z, cu valoare de U7to
„sub" sau \hro = „dedesubt de", „mai puţin de" 13 •
Admiţînd că
z din notaţia „comercială" de pe amforă ar avea
acest înţeles, sensul celor două rinduri ale inscripţiei ar deveni:
z (urto) µ~' (~l:cr-rcxL) =sub 47 (sextarii);
z (urto) xy' [sau X$'] (~fo-rcxL) =sub 23 [sau 25] (sextarii) .

•
Cea de a doua amforă de la Gornea ce ne reţine atenţia (fig. 2) are
ea inscripţia dispusă pe două rînduri: primul rînd sus, pe gîtul vasului, aproape de gură; celălalt la baza gîtului, în porţiunea de unde
începe bombarea pîntecelui.
Rîndul 1 se citeşte fără dificultate:
(~fo-rcxL) µL'lf. = (sextarii) 50 (27,300 1)
şi indică, fără îndoială, capacitatea amforei wnplută „pînă la gură".
Transcrierea grafică a rîndului 2 îmbracă forma:
şi

'

.

X I' h

Aparent ininteligibilă la prima vedere, scurta notaţie din r. 2 credem că ascunde tot o banală precizare „comercială", putînd fi dezlegată
astfel:
surmontat de o liniuţă-semn de „prescurtare" ( z) sau de un
accent-semn de „prescurtare" ( z) este - mai cu seamă în cazul notaţiilor de caracter cifric-matematic semnul convenţional general
uzitat pentru eAoccrcrov = „fără'·, „mai puţin cu", „minus", „scăzut cu",
„împuţinat cu", „diminuat cu"1 5 .
r . care are valoarea cifrică 3, surmontat sau urmat la dreapta,
sus, de un accent (I',
sau r') este binecunoscuta şi general uzitata
prescurtare pentru fracţia 1;31a.
h
este şi el un semn convenţional de largă uzanţă, sensul său
fiind µe:-rp7J-r~c; = „măsură" 1 7.
I

I

r

r h„maidevine: „fărăcu

In atare cunoştinţă de cauză înţelesul notaţiei ~
(minus, mai puţin cu) 1/3 măsură", - cu alte cuvinte
1/3 sextar".
Rămîne greu de precizat dacă cele două notaţii de
indicîndu-i capacitatea în stare „plină" (50 sextarii) şi
13
14
15

16
17

V. Gardthausen, op. cit., p. 341.

Ml.

V. Gardthausen, op. cit., p. 342.
Ibidem, p. 373.
Ibidem, p. 342.
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r

lipsa unei treimi de sextar, au fost trasate ccmcomitent sau r. 2 ( ~
l1)
a fost scris la un oarecare răstimp după r. 1 (µL).
Admiţînd stricta contemporaneitate a celor două notaţii, rîndul 2
ar fi de înţeles ca o precizare de detaliu, anume că, efectiv, amfora conţine cu o treime de măsură (0,182 1) mai puţin decît fusese indicată capacitatea vasului.
In caz că r. 2 a fost scris la o dată ulterioară trasării rîndului 1,
precizarea lipsei de 1/3 de măsură s-ar putea datora, eventual, „beneficiarului" care - verificînd conţinutul - a ţinut să noteze, cu neguţătorească acribie, lipsa (dealtminteri neînsemnată) faţă de totalul de
50 sextarii.
In încheiere, dorim să atragem atenţia că - pe viitor - ar fi bine
să se urmărească la numerosul lot de amfore din zona Dunării de Jos,
cu inscripţii vopsite ce marchează capacitatea, semnificaţia exactă a
obişnuitului semn ~
pus înaintea literelor-cifre greceşti: are el, întotdeauna, numai sensul de
1;ecrT<XL1s sau, cîteodată, şi cel de u7t6 ori

-

,

E."Aoccrcrov (~. ~)? In funcţie de stabilirea valorii sale precise va fi -

poate - cazul să se „recitească" unele notaţii al căror înţeles e susceptibil a se modifica în mod corespunzător.
Considerăm că atenta urmărire a măruntelor mărturii epigrafice
pictate (ori scrijelate) pe amforele din sec. IV-VI va schimba optica
de-a vedea în ele numai piese de „minoră importanţă" şi va contribui
la îmbogăţirea cunoştinţelor despre viaţa economică din veacurile respective.

NICOLAE VLASSA

A PROPOS DE DEUX AMPHORES DE GORNEA A INSCRIPTION PEINTE
(Re s urne)

L'auteur presente deux amphores a inscrîption peinte, decouvertes ă Gornea, en lieu dit „Căuniţa de Jos".
Les pieces, datees ă la fin du IVe debut de Ve siecle n.e. (entre 392--402,
conformement a la situation stratigraphique, correllee aux decouvertes monnetaires) portent sur leur goulot des lettres grecques a valeur de ciffres - lesquelles
indiquent la capacite des recipients respectifs.

ie Cum, in mod constant, l-a dezlegat Em. Popescu în cartea sa de mai
multe ori citată.
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ROMISCHE TONLAMPEN AUS SARMIZEGETUSA
(AUSGRABUNGSKAMPAGNE 1976)

Diese Arbeit soll unsere frilheren Arbeiten liber die Tonlampen von
Ulpia Traiana Sarmizegetusa1 mit neuen Funden ergănzen. In der archăologischen Ausgrabungskampagne von 1976, deren Ziel es unter anderem war, den Bereich der Tempel des Ăskulap und der Hygiăa auszurăumen, wurde eine betrăchtliche Menge von Tonlampen gefunden.
Mit wenigen Ausnahmen stamen die hier vorgelegten Lampen aus dem
Hof dieser Tempel und werden im Museum von Sarmizegetusa aufbewahrt. Neben den bereits bekannten Personennamen und Lampentypen
von Sarmizegetusa 2 kamen weitere sechs Namen und zwei neue Typen
zum Vorschein. In vorliegender Arbeit wird das Fundmaterial nach der,
in Roman Lamps from Sarmizegetusa angewandten Arbeitsmethode untersucht; begonnen wird mit den neuen Stempeln und grafitti, worauf
die Beschreibung der în bereits bekannte Typen eingereihten F'llndstucke
folgt.
ARMENI

Die Herkunft dieses Produzenten, besser gesagt die Lokalisierung
seiner Werkstatt, hat in der Fachliteratur zu Auseinandersetzungen und
MeinungsveJ'schiedenheiten AnlaB gegeben. So ist D. Tudor der Ansicht,
daB „Armenius ein in Dakien zu Apulum bekannter Lampenproduzent'·
gewesen sei3. N. Gostar ăndert D. Tudors Behauptung in dem Sinne,
daG Armenius „ ... in Dakien nur zu Apulum bekannt sei" 4• Dann aber
folgert er, etwas weniger kategorisch, daB sich die Werkstatt des Armenius in Dakien vermutlich in Apulum oder aber in der Moesia Inferior
befand. C. Băluţă hălt ihn filr einen provinzialen pannonischen Produzenten, ohne aber den Ort, wo er seine Werkstatt hatte, năher zu bezeichnen5. Spăter aber zieht er seine Behauptung zuri.ick. M. Cicikova
1 D. Alicu, în StCom, Dacia, XX, 1976, S. 205-224; RLS; D. Alicu, în StCom,
II, 1977, S. 331-362.
2 Gostar, S. 156-174; siehe Anm. 1.
3 Tudor, OR2, S. 79; QR3, S. 92.
4
Gostar, S. 191.
5 Băluţă, I, S. 194, 217.
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nimmt die Frage auf und schlăgt als Sitz der Werstătte den Ort Novae
vor, wo sie vier Lampen mit dem Stempel ARMENI fand 6 • Die Gesarntzahl der Lampen aus Bulgarien betrăgt 10 Stilck, wăhrend sie sich fi.ir
Rumănien auf 14 Stilck belăuft7 {M. Cicikova irrt sich aber, da sie die
Lampen von Apulum, weiters die von Sucidava und Romula · zweimal
mitrechnet8 • Dann ist auch die von N. Gostar mit Herkunftsort Gostavăţ
erwăhnte Lampe9 dieselbe wie die von Orlea 10 •
Demnach betrăgt die
Anzahl der von Cicikova genannten Lampen nur acht Sti.ick. Aus den
bis jetzt veroffentlichten Arbeiten kennt man 12 Tonlampen mit dem
Stempel ARMENI, u.zw.: Sucidava (1)11, Cioroiul Nou (1)12, Slăveni (2)13,
Romula (2) 14 , Orlea (1) 15, Brăila (1)16, Orşova (1)1 7 , Apulum (3)18. Dazu
kommen drei in Ulpia Traiana gefundene Bruchstiicke 19 • Aus Pannonien
ist ein einziges Exemplar (CIL III, 12.012, 25) bekannt, von den 10 Lampen aus Bulgarien wurden neun am Donaulimes und eine im Inneren,
in Madara, entdeckt20. Aus der Fundtopographie bemerkt man, daB die
Anzahl der Lampen sowohl in der Năhe des linken als auch des rechten
Donauufers die gleiche ist: neun Exemplare. Der Unterschied liegt nur
darin, daB nordlich der Donau, in der Dacia Superior und in Pannonien
die Anzahl der Lampen groBer ist (7 Stilck), wăhrend man sildlich der
Donau nur ein einziges Exemplar fand. Leider ist die Statistik nicht
ganz aufschluBreich, da sie in Funktion der Neuentdeckungen schwankt;
daher ist der Versuch einer Lokalisierung der Werkstatt des Armenius
im Silden oder im Norden der Donau ziemlich gewagt, da beide Theorien fast gleich Aussichten haben. Der Fund auch nur einer einzigen
Form mit diesem Stempel oder von gestempelter AusschuBware wilrde
es allein moglich machen, die Werkstatt des Armenius zu lokalisieren.
Die einzige in geschlossenem Fundverband datierte Lampe ist die
von Slăveni aus der ersten Hălfte des 3. Jhs. 21 . An das Ende des 2. und
den Beginn des 3. Jhs. setzt auch Cicikova ihre Verwendungszeit an 22 •
Die Lampen von Sarmizegetusa entsprechen dieser Datierung.
CiCikova, S. 164; dies., in Archeologia Polona, XVI, 1973, S. 349.
Ci<'!ikova, S. 164.
s Ci<'!ikova, S. 164, Anm. 51.
9 Gostar, S. 158.
10 OR2 SE 320.
11 ORa SE 286.
12 Ders., SE 390.
1a !Ders., SE 464; Gh. Popilian, Termele de la Slăveni, in Apulum, IX, 1971,
636.
u OR3, SE, 130, 131.
1s Ders., SE 4 72.
1& Gostar, S. 158.
11 Băluţă, I, S. 194.
u Gostar, S. 157-158; Băluţă, I, S. 194.
19 D. Alicu, in ActaMN, XIV, 1977, S. 153.
20 Ci<'!ikova, S. 164, Anm. 53.
21 Gh. Popilian, a.a.O„ S. 636.
22 Cicikova, s. 357.
6

1

s.
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CAI

In Dqkien ist eine einzige Tonlampe mit diesem Stempel bekannt
u.zw. diejenige aus Cristeşti, die als ortliches Erzeugnis angesehen wird 23 •
Aus dem tibrigen ROmerreich kennt man diese Stempelung nicht. Aus
Norditalien stammt ein Stempel F /C.F ADI/M, was als F(iglina)/C(ai)
F ADI/M(arci) ausgelegt wurde, aus Aquileia der Stempel CF ADI, als
C(ai) F ADI interpretiert; beide wurden an den Beginn des 2. Jhs. angesetzt24. Von der Lampe aus Sarmizegetusa blieb nur ein kleines Bruchsttick erhalten, das typenma6ig nicht eingestuft werden kann; auch gibt
es keine sicheren Anhaltspunkte fi.ir seine zeitliche Eingliederung.

CDESSI

Caius Dessius ist ein italischer Produzent 25 , dessen Erzeugnisse in
vielen Provinzen des Romerreichs verbreitet sind 26 ; sie begegnen auch
ziemlich hiiufig in Dakien 27 . Die zeitlichen Grenzen sind ftir diese Lampen recht weit gesteckt, denn im Grabfeld von Bakar sind sie durch
Mtinzen von Titus 28 , in Emona hingegen durch Mtinzen von Aurelianus
datiert. In Sarmizegetusa wurde ein einziges, stratigraphisch an den Beginn des 2. Jhs. angesetztes Sttick gefunden2 9 •

MVRRI

Murrus wird als norditalischer Produzent angesehen 30 , dessen ofTonlampen im ROmerreich nur
schwaich rvertreten sind 31 • In Dakien gab es nur ein einziges Exemplar in
Băiţa (CIL III, 8076, 24)3 2 • Nun erschienen in Sarmizegetusa zwei Stticke
mit dem Stempel MVRRI, eines davon bruchstlickhaft. Das andere, aus-

ficina nicht viel erzeugte, da seine

23

Gostar, S. 158, 192-193.
Bucfii, S. 54-55.
Loeschcke, S. 296.
Miltner, I, Sp. 155; Derringer, S. 30; Ivânyi, S. 18; S. Petru, Taf. 814;
Băluţă, I, S. 198, Anm. 5; Gostar, S. 178, Anm. 8, 9, 10; Buchi, S. 48-49, mit
ausfiihrlichem Literaturnachweis.
27 Gostar, S. 159-160; Băluţă, I, S. 199, Anm. 1.
2 ~ Dautova Rusevljan, S. 159.
29 Ivanyi, s. 18.
30 Loeschcke, S. 297.
30 CIL XI, 6699, 136 a; CIL XV, 6566; Miltner, I, Sp. 172-173; Ivănyi, S. 31;
31 CIL XI, 6699, 136 a; CIL XV, 6566; Miltner, I, Sp. 172-173; Ivâ.nyi, S. 31;
Buchi, S. 122.
a2 Gostar, S. 167.
24
25
26
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gezeichnet erhaltene Exemplar zeigt auf dem Spiegel eine menschliche
Bi.iste. Nach der Qualităt des Tons han:deLt es sich urn ein Provinzerzeugnis, doch weist Form und Ausfilhrung auf eine Werkstatt mit Tradition
hin. Die Lampe vom Typ X wurde zusammen mit drei anderen Lampen
des Typs V in einem Tellerchen aufgefunden; sie waren als Spenden
im Hof der Tempel des Ăskulap und der Hygiăa niedergelegt worden.
Durch den archăologischen Kontext des Fundes kann man ihn in die
erste Halfte des 2. Jhs. ansetzen.

THALLI

Thallus wird von Loeschcke ebenfalls als norditalischer Hersteller
angesehen 33 . Seine Lampen sind im Rămerreich nicht haufig 34 . In Dakien wurde ein Exemplar aus Salinae (CIL III, 6286, 7)3 5 und aus Apulum36 erwăhnt; auch befindet sich ein Sti.ick im Historischen Museum
Transsilvaniens in Cluj-Napoca, jedoch ohne Fundortangabe37 • Eines der
in Sannizegetusa entdeckten Exemplare (Nr. 152) ist von besserer Qualităt und ohne Zweifel ein Importstilck aus Italien. Das andere (Nr. 151)
ist eine gut gelungene provinziale Kopie. Das Importstilck wurde in der
gleichen Schicht mit einer Lampe des Typs I gefunden, was uns zu einer Datierung in die erste Hălfte des 2. Jhs. verpflichtet.
SVRTEPII

Dieser in den weichen Ton eingeritzte Name erscheint zum erstenmal in Dakien, u.zw. auf eine:· Lampe des Typs VII, was den Typen
Loeschcke VIII, bzw. Ivanyi VII entspricht. Der Name ist besonders
in Italien bekannt, wo er in mehreren Varianten wie SVRTEPI, gelesen SYRTEPI (CIL XI, 6699, 185 a) oder SVRIEPIE (CIL II, 6256, 54)
erscheint. In der Variante SYRTEPI mit der Lesung SYRTERI kommt
er auch in der Sammlung des Museums in Mainz vor 38 . Fi.ir die Variante von Sarmizegetusa gibt es ein Vergleichssti.ick im Museum von Neapel (CIL X, 8053, 188) und eines in Spanien (CIL XV, 6700). Typ VII
ist fi.ir das 1. Jh. charakteristisch, doch bleibt er auch noch zu Beginn
des 2. Jhs. in Gebrauch 39 . Das Exemplar von Sarmizegetusa wurde in
der ăltesten Schicht des Ăskulap- und Hygiăa-Tempelbezirks, die den
ersten Jahrzehnten des 2. Jhs. entspricht, gefunden.
Loeschcke, S. 297.
CIL XI, 6699, 188 a; CIL XV, 6710; Ivanyi, S. 31, 33; Menzel, S. 65.
Gostar, S. 171; Băluţă, I, S. 215.
30 Băluţă, S. 215.
37 Gostar, S. 171; Băluţă, S. 215, Anm. 5.
:38 Menzel, S. 57, Abb. 47, 13.
39
RLS, S. 26. Fiir die Darstellung auf dem Spiegel siehe Deneauve, Taf.
LXXIII, 772.
33
34

35
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Typ XXII

In diesen Typ kann vorderhand mit Sicherheit eine einzige, in der
Ausgrabungskampagne von 1976 enrtdeckte und wahrscheinlich eine bei
fri.iheren Ausgrabungen (RLS, Taf. XLVIII, 5) gehobene Lampe eingereiht werden. Charakteristisch fi.ir diesen Typ ist der runde gerăumige
Behălter, die r6hrenf6rmige, leicht plattgedrilckte, spăter angebrachte
Schnauze und drei zugespitzte Knubben, die ebenfalls spater angebracht
wurden. Entsprechungen fi.ir diesen Typ fanden wir im i.ibrigen ROmerreich nicht. Beide Lampen sind aus feinem, kraftig ziegelrotem Ton geformt. Das hier vorgelegte Exemplar wurde im Ăskulap- und Hygiăa
Bereich in einer ins 2. Jh. datierbaren Schicht gefunden.

Typ XXIII

Kommt in unserer Typenreihe zwischen Typ I und II zu stehen.
Die Schnauze ist lănger als bei Typ I, die Voluten hingegen sind deutlicher ausgeprăgt als bei Typ II und der lăngeren Schnauze angepaBt.
Der Schulterstreifen war vermutlich verziert, auf dem Spiegel ist ein
Kantharos zu sehen. Walters setzt diesen Typ ins 1. Jh. an 40 , Loeschcke
hingegen reiht ihn in Typ IV ein, welcher gleichzeitig mit Typ I hergestellt wurde, aber vereinzelt auch noch im 2. Jh. auftritt41 . In Sarmizegetusa kann er an den Beginn des 2. Jhs. angesetzt werden.

KATALOG
Typ I

1. Inv. 3906. Spiegel mit Zweig und Eichel verziert. Feiner braungelblicher
Ton. Mafie: L = 8,8 cm, B = 6,3 cm, H = 2,9 cm.
2. Inv. 3569. Der von einem eingeritzten Kreis urnrundete Spiegel zeigt einen
jagenden Windhund, der ein Kleintier, vermutlich einen Hasen făngt. Der Topfermeister versuchte auch das Gras, durch das die beiden Tiere laufen, wiederzugeben. Der durch einen eingeritzten Kreis abgesetzte Boden ist mit einem Kreuz
aus kleinen Kreisen markiert. Feiner gelblicher Ton, braun-ziegelroter Uberzug.
Mafie: L = 8, 5cm, B = 6,1 cm, H = 2,4 cm.
3. Inv. 3301. Auf dem Spiegel die Herkulesmaske auf einem Altar, mit der
Keule vorne. Das Stiick ist hervorragend und fehlerlos ausgefiihrt. Feiner, gelblich"ziegelroter Ton, rot-orangefarbener Uberzug. Mafie: L = 8,7 cm, B = 6,2 cm,
H = 2,4 cm.
4. Inv. 3105. Geichartig in Verzierung und Technik mit den vorigen. Auf
dem Boden im Relief ein Zeichen, das der Buchstabe A ohne Querbalken sein
Walters, Taf. XXIV.
Loeschcke, S. 225, 226; Menzel, S. 43; Branka Vikic-Belancic, in Anticke
svjetiljke u Arheolo§kom muzeju u Zagrebu, Zagreb, 1976, Tafii IX.
40
41
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konnte. Feiner gelblicher Ton, rot-orangefarbener Dberzug. Ma/3c: L = 8,6 cm,
B = 6,7 cm, H = 2,3 cm.
5. Inv. 3599. Der durch zwei Ritzlinien-Kreise abgesetzte Spiegel ist mit einer Cyste verziert. Auf dem Boden und in der Mitte zwei kleine konzentrische
Kreise. Feiner gelblicher Ton, tabakbrauner Dberzug. Ausfllhrung hervorragend.
Ma()c: L = 8,5 cm, B = 6,2 cm, H = 3,6 cm.
6. Inv. 3798. Recht grob ausgefi.ihrtes Stilck. Gelblicher, mit Glimmer versetztcr Ton. Ma/3e: L = 8 cm, B = 5,3 cm, H = 3,4 cm.
î. Inv. 3801. Gleichartig. Mafie: L = 7,6 cm, B = 5,5 cm, H = 3,1 cm.
8. Inv. 3804. Lampe von schlechter Qualităt; die Verzierung auf dem Spiegel nicht erkennbar. Feiner, ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer und Pflanzenresten. Mal3e: L = 6,2 cm, B = 5,5 cm, H = 2,8 cm.
Typ III

9. Inv. 2513. Trilychnis. Gleich dem Stilck Nr. 17 aus Rl.S, doch ist hier die
Verzierung schwerer zu erkennen. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer, braunziegelfarbener Dberzug. MaBe: L = 17,3 cm, B = 10 cm, H ~ 6„1 un.
Typ IV
10. Inv. 5496. Beschădigter Oberteil einer Bilychnis. Der Sclmlterstreifen ist
mit Eierstab verziert, der kleine, aber deutlich eingetiefte Spiegel mit eingeschriebenen kleinen Kreisen. Die Schnauze ist von dem Schulterstreifen durch Ritzlinien und eine Reihe von Rosetten abgesetzt. Feiner ziegelfarbener Ton.
Ma/3c:
L = 6,2 cm.
11. Inv. 5679. Bruchstilck des Oberteils einer mehrflammigen Larnpe; es
blieb nur eine einzige Schnauze erhalten, die von der mit Eierstab verzierten
Schuler durch zwei Rosetten getrennt ist. Gelblich-ziegelfarbencr Ton, Spuren
von tabakbraunem Dberzug. Mafie: L = 6,2 m.
Typ V

12. Inv. 5881. Gleichartig mit Nr. 19 aus RLS. Feiner ziegelrot-gelblicher,
mehliger Ton mit Glimmer. Mafie: L = 5,7 cm, B = 4,7 cm, H = 2 cm.
13. Inv. 5882, Gleich der vorigen. Mafie: L = 7,1 cm, B = 5,7 cm, H = 2,1 cm.
14. Inv. 3916. Gleichartig. Sehr gut gebrannter ziegelroter Ton, Spuren von
rot-orange tlllerzug. Mafie: L = 7,1 cm, B = 5 cm, H = 2 cm.
15. Inv. 3920. Sehr gut gebrannter ziegelrot-grauer Ton mit Glimmer und
Steinchen. Boden durch einen Standring leicht erhoht.
Mafie:
L = 7,2 cm,
B = 5,9 cm, H = 2,3 cm.
16. Inv. 3570. Gleichartig. Mafie: L
8,5 cm, B = 5,7 cm, H = 2,5 cm.
17. Inv. 3802. Dreiflarnmige Lampe mit deutlich eingetieftcm Spieget. Zicgelrot-gelblicher Ton. Mafie: L
8,5 cm, B = 7 cm, H = 3,1 cm.
18. lnv. 5880. Feiner, ziegelrot-gelblicher Ton, Spuren tabakbraunen Dberzugs. Mafie: L = 8,1 cm, B = 6,4 cm, H = 2,2 cm.
19. Inv. 3600. Die einflammige Lampe gehort demselben Typ an wie die
vorigen, doch unterscheidet sie sich durch den stark gewolbten Schulterstreifen,
den ringformigen angesetzten Henkel und die gleichsam aus dem Behălter herausgezogene Schnauze. Boden flach. Ziegelroter Ton mit pflanzlichen Resten. Mafie:
L = 8,9 cm, B = 6 cm, H = 2,5 cm.
Typ VI
20. lnv. 6757. Bruchstilck von einem Behălter und Boden einer neunflammigen Lampe. Auf dem Boden ist an den vorderen Ecken eines eingeritzten Rahmens je ein Blatt eingestempelt. Ziegelrot-gelblicher Ton. Mal3e: L
16,4 cm,
B = 12 cm, H = 3,3 cm.
21. Inv. 6753. Unterscheidet sich von anderen neunflammigen Lampen dadurch, dail je zwei BrennlOcher an den Seiten angeordnet sind. Ziegelroter Ton
mit Glimmer, Spuren langen Gebrauchs. MaBe: L = 10 cm, B = 7,5 cm, H = 4,6 cm.
22. Inv. 5750. Filnfflammige La.mpe. Der in zwei Register aufgeteilte Spiegel
ist în jedem Register mit vier Voluten verziert. Der Griff nimmt die ganze Riickseite der Lampe ein und ist mit dem gleichen Volutentyp verziert wie der Spiegel. Die Voluten sind zuseiten einer Mittellinie symrnetrisch angeordnet. Auf dem
Boden stellen vier Erhohungen k.leine Fiifie dar. Stempel IANVARI mit RI in
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Ligatur. Ziegelroter Ton, orange-tabakfarbener
Uberzug.
MaJ3e: L = 8,2 cm,
B = 8 cm, H = 4,4 cm.
23. Inv. 6806. Bodenscherbe mit einem Fiifichen. Vom Stempel blieb IA erhalten. Grau-ziegelfarbener Ton mit Glimmer. MaJ3e: L = 4,5 cm.
24. Inv. 6111. Gleich der vorigen. Vom Stempel blieb IAN erhalten. Ziegelroter Ton mit Glimmer. Mafie: L = 4,3 cm.
25. Inv. 7208. Gleich wie Nr. 29 aus RLS. Der Boden ist von eingeritzten
Rosetten begrenzt. Mal3e: L = 9,5 cm, B = 8 cm, H = 4,1 cm.
26. Inv. 6752. Gleichartig. Mafie: L = 9,5 cm, B = 8 cm, H = 3,7 cm.
27. Inv. 4488. Gleichartig, glatter Boden. MaJ3e: L = 8,2 cm, B = 7,5 cm,
H = 4,3 cm.
28. Inv. 7060. Dreiflarnrnige Lampe.
Schulterstreifen mit
Schnurornament,
Henkel mit strahlenfOrmig angeordneten Tupfen. Ziegelroter Ton, Spuren braunziegelfarbenen Uberzugs. Mafie: L = 8,4 cm, B = 8,2 cm, H = 3 cm.
29. Inv. 7122. Zweiflammige Lampe. Gleich der Nr. 37 aus RLS.
30. Inv. 3601. Am Boden ein geometrisches Ritzmuster, bestehend aus sich
iiberschneidenden Linien. Feiner :liegelroter Ton. MaBe: L = 5,B cm, B = 7 cm,
H = 4,3 cm.
31.-103. Inv. 3602, 6755-6756, 7206, 6392, 3573, 6076, 6661, 5505, 6192, 6187,
6249, 5665, 6665, 5444, 3470, 6226, 6369, 6202, 6300, 5606 - rostra, 5497, 10149, 5902,
5960, 5891, 5895, 6475, 6817, 5892, 5976, 5805, 6081, 4806, 6370, 5789, 5897, 5688, 6846,
2840, 6847, 6474, 5499, 4942, 10150, 6796, 5506, 6793 - margi, 6375, 6481, 6766, 6384,
5896, 6027, 6371, 5887, 6198, 7025, 6189, 5686, 5695, 6812, 5190, 6648, 6099, 6830, 6200,
5599, 5940, 6764, 5673, 3405, 6892, 2836 - miscellanea. Ausgewăhlte Bruchstiicke, die
jedes von einem andecen Exemplar des Typs VI stammen.
104. lnv. 7020. Gleichartig mit Nr. 144 aus RLS.
105. Inv. 6595. Der Schulterstreifen mit Măandern verziert, der Spiegel eingetieft. Feiner ziegelrot-gelblicher Ton, ockerroter Uberzug. Mafie: L = 7,2 cm,
B = 6,4 cm, H = 3 cm.
106. Inv. 3582. Urspriinglich war die Lampe auf einem Stănder aufgesetzt.
Auf dem Schulterstreifen ein Muster von sich iiberschneidenden Ritzlinien. Feiner
ziegelroter Ton, ockerroter Dberzug. MaBe: L = 6,6 cm, B = 5,1 cm, H - 5,4 cm.
107. Inv. 3588. Gleich der vorigen. Mafie: L = 6,6 cm, B = 5,1 cm, H = 5,8 cm.
108. Inv. 7021. Das Ritzlinienmuster des Schulterstreifens geht auch auf den
Bchălter iiber. Der ringfcrmige Henkel ist zweiteilig, der erhi.ihte Boden durch
eine kreisfi:irmige Rippe abgesetzt. Ziegelrot-gelblicher Ton, tabakbrauner Dberzug. MaJ3e: L = 7,7 cm, B = 6,1 cm, H = 4,4 cm.
109. Inv. 2852. Unterscheidet sich von der vorigen durch den weniger gewolbten Schulterstreifen, den mit strahlenf6rmig angeordneten Blăttem und kleinen eingeschriebenen Kreisen verzierten und mit zusătzlichem Griff versehenen
Henkel. Ziegelrot-gelblicher Ton, Spuren rotlichbrauen Uberzugs. Mafie: L = 7,3 cm,
B = 5,2 cm, H = 2, 7 cm.
110. Inv. 2207. Die kurze Schnauze ist von dem mit Eicheln verzierten Schulterstreifen deutlich abgesetzt. Auf dem leicht eingetieften Spiegel ist ein laufendes Tier zu sehen. Gelblich-Zliegelfarbener Ton mit Glimmer. MaBe: L = 7,4 cm,
B = 4,8 cm, H = 3,3 cm.
111. Inv. 3304. Der mit einem Adler in Ruhestellung geschmiickte Spiegel
ist vom Schulterstreifen durch zwei eingeritzte Kreise abgesetzt.
Durchlochter
Scheibenhenkel; auf dem Boden eingeritzter Kreis mit dem ebenfalls eingeritzten
Namen SVRIEPII. Feiner gelblicher gut gebrannter Ton, tabakbrauner Uberzu·g.
Mafie: L = 10,5 cm, B = 7,4 cm, H = 4,4 cm. Abb. 111/4.
112. Inv. 4804. Unterscheidet sich von den iibrigen durch den gră13eren stark
eingetieften Spiegel. Ziegelroter gut gebrannter
Ton
mit
Glimmer.
Mafie:
L = 9,8 cm, B = 7 cm, H
5 cm.
113. Inv. 3574. Bruchstiick mit mandelformigem Griff.
Ziegelrot-gelblicher
Ton. Rotorangefarbener Uberzug. MaBe: L = 7,9 cm, H = 8,4 cm.
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Typ VIII
114. Inv. 3302. Auf den Spiegel das Bildnis des Juppiter Ammon, mit Bart42.
Stempel FORTIS. Ziegelroter Ton, orangefarbener Uberzug. Mafie: L = 7,6 cm,
B = 5,6 cm, H = 2,9 cm.
115. Inv. 3305. Auf dem Spiegel, zwischen zwei Einguill&hern, eine Bilste
des gefl1lgelten Cupido im Relief 43, Stempel FORTIS. Ziegelroter Ton mit Glim·
mer. Mafie: L = 9,5 cm, B
6,2 cm, H
2,9 cm.
116. Inv. 3917. Stempel F ... IS, vermutlich FORTIS. Feiner ziegelroter Ton,
rotlich-brauner Uberzug. MaJ3e: L = 8,1 cm, B = 5,6 cm, H = 2,8 cm.
117. Inv. 7022. Glatter Spiegel.
Stempel unleserlich. Gelblich-ziegelfarbener
Ton mit Glimmer. Mafie: L = 8 cm, B = 5,8 cm, H = 2,9 cm.
118. Inv. 2331. Schulterstreifen mit zwei Knubben, durchlochter Scheibenhenkel. Spiegel mit Rosette verziert. Stempel unleserlich.
Feiner graugelblicher
Ton. Mal3C': L = 8,7 cm, B = 4,8 cm, H = 4,1 cm.
119. Inv. 6089. Schnauzenbruchstilck. Gelblich-ziegelfarbener Ton mit Glimmer und Steinchen. MaJ3e: L = 6,7 cm.

=

=

Typ IX
120. Inv. 7121. Schulterstreifen mit
Doppelknubben, die von
Ritzlinien
flankiert sind. Stempel ATIME (ti), zwischen zwei kleinen Erhohungen. Ziegelroter Ton, ri:itlicher Uberzug. Masse: L = 13,5 cm, B = 9 cm, H = 5 cm.
121. Inv. 6368. Teilweise wiederhergestellt. Stempel FORTIS. Ziegelrot-gelblicher Ton. Mal3e: L = 7,5 cm, B = 6,8 cm, H = 3,5 cm.
122. Inv. 6393. Der Stempel FORTIS schwer leserlich. Mehliger, ziegelroter
Ton mit Glimmer. Mafie: L = 9,5 cm, B = 6,4 cm, H = 2,9 cm.
123. Inv. 7207. Stempel schwer lesbar, vennutlich FORTIS. Mehliger, ziegelrot-gelblicher
Ton mit
Glimmer, orange-tabakbrauner
Uberzug.
MaJ3e:
L = 7,8 cm, B = 5,3 cm, H = 2,7 cm.
124. Inv. 4478. Stempel FORTIS. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer, Spuren tabakbraunen Uberzugs. Mafie: L = 9 cm, B = 6,5 cm, H = 3,6 cm.
125. Inv. 3605. Scherbe eines Oberteils. Gelblich-ziegelfarbener Ton mit GlimmC'r. Mafie: L = 6 cm, B = 4,2 cm.
126. Inv. 2675. Bruchstilck eines mit Eierstab verzierten Schulterstreifens.
Ziegelrotcr Ton, orangeroter Uberzug. Mafie: L = 4 cm.
127. Inv. 6040. Bruchstilck eines Oberteils. Ziegelrot-gelblicher Ton, Spuren
roten Uberzugs. Masse: L = 4,3 cm.

Typ X
128. Inv. :;273_ Stempel APRIO. Gut gebrannter ziegelroter Ton, tabakbrauner Uberzug. MaJ3e: L = 9,7 cm, B = 6,5 cm, H = 3,3 cm. Abb. 11/1,.
129. Inv. 3580. Vom Stempel blieben AR und der Anstrich des M erhalten,
vermutlich ARMENI. Feiner ziegelroter Ton mit pflanzlichen Resten, braun-ziegelfarbener Uberzug. Mafie: L = 8,1 cm, H = 2,7 cm. Abb. 11/3.
130. Inv. 7214. Sehr beschădigt. Der Stempel ATIMETI in vier konzentrische
Kreise eingeschrieben. Ziegelroter Ton mit Glimmer, orangeroter Uberzug. MaJ3e:
L = 15, 4 cm, B = 10,2 cm, H = 4,6 cm. Abb. II/2.
131. Inv. 6754. Schnauze teilweise abgebrochen. Stempel CDESSI. Feiner gelblicher Ton Spuren von tabakbraunem Uberzug (?). MaBe: L = 6,8 cm, B = 6 cm,
H = 2,5 cm'. Abb. 11/5.
132. Inv. 7119. Auf dem Schulterstreifen zwei Knubben. Senkrecht stehender
Henkel mit eingetieften Lappen und zusătzlichem ringfi:irmigem dreifach kanneliertem Griff. Stempel FORTIS. Ziegelrot-gelblicher Ton, rotlicher Uberzug. Mafie:
L = 16 cm, B = 10 cm, H = 11,9 cm, H des Behălters = 4,6 cm.
42 Loeschcke, Taf. XVIII, 954; Ivanyi, Taf. L/10; Menzel, Abb. 3/3; Buchi, S.
224, Nr. 438, 992.
43 Buchi, S. 224, Nr. 854; Iv.inyi, Taf. L/1, 2, 3; Menzel, Abb. 53, 5; Petru,
Taf. IX, 78.
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133. Inv. 3918. Grobe Ausfiihrung. Der Spiegel mit menschlicher Maske verziert, auf dem Schulterstreifen zwei Knubben, Scheibengriff. Stempel FORTIS,
schwer lesbar. Gelblicher Ton mit Sand und Glimmer, tabakbrauner Oberzug
MaBe: L = 9,4 cm, B = 5,5 cm, H = 3,5 cm.
134. Inv. 7072. Bruchstiick.haft. Spiegel mit Menschen- (Neger?)- maske verziert. Stempel FORTIS. Gut gebrannter ziegelroter Ton, ziegelroter Uberzug.
Mafie: L = 9,4 cm, B = 5,5 cm, H = 3,1 cm. Abb. ll/6.
135. Inv. 5503. Stempel FORTIS. Feiner ziegelroter mehliger Ton. Malle:
L == 8,1 i::m, B = 5,5 cm, H = 2,7 cm.
136. Inv. 3030. Stempel FORTIS. Feiner ziegelroter Ton, ziegelroter Uberzug.
Mafie: L = 8,5 cm, B == 5,8 cm, H = 2,8 cm.
137. Inv. 7067. Stempel FORTIS. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer und
Sand. Malle: L = 7,7 cm, B = 5,6 cm, H = 2,1 cm.
138. Inv. 5555. Stempel FORTIS, schwer leserlich. Ziegelroter Ton mit Glimmer Spuren brăunlichen Uberzugs, MaBe: L = 7,7 cm, B = 5,4 cm, H = 2,7 cm.
139. lnv. 1068. Stempel FORTIS. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer, braunrotlicher Uberzug. Malle: L = 8 cm, B == 5,4 cm, H = 2,8 cm.
140. Inv. 7069. Stempel FORTIS. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer. Mal3e:
L == 9,5 cm, B == 6,5 cm, H = 3,3 cm.
141. Inv. 2595.-2596. Stempel FORTIS. Ziegelrot-gelblicher Ton, orangefaruener
Uberzug. Malle: L = 8,6 cm, B = 5,8 cm, H == 3 c:m.
142. Inv. 2950. Stempel FORTIS. Gut gebrannter ziegelroter Ton von besonders
guter Qualităt. Mafie: L = 10,2 cm, B = 7 cm, H = 3 cm.
143. Inv. 4808. Stempel FORTIS, sehr schlecht lesbar. Ziegelroter Ton mit
Glimmer. Malle: L = 5,3 cm, B == 5 cm, H == 2,6 cm.
144. Inv. 6751. Stempel FORT! mit abgeplatteten Buchstaben. Sehr gut gebrannter ziegelroter Ton mit Glimmer. Mal3e: L = 8 cm, B = 5,7 cm, H = 2,5 cm.
145. Inv. 7212. Bilychnis. Stempel FORTIS, schrăg aufgedrikkt. Der mit zusătzlichem Griff versehene Henkel ist mit symmetrisch zu einer Mittellinie angeordneten eingctieften Lappen verziert. Ziegelroter Ton mit Glimmer, orangefarbener Uberzug. MaBe: 1 = 16,6 cm, B = 8,2 cm, H = 9,8 cm, H des Behl.iltcrs
4,1 cm.
146. Olmc Inv. Bilychnis. Auf dem Spiegel strahlenfOrmig angeordnete Rippen, ebensolche auch auf dem, mit durchlochtem zusătzlichem Griff versehenen
Henkel. Vom Stempel blieb ... RTIS erhalten, sicherlich FORTIS. Mafie: L = 9 cm,
B == 7,8 cm, H = 6 cm.
14 7. lnv. 2853. Bilychnis. Schulterstreifen mit Eierstab verziert, mit schnurartigem Ornament abgesetzt, auf dem beschădigten Henkel strahlenfOrmig zu einer
Mittelrippe eingedriicke Rippen. Stempel FORTIS, schwer lesbar. Ziegelrot-gclblicher Ton. MaBc: L = 9 cm, B - 8,5 cm, H = 4 cm.
148. Inv. 6758. Mehrere Scherben der gleichen, nicht ergănzbaren Lampe.
Erhalten blieb der Mittelteil des Spiegels in Form einer kegelfOrmigen, an der
Spitze abgeschnittenen Rosette. Darilber der Rest eines durchlochten Scheibenhenkels zwischen zwei Einguf316chern. Auch ein Teil der Schnauze blieb erhalten,
sowie zwei Bodenscherben mit dem Stempel IAN .. Ril/F mit RI in Ligatur. Aschg1·auer Ton mit gelblich-griiner Glasur. MaJ3e des Bodens: Dm = 5 cm. Abb. II/8.
149. Inv. 3306. Tonlampe in der Kurzform-Variante14 • Der mit symmetrisch
zu einer Mittelrippe angeordneten Voluten verzierte Henkel ist noch mit einem
zusătzlichen Griff versehen. Stempel IEGIDI. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer, orange-farbener Uberzug, Mal3e: L == 8,9 cm, B == 5,6 cm, H = 4,4 cm.
Abb. III/l.
150. Inv. 5879. Auf dem Spiegel ein schwer feststellbares Ornament. Stempel
MVRRI. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer, braunrOtlicher Uberzug. Malle:
L = 9,8 cm, B = 6,6 cm, H = 3,3 cm. Abb. III/2.
44
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l:H. Inv. 2326. Stempel THALLI. Ziegelrot-gelblicher Ton, orangefarbener
Uberzug. Malle: L = 8,5 cm, B = 5,7 cm, H = 3,1 cm. Abb. III/5.
152. Inv. 3303. Stempel THALLI. Feiner gut gebrannter ziegelroter Ton, hervorragende Ausfiihrung. MaBe: L = 10,4 cm, B = 7,1 cm, H = 3,8 cm.
153. Inv. 3027. Auf dem Kanal eine Warze. Weifigelblicher Ton mit Glimmer und organischen Resten. Spuren orangefarbenen Uberzugs. MaBe: L = 8,4 cm,
B = 5,8 cm, H = 3,3 cm.
154. Inv. 3603. Auf dem Schulterstreifen befinden sich neben den zwei iiblichen
Knubben auch mehrere Perlen im Relief. Feiner ziegelrot-gelblicher Ton, orangefarbener Uberzug. Mafie: L = 8 cm, B = 5,4 cm, H = 2,8 cm.
155. Inv. 5611. Feiner ziegelroter Ton mit Glimmer. MaBe: L = 7,8 cm,
B = 5,6 cm, H = 2,2 cm.
156. Inv. 3803. Ziegelroter Ton mit Glimmer und pflanzlichen Resten: Mafie:
L = 10,9 cm, B = 7,6 cm, H = 3,9 cm.
157. Inv. 4481. Spiegel verziert mit Menschenmaske, Scheibenhenkel; ziegelroter Ton mit Glimmer und Steinchen, grobe Arbeit. MaJ3e: L = 8 cm,
B = 5.2 cm, H = 4,2 cm.
158. Inv. 7074. Grofie Lampe mit breitem ringfOrmigen, von mehreren Rippen
clurchzogenem Henkel. Gut gebrannter ziegelroter Ton. roter Uberzug. MaBe:
L = 16.2 cm, B = 9 cm, H = 7,1 cm.
159. Inv. 7213. Ahnlich der vorigen. Der Trennungsring zwischen Schulter
und Spiegel ist abgeplattet, der ringfărmige Henkel hat nur drei Kanneluren.
Ziegelrot-gelblicher Ton, tabakbrauner Uberzug. Mafie: L = 15,5 cm, B = 10 cm,
H = 6,8 cm.
160. Inv. 3921. Bruchstiick. Ziegelrot-gelblicher Ton, tabakbrauner Uberzug.
:vi:ane: L = 3 cm.
161. Inv. 5748. Beschadigt. Gelblicher mehliger Ton mit Glimmer. Mafie:
L = 7,7 cm, B = 5,8 cm, H = 2,2 cm.
162. Inv. 6363. Deckelscherbe einer Lampe vom Kurzform-Typ. Ziegelrotgelblicher Ton, ockergelber Uberzug. MaJ3e: L = 5,1 cm.
163. Inv. 6321. Beschadigt. Stempel unleserlich. Ziegelrot-gelblicher Ton mit
pflanzlichen Resten, Spuren rot-orangefarbenen Uberzugs. Mafie: L
7,3 cm,
B = 5 cm, H = 2,1 cm.
164. Inv. 1599. Feiner ziegelroter Ton. MaBe: L = 7,1 cm, B
5,4 cm,
H = 2.8 cm.
165. Inv. 4484. Beschadigt. Schulterstreifen mit fortlaufenden Einstichen und
Doppelknubben verziert. Ziegelroter Ton mit Glimmer. Mafie: L = 6,8 cm,
B = 4,7 cm, H = 2,5 cm.
"
166. Inv. 5504. Beschadigt. Ziegelroter gut gebrannter Ton. MaBe: L = 6,5 cm,
B = 4,6 cm.
167. Inv. 6662. Beschadigt. Schulterstreifen mit Eierstabverzierung; der mit
Fischgratenmuster verzierte und mit zl.L~atzlichem durchlochtem Griff versehene
Henkel steht senkrecht zum Schulterstreifen. Gelblich-ziegelroter Ton. Maf:.e:
L = 9 cm.
168. Inv. 2595 a. Gleichartig mit Nr. 246 aus RLS.
169. Inv. 2327. Bilychnis. Schulterstreifen mit Eierstabverzierung, Henkel mit
einer Mittelkannelure, zu der sich symmetrisch zwei Lappen falten, zusatzlicher
Griff, Boden mit Standring. Ziegelrot-gelblicher Ton, Spuren braunlichen Uberzugs. MaJ3e: L = 9,9 cm, B = 5,6 cm, H = 4,5 cm.
170. Inv. 5883. Gleichartig. Mafie: L = 10,l cm, B = 5,8 cm, H = 4,1 cm.
171. Inv. 7064. Bilychnis. Schulterstreifen mit Eierstab verziert, vom Spiegel
durch eine Schnur getrennt, Henkel in Mandelform. Ziegelroter Ton mit Glimmer.
Mafie: L = 8,8 cm, B = 5,4 cm, H c: 4,4 cm.
172. Inv. 3799. Gleichartig. Braun-orangefarbener Uberzug. Malle: L
10 cm,
B = 5,5 cm, H = 4,4 cm.
173. Inv. 7209. Bilychnis. Der Henkel ist ebenso breit wie die Lampe und
besteht aus zwei Lappen, die sich gegen eine Mittelrippe hln falten. Ziegelrot-
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gelblicher Ton mit Glimmer, braun-grilnlicher Uberzug. Mafie: L = 10 cm, B =
6, 7 cm, H
6 cm.
174. Inv. 7022 a. Bilychnis. Hochgezogener, mit hufeisenfărmigem Aufsatz
versehener Henkel mit zusătzlkhem Griff. Gelblicher Ton, orangefarbener Uberzug. Mafie: L
13,7 cm, B
6,7 cm, H = 6,2 cm.
175. Inv. 7120. Bilychnis. Sehr gut gebrannter, feiner ziegelroter Ton, Spuren
von Sekundărbrand. MaBe: L = 12,7 cm, B = 7,7 cm, H = 4,4 cm.
176. Inv. 7210. Gleichartig. Mafie: L = 12,5 cm, B = 7,9 cm, H = 4,4 cm.
177. Inv. 2330. Bruchsti.ick einer Bilychnis. Zwischen den Schnauzen ist der
Schulterstreifen mit Blăttern und Voluten verziert. Feiner ziegelroter Ton, gri.ingelbliche Glasur. Mafie: L
6,5 cm, B = 5 cm.
178. Inv. 3608. Bruchstilckhaft. Trilychnis. Feiner ziegelroter Ton, orangefarbener Uberzug. Mafie: L = 7 cm, B = 8,5 cm, H = 2,5 cm.
179. Inv. 7205. Bruchsti.ick. Zwei verwischte Masken auf dem Spiegel. Ziegelroter Ton mit Glimmer. Mafie: L = 7,5 cm, B
6,8 cm.
11:10. Inv. 5953. Deckelscherbe mit Eros-Darstellung. Ziegelroter Ton mit
Glimmer und Steinchen. Mafie: L = 6,6 cm, B = 4,2 cm.
181. Inv. 6471. Deckelscherbe von einer mit Torques \'erzierten Bilychnis.
Ziegelrot-geblicher Ton. Mafie: L = 6 cm, B = 3,8 cm.
182. - 225. Inv. 5857, 6182, 6465, 3471, 6021, 6663, 6047, 5978, 5917, 5893, 5790,
6010, 7146, 5915, 6075, 9859, 5920, 6388, 6033, 6064, 6100, 6379, 6380, 6080, 6837,
6216, 3477, 2849, 6209, 5998, 6233, 6008, 7036, 5924, 6487, 5691, 2834, 6036, 6802,
6239, 5680, 5990, 3472, 5930, Lampenscherben von verschiedener Grofie, deren Eingliederung in einen Typ măglich ist.
226. - 300. Inv. 6374, 6596, 5679, 5951, 2835, 6199, 5888, 5690, 6016, 5909, 2843,
6657, 6477, 6093, 6479, 3609, 6768, 6776, 5593, 6472, 6364, 5603, 6213, 6204, 6476,
3403, 6770, 6070, 6101, 6762, 5904, 5980, 5974, 5602, 6056, 5922, 6020, 5946, 3473,
5594, 5952, 5921, 6468, 6905, 7037, 5996, 5596, 5959, 6105, 6092, 6070, 6843, 5683,
6664, 5986, 6073, 5898, 5600, 5900, 6628, 3285, 4800, 1895, 3395, 3472, 5676, 7148,
6215, 6711, 5677, 7143, 5592, 3396, 6815, 2838. Lampenscherben mit Merlonalen der
Typen VIII, IX, X, die aber nicht mit Sicherheit einem dieser Typen zugewiesen
werden kănnen.
Typ XI
301. Inv. 5683. Runde răhrenfărmige Lampe mit mehreren Flammen. Ziegelrotgelblicher Ton. Mar>e: L = 10,3 cm.
302. Inv. 10146. Gleichartig. Mafie: L
8 cm.
303. Inv-. 5886. Bruchsti.ick eines Behălters. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer. Mafie: L = 11,2 cm.
304. Inv. 10147. Bruchstiick eines Behălters. Feiner braunziegelfarbener Ton.
Mal3e: L = 9 cm.
305. Inv. 3572. Beschădigt, restauriert. Die Lampe hat neun Brennlăcher, die
aus dem Kărper entspringen. Das Eingu.Bloch ist erhăht. Man bemerkt den Rest
eines Henkels, der vermultlich den freien Raum innerhalb des Ringes i.iberquerte.
Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer und pflanzlichen Resten, Spuren ziegelroten
Uberzugs. Mafie: L = 17 cm.
306. Inv. 3800. Bruchsti.ick, ăhnlich dem vorigen. Das Eingufiloch hat eine
i.iberhăhte Bordi.ire. Auf dem Lampenkărper kurze parallele Ritzlinien. Ziegelroter
Ton, orange-tabakfarbener Uberzug. MaBe: L
11,2 cm.
307. Inv. 10145. Gleichartig mit der vorigen. Ziegelroter Ton, rot-orangefarbener Uberzug. Mafie: L
9,5 cm.
308. Inv. 3287. Bruchstilck. Das Brennloch ist in den Lampenkorper eingebohrt. Ziegelroter Ton mit Glimmer,
braun-orange-farbener Uberzug. MaBe:
L=5cm.
309. Inv. 10148. Gleichartig. Mafie: L
8 cm.
Typ XIII
310. Inv. V. 21756 Cluj. Ziegelrot-grauer Ton mit Glimmer. Grob ausgefiihrt,
angesetzter HenkeL Gefunde nin dem vorderhand Malagbel III-Tempel genann-

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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=

9,4 cm, B

=

5,7 cm, H
4,2 cm.
311. Inv. V. 21757. Gleichartig und am gleichen Ort gefunden. Malle: L
8,6 cm. B
5,6 cm, H
3,9 cm.
Typ XIX
312. Inv. 5950. Larnpenoberteil, gleich Nr. 340 aus RLS. Mafie: L
6,9 cm,
B
4,9 cm.

=

=

Typ

XXI

313. Inv. 3284. Einflammige Larnpe mit doppelkegelstumpfformigem Korper.

Grob gearbeitet. Ziegelroter Ton mit Glimmer. Sand und pflanzlichen Resten.
Ma13e: L = 7,5 cm, B = 6,4 cm, H = 2,9 cm.
Typ XXII
314. Inv. 3919. Runder Behfilter mit

spăter aufgesetzter Schnauze. Auf dem
Schulterstreifen drei ebenfalls aufgesetzte Warzen. Der Boden ist durch eine
kreisfărrnige Ritzlinie abgesetzt. Sehr feiner ziegelroter Ton. MaBe: L = 8,6 cm,
B = 5,7 cm, H = 3 cm. Abb. 1/1.
Typ XXIII
:n5. Inv. 44î9. Lăngliche Schnauze mit Ansătzen zu Voluten. Auf dem Spiegel eine Amphore mit hochgezogenen Henkeln. Scheibenhenkel. Ziegelroter Ton
mit Glimmer. Mal3e: L = 9,4 cm, B = 5,1 cm, H = 3,6 cm. Abb. 112.
Unbestimmbarc Bruchstiicke.
316. lnv. 4341. Bodenscherbe. Vom Stempel blieb mur ARM erhalten, vermutlich ARMENI. Ziegelrot-gelblicher Ton. Mafie: L = 3 cm.
317. Inv. 7063. Bodenscherbe mit dem Stempel ATIMETI zwischen zwei
Kreisen. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer. Mal3e: Dm = 7,5 cm.
318. lnv. 6i1.9. Bodenscherbe, auf der die Buchstaben TI zu sehen sind,
vcrmutlich von ATIMETI. Malle: Dm = 6,6 cm.
319. Inv. 6109. Vom Stempel ist METI zu erkennen, gewiB von ATIMETI.
Ziegclroter Ton mit Glimmer, Spuren roten Uberzugs. Mafie: Dm = 6,6 cm.
320. Ohne Inv. Lampenbruchsti.ick. Vom Stempel blieb A ... ETI erhalten.
Mal3e: L = 4,6 cm, B = 4,5 cm, H = 2,5 cm.
321. Inv. 2850. Vom Stempel lăllt sich CA kaum erkennen, von CASSI (?).
Ziegelrot-gelblicher Ton. Mal3e: Dm = 4,9 cm.
322. Inv. 5589. Bodenscherbe, auf der man deutlich den Stempel CAI erkennt.
2iegelrot-gelblicher Ton. Mafie: Dm = 4,4 cm. Abb. 11/4.
:323. Inv. 3610. Bodenscherbe. Vom Stempel blieb IS erhalten, vermutlich
FORTIS. Ziegelrot-gelblicher Ton. Mal3e: Dm = 3 cm.
324. Inv. 3126. Bodenscherbe. Vom Stempel sieht man RTIS und einen
Teii vom O, demnach FORTlS. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer, Mal3e:
Drn = 8 cm.
325. Inv. 3127. Bodenscherbe und ein Stiick vom zusătzlichen Griff. Stempel
FORTIS, dari.iber eingeritztes Fischgrătenmuster. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer, rot-orangefarbener Uberzug. MaBe: L = 7,5 cm, B = 6,5 cm, H = 2,9 cm.
326. Inv. 6759. Bodenscherbe. Vom Stempel blieb RTIS und ein Teil des O
erhalten, gewil3 FORTIS. Gelblicher Ton mit Glimmer und Pflanzenresten. Malle:
Dm = 6,2 cm.
327. Ohne Inv. Bodenscherbe mit dem Stempel FORTIS. Harter ziegelroter
Ton mit Glimmer. MaBe: Dm = 4,3 cm.
328. Inv. 6683. Bodenscherbe. Vom Stempel lăJ3t sich ORTIS, also FORTIS
erkenn:en. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer, braunziegelfarbener Uberzug.
Mafie: Dm = 6,5 cm.
329. Inv. 6659. Bodenscherbe, mit Behălter und Schulter-streifen. Vom Stempel blieb FORTI erhalten. Ziegelroter Ton, Spuren-ziegelrot-orangefarbenen Uberzugs. Mafie: L = 5 cm, H = 2,3 cm.
330. Inv. 6660. Bodenscherbe mit Behălter und Schulter-streifen. Vom Stempel
blicb das Ende TI erhalten, vermutlich von FORTI. Ziegelroter Ton mit pflanzlichen
Resten. Mafie: L= 6 cm, H
3 cm.

=
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331. Inv. 6048. Bodenscherbe einer Lampe mit durchlochtem zusătzlichem
Griff. Vom Stempel erhielt sich FORT, oberhalt eingeritztes Fischgrătenmuster.
Ziegelroter Ton mit Glimmer, roter Dberzug. Mafie: Dm
6,7 cm.
332. Inv. 6360. Bodenscherbe. Vom Stempel blieb FOR, gewiB
FORTIS erhalten. Gelblicher Ton mit Glimmer und Pflanzenresten. Mafie: Dm
6 cm.
333. Inv. 5697. Bruchstilck eines Bodens und Behălters. Vom Stempel lăl3t
sich blofi TIS erkennen, vermutlich FORTIS. Ziegelroter gut gebrannter Ton.
Mafie: L 3,9 cm, H = 2,7 cm.
334. Inv. 6110. Bodenscherbe, von einer breiten Kannelure begrenzt. Vom
Stempel blieb nur IS erhalten. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer. Mal3e:
Dm = 4,4 cm.
335. Inv. 4805. Bodenscherbe mit Behălter. Stenipel FORTIS. Ziegelroter Ton
mit Glimmer. Mafie: L = 5,7 cm, H
2,3 cm.
336. Inv. 3478. Bodenscherbe. Vom Stempel blieb blofi ein E erhalten, LITOGEN E (?). Feiner, ziegelroter gut gebrannter Ton. MaBe: Dm = 3,8 cm. Abb. II/7.
337. Inv. 6760, Boderscherbe. auf der am Stempel MVRR zu sehen ist, gewil3
MVRRI. Ziegelroter gut gebrannter Ton, tabakbrauner Uberzug. Mafie: Dm
3,5 cm.
338. Inv. 2511. Bodenscherbe. Vom Stempel blieb OCTA, von OCTAV! erhalten.
Gelblicher Ton, orangefarbener Dberzug. Mafie: Dm = 5,5 cm. Abb. 111/6.
339. Inv. 3032. Bodenscherbe. Vom Stempel blieb STRO, vermutlich von
STROBILI, erhalten. Ziegelroter Ton, mit Glimmer, orangefarbener Uberzug. Mafie:
Dm
3,9 cm. Abb. III/3.
340. Inv. 7061. Scherbe von einer kleinen Lampe. Auf dem mit einem Ring
abgesetzter. Boden ist ein S eingeritzt. Poroser, ziegelrot-ge!blicher Ton mit
Glimmer. Mafie: L = 4,8 cm, H
1,8 cm. Abb. III/7.
341. Inv. 4485. Lampenscherbe mit flachem Behălter und Schulterstreifen mit
Eierstabverzierung. Scheibenhenkel. Feiner ziegelroter Ton. Mafie: L
7,6 cm,
B = 5 cm, H = 2,5 cm, H des Behălters = 1,5 cm.
342. Inv. 3571. Scherbe von einem mit fliehendem Hirsch verzierten Spiegel.
Grau-ziegelroter Ton. Mafie: Dm = 5,8 cm.
343. Inv. 2307. Scherbe eines mit Tierdarstellung verzierten Spiegels. Auf dem
Schulterstreifen Weinranken. Ziegelroter Ton mit Glimmer und Sand. Mafie:
Dm = 7 cm.
344. Inv. 3593. Bruchstilck einer Lampe mit fehlender Sclmauze. Ziegelroter
Ton mit Glimmer. Mafie: L = 4,9 cm, B = 5 cm, H = 2,8 cm.
345. Ohne Inv. Spiegel, verziert mit Adler, dessen Kopf nach links gewendet
ist. Im Schnabel eine corona. Ziegelroter Ton, Mafie: Dm = 4,9 cm.
346. Ohne Inv. G!eichartig in der Darstellung Ziegelrot-gelblicher Ton von
minderer Qualit.il.t, mit Glimmer. Grob gearbeitet. Mafie: Dm
5,6 cm.
347. Ohne Inv. Bruchstilck eines Spiegels mit Schulterstreifen, der mit Eierstab
und Rosetten verziert ist. Drei Kanneluren trennen den Schulterstreifen vom
vertieften Spiegel. Auf dem Spiegel kann man das Fragment eines Federbusches
vermuten. Gelblich-ziegelroter Ton, Mafie: Dm = 3,9 cm.
348. - 372. Inv. 5605, 7774, 6787, 5507, 6006, 5675, 5901, 7030, 6655, 5595,
5948, 5~90, 5991, 6466, 7026, 6383, 7027, 3399, 6069, 5941, 6058, 5963, 6365, 6783, 5526,
Verschiedene Teile von Lampen, die typolog'.isch nicht eingegliedert werden konnl<'n.
373. - 402. Inv. 3607, 5616, 3606, 4818, 2514, 5907, 5971, 6807, 5966, 5945
4851, 6712, 6666, 5855, 5500, 6045, 5968, 5925, 3401, 2847, 6057, 6840, 5674, 5502, 6483:
6489, 6484, 6843, 6470, 6098, 5984, 5501, 5965, 5981, 6842, 6387, 7031, 6362, 6224,
6844, 5964, 6784, 6486, 7028, 3469, 5997, 5926, 6035, 5949, 2597, 4486, 5969, 6771, 5970,
6778, 5884, 6029, 5903, 2598, 6366, 5443, 6841, 6772, 5490, 6362, 4807, 6023, 5930, 6225,
8849, 5936, 5999, 6597, 6218, 6221, 6228, 5995, 5987, 5609, 6808, 6767, 10140, 5919,
5894, 6819, 6195, 2839, 6052, 6367, 7144, 6206. Verschiedene Henkcl- und Grifftypcn.
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ABKll'RZUNGEN
Buchi = Enzio Buchi.
Deneauve = J. Deneauve, Lampes de Carthage. Paris.
Derringer = H. Derringer, Riimische Lampen aus Lauriacum. Linz, 1965.
Gostar = N. Gostar, Inscripţiile de pe lucernele din Dacia romană, in ArhM.
I, 1961.
Loeschcke = S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa. Zilrich, 1919.
Menzel = H. Menzel, Anttke Lampen im Riimisch-Germanischen Zentralmuzeum
zu Mainz. Mainz, 1954.
Petru = S. Petru, Emonske nekropole. Ljubljana, 1972.
RLS = D. Alicu, E. Nemeş, Roman Lamps from Sarmizegetusa. Oxford, 1977.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

MATERLALE EPJ:GRAFiICE DESCOUPBRITE
LA TIBISCUM

Important centru civil şi militar roman, Tibiscum-ul a lăsat multe
dovezi materiale ale unei intense activităţi dintre cele mai diverse - sociale, economice, politice, militare, artistice - ce s-a desfăşurat aici în
antichitate.
Descoperirile arheologice întîmplătoare, dar mai ales cele sistematice
efectuate prin săpături arheologice în ultimul deceniu, au dus la scoaterea
la iveală a unui material de o mare diversitate din toate punctele de
vedere, dar şi de o importanţă documentară foarte mare.
In seria acestor descoperiri se înscriu şi cele peste 130 materiale
epigrafice pe piatră, ceramică şi metal găsi te la Tibiscum, atît în castru
cît şi în aşezarea civilă (canabae) sau în zona acestora. La acestea se
adaugă recentele descoperiri de aceeaşi natmă din timpul campaniei
arheologice din vara anului 1978.
Cercetările recente, în principal în zona cuprinsă între latura de est
a castrului (jumătatea ei nordică) şi panta terasei dinspre nul Timiş
au procurat mai multe materiale epigrafice fragmentare cu caracter
diferit. Aceste piese, cu excepţia fragmentului de diplomă militară, (nr.
10) au apărut în timpul lărgirii unei secţiuni săpate ·cu ani in urmă de
către prof. M. Moga, conducătorul de atunci al cercetărilor, urmărindu-se
acum dezvelirea şanţului de apărare al castrului în această zonă a sa.
Toate inscripţiile, pe piatră, au apărut la o adîncime cuprinsă între
0,60-1,60 m, într-un strat de dărîmătură aparţinînd nivelului II, constatat arheologic în această zonă, aparţinînd perioadei în care şanţul
nemaifiind utilizat, a fost astupat, peste el depunîndu-se stratul de dărî
mîturi căruia îi aparţineau şi descoperirile amintite mai sus.
Diploma militară a fost găsită în absida unei clădiri cu fundaţia
foarte adîncă, la adincimea de 2,30 m, împreună cu alt material ceramic,
de asemenea într-un strat de dărîmături. ln urma cercetărilor s-a ajuns
la concluzia că spaţiul în care a fost descoperit fragmentul de diplomă
militară avusese probabil în antichitate destinaţia unei gropi de „gunoi"
(reziduri). Aceasta ar indica faptul că respectivul fragment provine din
altă parte.
ln continuare sînt prezentate materialele epigrafice mai însemnate,
adică acele fragmente cu texte întregibile sau litere identificabile cu
precizie:
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1. - Lespede onorifică (= IDR, III/1, 128; reluată de I. Piso
în ActaMN, XV, 1978, p. 184-186). Locul denumit „Satul Bătrin mare"
în comuna Iaz (jud. Caraş-Severin) cu vestigii romane aparţinînd ruinelor
oraşului roman Tibiscum rămîne să fie un punct important arheologic
pentru diferite materiale .romane: cărămizi, ţigle, monumente funerare
litice (con de pin), ceramică etc. Aici s-au descoperit eşalonat în timp
fragmentele unei lespezi onorifice (a. 1975 şi 1977) aparţinînd unei plăci
de formă rotundă refolosită în antichitate sau mai tîrziu, în scopuri gospodăreşti. Descoperitorul primelor fragmente, învăţătorul Patrichie Puraci,
împreună cu Damian Munteanu din Iaz, conştienţi de importanţa acestui
punct arheologic au reuşit să recupereze aici în anul 1978 alte cinci
fragmente din această inscripţie iar în primăvara anului 1979 un al
şaselea fragment.
O parte din ultimele fragmente, cite trei grupate la un loc (Fig. 1),
măsurînd 40 X 25 cm, permit reconstituirea unei părţi însemnate a cimpu-

Fig. 1. Fragmente din placa onorifică descoperită la Iaz.
Abb. 1. Widmungsinschrift (drei zasammengeh6rende Bruchstllcke) ; Entdeckungsort Iaz.
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b
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Fig. 2. a- c. Fragmente de la placă onorifică descoperită la Iaz.
Abb. 2 a-c. Andere drei Bruchstilcke von der Widmungstafel aus Iaz.

lui inscripţiei. Un fragment (Fig. 2 a), cu dimensiunile 15X11, pe care
se păstrează marginea inscripţiei, permite stabilirea primului rînd al
textului onorar, respectiv numele împăratului M. Aurelius Antoninus
(Carac.alla), prin intermediul cunoscutului guvernator al celor trei Dacii:
L. Marcus Perpetuus, bine îrutregiit în ActaMN, XV, loc. cit. In oaZllll
acesta dedicaţia a fost lipsită de formula [pro salute? Imp(eratorfa)
Caes(aris)J, cum s-a întregit ipotetic r. 1. Cele trei fragmente (Fig. 1),
care întregesc rîndurile 3-6 ale textului permit unele rectificări de
lectură: (Fig. 3)
M(arco) A[ure]ll[io Ant]on[ino] Pi[o Fe-]
lic[i ? Invicto] Augu[sto]
[L(ucius) M]arius Perpetuu[s Cos Dac III ?]
[de]votus num[i]n[i eius]
5) [pe]r P(ublium) Ael(ium) C[a?]mp[anium ?]
Gemellum
tribunum
Numărul epigrafelor în care un guvernator ridică împăratului o dedicaţie în numele lui personal este destul de mic în Dada: CIL, III 862:

„Numini Augusti ... " (Napoca); 1127 „Numinibus Augg(ustorum) ... ";
1439: „Numini et providentiae imperatorum ... " (Apulum). Se mai remaircă .şi faptul că 1Jri!bum..1~ Gemellus (poate al oohorrtei de sagittarii) pooirtă
două nume gentilicii de familie: Aelius Campanius (?); deasemenea reţinem
şi dublarea literei „L" de la Marcus Aurellius Antoninus Pius, pentru
care mai cunoaştem în Dacia unele cazuri: CIL, III 795 (Ilişua); pentru
alte exemple, cf. CIL, III p. 2432.
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 3. Reconstituirea textului inscripţiei onorifice IDR, III/I, 128 = ActaMN,'XV, 1978, p. 184-186.
Abb. 3. Rekonstruktion des Inschriftentextes
IDR, III/I 128 = ActaMN XV, 1978, S. 184-186.
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Fig. 4. Fragmente dintr-o inscripţie votivă bilingvă(?)
Abb. 4. Bruchstiick von einer zweisprachigen Widmungsinschrift( ?)

2. - PI a c ă votivă (?), din oalcar, friagmenitară, cu dimensiunile
de 26 X 15 X 5 cm, reprezentînd mijlocul cimpului inscripţiei, împărţit
la rîndul său prin două chenare. Din textul votiv (?) care pare să fi fost
bilingv, s-a păstrat probabil ultimul rind, din care se pot distinge doar
2 litere (Fig. 4), aparţinînd unei formule sau unor prescurtări: I şi G
despărţite de un punct. Atari prescurtări nu se cunosc în epigrafele obiş
nuite şi lipsesc la literae singulares din cadrul Indicelui la val. III Corpus
Inscriptionum Latinarum.
3. - S t e I ă funerară, caloor din. oare s--au

păstrat două frogmerute:
unul cu dimensiunile 33 X 34 X 13 'Cm, litere 6 cm (Fig. 5 a); b. - celălalt evident de la acelaşi monument şi din acelaşi material litic, cu
dimensiunile 18X14X13 cm. Locul textului trunchiat în cadrul inscripţiei
este greu de stabilit, mai ales faţă de celălalt fragment care reprezintă
marginea stingă a monumentului. In r. 1 se pot distinge literele ET·VALE
(E+T probabil în ligatură) = Valeria; T. 2 - - ET ZAB, referindu-se fără
îndoială la antroponimul pailmyrean Zabdibol, cunosC!Ult şi din inscripţia
IDR, III/1, nr. 134, din care un fragment se află la Muzeul Caransebeş,
iar restul monumentului la Muzeul Banatului Timişoara. Literele F şi I
din r. 3, posibil de la fi[l(iuns)] sau fi[l(ii)], referindu-se probabil la dedicantul menţionat cu un rînd mai sus; din cel de-al doilea fragment
(Fig. 5 b) se pot distinge în r. 1 literele B şi O, posibil de la acelaşi
cognomen Zabdibol sau Borafas. Semnificaţia literelor din rîndul următor
este greu de desluşit în acest context epigrafie, adică din enumerarea
unOT persoane aparţinînd probabil aceleeaşi familii. Literele R şi V (eventual U) urmate de A ar putea fi întregite VERUNT de la [Pos]uerunt;
iar în r. 3, literele V (?), E şi P (sau R) nu sugerează nici o întregire cu
înţeles oit de cit plauzibil. Chiar şi fragmentară cu o lectură lacunoasă,
stela funerară prezintă o importanţă documentară deosebită pentru studiul populaţiei Daciei romane şi în special pentru atestarea prezenţei
unui număr însemnat de elemente palmyrene în marele centru militar

a. -
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Fig. 5 a-b. Fragmente din inscripţia funerară IDR, III/I, 152
Abb. 5.a- b. Brunchstiicke von der Grabinschrift IDR, III/, I 152

şi civil Tibiscum. In afară de exemplul citat, numele Zabdibol este cunoscut şi din stela funerară IDR, III/1, 152, ca patronimic al romanopalmyreanului Aelius Borafas. El este pus la declinarea a II-a latină
Zabdiboli (faţă de nominativul Zabdibol, declinarea a III-a latină).
O studiere mai atentă a acestui monument, aflat la sfîrşitul secolului
trecut în parcul conacului de la Jupa şi în prezent la Muzeul Naţional
din Budapesta şi a celor două fragmente recent descoperite la Tibiscum,
ne face să presupunem că cele trei piese aparţin la aceeaşi inscripţie
(vezi, fig. 6), avîndu-se în vedere atît grosimea stelei funerare, cit mai
ales modul de executare a literelor Z, E şi L. Rîndul 5 din stela respectivă se întregeşte prin urmare de la sine: ET VALERIA, lucru uşor
de recunoscut nu numai după margin~a rupturii, şi după reconstituirea
grafică a textului. Rîndul 1 din kagmentul celălalt (Fig. 5 b) ar putea
fi întregit prin urmare ori BO[RAFAS] sau [ZABDI]BO[L]. Tot la
acest monument epigrafie aparţinea foarte probabil şi fragmentul de
inscripţie (IDR, III/1, 190) care vine să întregească numărul defuncţilor
din familia lui Aelius Borafas. Monumentul conţie prin urmare, mai degrabă, defuncţi din familia lui Aelius Borafas, fiul lui Zabdibol, care au
decedat ca mulţi alţi colonişti în vîrsta prematură din cauza condiţiilor
climatice grele, faţă de ţara lor meridională de origine.
4. - A Ita r funerar, calcar, dimensiunile 61X50X19 cm, litere
înalte de 5 cm, păstrat în formă fragmentară. Numele defunctului 'Ca•re a
trăit XXXII sau XXXIII de ani nu s-a păstrat, iar cognomenul celui
care ri-dică monumentul se termină cu literele ANTVS (poate vreun
[CRIS]ANTVS ?). In .r. 4 se disting literele -VLO, foarte proba:bil [AVVNC]VW - în limbajul popular latin „bunic„ (din care Tomâneşte unchi).
adică „ ... bunicului". (Fig. 7).
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Fig. 6. Reconstruirea parţială a textului inscripţiei funerare IDR, III/I, 152
Abb. 6. Teilweise Rekonstruktion der Grabinschrift IDR, III/l, 152
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Fig. 7. - Fragment de inscripţie funerară
A bh. 7. - Bruchstiick nm einer Graliinschriit

Fig. 8. Fragmente de

inscripţie

fune-

rară

Abb. 8. Bruchstiick von einer Grabtnschrift

5. - St e I ă funerară, caloar, fragmentiară; dimensiuni 33Xl6X7 cm,
litere înalte de 5,5 cm. In r. 1 se menţionează vîrsta defunctului: A[N]
LX
A[n(nis)] LX (sexaginta), urmat de numele celui care ridică (care
se îngrijeşte de punerea monumentului); r. 3 şi 4: [CL]ODIVS [V A]LENT(inus ?); în ultimul formula B(ene) M(erenti); fig. 8;
6. - S te I ă funerară, oalcar, fragmentară, dimensiuni:
litere înalte 5,5 cm. în r. 1 se pot distinge cu oarecare dificultate literele
D şi I (sau E); în r. 2: P OS, evident de la pos(uit) sau mai degrabă
pos(uerunt) fig. 9;
7. - S t e I ă funerară, oaloar, fragmentJară; dimensiuni: 33 X 16 X 3,
litere înalte de 6 cm, reprezentînd
ultimele două rînduri ale unei inscripţii
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Fig. 9. Fragment de inscripţie funerară
Abb. 9. Bruchstiick von einer Grabinschrift
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Fig. 10. Fragmente de inscripţie funerară
Abb. 10. Bruchsti.ick von einer Grabinschrif

de dimensiuni mai mari, apreciind după înălţimea literelor (Fig. 10). In
r. 1 se distinge cu uşuTinţă cuvîntul FILI[VS], pe cînd în r. 2 (şi ultimul)
abia se mai pot recunoaşte din cauza coroziunii suprafeţei monumentului,
începutul formulei [BENEMEREN]TI P[OSVIT] sau P[OSVERVNT].
8. - Diveirse foagmente cu litere izo1ate, dintre care menţionăm un
singur fragment (exemplar): dimensiuni 12X9X5 cm, cu litera G de
7 cm, executată foarte elegant la marginea cîmpului inscripţiei prevăzut
cu un chenar frumos profilat.
9. - S te I ă funerară (?), calcar, foagmentară dimensiuni: 8X12 X
2 cm; 'litere înalte de 2 cm, reprezentind foarte probabil ultimele două
rînduri dintr-o inscripţie palmyreană, probabil bilingvă (Fig. 11). Clrnpul
inscripţiei pare să fi fost delimitat cu un chenar simplu marcat sub
forma unei linii. Semnele din r. 1 sînt greu de înţeles datorită rupturii
în dreptul mijlocului literelor. In r. 2 s-au păstrat (cităm din scrisoarea
colegului Silviu Sanie din Iaşi): „ ... patru litere întregi W Ţ R N care
alcătuiesc împreună un cuvînt împrumutat din latină veteranus ... Men,
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 11. Fragmente dt

inscripţie

cu scriere

palruyreană

Abb. 11. Bruchstiick einer in palmyrenischer
Se hrift verfa~ ten Inschrift

V. Wollmann

Fig. 12. Fragmente de diplomă militară
(tabella intus şi extrinsecus)
Abb. 12. Bruchstiick des Militărdiploms
(I. Tafel : intus und intrinsecus)

ţiunea în palrnyreană a cu'Vîntului veteranus e încă rară, aşa că fragmentul de inscripţie este deosebit de valoros". Avînd la dispoziţie acest
preţios indiciu cu privire la un text fragmentar se poate postula totuşi
că monumentul funerar a fost pus de către un veteran din cunoscutul
Numerus Palmyrenorum Tibiscensium sau Palmyrenis Sagitariis unui
compatriot sau unui membru al familiei sale. Unitatea este cunoscută atît
din DiplD, VIII, IX; epigrafe ca IDR, III/1, 134, 142, 170, 176, 181 (?),
2Hi (?), cit şi din cărămizile ştampilate (IDR, 111/1, 256).
10. - Di p I om ă militară, tabela I, fragment, colţul drept de jos;
dimensiuni: 35 X 30 mm, grosimea 1 mm (lăţimea totală, la bază, după
reconstituirea textului din ultimele trei rînduri, era de 11-12 cm); din
exemplarul intus (cu scriere rudimentară) au rămas patru cuvinte (respectiv abrevieri) din textul-lege, pe extrinsecus, sfîrşitul ultimelor patru
rînduri cu domus (sau naţionalitate: origo) ostaşului veteran şi formula
de încheiere cu verificarea şi controlul textului diplomei după originalul
decretului imperial (Fig. 12).
Intus tabella I
[et conu b(ium) cum uxorib(us) quas tune] hab(uissent) ·cum
[est civit(as) i(i)s data aut cum îs quas] post(ea) dux(issent)
[dumtaxat singuli .
. (etc.)]
Extrinsecus tabella I
[- - - - - - - - - - - - f(ilio)] Chalcid(ensi)
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[Descript(um) et recognit(um) ex tabu]la aerea
[quae fixa est Rom a e in] muro post
[templum Di vi Au g(usti) ad Min]ervam.
Numele propriu CHALCID este etnico-demotic al ostaşului veteran
Chalcis în Syria de unde era el originar şi unde s-au format in jumătatea
a II-a a sec. I al Imperiului, una sau două cohorte auxiliare: Cohors
Chalcidenorum (cf. W. Wagner, Disl., p. 118), Cohors I şi II Flavia Chalcidenorum, staţionată în Moesia Inferior; ostaşul veteran din Tibiscum nu
înseamnă că ar fi aparţinut acestei unităţi staţionate în Moesia, ci mai
curlnd ca „oriental" era în cercul Palmyrenilor stabiliţi la Tibiscum.
Diploma lui nu poate să fi aparţinut DiplD XIII (IDR, I), fragmentară din
anul 126, dată pentru Numerus de Palmyreni, ci mai degrabă pare a fi
o diplomă dată vreunei cohorte sau ala de cavalerie (?) din armata Daciei
Superior.

MARIA PETROVSZKY -

VOLKER WOLLMANN

ROMISCHE INSCHRIFTEN AUS T IBIS CUM
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Eine gri:il3ere Zahl als Bruchstiick erhaltene Insch11iften, ist gelegentlich der
J 918 im Ri:imerlager von Tibiscwn durchgefilhrten Ausgrabungen zum Vorschcin

gekommen. Die Grabungen konzentrierten sich vor allem auf dem nordlichen
A bschnitt des Lagers und auf den gegen die Temesch gerichtcten Terrassen.
Dic oben angefilhrten Bruchstiicke befanden sich in einer Lagerungsschicl1t,
welche in der zweiten Bauphase, als der Befestigungsgraben schon zugestopft war,
entstanden ist. Das ebenfalls als Bruchstilck erhaltene Militărdiplom wurde in
einer romischen Mtillgrube unter den Mauern eines absidenfi:irmigen Gebăudes
gefunden, was darauf schliellen lăl3t, daB dieses Diplom, einer Garnision zuzuschreiben ist, welche nicht hier ihr Standlager hatte.
Von den neun angefilhrten Bruchstiicken verdienen nr. 1 und 3 hervorgehoben
zu werden, welche zweier schon vercffentlichten Inschriften angehoren und deren
lnhalt zum guten Teil ergănzen. Die Zahl der in palmyrenischer Schrift abgefal3ten
Jnschriften aus Tibiscum ist durch das Bruchstiick nr. 9 gri)fier geworden, selbst
WPnn au.eh der Zusammenhang mit und zu dem dort angefiihrten veteranus nicht
geklărt werden konnte.
Vom Diplom lăBt sich blol3 der Herkunftsort des Veteranen - Chalcis in
Syrien - genau ermitteln, wo die Cohors Chalcidenorum im I. und II. Jahrdundert
u.Z. rekrutiert wurde. Das Diplom ist eher einer Ala oder Kohorte aus Dacia Superior
als d<:>m in Tibiscum stationierten Numerus Palmyrenorum verliehen worden.
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MORMINTE DE

INCINERAŢIE

!N NECROPOLA ROMANA
DE LA MICIA

A.şez<trea romană Micia, situată pe cursul mijlociu al Mureşului a
iveală în decursul anilor, prin cercetări arheologice sistematice

dat la

iniţiate de
şi variate
urbanistică

regretatul academician C. Daicoviciu, sau fortuit, numeroase
vestigii arheologice care indică o dezvoltare economică şi
nîfloritoare 1 •
La rîndul său, castrul2 evidenţia importanţa militară a Miciei în
dublul său rol: acela de a supraveghea artera de circulaţie de pe Mureş,
accesul dinspre vest în provincia romană, precum şi ocrotirea zonei
aurifere din Munţii Apuseni.
Descoperirile recente relevă pregnant faptul, sesizat de altfel de
cercel;c\rile mai vechi, că de la mica aşezare din preajma castrului s-a
ajuns, de-a lungul secolelor II-III e.n., la un adevărat oraş ce deţinea
un important rol economic, cu nimic mai prejos decît un veritabil centru
urban 3 •
Necropola aşezării se afla plasată în extremitatea estică a Miciei.
Descoperirile funerare cunoscute aveau un caracter divers: sarcofage din
piatră sau cărămidă, stele şi lei funerari, inscripţii cu caracter funerar,
piese de inventar funerar etc. 4 •
Recente ·cercetări întreprinse în zona necropolei în perioada 27 iunie - 8 iulie 1977 au avut caracterul unei săpături de salvare, impusă
1 Despre aşezarea de la Micia vezi: C. Daicoviciu, în AIIC, III, 1930-1931,
p. 3-43; V. Cristescu, lstmil., p. 133-135; D. Tudor, OrTrgSate, p. 120-129; Oct.
Floca, in Materiale, I, 1953, p. 764-784; idem, în ActaMN, V, 1968, p. 111-123;
Idem, în Sargetia, V, 1968, p. 49-55; Oct. Floca, V. Vasiliev, în Sargetia, V, 1968,
p. 121-151; V. Vasiliev, L. Mărghitan, în Apulum, VII, 1968, p. 424-430; L. David,
L. Mărghitan, în ActaMN, V, 1968, p. 125-130; Oct. Floca, St. Ferenczi, L. Măr
ghitan, Micia. Grupul de cuptoare romane pentru ars ceramică, Deva, 1970; L. Măr
ghitan, în SCIV, 21, 1970, 4. 579-594 etc.
2 C. Daicoviciu, în AIIC, III, 1930-1931, p. 3-43; Oct. Floca, V. Vasiliev,
op. cit„ p. 121-151;
3 Vezi L. Mărghitan, în SCIV, 21, 1970, 4, p. 579-594 cu bibliografia referitoare la temă.
4 Oct. Floca, în Sargetia, II, 1941, p. 46; Idem, în ActaMN, V, 1968. p. 111-123;
L. David, L. Mărghitan, op. cit„ p. 125-130; L. Mărghitan, I. Andriţoiu, in
SCIVA, 27, 1976, 1, p. 45-54; M. Vîrtopeanu, în Sargetia, XI-XII, 1975-1976,
p, 111-116.
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de extinderea unei construcţii anexe a termocentralei de la Mintia~.
Deşi lucrările de salvare vor continua şi în acest an, o prezentare a
rezultatelor cercetării o considerăm necesară prin importanţa şi ineditul lor.
In suprafeţele dezvelite (S I-V) au fost descoperite un număr de
8 morminte de incineraţie (Pl I). In ordinea dezvelirii lor, vom prezenta
mormintele cu principalele lor caracteristici:
Mormîntul nr. 1. Descoperit in S I la -0,50 m adîncime. Resturile
cinerate au fost depuse într-o groapă simplă cu contur u.şor oval (Pl. I,
PI. II, 1). Pe fundul ei se aflau fragmente mici de oase calcinate, un
dinte aduse de pe rug. Dintre obiectele de inventar, cănile se aflau
dispuse una lingă alta, în linie. Nu prezintă urme de ardere secundară.
Inventar: a) Monedă de bronz deteriorată (RIC, I, p. 95-, nr. 3) 6 ;
b) Căniţă, confecţionată din pastă fină de culoare roşie cărămizie, avînd
pereţii acoperiţi cu un strat de vopsea cărămiziu-roşietic închis, sub buza
uşor oblică, o nervură reliefată. Toarta cu secţiune ovală este prinsă
sub buză şi de corpul vasului care este bombat. Fundul .recipientului este
plat. Dimensiuni: h - 9,8 cm, diam. gură - 6,8 cm, diam. maxim 9.6 cm, d.ilam. fund - 3,5 cm (Pl. III, 3); d) Căniţă cu ~leaşi oairoot:erisristici. Dimensiuni: h - 9,4 cm, diam. gură - 6,6 cm, diam. maxim 9,6 am, diam. fund - 3,5 cm {Pl. III, 3); d) Căniţă cu aceleaşi caracteristici, deteriorată în timpul descoperirii. Dimensiuni: h - 9,5 cm, diam.
gură 6,8 am, diam. maxim - 9,9 cm, diam. fund - 4 cm (Pl. III, 2);
e) Opaiţ cu discul spart, bordură netedă şi trei orificii, brîu aplatizat,
ovoidal la ibază, din lut cenuşiu cu angobă negru-brună. Dimensiuni:
9,1 X 6,2 X 3 <lffi; f) Opaiţ cu doc scurt, încoriporat în peretele bazinului
şi bordura netedă, disc u.şor concav, peI'forat de patru orificii, mărginit
de un briu incizat, toarta discoidală, bifidă; la bază, un brîu reliefat, lut
nisipos, ars insuficient la bI'lun--cenuşiu, cu angobă brun-cărămizie. Dimensiuni: 6,8 X 4,6 X 3,8-2,9 cm (Pl. III, 4); g) Patru cuie de fier oxidate cu dimensiuni variind între 5,6 cm şi 8,5 cm (Pl. III, 6-9).
l\formintul nr. 2. Situat în S I la 2,50 m vest de M 1. Groapa mormîntului, simplă, cu contur oval şi pereţii uşor oblici a fost săpată pînă
la adîndmea de -0,53 m. Resturile cinerare şi inventarul funerar erau
depuse pe fundul drept al gropii.
Inventar: a) monedă de bronz, deteriorată, datată sec. I e.n. (prima
jumătate ?); b) pahar, păstrat fragmentar, cu pereţii oblici, fund drept
si marginea îngroşată, confecţionat din pastă fină de culoare cenuşie.
Este ornamentat pe carp cu două şiruri de valuri incizate. Dimensiuni:
h - 7,4 cm, diam. gură - 9 cm, diam. fund - 4,9 cm (Pl. III, 12);
c) căniţă, fragmentară, cu corp bombat, fund drept, confecţionată din
pastă fină de culoare cenuşie. Ornamentat pe corp cu şi.ruri de incizii
verticale scurte realizate cu o rotiţă dinţată. Dimensiuni: h. actuală şi,

5 Colectivul de cercetare a fost compus din Ioan Andriţoiu, Corneliu Avram
pentru o perioadă, Mircea Dan Lazăr.
6 Identificare datorată lui I. Chirilă căruia îi mulţwnim şi pe această cale.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

t.:..;_.~c~
PI. III. Inventarul funerar al mormintelor de incineraţie: 1-9-MI, 10-15-M2.
Taf. III. Die Grabbeigoben der Brandgrăber: 1-9-Ml; 10-15-M2.
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8,5 cm, diam. maxim - 9,4 cm, diam. fund - 4,4 cm (Pl. III, 10);
d) recipient din sticlă alburie cu irizaţii verzui (unguentarium) cu corpul
scurt, tronconic, gîtul lung, cilindric şi buza uşor răsfrîntă. Dimensiuni:
h - 11,4 cm, h. gît - 8,2 cm, diam. gît - 1,3 cm, diam. fund - 2,6 cm
(Pl. III, 15); e) opaiţ cu 3 protuberanţe şi 2 orificii, confecţionat din lut
nisipos, gălbui, angobă galbenă-brună. Dimensiuni: 6,3X4X1,9 cm (Pl.
III, 11); f) opaiţ cu 3 protuberanţe şi 3 orificii, modelat din lut nisipos,
gălbui, cu angoba gă1bui~brună. Dimensiuni: 6,3X4Xl,8 cm (Pl. III, 13);
g) cercel de aur confecţionat din skmă cu secţiune rotundă (diam.
0,15 cm) şi capetele în spirală; h) cui de fier. Dimensiuni: h - 3,1 cm
(Pl. III, 14).
Monnîntul nr. 3. Groapa albiată a mormîntului, de formă dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite (1,80X1,05 m) are orientarea pe axul
lung SV-NE. Adîncimea - 0,52 m. Suprapune parţial mormîntul M 7.
Marginile gropii aveau, în unele locuri, culoarea cărămizie roşiatică la
exterior şi negricioasă în interior. In groapă au fost găsite oase calcinate
ale defunctului, cărbuni, fragmente ceramice şi un opaiţ fragmentar.
Mormîntul nr. 4. Descoperit în S III. Groapa mormîntului are un
contur oval (0,90 X 0,63 m), adîncindu-se pînă la -0,46 m (Fig. 2). Fundul
gropii ern uşor rotunjit. La bază, într-un strat de 8-10 cm se găseau
fragmente de oase umane calcinate, cărbuni, fragmente mărunte de pă
mînt ars etc.
Inventar: a) urcior din pastă roşie, descoperit culcat şi spart de
presiunea solului. Are o formă zveltă, fund drept, inelar şi gura largă,
cu bordură. Toarta plată are o nervură mediană. Dimensiuni: h - 25,7 cm,
diam. guTă - 5,6 cm, diam. maxim - 14,2 cm, diam. fund - 6,7 cm,
toarta 2,2X0,7 cm (Pl. IV, 1); b) căniţă cu picior, avînd corpul rntunjit,
gîtul scurt, adîncit, buza uşor răsfrîntă. Piciorul cilindric se termină
într-o bază inelară. Pasta fină de culoare brun-maronie, cu un luciu
metalic, toarta lipsă. Corpul vasului este ornamentat, într-o bandă lată,

Fig. 1. Leu funerar păstrat fragmentar, aflat în S II.
Abb. I. Grablowe, bruchstiickhafterhalten, (Schnitt II
https://biblioteca-digitala.ro
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PI. IV. Materialele arheologice descoperite în zona cercetată I- IO-inventarul funerar al
mormîntului nr. 4; 11-13, 15 - ceramică descoperită în secţiuni; 14 - fragment al unui
deget ele bronz aparţinîncl unei statui.
Taf. IV. Archăologisches Material aus der erforschten Zone: 1-10 - Beigaben des Grabes
nr. 4; 11-13, 15 - Tonware die wăhrend der Grabungen gefunden wurde;
14 - Bruchsttick
eines Bronzefingers einer Statue.
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cu incizii verticale (Pl. IV, 6). Dimensiuni: h - 11,2 cm, diam. gură
6,3 cm, diam. maxim - 9,1 cm, diam. picior - 3,3 cm, diam. bază
4,6 cm; c) opaiţ cu 3 protuberanţe şi 2 orificii, confecţionat din lut nisipos,
gălbui, angoba galbenă-brună. Dimensiuni 6,6X4,4X1,9 cm (Pl. IV, 10);
d) 7 cuie de fier de dimensiuni diferite (Pl. IV, 2-9).
Mormîntul nr. 5 are groapa de formă dreptunghiulară cu contururile
rotunjite (1,80 X O, 75 m), orientată cu axul lung pe direcţia E-V (asemă
nător lui M 3). Adincimea la care apare mormintul -0,55 m. Groapa se
adinceşte 0,30 m. Intr-un strat gros de aproximativ 12 cm se găsesc
oase calcinate, arsură, cărbuni, bucăţi de chirpic, un ac de păr din os,
citeva fragmente ceramice, un cui şi o monedă de bronz arsă şi deteriorată.
Mormîntul nr. 6. Aflat în S I la adîncimea de -0,30 m. Groapa
mormintului simplă, de formă aproximativ circulară (0,92 X 0,90 m), tronconică, se adinceşte pînă la -0,53 m. Pereţii gropii au o culoare cără
mizie-roşiatecă. Pe fundul rotunjit al gropii se aflau: fragmente de vase
(căniţă cu toartă, vas mic şi fructieră) alături de oase umane calcinate,
2 cuie de fier şi o monedă de bronz arsă.
Mormîntul nr. 7 este distrus în mare parte de M 3 care îl suprapune.
Se mai păstrează fragmentar mna de incineraţie care a fost depusă
într-o groapă ce se adîncea pînă la -0,80 m. Drept urnă a fost folosit
un vas cu corp bombat, fund drept, confecţionat dintr-o pastă poroasă
de culoare brun-cărămizie, avînd ca degresant nisip şi pietriş. In jurul

Fig. 2. Monuînt de incineraţie în groapă simplă, nearsă (M 4).
Abb. 2. Bran<lgrah in gewiihnlicher, ungebranntcr Grube (M 4).
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urnei răvăşite se aflau oase calcinate şi cărbune. Dimensiuni: h. actuală 32 cm, diam. fund - 17,8 cm, diam. maxim - 32,5 cm {Fig. 4).
Mormîntul nr. 8, aflat în S. V are o formă dreptunghiulară cu colţu
rile rotunjite (2,05X 1,12 m), orientat cu axa lungă pe direcţia N~V.
Conturul gropii sepulcrale, se observă la -0,30 cm. Grosimea stratului
de arsură de pe fundul gropii este de 10 cm, în care au apărut citeva
oase calcinate, 4 cuie, fragmente ceramice şi bucăţi de chkpici.
Mormintele recent descoperite pot fi încadrate în două din tipurile
de morminte de incineraţie cunoscute: morminte plane cu groapa arsă şi
morminte cu groapa nearsă.
Mormintele din prima categorie, în număr de trei (M 3, 5, 8), cu
groapa albiată (Fig. 3), au apărut la adîncimi variind între 0,30-0,40 m
faţă de nivelul actual al solului. Conturul lor era bine delimitat în solul
argilos de culoare brun-cărămizie. Lungimea la gură 1, 70-2,05 m, lăţi
mea 0,75-1,00 m. Orientarea aproximativă este pe direcţia est-vest. Fundul
şi marginile gropilor sepulcrale sînt puternic arse incit pămintul a căpătat
adesea aspectul unei cruste de culoare cărămizie, cu pete negre-brune,
groase de 1-2 cm. Conţinutul mormintelor constă din oase umane calcinate, amestecate ·cu bucăţi de cărbune, f,ragmente de pămînt ars la roşu.
Cenuşa se află în cantităţi reduse, iar celelalte resturi funerare sînt
relativ puţine. Inventarul funerar, considerat în ansamblu, este sărăcăcios:
cuie de fier, fragmente ceramice, un opaiţ fragmentar, un ac de os şi o

Fig. 3. ~ecţiune transversală îutr-un 1 mormînt plan cu groapa arsă (:\I 3).
Abb. 3. l'rofilsclmitt eines Flachgrabcs mit gebraunter Grubc (M 3).
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monedă

de bronz. In jurul gropilor nu s-au observat urme de arsură sau
resturi cinerare, acestea găsindu-se exclusiv în morminte.
Mormintele cu groapa nearsă, în număr de 5 (M 1-2, 4, 6-7) sînt
considerate drept cele mai rudimentare morminte de incineraţie provinciale romane, care se reduc la o simplă groapă în formă rotund-ovală
(diam. 1,00-1,25-0,75 m), fără o amenajare specială, în interiorul cărora
au fost depuse direct rămăşiţele incinerării, culese de pe rug. Urmele
de arsură, cenuşă şi cărbuni se află pe fundul gropilor.
In morminte s-au găsit cu regularitate oase calcinate, amestecate cu
bucăţile de cărbune, uneori sfărîmături de pămînt ars de culoare cără
mizie. La aceste elemente se adaugă obiectele de inventar, destul de
numeroase şi variate în comparaţie cu cele ale primei categorii de morminte: urcioare, căniţe 7 , opaiţe, recipient din sticlă, cuie, monede de
bronz 8 • Obiectele de podoabă corporală sau vestimentară lipsesc în general
din inventarul funerar. Doar în M 2 a apărut un cercel de aur.
Deşi cercetarea se află doar la începuturile ei, se pot trage unele
concluzii preliminare. O primă remarcă este faptul că mormintele de
incineraţie se găsesc grupate într-o zonă strict delimitată 9 . In suprafaţa
cercetată,
în spaţiul dintre morminte, la adîncimi variind intre
0,20-0,60 m s-au descoperit sporadic vase şi fragmente ceramice romane
(Pl. IV, 11-12), opaiţe (Pl. IV, 13), 2 mărgele de sticlă şi alta de bronz,
1 fibulă de fier, 2 monede de bronz, 1 monedă de argint şi un leu
funerar (Fig. 1).
Din punct de vedere stratigrafic se cuvine a fi notată observaţia că
această parte a cimitirului roman se află pe un loc fără vestigii din epoci
anterioa•re. Maţerialele arheologice descoperite aici aparţin în totalitate
epocii romane.
Problema care se pune în cazul mormintelor cu groapa arsă este de
a şti dacă defuncţii erau incineraţi pe locul de înmormîntare a rămăşi
ţelor funerare sau pe un rug funerar ridicat în altă parte. Considerăm,
pe baza celor observate pînă în prezent la Micia, că pămîntul ars de pe
fundul şi pereţii gropilor sepulcrale sînt o consecinţă nu a arderii pe loc
a morţilor, ci a purifică-fii rituale prin foc a acestora, în care au fost
aşezate apoi, după ritualul cunoscut, resturile arderii, culese de pe rugul
funerar. Un argument în susţinerea acestei idei îl constituie cantitatea
mică de cărbune şi oase umane calcinate aflate în morminte, elemente care
în cazul unei incinerări pe loc ar fi trebuit să existe din abundenţă.
7
Căniţa descoperită în M 7 prin forma sa şi prin modul de confecţionare
pare a reprezenta o replică în lut, la scară redusă, a unui recipient din metal.
Ea este un produs sudic de import.
8 Situaţie similară celei observate în necropola de la Apulum (cf. D. Protase,
în Apulum, XII, 1974, p. 150).
9 Faptul pledează pentru o contemporaneitate a lor. Intr-un mormînt cu sarcofag de cărămidă descoperit de Oct. Floca în 1939 (M 2, cf. Sargetia, II, 1941,
p. 46) au fost descoperite mari cantităţi de cenuşă şi cărbune. Nu este menţionată
existenţa unor oase umane calcinate, fapt ce face dificilă includerea lui în rîndul
mormintelor de incineraţie de un caracter aparte.
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Incadrarea cronologică a grupului de morminte recent descoperite
nu se poate realiza cu exactitate deoarece nu toate monedele, aflate ca
piese de inventar funerar, sînt sau pot fi determinate. In două din morminte (M 1-2) piesele monetare aparţin primei jumătăţi a sec. I e.n.
(prima provine de la Tiberiu, a doua fără o încadrare mai precisă), pe
baza cărora înclinăm a considera că înmormîntările respective au avut loc
în prima jumătate a sec. al II-lea e.n. In afară de acestea, patru morminte au ca inventar funerar şi opaiţe de lut ars a căror tipologie este
caracteristică pentru sec. al II-lea e.n. 10 •

Fig. 4. Urnă funerară fragmentară descoperită în MN
Abb. 4. Bruchsttick aft erhaltene Graburne (gefunden in MN).

------Merită a fi

10
relevate analogiile ce se pot stabili cu inventarul funerar descoperit în necropolele de la Streisîngiorgiu (V. Eskenassy, în SCIVA, 28, 1977, 4,
p. 603--609), Cinciş (Oct. Floca, în ActaMN, II, 1965, p. 163-192) şi Muncelul-Brad
unde de asemenea sînt cunoscute morminte de incineraţie.
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Cit priveşte raportul cronologic dintre inhumaţie şi incineraţie, credem că cele două rituri funerare pot fi considerate contemporane în limitele sec. al II-lea e.n. lncercarea de definire etnică a celor două tipuri de
morminte este greu de făcut pe baza materialelor arheologice de caracter
general provincial roman, prea puţin lămuritor în direcţia precizării originii etnice a defuncţilor.
O problemă aparte ridică vasul-urnă descoperit în M 7 (Fig. 4), care
datorită pastei, manierei de confecţionare diferă de materialul tipic roman,
asemăn'îndu-se cu ceramica din unele morminte descoperite în necropola
de la Cinciş 11 • Pe acest considerent sîntem înclinaţi a considera acest
mormînt ca aparţinînd unui autohton. Descoperiri ale populaţiei dacice
în aşezarea romană de la Micia sînt cunoscute şi din trecut, în special
cerarnică 12 • Acesta ar constitui primul mormînt ce se poate atribui populaţiei băştinaşe.
Urmează ca cercetări

completări

viitoare

să aducă

lămuriri şi
şi în cadrul

noi elemente, noi

în acest domeniu deosebit de important, sesizat

necropolei de la Micia.
IOAN

ANDRIŢOIU

BRANDGRABER IN DER ROMISCHEN NEKROPOLIS VON MICIA
(Z u s a m m e n f a s s u n g)
In vorliegende Arbeit, werden die Ergebnisse der Rettungsgrabungen welche
im Jahre 1977 in der riimische Nek.ropolis von Micia ausgefilhrt wurden, dargelegt.
Wăhrend der Ausgrabungen wurden acht Brandgrăber freigelegt die man in zwei
Gruppen gliedem kann: Flachgrăber mit gebrannter Grube (M3, 5, 8) und Grăber
mit ungebrannter Grube (Ml-2, 4, 6, 7).
iDie Beigaben sind zahlreicher in den Grăbern der zweiten Gruppe. Aufgrund dieser und besonders wegen den zwei Bronzemilnzen die in der ersten Halfte
des I Jh. u.Z. in Umlaui gebracht wurden, betrachtet man die neuentdeckten Grii·
ber von Micia als dem II. Jh.u.Z. angehorend, einige sogar seiner ersten Halfte. Den
Krug aus M4 kann man als eine sildliche Importware ausehen (Taf. IV, 6).
Einen besonderen Wert besitzt die bruchstilckhaft erhaltene Graburne (Abb. 4)
aus M7 welche durch die Qualitat und Zusarnmensetzung des Tones, die Herstellungstechnik, von dem anderen Kerarnikmaterial sich klar absondert. Sie gehiirt
zur Bestattungsbeigabe eines Einheimischen. Dakische Ware wurde ofters in der
Umgebung von Micia, entweder als Zuiallsfund oder wahrend der systematischen
Ausgrabungen, entdeckt.
Unsere Grăber belegen denmach auch den Brandrhytus im Grăberfeld von
Micia ăhnlich wie in den anderen bekannten Fundstătten von Oinciş, Streisîngiorgiu und Muncelul-Brad.
Oct. Floca, în ActaMN, II, 1965J p. 186, fig. 19, p. 187, fig. 20.
Cercetările intreprinse în castrul de la Micia de către L. Petculescu in
anul 1977 au dat la iveală noi mărturii aparţinînd populaţiei băştinaşe (L. Petculescu, Şantierul arheologic Micia. Săpăturile din castrul roman, comunicare susţi
nută la a XII-a Sesiune anuală de rapoarte, Bucureşti, 9-11 martie 1978).
11
12
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CULTUL LUI LIBER LA POTAISSA

Potaissa, centru economic şi militar important al Daciei romane, se
înscrie şi din punct de vedere cultural între oraşele de seamă ale provinciei. Acest fapt ne este dovedit şi de numeroasele inscripţii dedicate
zeităţilor romane şi orientale, dt şi de reprezentările figurative ale acestora, bună parte din ele operă a meşterilor de aici. In rîndul divinităţi
lor adorate de populaţie la loc de cinste se află Liber şi perechea sa
Libera.
Cercetarea inscripţiilor şi a reprezentărilor figurate descoperite la
Potaissa şi dedicate lui Liber Pater şi acoliţilor săi ne oferă posibilitatea
să cunoaştem răspîndirea pe care acest cult a avut-o atît în rîndul populaţiei ci vile cit şi al armatei.
Din totalul de 44 de inscripţii descoperite în Dacia, dedicate divinităţilor Liber şi Libera, la Potasissa s-au descoperit 12, fapt care situează
acest important centru militar al Daciei pe acelaşi loc cu metropola
provinciei· traiane, Sarmizegetusa, şi aceasta în condiţiile în care aici s-a
descoperit templul dedicat zeului viţei de vie şi vinului.
Inscripţiile se întîlnesc fie pe altare votive fie pe reliefuri, care
înfăţişează cele două divinităţi împreună cu o serie de participanţi la
alaiul bacchic. De remarcat, că din cele 12 inscripţii în 5 apare formularea Liber Pater 1 , în 3 Liber Pater et Libera2 , în una Liber Pater et
Libera Conservatores 3 • Există însă trei reliefuri care îi reprezintă pe
Liber şi Libera sau alţi participanţi din cortegiul bacchic şi pe care nu
se menţionează numele celor două divinităţi 4 , fapt întîlnit şi în cazul
unor reprezentări de la Sarmizegetusa şi Apulums.
In două cazuri Liber apare asociat cu Iuppiter şi Hercules 6 sau cu
Silvanus 7 , divinităţi şi ele cu destul de multă popularitate la Potaissa.
1 CIL, III, 930 şi 896; I. I. Russu, în AISC, V, 1944-1948, p. 347 şi urm.,
fig. 1; CIL, III, 7682; G. Teglas, în Klio, XI, 1911, p. 502.
2 CIL, III, 7684; I. Teglas, în AE, XXXV, 1915, p. 44 şi ur.n;i .• fig. 4; A. Bodor, în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 217, nota 40, nr. 5.
3
C. Daicoviciu, în AISC, I, 2, 1928-1932, p. 61.
' CIL, III, 7683; C. Pop, - Z. Milea, în ActaMN, II, 1965, p. 199, fig. 1-la;
C. Pop, în Apulum, XI, 1973, p. 734, fig. 1.
5
A. Cătinaş, în Sargetia, XI-XII, p. 343; C. Pop, în ActaMN, VII, 1970,
p. 154, fig. 1/8.
G I. I. Russu, loc. cit.
1 G. Teglas, loc. cit.
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Dacă alături de Iuppiter e întîlnit şi în inscripţii de la Apulurns sau pe
altarele din provinciile dunărene 9 , alături de Hercules şi Silvanus însă
apare doar o singură dată în Dacia.
In ce priveşte numele dedicanţilor, a celor care constituiau admiratorii (adoratorii) perechii Liber-Libera, se constată că apare menţionat
doar în 7 cazuri. Există un altar pe care numele dedicantului e nesigur
datorită deteriorării piesei1°. Dintre aceştia toţi sînt romani şi doar Aurelius Timotheus este oriental 11 • Acele nomina gentilicia Ulpius, Aurelius
(care sînt cele mai numeroase) cit şi Aelius dovedesc că cei mai mulţi
au primit cetăţenia în timpul Antoninilor şi în acelaşi timp şi nume
romane 12 •
Dacă numele dedicanţilor nu le cunoaştem în toate cazurile, ocupaţia şi deci categoria socială a lor le cunoaştem şi mai puţin. In cele cîteva cazuri avem de-a face cu militaTi, preoţi şi un singur magistrat.
Astfel Marcus Ulpius Firminus este immunis librarius13 şi e amintit şi
într-o inscripţie din Noricumt4, iar Aurelius Victor e librarius legianis
V. Macedonicae 15 • Tot la Potaissa el mai ridică un altar în cinstea zeilor Mani1 6 • Singurul magistrat cunoscut pînă acum la Potaissa, care ridică un altar în cinstea lui Liber este un anume Valens sau Valerianus
[decurio mu]ni (cipii) Pot[aisensis]. Numele dedicantului, funcţia şi apoi
numele oraşului sînt probabile căci relieful pe care se află inscripţia
se găseşte într-o stare proastă de conservare 17 •
DaT dedicanţii nu sînt numai demnitari sau militari, ci şi preoţi.
Din cei patru preoţi din Dada, care ridică altare lui Liber şi Libera 1s,
trei sînt de la Potaissa: Aurelius Gaius şi Aurelius Ingenuus sacerdotes 19
iar Aelius Superi augustalis municipii Septimii Potaissensis 20 • Probabil
Aelius Superi a fost chiar augur al Potaissei21 • Există şi persoane care
nu-şi specifică ocupaţia. Astfel sînt: Annius Saturninus22 şi Marcus Aurelius Timotheus23 , care apare şi în alte două inscripţii dedicate lui Mithras la Alba Iulia 2 4.
8

C. Daicoviciu, in ACMIT, II, 1929, p. 305, sq., fig. 5.
A. Bruhl, Liber Pater. Origine et e:rpansion du culte dionysiaque d Rome
et dans le monde romain, Paris, 1953, p. 121, 190, 208.
9

10
11

22
l~

14
15
18
17
18

CIL, III, 896.
CIL, III, 7683.
A Bodor, op. cit., p. 223.
CIL, III, 7684.
CIL, III, 5114.
C. Pop - Z. Milea, op. cit., p. 199, fig. 1-la.
ViaţaDR, p. 239, n. 146.
C. Pop, în Apulum, XI, 1973, p. 734, fig. 1.
Conform rezultatelor prezentate în lucrarea noastră de diplomă Cultul lui

Liber în Dacia.
18 CIL, III, 7681.
20 C. Daicoviciu, în AISC, I, 2, 1928-1932, p. 61.
21 A. Bodor, op. cit., p. 222.
22 CIL, III, 7682.
23 CIL, III, 7683.
24 CIL, III, 1101, 1110.
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Dacă inscripţiile menţionează doar cîteva categorii din .rîndul populaţiei Potaissei, care dedică altare lui Liber şi Libera, aceasta nu înseamnă că aceste divinităţi se bucurau de veneratia exclusivă a păturilor
înstărite, căci prin însuşi caracterul lor de zeităţi protectoare ale viţei
de vie, ale vegetaţiei, dătătoare de roade pămîntului şi de forţe omului,
se fac cunoscute în rîndul populaţiei, însă nu toţi aveau posibilitatea să
ridice altare sau să comande piese sculpturale în atelierele Potaissei.

Destul de aproape ca număr de inscripţii sînt <reprezentările celor
sau ale însoţitorilor lor la veselele serbări care le erau
închinate. Astfel se cunosc pînă acum ca provenind de la Potaissa 15
reprezentări, dintre care 13 sigure şi 2 probabile 25, acest Olfaş situîndu-se
pe locul patru în Dacia după Romula, Apulum şi Sarmizegetusa.
O statuetă din bronz (Fig. 1), descoperită pe dealul „Cetăţii" 26 , dar
al cărei loc de păstrare azi nu se cunoaşte, îl înfăţişează pe Liber nud,
purtînd doar pe umăirul stîng caracteristica nebris 21 ce-i atî;rnă de-a
lungul braţului stîng îndoit. In mina dreaptă întinsă lateral ţine un
rhyton28 • In picioare zeul poartă încălţăminte cu carîmbul înalt. Figura
zeului redată cu trăsăturile unui tînăr imberb, cu capul puţin aplecat
spre stînga, cu părul lung şi buclat din care cîteva şuviţe îi cad pe umeri.
Pe cap poartă un corymbus 29 • Este singura statuetă descoperită pînă
acum la Potaissa, care-l înfăţişează pe Liber, căci în restul reprezentă
rilor zeul apare însoţit de diferiţi participanţi la alaiul bacchic. De altfel pentru înt,reaga Dacie numărul statuetelor reprezentîndu-1 pe Liber
este mic în raport cu celelalte categorii de piese, între care predomină
grupurile sculpturale.
Pe un tipar de miner de vas (Fig. 2), Li.ber apare nud, ţinînd în
mina dreaptă ridicată thyrsos-uP 0 , iar în stînga lăsată de-a lungul corpului un obiect greu de precizat, în timp ce deasupra capului se află
pantera, animalul favorit, privind spre zeu3 1 •
Cu această piesă considerăm că facem trecerea de la reprezentările
lui Liber singur la cele în care el apare însoţit de mai multe persoane,
cum e cazul piesei aflată la Viena 32 (Fig. 3). Aici Liber poartă nebrida
care-i cade de pe umărul stîng, acoperindu-i o parte a pieptului, iar în
picioaxe are încălţăminte cu carîmbul înalt. Peste părul bogat din care
două şuviţe îi atîrnă pe umeri se pare că poartă un corymbus. Braţul
drept ridicat deasupra caipului ţine un şarpe al cărui ·cap se sprijină pe
două divinităţi

25

C. Pop, în ActaMN, VII, 1970, p. 151, ·fig. 111; Idem, în ActaMN, X, 1973,

p. 596.
26
27

28
29
30

31
32

Ibidem, p. 588, fig. 3.
A. Legrand, Nebris, în DA, IV, p. 40 şi urm.
E. Pottier, Rhyton, în DA, IV, p. 865 şi urm.
E.S„ Corymbus, în DA, I, p. 1542.
A. J. Reinach, Thyrsus, în DA, V. p. 287 şi urm.
I. Ţigăra, în ProblMuz, 1960, p. 204 şi urm„ fig. 7.
A. Domaszewski, Die Religion des romischen Heeres, Trier, 1895, pl. III,

fig. 4.
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Fig. 1. Statuetă din bronz.
Abb. I. Bronzestatuettc.
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Fig. 2. Tipar de mîner.
Abb. 2. Griffdruck.

capul lui Ampelos33 , în timp ce cu mina stingă sprijinită de umerii lui
Ampelos ţine un cantharos 34 , din care dă de băut panterei culcată la
picioare. Ampelos are privirea îndreptată spre Liber. El poartă o mantie
scurtă ale cărei falduri bogate sînt bine redate pe piept. In mina stingă
ţine un pedum 35 , iar cu dreapta îl ţine de spate pe Liber. Jos în stînga
reprezentării se află Silenus 36 , bătrîn, ·chel, îmbrăcat de la mijloc în jos
cu o palla 31 , merge sprijinindu-se într-un băţ. Sus se află Pan3B, cu
33
94

l5
38
37

G8

L. de Ronchaud, Ampelos, în DA, I, p. 234.
E. Saglio, Cantharos, în DA, I, p. 893 şi urm.
E. Saglio, Pedum, în DA, IV, p. 369 şi urm.
G. Nicole, Satyri,Sileni, în DA, IV, p. 1090 şi urm.
G. Leroux, Pallium, în DA, IV, p. 285 şi urm.
J. A. Hild, Pan, în DA, IV, p. 296.
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Fig. 3. Placă votivă.
Abb. 3. Votivtafel.

barbă, ţinînd în miini un syrinx 39 • Cîmpul reliefului e ornamentat cu un
vrej de viţă de vie de care atîrnă un ciorchine.
O tăbliţă votivă 40 (Fig. 4), de dată însă recentă, aflată în Muzeul de
Istorie al RSR, îl înfăţişează pe Liber însoţit de Libera, astfel că şi la
Potaissa găsim ambele tipuri de reprezentări: Liber este situat în partea dreaptă, cu pieptul acoperit parţial de nebridă, în picioaTe cu încăl
ţăminte cu carîmbul înalt, iar în mina stingă ţinînd thyrsos-ul, în timp
ce braţul drept e îndoit şi cu mina sprijinită pe umărul stîng al Liberei.
Atît Liber cit şi Libera au părul lung. Libera aflată în stînga apare seminudă, palla care o poartă acoperindu-i numai partea inferioară a cor30
40

T. Reinach, Syrinx, în DA, IV, p. 1596 sqq.
C. Pop - Z. Milea, op. cit., p. 196, fig. 1.
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Fig. 5 Fragment sculptural.
Abb. 5 Skulpturelles Bruchsti!ck.

Fig. 4. Tăbliţă votivă cu inscripţie.
Abb. 4. Votivtafel mit Inschrift.
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pului. Ea ţine cu mina dreaptă deasupra pîntecelui capetele veşmîntu
lui, în timp ce cu stînga îndoită la piept ţine altă parte a veşrnîntului,
adus pe la spate şi peste cap cu un văl.
O altă reprezentare în care Libera apare seminudă e cea de la Alba
Iulia 41 . In dreapta Liberei, jos, se găseşte un Silen bătrin, purtînd barbă
şi o palla răsfrîntă şi înnodată la mijloc, care-i acoperă corpul de la talie în jos. El ţine cu mîinile ridicate deasupra capului un coş cu ofrande,
la fel ca şi într-un fragment sculptural descoperit tot la Potaissa 42 (Fig. 5)
sau pe piesele de la Pavlikeni 43 şi Mangalia 44 • Intre Liber şi Libera, jos
stă culcată pantera cu capul întors spre Liber. In partea stingă sus e
Pan într-o poziţie de dans, braţul dTept îl ţine deasupra capului iar în
mina stingă ţine un pedum. In stînga lui Liber se află un satir nud,
purtind pe umăr un animal (o capră) de jertfă.
Ne-am oprit mai mult asupra acestor reprezentări dat fiind faptul
că ele cuprind pe toţi participanţii din alaiul lui Liber şi totodată ele
sint caractedstice şi în ceea ce priveşte maniera de reprezentare a tuturor perSOOOJjeloir astfel că în oaJrul pieselor :fuiagmeil!tiaire sau al pi.eoolo1·
reprezentînd un acolit sau altul nu vom insista decit acolo unde apar
deosebiri de ceea ce am prezentat.
Un exemplu în acest sens îl constituie un relief cu inscripţie (Fig. 6),
păstrat doar fragmentar, descoperit pe Dealul „Cetăţii" şi în care un
Silen sau un satir se află pe spatele panterei şi ţine în mină un obiect
greu de precizat, posibil un cantharos sau o cista mystica4 5 • Identificarea
personajului e posibilă ca urmare a analogiilor cu piese de la Alba
Iulia 46 .
Singura statuetă de teracotă (Fig. 7) cuprinsă între reprezentările
dionysiace la Potaissa înfăţişează un Silen 47 cu trăsăturile specifice, care
însă pe cap poartă o diademă ce se termină cu două protuberanţe în
formă de butoni.
Două capete statuare 48 din marmură aparţinînd lui Liber şi Libera
(Fig. 8 şi Fig. 9), remarcabil realizate, îi înfăţişează cu părul strin:> de
o panglică, cu cununa de iederă şi motive florale pe cap, iar deasupra
urechilor cu cite un ciorchine de strugure cu frunze. In acest caz Liber
prezintă analogii cu reprezentările de la Constanţa49, Clujso, Cioroiul
Nou51 şi Sîntămăria de Piatră 52 . Dintr-un relief dionysiac s-a mai păs41

C. Pop, în Apulum, VI, 1969, p. 173, fig. 4.
C. Pop, în ActaMN, VII, 1970, p. 152 sq„ fig. 1/5.
43
B. Filow, în BSAB, III, 1912-1913, p. 28 ~i urm .. fig. 24.
44
C. Scorpan, Reprezentări bacchice, Constanţa, 1966. p. 2:1 ~i urm., fig. 2.
45 Fr. Lenormant, Cista Mystica, în DA, 1, 1205 ~i urm.
46 C. Pop, în Apulum, VI, 19"°67, p. 171 şi urm .. fig. 2 ,;i 4; ickm, în Apulv.m
X, 1972, p. 175 şi urm„ fig. 3.
" C. Pop - Z. Milea, op. cit„ p. 206, fig. 10.
48 Ibidem, p. 204, fig. 7-7a şi 8-Ba.
'" P. Kicorescu, în IJCMI, VIII, 1915, p. 43 şi urm .. fig. ele la p. 4:1.
50 A. Bodor, op. cit.. p. 211 şi urm„ fig. 1-3.
st D. Tudor. în OmCI, p. 12. fig. 3/1-2.
:; 2 C. Pop, în llpulum, VI, 1967, p. H6, fig. Ba-IJ.
42
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Fig. 7. Statuetă - Silen.
Abb. 7. Silenstatuette.

Fig. 6. Relief cu inscripţei.
Abb. 6. Relief mit Inschrift.
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Fig. 8. Capul lui Liber.
Abb. 8. Kopf des Liber.

Cătinaş

Fig. 9. Capul Liberei.
Abb. 9. Kopf einer Statue.

trat doar capul unei bacante care poartă o diademă 53 , iar dintr-un alt
grup statuar dionysiac azi dispărut s-a mai păstrat doar o menadă 54
(Fig. 10), înveşmîntată cu o palla cu mîneci scurte, ţinînd în mîini o
cista mystica. Piesa are analogii cu menada din grupul dionysiac de la
Walbrook55, Alba Iulia56 şi Hissars1.
Cît priveşte reliefurile cu inscripţie, acestea mai păstrează doar
pantera (Fig. 11), sau picioarele zeului şi a însoţitorilor săi 58 (Fig. 12).
După această privire asupra tuturor reprezentărilor lui Liber la
Potaissa, se impun cîteva consideraţii legate mai ales de clasificarea
lor şi deci de includerea într-un tip sau altul. Prezentam cu o altă
ocazie59 o clasificare a reprezentărilor dionysiace din Dacia în două ti53
54
55

56
57

Idem, în ActaMN, VII, 1970, p. 151, fig. 1.
Idem, în ActaMN, VI, 1969, p. 532, fig. 1.
J. M. Toynbee, Art in Homan Britain, Londra, 1963, p. 128 sqq., fig. :34.
A. Buday, în DolgCluj, VII, 1916, p. 38, fig. 6.

D. Tsontchev, în RA, 1958, I, p. 38, fig. 4.
Orban Balazs, Torda vciros es kornyeke, Iludapest, 1889, p. 71, nr. 76;
CIL, III, 7683; I. I. Russu, op. cit., p. 344.
59
A. Cătinaş, op. cit„ p. 344, nota 12 unde spuneam că A. Bodor, op. cit.,
p. 236 şi urm„ a clasificat reprezentările lui Liber în: tipul Sarmizegetusa (Liber
însoţit de Libera, pantera şi acoliţi) şi tipul Potaissa (Liber, Ampelos, şarpe şi
acoliţi), clasificare ce suferă modificări în urma descoperirii la Potaissa, în 1964,
a tăbliţei votive în care Liber apare însoţit de Libera, panteră şi acoliţi şi la
Sarmizegetusa, în 1974, a unor piese dionysiace in care Liber apare cu Ampelos şi
58

şarpele.
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Fig. IO. Menadă.
Abb. 10. Menade.

Fig. 11 . Relief cu inscripţie.
Abb. 11. Relief mit Inschnft.
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Fig. 12. Fragment sculptural cu inscripţie.
Abb. 12. Skulpturelles Bruchstiick mit Inschrift.

puri: 1ipul A, în care am inclus reprezentări ale lui Liber însoţit de
Ampelos, şarpe şi alţi acoliţi, şi tipul B, în care Liber apare alături de
Libera, panteră şi acoliţi.
Tăbliţa votivă în care Liber apare însoţit de şarpe şi acoliţi cuprinsă în tipul A, are analogii cu două piese de la Alba Iulia 60 , cu grupul dionysiac de la Walbrook 61 , în care Bacchus nud ţine deasupra capului mina dreaptă pe care e încolăcit un şarpe. In dreapta lui se găseşte
Silenul călare pe un măgăruş, în timp ce sus pe un copac e Pan. In
stînga zeului sînt: satirul care-l ţine de după umeri, pantera şi o menadă
care ţine o cista mystica. O altă analogie e cu piesa de la Hissar (Bulgaria)f-2, unde Pan cîntă din syrinx, o menadă bate din tympanum 63 şi
în locul Silenului se găsetşe un satir. In dreapta reprezentării se află
o menadă.
Tot din Bulgaria şi anume de la Baurene 64 provine o reprezentare
a lui Dionysos nud, cu şarpele, avînd în stînga sa pe Ampelos (?) iar
sus în colţul stîng Pan cintă din syrinx. In Pannonia o r-eprezentare
asemănătoare cu piesa de la Potaissa este semnalată la Surduc65 •
Lucrate din marmură, piatră, teracotă şi bronz, reprezentările lui
Liber şi ale acoliţilor săi se încadrează cronologic în secolele II-III e.n.,
perioadă în care cultul lui Liber-Dionysos cunoaşte in Dacia, alături de
provinciile imperiului, o mare răspîndire. Opere ale meşterilor Pot.aissei,
piesele sînt redate cu mai multă sau mai puţină pricepere, unele dintre
Ho A. Buday, op. cit.,; C. Pop, în Apulum, X, 1972, p. 175, fig. 3.
J. M. Toynbee, op. cit., p. 128 sqq„ fig. 34.
G2 D. Tsontchev, loc. cit.
G3 Ch. Avezou, Tympanum, în DA, V, p. 559 sqq.
64 Z. I. Rakeva-Morfova, în Raskopi i
proucvania, Sofia, 1948, I, p. 129,
fig. 94.
b"5 A. Domaszewski, op. cit., p. 54.
u1
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ele însă sînt deosebite ca realizare artistică. Priceperea meşterilor pietrari este confirmată nu numai de realizarea grupurilor sculpturale dionysiace, ci şi a pieselor cu caracter funerar: stele, pereţi de aedicula,
medalioane, lei funerari. Diversitatea pieselor lucrate în piatră sau marmură, precum şi numărul lor mare e o dovadă a unei intense activităţi
meşteşugăreşti la Potaissa, a dezvoltării economice şi cultural-artistice a
acestui oraş al Daciei romane.

ANA CATINAŞ

LIBERS KULTUS IN POTAISSA
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Der vorliegende Artikel beschreibt und interpretiert die lnschriften und
Darstellungen, welche Liber und Libera gewidmet sind. Diese Inschriffen wurden
auf dem Gebiet der alten rămischcn Stadt Potaissa entdeckt. Als Beweis der Popularităt des Liber Pater und seines Ehepartne Libera stehen die 12 Inschriften.
die diesem Gott gewidmet sind. So spielt die Stadt Potaissa in Dakien, eine wichtige Rolle neben Ulpia Traiana Sarmizegetusa wo man elen Tempel entdeckte,
der dem Gott der Weinrebe und des Weins gewidmet ist.
Diejenigen, die Altăre gewidmet und Re!iefs mit den zwei Gottheiten hcstellt
hatten, sind Militărs, Priester und ein einziger Magistrat. Es gibt aber auch Personen, deren Beruf nicht genannt wird.
Die 15 Darstellungen mit diesen zwei Gottheiten sind in Marmor, Stein
(Kalk), Terrakotta und Bronz gearbeitet. Sie stellen Liber, allein oder zusammen
mit Libera, Ampelos, die Schlange, den Panther, Pan, Silenen und Satyre dar.
Besonders wichtig sind 2 Votivtafeln: eine befindet sich in Wien (Fig. 3), clic
andere in clem Geschtsmuseum cler S. R. Rumănien (Fig. 4). Sie gehiiren dcn 2
Typen von dionysischen Darstellungen an, die in Dakien entdeckt wurden: dt'l"
Typus A - Liber zusammen mit Ampelos, der Schlange und seine Anhănger, und
der Typus B - Liber zusanunen mit Libera, dem Panther und seinem Anhănger.
Diese Stilcke, die den Werkstătten von Potaissa entstammen, sind ein Beweis
fi.ir die Geschicklichkei.t der Meister und gleichzeitig der Rolle. welche Liber
Pater unter den anderen von der Bevolkerung dieser wichtigen Stadt des ră
misc:hen Dakiens angebeteten Gottheiten spielte.
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UN PROCES DE PROPRIETATE IN DISTRICTUL ROMANESC
BIRZAVA LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XV-LEA

Un document, dat la 31 mai 1464* din „însăşi porunca regelui"
şi în numele său, punea capăt unui proces de proprietate, dind cîştig de cauză membrilor familiei cneziale româneşti Vaida de Ţerova, în faţa acţiunii de deposedare întreprinse de
înalţi demnitari ai Banatului de Severin 1 .
Procesul se pare că a început încă în primul an de domnie a regelui Matei Corvin (1458), atunci cînd puterea centrală a iniţiat acţiuni
hotărîte de curmare a anarhiei interne, de întărire a legalităţii grav încălcate şi de curmare a numeroaselor abuzuri comise de marii feudali,
în perioada care a urmat morţii lui Iancu de HunedoaTa (1456). Printr-un
document, dat la 27 mai 1459, Matei Corvin a poruncit banilor de Severin, Ladislau de Dolcz ·şi Ştefan ide Mîtnic 2 - 1a plîngerea lui Ioan diacul
de Mihălinţ3 şi a lui Martin, fiul lui Stanciu, ambii din familia Vaida
de Ţerova - să le restituie moşiile cele două, Ţerova şi Vale, precum şi
(commissio propria domini regis)

* Documentele publicate în Anexă au fost transcrise şi colaţionate împreună
cu colegul nostru Ioan Dani.
1 Pentru cadrul istoric general al Banatului din timpul care precede procesul şi din vremea acestuia, vezi V. Motogna, Banatul românesc în prima jumă
tate a veacului al XV-Zea. Epoca lui Sigismund de Luxemburg 1395-1438, în
vol. Banatul de altădată, I. Timişoara. 1944, p. 449-480; Idem, Trecutul romanilor
din Banat în epoca lui Ioan Hunyadi (1437-1457), în Banatul de altădată, I, p.
539-579, ambele articole însă fără contribuţii documentare inedite; vezi în Anexă
tabela genealogică a familiei Vaida de eŢrova, întocmită pe baza informaţiilor
din documentele publicate de noi.
2 Liber Dignitatoriorum nu aminteşte pentru anii 1459-1463 numele banilor
de Severin (cf. F. Pesty, Szorenyvm., I, p. 283). Pentru familia de Mîtnic vezi
Tr. Popa, Familia Mîtnic, în Banatul de altădată, p. 526-538. Alt membru al
familiei Dalez a ocupat pe la mijlocul sec. al XV-lea diferite dregătorii şi slujbe
în părţile bănăţene: în 1435, Michael de Dalez Dalei? e amintit ca vicecomite de
Cara.<? (F. Pesty, Krass6), III, 1882, p. 348-350, doc. 250-253), tot el fiind pomenit
în 1440 ca famulus al lui Frank de Thallocz, banul Severinului (Ibidem, p. 373,
doc. 285).
3 Mychalyncz, azi dispărut, pe lîngă Bolvaşniţa (vezi C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. II, Bucureşti, 1967, p. 363). Intr-un document dat de Sigismund de Luxemburg în 1406 este amintit ca „possessio Lopathaka alio ncmine Myhalyanch. . . in district uComyati (F. Pesty, în Ertekezesek a ti:irtenelmi tudomcinyok korebol, V, nr. 3, 1876, p. 54). Ioan diacul din Mihălinţ figurează în 1458, cu ocazia unei puneri în stăpînire asupra unor moşii
din districtul Coroiat, ca martor din partea regelui (F. Pesty, Sztirenyvm., III,
1878, p. 74-77, doc. 78-79).
19 -
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prediul Ţeroviţa4, toate în districtul românesc Bkzava, pe care „pro
vobis occupassetis occupatasque teneretis ... eciam de presenti potencia mediante". Ordinul regal a fost cu atît mai imperativ, cu cit suveranul le mai ceruse celor doi bani ai Severinului eliberarea moşiilor
ocupate5 . Nici această intervenţie nu a dat însă rezultatele scontate. De
la judecata palatinului 6 , în faţa că,ruia se pare că a debutat, procesul a
trecut în dezbaterea judecăţii regale. La 22 septembrie 1459, Matei
Corvin a adresat un cuprinzător mandat - lămuritor de asemenea pentru antecedentele procesului - capitlului din Arad 7 • Porunca regală a
amintit că la 15 septembrie 1459 Ioan diacul de Mihălinţ şi Martin de
Ţerova s-au înfăţişat suveranului şi în nume propriu şi al tuturor
rudeniilor lor - s-au plîns că, în jurul datei de 6 decembrie 1458, Ladislau de Docz a ocupat cu forţa moşiile cele două Ţerova, Vale şi prediul Ţeroviţa, după ce, în jurul datei de 2 aprilie 1458, ocupase cu forţa
şi fără nici un drept moşia Feyerwyz8 . Larlislau de Docz, prezent la judecată, a negat acuzaţiile aduse, pretinzînd că acele moşii i se cuvin în
virtutea unor documente pe care s-a arătat dispus să le înfăţişeze la alt
termen de judecată, dreptatea urmînd a fi făcută, fără nici o amînare,
potrivit cu prevederile decretului de la Pesta 9 • La data fixată s-au pre4 Ţeroviia (Cerowycza; Czerovicza), azi dispărut, pe lîngă Reşiţa, cf. C. Suciu, op. cit., vol. II, p. 314. Vale (Walle, Wale, Vale), identificat cu Valea Birzavei, cătun al satului Tîrnova, înglobat azi Reşiţei, cf. C. Suciu, op. cit„ voL
II, p. 420. F. Pesty, Krass6, IV2, p. 271, crede că este vorba de Văliug.
5 Matei Corvin a ordonat răspicat lui Ladislau de Dalez şi Stefan de Mîtnic
„quatenus receptis presenti.bus nullo ampliori nostro mandata superinde expectato'"
să restituie moşiile ocupate „sine aliquo dampno et subterfugio quolibetM.
6 ln sec. XIV-XV judecata palatinului a constiuit o cale de apel a sentinţelor date de scaunele de judecată comitatense sau districtuale. Reclamaţia se
producea în adunarea generală a nobililor din comitat sau district prezidată de
palatin. De remarcat, însă, că astfel de adunări nu au fost ţinute decît o dată
la 3-1 ani. Instanţa de apel supremă a fost judecata regală, cf. M. Holban, De-

posedări şi judecăţi

în Banat pe vremea Angevinilor şi ilustrarea lor prin procesul
Voya (1361-1378). în Studii şi materiale de istorie medie, V, 1962, p. 89.

7 Acest document, ca şi celelalte adresate sau emanate de la Capitlul arădean
în problema procesului prezentat, nu figurează în lista de regeste publicată dcJuhâsz K., Egy del-aljoldi hiteleshely kiadvcinyai. A.rodi regestak, Gyula, 1962 (în
col. A. Gyulai Erkel Ferenc Muzeum Kiadvcinyai, 31-:l2).
s Fef;erwjjz, azi dispărut, pe lingă Ţerova şi Tîrnova, cf. C. Suciu, op. cit.,
II, p. 328 .. Gh. Lazarovici şi I. Uzum ne-au semnalat existenţa intre Cuptoare,
Văliug şi Reşiţa a toponimului Riu'Alb, menţionînd în acelaşi timp urmele unei
construcţii din piatră cu zid sec, făcută pe o stincă din aprnpierea locului amintit.
~ Este vorba de decretul dat la 24 ianuarie 1458 de Mihail Szilagyi de Horogszcg. guvernatorul Ungariei, în numele regelui Matei Corvin, al C.:irui prim articol c prevăzut ca „bona tam ecclesiastica quam secularia a tribus annis anteactis.
occupata usque ad quindecimum diem sub poena facti potentiarii (sub pedeapsa
silniciei) remittantur (s.n.), la fel ca şi toate moşiile sau părţile de mosie ale nobililor ocupate pînă la acea vreme, timp în care nu s-au ţinut octavele de judecată. O a<;emenea ocupare ilegală trebuia doveditil. conform obiceiului, prin măr
turijie publice ale vecinilor, megieşilor 'ii nobililor clin comitat, în faţa congrega\iPi generale. Articolul 2 al decretului a stipulat, ca cei care nu vor voi să
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zentat însă numai reclamanţii, care au înfăţişat mai multe documente
în sprijinul lor 10 , Ladislau de Docz, banul Severinului, netrimiţînd nici
măcar vreun reprezentat al intereselor sale. ln temeiul faptelor, dovezilor şi după cum „consuetudinaria lege et antiqua regni nostri libertatis prerogativa requirente", în conformitate cu prevederile decretului
de la Pesta, moşiile în cauză au fost adjudecate şi restituite reclamanţi
lor, regele ordonînd punerea în stăpînirea lor a membrilor familiei Vaida
de Ţerova. Capitlul din Arad, în seama căruia a căzut punerea efectivă
în proprietate, a relatat regelui că aceasta a fost îndeplinită după 6 decembrie 1459, fără vreo împotrivire, fiind excluse, în urma ordinului regal, pretenţiile lui Ladislau de Docz şi ale lui Nicolae de Bizereu.
în fine, la 31 mai 1464, Matei Corvin a întărit din nou drepturile
familiei Vaida de Ţerova asupra moşiilor disputate, avînd în vedere serviciile credincioase aduse de aceasta regalităţii.
Se impun citeva consideraţii pe marginea acestui interesant document privitor la viaţa cnezilor români de pe valea Bîrzavei la mijlocul
veacului al XV-lea, cu atit mai mult cu cit reflectă realităţi dink-o
epocă plină de prefaceri pentru cnezii bănăţeni. lncă de pe la sfîrşitul
secolului al XIV-lea cnezii de tip oarecum nobiliar (asemănători celor
restiuie moşiile ocupate „sine ulteriori processu convincamtur in fileto pot<mtiae
et dominus gubernator possit occupari facere possessiones et bonis talis convicti
et propriam personam eiusdem captivare" (cf. Magyar torvenytar. 1000-1526 evi
t0rvenyczikkek, ed. Nagy Gy., Kolosvari S. şi Ovari K., Budapesta, 1899, p. 328-329.
10 Cinci au fost piesele documentare prezentate de reclamanţi în sprijinul
c0rerii lor: a) Documentul dat la 26 mai 1411 de Pipo de Ozora - pe baza unui
document dat de magistrul Ladislau, fiul lui Zobonya, comite de Caraş şi Cuvin
- prin care au fost confirmate şi recunoscute drepturile unor membrii ai familif'i cneziale Vaida de Ţerova asupra moşiei Feţjerwljz Pathaka (= Feyerwyz),
care se întindea pînă la apa Bîrzav{'i, ca recompensă a serviciilor credincioase
aduse regalităţii. b) Documentul dat de Capitlul din Arad la 25 mai 1448 despre
punerea în stăpînirea relor două moşii Ţerova şi Vale a unor membrii ai familiei
Vni-da de Terova în urma poruncii şi a actului de donaţi dat din Nagyvât. la
rn aprilie 1448. ele Iancu de Hunedoara. Aceste moşii deţinute şi pînă atund
„more kenesiali" (s.n.) ca recompensă a serviciilor aduse, au fost reconfirmate în
vechile lor graniţe plnă la cetatea Caraşova. fără ca la punerea în stăpînîre să se
fi produs vreo împotrivire. c) Nova donatio dată la 4 iunie 1458 din „însăşi porunca regelui" (commissio propria domini regis) Ia solicitarea şi pe seama lui Ioan
diacul de Mihălinţ şi a lui Martin de Ţerova, prin care li s-a întărit stăpînirea
lor şi a rudeniilor lor asupra moşiilor cele două Ţerova, Vale şi a prediului
Ţeroviţa, ca recompensă a serviciilor aduse regalităţii. d) Documentul dat de Capitlul din Arad la :JO octombrie 1458 asupra punerii în stăpînire în urma donatiei de la 4 iunie 1458; alături de moşiile menţionate mai apar Feiverwyz şi Bîrza
(Borza). e) Documentul dat de Matei Corvin la 27 mai 1459, în urma ocupării cu
forţa a moşiilor cele două Ţerova şi Vale, precum şi a prediului Ţeroviţa, prin
banii severineni Ladislau şi Dalez şi Ştefan de Mîtnic.
11 Apare cu totul surprinzătoare prezenţa lui Nicolae de Bizere şi aooenţa
cl'lttilalt ban severinean Ştefan de Mîtnic. Să fi ridicat oare Nicolae de Bizere
ulterior pretenţii, iar banul de Severin să fi renunţat la ale sale? Documentele
rămîn neclare în această privinţă. De Nicolae Bizere se ştie că a fost unul din
slujitorii bănăţeni apropiaţi ai lui Iancu de Hunedoara: într-un document din
1444 e amintit ca familiaris al acestuia (F. Pesty, Hajdani ollih kerilletek. p. 69).
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din Maramureş) şi cei de pe moşiile nobililor (de tipul juzilor de sat de
pe domeniile nobiliare) tind să dispară, fiind asimilaţi, cei mai puţini,
în rîndurile nobilimii, cei mai mulţi, în Tîndurile ţărănimii dependente.
Cnezii cetăţilor, cu importante rosturi militare, element de bază al apă
rării Banatului în faţa tot mai numeroaselor atacuri otomane, au fost
puşi sub autoritatea castelanului cetăţii regale, fie individual, fie colectiv. Acei kenesii nobiles, kenezii regales din timpul lui Sigismund de
Luxemburg sint tocmai cnezii cu rosturi militare, aparţinînd puterii regale12. Conflictelor dintre puterea centrală şi nobilimea cu tendinţe anarhice le corespund, în acest timp, ciocnirile dintre cnezii cu rosturi militare, fideli regalităţii, şi reprezentanţii clasei nobiliare.
Regalitatea, confrnntată cu primejdia otomană, a înţeles să protejeze
şi favorizeze prin hotărîri judecătoreşti, decrete sau donaţii, incepînd cu
Sigismund de Luxemburg 13, dar mai ales în timpul lui Iancu de Hunedoara14 şi Matei Corvin, cnezii cu rosturi militare, iar dintre aceştia
pe cei de la frontiera Banatului, neîncetat expusă atacurilor turceşti.
Nu e exclus ca puterea regală să fi dat sprijin cnezilor români din Banat, care i-aru fost credincioşi în marea majoritate a cazurilor, tocmai
ca o contrapondere faţă de tendinţele anarhice ale nobilimii feudale.
Reconfirmarea vechilor privilegii ale celor opt districte româneşti din
Banat prin Ladislau V. Postumul în 145715 este pe deplin explicabilă în
aceste circumstanţe. Nu mai surprinde de asemenea nici decizia dată de
Matei Corvin în favoarea familiei cneziale Vaida de Ţerova în conflictul avut cu cei doi bani de Severin. Procesul ne permite în acelaşi timp
sesizarea fenomenului de acaparare, de multe ori chiar pe cale violentă,
a moşiilor cneziale (în cazul nostru deţinute „more kenesiali") 16 de că
tre reprezentanţii nobilimii, în special a celei care la adăpostul dregă
toriilor de stat îşi îngăduia numeroase abuzuri. Documentaţia edită de
pînă acum nu ne permite încă formularea unor concluzii de ordin general. Problema deposedă·rilor violente şi a restituirii bunurilor şi a moşiilor afectate prin acestea, fie că e vorba de nobili, fie de alte clase
sau categorii sociale (în cazul nostru cnezii), au stat în atenţia puterii
regale atît cu puţin înaintea procesului prezentat de noi, cit şi la scurt
M. Holban, op. cit., p. 61.
Pentru situaţia de permanent pericol de la frontiera Banatului în timpul
lui Sigismund de Luxemburg şi pentru contribuţia cnezilor la luptele antiotomane, cf. MillekPr, în TRE:T, a.n., XXIX, 1913, nr. 3-4.
14 Pentru
contribuţia
cnezilor români la lupta 'illtiotomanr1 condusă de
Iancu de Hundeoara, vezi Şt. Pascu, în SCŞ, VIII, 195i. nr. 1-4.
15 Gh. Vinulescu, în voi. Fraţilor Alexandru şi Ion I. Lepădatu la împlinirea
vîrstei de 60 de ani, Bucureşti, 1936, p. 869-8i6.
16
Unul dintre membrii familiei Vaida este limpede atestat într-un document din 14:!3 în calitate de cnez: Vida, filius Sthanicza, de Cherova, kenezius
(cf. Pesty, Krass6, lII, doc. 345.
12

13
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tim pdupă aceea11, părînd să indice un fenomen cu o răspîndire destul
de largă. Cercetările viitoare vor confirma sau infirma posibilitatea extinderii acestui fenomen şi în cazul cnezilor români din Banat.

COSTIN

FENEŞAN

ANEXA

I.
1459, noiembrie 22, Buda

Mathias dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. fidelibus nostris magnificis Ladislao de Docz et Stephano de Mothnok, banis nostris Zewriniensibus,
salutem et gradam. Exponunt nobis fidelis nostri Johannes literatus de Myhalyncz et Martinus de Cerowa grav(amini] quomodo vas ipsos de dominic possessionum ipsorum vtriusque Cerowa et Walle vocatarum ac predii Cerowycza in districtu Borzafew existencium et habitarum in quorum pacifico dominio iidem
exponentes se a dudum perstitisse asserunt exclusissetis ac easdem et idem pro
vobis occupassetis occupatasque teneretis ac easdem vteremini eciam de presenti
poten[cia] mediante in ipsorum exponencium preiudicium atque dampnum non
modicum; et quia nas sicuti neminum regnicolarum nostrorum n iustis iuribus
rebusque et bonis ipsorum sic nonnunquam prefatos exponentes per quempian
opptimi seu destitui volumus, igitur prioribus literis fidelitati vestre superinde
missis mandaueramus ita, et presencium serie eidem districitssime committimus
et man[damus] sic omnino habere volentes, quatenus receptis presentibus nullo
ampliori nostro mandata superinde expectato pretactas possessiones per vos vt
prefetur manifeste occupatas eisdem exponentibus sine [a]lique dampo et subterfugia quolibet se moto committere et resignare man[damus] vestras et vestrorum
quorwnlibet de eisdem penitus excipere nec in easdem vas de cetero quo[uismodol intromittere, sed eosdem exponentes in earundem possessionum pacifico dominio relinquere et tenere debeatis. Nam eorundem exponentium super predictis
possessionibus omnia iusta iura coram nobis exhibita vidimus ipsosque et neminem. alium concernere agnouimus necnon easdem et idem pro fidelibus eorundem
serviciis nobis per eosdem fideliter exhibitis mediante aliis literis nostris donacio[nali]bus superinde confectis denuo et ex nouo generase in perpetuum contulimus; secus ergo non facturis; presentes perlectis exhibenti restitutis. Datum Bude,
die dominico proximo post festum sacratissimi Corporis Christi, anno eiusdem
millesimo quadsingentesimo quinquagesimo nono.
- transumpt în documentul lui Matia Corvin dat la Buda la 22 noiembrie 1459,
vezi anexa II.
i;

14?i1

Cf. Magyar tărvenytcir, art. 7 al decretului dieta! de la Bratislava, din
art. 1 al decr0tului dieta! ele la Ruda, din 1462 {p. 338).

(p. :n4);
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II.
1459. noiembrie 2, Buda

"1athias dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. fidelibus nostris
Capitula ecclesie Orodiensis salutem et graciam. Noueritis quod cum causa. que
inter Johannem literatum de Myhalyncz ac Martinum de Cerowa, Michaelem,
Georgium, Johannem et Stephanum Wayda de eadem ab vna, parte siquidem
ab a~:era inter Ladislaum de Docz racione et pretextu potentiarie occupacioniS
possH~ionum vtrarumque Cerowa, Walle, Feyerwyz et predii Cernowycza vocati in districtu Borzafew existencium, coram palatino nostro mota fuisset e:
suborta; tandem eadem causa ex transmissione eiusdem palatini in nostram
specialem presenc1am deducta nobisque sabbato proximo, post festum Exaltacionis Sancte Crucis anno in presneti proxime preterituml pro tribunali sedentes, iidem Johannes literatus de Myhalyncz et Martinus de Cerowa in ipsorum
ac prenominatorum fratrum suorum personis ad nostre maiestatis specialem
\·enientcs presenciam, contra memoratum Ladislaum de Docz, presente et audienk eodem Ladislao, proposuerant eomodo, quomodo idem Ladislaus circa festum
beati Nicolai episcopi in anno cuius nondum preterisset 2 revolucio transac[tionisP
prcnominatas possessiones vtrasque Cerowa, Wale 4 et predium Cerowycza; item
circa festum Resurectionis5 Domini proxime tune preteritum& possessionem Fe!;erwyz 0mnino in districtu Borzafew existentem ad ipsis actonibus minusiuste et indebite ac sine amni via iusis pro se ipso existentem ad ipsis occupasset occupatasque
tcnc~a·: potencia mediante. Quo audita, idem
Ladislaus de Docz in eandem
no,:ram specialem vt premittitur exurgendo presenciam responderat ex adverso
quo modo ipse prenominatas possessiones et predium ab ipsis actoribus vi et
potc:.tialiter non occupasset et nec easdem erga se teneret potencia mediante,
sed iidem et idem sibi vigore certarum literarum et literalium instrumentorum
attinerent, quas non ad tune, sed (al]teri modo vlteriori per nos sibi d.ando
exhibere et producere promptus fuisset et paratus; insuperque idem Ladislaus
de Docz contra pretatum Johannem literatum allegauerat quomodo idem Johannes
literatus fide sua assercione spopondisset habere super ipsis possessionibus literas donacionales condam domini Johannis de Hwnyad, genitoris nostri ca[rissimi]
non plures quas idem Ladislaus contra se in judicio coram nobis exhibere
postularat7, super quorum exhibicione bene contentari voluerat, in quorum contrarium idem Johannes literatus recitarat se et dictos alias actores non solumrnodo premissas literas donacionales dicti genitoris nostri super ipsis possessionibus et predio habere, sed eciam quamplures alias ex quibus nonnullas eciam
adtunc alfas uero in termina vlteriori per nos sibi dando, coram nobis exhibere
et prOducere promptus fuisset et paratus. Pro eo, nos vnacum ceretis nostris
juratis assessoribus nobiscum in judicio consedentibus, judicando commiseramus
eomodo, vt tam anteratus Ladislaus de Docz quam eciam prenominati Johannes
literatur et Martinus de Cerowa vniversas eorum literas et literalia instrumenta,
si quas et que in facto prenotatarum possessionum et predii pro se haberent

15 septembrie 1459.
; In jur de 6 decembrie 1458.
Pată 0,5 cm.
• Astfel în text.
5 Astfel în text.
i; 2 aprilie 1458.
' Astfel în text.
1
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confectas et emanatas, tercio die festi beati Martini episcopi tune affuturiB coram
eadem nostra speciali presencia contra sese exhibere et producere deberent et
tenerent; quibus visis, judiciwn et justiciam facere valeremus, partes inter prescriptas prout dictaret ordo juris nochilominusque commitendo eisdem seriase vt
siue ipsi aut earum alter termina in predicto ceram eadem mostra speciali presencia comparerent et dictas eorwn literas et literalla instrumenta exhiberent siue non, eadem ad partis comparentis et dictas suas literas et literalia
instrumenta exhibentis instante ex quo ipsa causa partes interprescriptas racione
et pretextu nouis possessionum occupationibus verti dinoscerent iuxta vim et formam pridie [... ]9 nostri decreti Pesthiensis absque vlteriori prorogatione finem
faceremus causa in premissa dictando juris equitate. Tandem ipso tercio die festi
beati Martini episcopi instante antefatus Ladislaus de Docz per prefatos Johannem literatum de Myhalyncz et Martinus de Cerowa pro se personaliter ac
pro prefatis Michaeli, Georgie, Johanne et Stephano filio Wayda de eadem Cerowa cum procuratoriis literis nostris coram eadem nostra speciali presencia
congruis diebus ipsius tercii die expectatus eandem nostram specialem in presencian non venit neque missit et nec prescripta sua jura et literalia instrumenta
per ipswn exhiberi assumpta exhibuit, scilicet a facie juris et j[u]sticie penitus
absentans debhuic tamfati Johannes et Martinus volentes prenominatas (possessio]nes vtrasque Cerowa, Wale et Feyerwyz vocatas necnon predium Czerowycza
in dieto districtu Borzafew existentem et habitum jure suo et dictorum aliorum
fratrum suorwn carnalium omnium debere declarare ibidem quasdam quinquc
literas, tres videlicet patenter et duas priuilegialiter confectas in diuersis terminis
et annis emanatis nostrum judiciarium producere cura[uerun]t ad examen.
Quarum prima videlicet condam Pyponis de Ozora comitis Themesiensis
<... > 10 feria tercia proxima ante festum Penthecostea anno domini millesimo
quadringentesimo vndecimou patenter edita continebat, quod quia ipse Pypo
comes ex continencia literarum condam magistri Ladislai, filii Zobonya, comitis
de Crasso et de Kewy, cora[m nobis] ductarum possessionem Feyerwyz Pathaka
vocatarn usque ad fluuium Borza Farkasii, Bogdani et Nexe progenitoribus scilicet condam Zthanchwl et [D]ragii pro fideliu[m] eorum serviciis in filios filiorum perpetue collatam fuisse agnoscentem simulcum cunctis suis vtilitatibus prenominatis Zthanchwl filio Crista filii condam Farkasii et Iwan fratri eiusdem,
Georgio filio Nexe, Petro filio Juga, fratri scilicet dicti condam Nexe et Wlada
filio La[e Jzk filii condam Bogdam, corumque filiis et successoribus vniuersis in
persona l'l auctorita(t]e condam domini Sigismundi regis sibi in hac parte commissa, dPdisset donasset et contulisset iure perpetuo et irreuocabiliter tenendam,
possidendam pariter et habendam saluo iure alien[o].
Secunda ucro earundem puta vestra statuoria habens in se verbot[enus]
seriem et continenciam literarum condam illustris domini Johannis de Hwnyad
gubernatoris. genitoris nostri (carissimi], donacionalium vobis directarum quintodecimo die diei vigilie festi Penthecostes in ann domini millesimo quadringentesimo
quaclragesimo octauo proxime tune preterito12 priuileg[ialiter]13 confectarum declarabat quomodo prefatus condam dominus Johannes gubernator in Naghwathii, feria
tercia proxima post festum bcati Thiburcii martirisH in eodem (anno domini
miilesimo qua)dringentesimo 15 quadragesimo octauo colla[cioni quarte partis] 16
possessionum vtrasque Czcrowa et Walle vocatarum quas eotunc Martinus filius
s 1:1 noiembrie 1458.
9 l..t•etură nesigurii.
1o Tt>xt greu lizibil, fiind
11 26 mai 1411.
12 23 mai 1448.
13 Rupt 1 cm.
H 16 aprilie 1448.

~a

îndoitura docunwntului.

1s Rupt ~i ~ters 3 cn1.
16

Lecturii proballil<'i.
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Zthanch vnacum Wyda [fratri suo carna]li necnon Ladislao, Michaele et Blasio
filiis Gywra ac Petro filio Iwga de dicta [C]erowa condivisionalibus fratribus suis
more kenesiali tenuisset < ... >17 nostri Hungarie co{ro]ne exhibitis et impensis
prescriptas possessiones videlicet vtramque Cerowa ac Walle vocatas simulcum
earundem vtilitatibus et pertinenciis quibuslibet, quouis nominis vocabulo <... > 18
eisdem metis et antiquis limitibus a castro Crassoffew <... >19 vocatarwn20 <... >21
et per [eundem gubernatorem] 22 prefato Johani de eadem Myhalyncz23 antedicto
Ladisla[o] fratri suo carnali quo ad vnam; item memoratis Martino et Wyda filiis
Zthanch [qu]o ad aliam ac Ladislao, Michaeli et Blasio filiis Gywra quo ad terciam
necnon antelato P[etro] < ... > 2 ' quo ad quartam, partes semper coequales, ipsorumque heredibus et posteritatibus vniuersis in perpetuum auctoritati sue gubernatoriali dedisset et contulisset, quibus presentibus25 [noster]26 et vester homines
termino et anno in predictis vicinis et commentaneis literis vestris in eisdem nominatis et expressis ad facies prescriptarum possessionum vtrarumque Cerowa et
W[alle vocatarum in]27 comitatu de Crasso existenciwn accedendo, introduxissent
prefatum Johannem literatwn de Myhalyncz ac Ladislaum fratrem suwn carnalem
quo ad vnam; item memoratos Martinum et Wyda, filios Zthanch de Cerowa, quo
ad vnam; item memoratos Martinwn Ladislaum fratrem suwn carnalem quo ad
vnam; item memoratos Martinum et Wyda, filios Zthanch de Cerowa, quo ad
aliam, ac Ladislaum, Michaelem et Blasiwn, filios Gywra de eadem Cerowa; quo
ad terciam, necnon antelatwn Petrum fili[um] [Iu]ga de eadem, quo ad quartam,
partes coequales, in dominiwn earundem statuissentque easdem eisdem ipsorwnque heredibus et posteritatibus vniuersis premisso titulo ipsis incwn[benti] perpetuo possidendi nullo penitus contradictore apparente.
Tercia siquidem ipsarum, videlicet nostra donacionalis, hic Bude, die dominico proximo post festum Sacratissimi Corporis Christi in anni [in presen]ti 23
ad propriam nostram commissionem patenter emanata29 manifestabat, quod nos
turn ad nonnullorum fidelium nostrorum humilime supplicacionis instanciam
per eos pro parte fidelium nostrorum Johannis literati de Myhalyncz et Martini
de Cerowa nostre propria regi[e auctori]tate 3o maiestati, tunque consideratis fidelitatibuset fidelium seruiciorum gratuitie meritis eorundem Johannii literati ac Martini per eosdem primum sacre regni nostri Hungarie corone et tandem maiestati
nostre exhibitis et împensis, possessiones vtrasque Cerowa et Wal[le] ac predium
Cerom)'cza in districtu Borzafew existentes et habitas, in quarum pacifico dominio
iidem Johannes literatus et Martinus progenitor ipsorum ab antiquo perstitisse
se[uex]sistere31 asseruissent, item totum et omne ius nostrum regium si quod in
eisdem qualitercunque haberemus aut nostram ex quibuscunque causis, viis modis
17 Rupt şi şters circa 40 cm, la îndoitura docwnentului, fiind lizibile numai
grupuri de cuvinte: „dictas particulas dicebat per eundem [M]artinwn suo et fratrum suorum predictorwn nominibus et in personis iuribus (?) <.. ·> statuata (?)
et possesse antefato Johanni sub (?) eisdem (?) distinctionibus <·. ·> suo (?)
titulo (?) facte <.. ·> obitwn consensioni (?) prebuit (?) <· .. >"
ie Rupt 4 cm; se poate întregi vo[citatis sub].
19 Şters 2 cm; lectură probabilă.

20 Lectură probabilă.

21 Şters 3 cm.
22 Şters 5 cm; lectură probabilă.
2a Lectură probabilă pe baza contextului.
2' Rupt 3,5 cm; după context se poate întregi:
25 Lectură nesigură.
26 In orig. lipsă; intercalat de noi după sens.

Rupt 2 cm.
Rupt 0,5 c m
29 4 iunie 1458.
30 Ruot 1 cm.
" RuDt J. 1•m.

[filii Iuga]

27

28

şi

întregit pe baza contextului.
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et racionibus concernerent maiestatem, cum cunctis suis vtilitatibus et pertinenciis
quibuslibet terris scilicet arabilibus, cultis et incultis,. agris, pratis, pascuis, fenetis,
siluis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis vinearumque promotoriis, aquis fluuiis,
piscinis, piscaturis aquarumque decursibus, molendinis molendinorurnque locis et genera1iter quarumlibet vtilitatum et pertinenciarurn earundem integritatibus quouis
nominis vocabulo vocitatis sub suis veris metis et antiquis prernissis sic vt prefetur stantibus et se habentibus prefa[tis] Johanni literato et Martino ipsorumque
heredibus et posteritatibus vniuersis noue nostre donacionis titulo dedissemus,
donassemus et contulissemus iure perpetuo et irreuocabiliter tenendas, possidendas
pariter et habendas saluo iure alieno.
Quarta nempe ip[sarurn] puta similiter vestra exinde statutoria quintodecimo
die diei festi beati Galli confessoris în [eodem] anno presenti32 priuilegialiter conscripta enodabat, quod nostre regitus et vestri homines termino et anno în predictis ad facies predictarum possessionurn Fe,Yerwyz, Cerowycza et Bo[r]za vocatarurn
et earundem pertinenciarum in districtu Borzafew existencium presentibus vicinis
et commetaneis earundem vniuersis, literis vestris in eisdem nominatim expressatis
accedentes introduxissent memoratos Johannem literatum de M,Yhalyncz necnon
Martinum, Stephanum, Michaelem, Georgium et Johannem de Cerowa in dominium
earundem statuissentque easdem eisdem et earundem pertinencias iure ipsis incumb0nti perpetuo possidendi nullo penitus contradictore apparente.
Quinta itaque et vltima similiter nostra querimonialis patenter edita banc
vcrbalem seruabat continenciam:
<urmează

în transumpt documentul lui Matia Corvin dat la Buda la 27 mai

H59>

Quarumquidem literarum per antefatos actores coram nostra speciali presencia cxhibicionibus factis iidem Johannes [literat]us de Myhal,Yncz et Martinus de
CProwa sibi ct aliis actoribus annotatis fratribus ipsorurn [per]3 3 nostram maiestatem
in premissis rigorem iusticie supplicarunt elargiri verumlicet an[t]efatus Ladislaus
de Docz, banus noster Zewriniensis, ad prescrfptas possessiones vtrasque Cerowa
necnon Walle et Feyerw,Yz ac prediurn Czeromycza in prescripto districtu Borzafew
existentes efficacia iura et literalia instrumenta habere eademque contra antefatos
actor[es] [i]n prescripto tercio die prescripti festi beati Martini confessoris 34 producere et exhibere posse all[eg]auit. Tamen, quia idem Ladislaus de Docz terminum
ad prefixum sibi iuridice assignatum per se venire vel legittimum procuratorem
pro se mittere eademque iura et literalia sua in[st]rumenta exhibere et producere
neglexit; obhoc ipse Ladislaus de Docz banus prescriptis [possess]onibus vtrisque
Cerowa, Walle et Fe,Yerwyz ac predio Cerowycza omnino primari[o] destitui eedemque possessiones et predium consuetudinaria lege et antiqua regni nostri libertatis prerogatiua requirente iuxta vim et formam prescripti generalis nostri decreti [Pesthi]ensis literarumque perhibitarum vigore et continencia antefatis Johanni literato de Myhalyncz, Marino de Cerowa ceterisque actoribus fratribus
ipsorum prenotatorurn simulcum cunctis earundein vtilitatibus et pertinenciis quibuslibet in perpetuum adiudicare et restatui debere nobis prelatisque et baronibus
ac juratis nostris assessoribus nobiscum in examine cause prernisse existentibu.s et
dirni[tientibus] tam et deliberantibus ex prernissis iure reprebatur]5. Pro eo, nos
ex sciencia nostra speciali consilioque prenorninatorum prelatorum et baronum ac
juratorum nostrorum assessorum assumpto prematuro prelibatum [L]adislao de
Docz, banum nostrum Zewriniensem, racionibus ex preuiis prenomanits possessio[nibus] vtrisque Cerowa, Walle et Fe,Yerwyz ac predio Cerowycza in dieto districtu
Bor[za]few existentibus penitus et per omnia piuantem et destituentem easdem
cum cunctis earundem vtilitatib[us et] pertinenciis quibuslibet antefato Johanni
:12
33
3.1

30 octombrie 1458.
0,5 cm.
13 noiembrie 1458.

Şters

as Corect: reprobatur.
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literato de Myhalyncz necnon Martino de Ce[ro}Wa ceterisque actoribus fratribus
ipsorum prenominatorum iuxta vim et formam pretacti [dec]reti nostri P[esthi]ensis literarumque preexhibitarum continenciam in perpetuum readiudicantes et
modo subscripto res[titu]i decernentes et committentes fidelitatibus vestris firmiter
precipiendo mandamus quatenus vestrum mit[tatis] hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Anthonius Bodosy de
Borzafew aut La{disla]us de
Ztho)anfalwa vel Radwl de Gewdar siue Lucas de Kalnyk, aliis[absentibus.136, homo
noster de curia nostra regia per nos ad id specialiter transmissus, ad facies dictarum
possess[ionum] vtrarumque Cerowa, Walle et Feyerwyz necnon predii Cerowycza
in prescripto districtu de [Borza]few existencium, habitarum vicinis et commetaneis earundem vniuersis inibi legittime convo[cat]is et presentibus, accedendo restatuat easdem et idem antefatis Johanii literato de Myhal)'n[cz] ac Martino fratri
eiusdem aliisque prenominatis fratribus eorundem ipsorumque heredibus et posteri[atibus] vniuersis simulcurn cunctis earundem et eiusdem vtilitatibus et pertinenciis quibuslibet iur[e eis] inc[umbenti] ex prernissis perpetuo possidend[as] contradictione prefati Ladislai de Docz bani et aliorum quorumlibet preuia racione non
obstante. Et post hec ipsarum possessionarum restitucionis ser[iern] [v]t fuisset
expediens ad quintumdecimum diem festi Epiphaniarum Domini nune venturi 37
legi(ttime] perdurantis eidem nostri specialipresencie fideliter rescribatis. Daturn
Bude predicta, octauo die termini pred[icti] (an]no domini rnillesimo quadringentesimo quinquagesimo nono supradicto.
-

transumpt în documentul dat de Matia Corvin la 31 mai 1464; vezi anexa IV.

III.
1460, Ianuarie 20, f.l.

Capitulum ecclesie Orodiensis ornnibus Christi fidelibus presentibus pariter
et futuris presenciurn noticiarn habituris, salutem in salutis largitore. [Ad vn}iuersorurn noticiam harum serie volumus peruenire, quod cum nos receptis literis serenissimi [maiestatis]39 domini Mathie dei gracia regis Hungarie, Dalmade, Croacie e:C. [a]diudicatoriis [iuxta]"" formam iud[iciariam] sue commissionis . quarundam possessionurn vtrarurnque Cerowa, Walle, Cerowycza et Feyerwyz vocalarum in districtu Borzafew existenciurn habitarurn, restatucionem în se declara[ndo] pro Johanne literato de M)'halyncz, Stephano filio Dauid, Martino de Cerowa
predicta necnon Mich[aeli] de eadem et aliis fratribus eorundern contra et aduersus
egregium Ladislaurn de Docz [et Nicolaum de Byzere]39 confectis et emanatis nobisque preceptorie loquentis directis iuxta qua[rurn continen]cias mandatis sue
serenitatis in omnibus obedire cupientes vt tenemur vnacum Lucas de Kaln.Yk, homine vestre erenitatis, literis in eisde minter alios norninatum conscripto de curia
vestra regia ad id specialiter deputato, vnurn ex nobis videlicet honorabilem dominum Ladislaum cantor[em) et concanonicum [fratrem] 40 nostrurn ad premissam
restitucionem faciendo nostro pro testirnonio [t]r[a]nsmisissernus fidedignurn. Qui
tandem ad nos exinde reuersi, nobis concorditer retulerunt, quod ipsi în festo

Rupt şi şters 1 cm.
a1 20 ianuarie 1460.
38 Rupt şi şters 1 cm.
39 Şters şi întregit pe baza contextului.
40 Rupt şi şters 1 cm.
38
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beati Nicolai episcopi et confessoris proxime preteritoH et aliis diebus ad id aptis
et sufficientibus ad facies predictarurn possessionurn vtrarurnque Cerowa, Wal!C',
Cerow)cza et Feyerwyz [vocata]rum în predicto districtu Borzafew existencium
habitarum, vicinis et commetaneis earundem vniuersis inibi legitime conuocatis et
presentibus, accedendo, easdem cum omnibus earundem vtilitatibus et pertinenciis
quibuslibet annotatis Johanni literato ac Martino et Stephano filio Dauid necnon
Michaeli et aliis fratribus eorundem premisso iure eis incumbenti perpetuo possldendi restatuissent et commisissent contradictione prefatorum Ladislai de Docz
et Nicolai de B,Yzere et aliorum quorumlibet preuia racione non obstante. In cuius
rei memoriam firmitatemque perpe[tuam] presentes literas nostras priuilegiales
pcndentis et autentici sigilii nostri munimine roboratas d[u]ximus emanandas.
Datum per manus magistri Johannis lectoris et concanonici, quinto d[ecimo) dei
diei restatucionis prenotate, anno domini millesimo quadringentesimo [s]exagesimo,
presentibus ibidem honorabilibus dominis Martino custode, magistris Stephano de
Mich[c]laka, Nicolae de Therwar, Martino de Zombor et Mathia de Buda ceterisquc
can.I onici]s et fratribus nostris in dei ecclesiam saluis existentibus.
-

transumpt în documentul dat de Matia Corvin la Jl mai 1464: vezi anexa !\".

IV.
1464, mai 31, fi.

Commissio propria domini regis 42
Nos Mathws dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Galliecie,
J,ocl.omerie, Comanie Bulgarieque rex memorie commendamus tenore presencium

signil'icantes quibus expedit vniuersis, quod nostri maiestatis veniens in presenciam
ridelis noster nobilis Johannes literatus de Myhalyncz, exhibuit nobis quasdam duas
literas: vnam nostram in pap[y]ro patenter scriptam, sigillo nostri quo in judicatu
utimur impressione munitam, qua mediante possessiones vtrasque Cerowa, Walle
et Feyerw,yz necnon predium Cerowycza in districtu Borzafew existentes et habitum prefato Johanni literato ac Martino de Cerowa predicta, Michaeli, Georgio,
.Johanni, Stephano Wayda de eadem readjudicasse modo et ordine in tenorL' eiusdem litere nostre expressis et restatui commisisse dinoscuntur. Aliam vero Capituli ecclesie Orodiensis super legittima statucione earundem possessionum et
dicti predii eisdem Johanni literato, Martino et Stephano, filio Dauid, necnon
Mkhaeli et aliis fratribus eorundem, contradictione Ladislai de Docz et Nicolai
de B)'zere ac aliorum quorumcunque non obstante, facta, priuilegialiter emanatam,
quorum infrascriptorum supplicans nostri maiestati sua ac dictorum Martini, Michaelis, Georgii, Johannis et Stephani Wayda de Cerowa in personis humiliter,
ut easdem literas ratas, gratas et acceptas habendo literisque nostris priuilegialibus de uerbo ed uerbum inseri faciendo, easdem et omnia in eis contenta pro
ipsis et earum heredibus ac posteritatibus innouando perpetuo valituras confirmare
dignaremur. Quarumquidem literarum nostrarum tenor talis est:
<urmează

în transumpt documentul lui Matia Corvin dat la Buda la 22 noiem-

brie 1459>

Tenor scilicet Capituli Orodiensis is est:
<urmează

în transumpt documentul capitolului de la Arad dat la 20 ianuarie

1460>
41

42

6 decembrie 1459.
De altă mînă contemporană.
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_Vas igitu.r humilimis supplicacionibus annotati Johannis literati de Myhalyncz
per eum sua ac prefatorum Martini, Michaelis, Georgii, Johannis et Stephani Wayda
de Cerowa in personis 43 nostre maiestati propterea porrectis regia benignitate exauditis pretactas literas nostras scilicet readiudicatorias et capituli Orodiensis restatutorias, non abrasas, non cancellatas nec in aliqua ipsarum parte sustorias, non
turorias, non abrasas, non cancellatas nec in aliqua ipsarum parte suspectas presentibusque literis nostris priuilegialibus de verbo ad verbum sine diminutione et augmento aliquali insertas quo ad omnes earum continencias, clausulas et articulos,
eatenus qua enus eedem rite et legittime existunt emanate viribusque eorum veritas
suffragatur, acceptamus, approbamus et ratificamus nichilominusque fidelitatibus
ct fideliwn seruncirorwn menitis annatotorum Jahannis consideratis liferati de Myhalyncz, Martini, Michaelis, Georgii, Johannis et Stephani Wayda de
Ccrowa per eos nostre maiestati et sacre corone regni nostri exhibitis, easdem
literas ac omnia et singula in eis contenta pro eisdem Johanne literato, Martino,
Michaele, Georgio, Johanne et Stephano ipsorumque heredibus et posteritatibus
innouantes perpetuo valituras confirmamus presentis scripti nostri patrocinio mediante, saluis iuribus alienis. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam
presentes concessimus literas nostras pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis
munimine roboratas. Datum per manus reuerendissimi in Christo patris domini
Stephani Colocensis et Bachiensis ecclesiarum archiepiscopi locique eiusdem Colocensis et Bachiensis ecclesiarum archiepiscopi locique eiusdem Colocensis comitis
pcrpetui, aule nostre sumpmi cancellarii, fidelis nostri dilectis, anno domini millesimo
quadringentesimo sexagesimo quarto, pridie kalendas Junii, regni nostri anno septimo, coronacionis vero primo.
- original pe pergament la Arhiva Naţională Maghiară Budapesta (Magyar Orszagos
Leveltar, Torzsleveltar), Dl. 45096, în microfilm în fototeca Institutului de Istorie şi
Arheologie din Cluj-Napoca.
- însemnare de cancelarie pe verso: R. Je. de Kemend (Kewend?)
- se văd tăieturile prin care a trecut şnurul sigiliului atîrnat.

ElN BESITZTUMSPROZESS IM RUMANISCHEN DISTRIKT BIRZA V A UM DIE
MITTE DES XV. JAHRHUNDERTS
(Z

usammenfassun

g)

Die Zeitspanne seit dem Tod des Iancu von Hunedoara (1456) und bis zur
Thronbesteigung des Matthias Corvinus (1458) ist durch zahlreiche Gesetzwidrigkeiten und Gewalttaten des Feudaladels gekennzeichnet. Die gewaltsame Besetzung fremder Gilter durch die Vertreter des Adels, besonders aber des Grofiadcls der auch Staatswilrden bekleidete, zăhlt zu den hăufigsten Phănornenen d(ieser Art. In dem Bestreben die Konigsmacht zu stărken und die innere Ordnung
und Gesetzlichkeit wiederherzustellen, erliess Matthias Corvinus entsprechende
Dekrete und griff krăftig filr die Losung aller Besitztumsstreitigkeiten ein. Besondere Achtung wurde <labei auch den rumănischen Kneesen aus den acht Banater Distrikten - die immer konigstreu geblieben sind und denen eine wichtige
militărische Rolle an der fortwăhrend ti.irkenbedrohten Banater Grenze zugekommen ist - beigemessen. Dies erklărt auch den koniglichen Eingriff zu Gunsten der
rumănischen Kneesenfamilie Vaida Ţerova aus dem Distrikt Bîrzava gelegentlich
des Besitztumsprozesses mit den beiden Banus' von Severin (in den Jahren
1458-1460) wegen der unrechtmăssigen gewaltsamen Besetzung ihrer Gtiter, Ţe
rova, Vale, Ţeroviţa und Feyerwyz.
43

Scribul a omis: supplicacionibus.
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AAVEL CHINEZU ŞI LUPTA ANTIOTOMANA IN BANAT LA
SFIRŞITUL SECOLULUI AL XV-LEA (1490-1499).

BANATUL LA

SFlRŞITUL

VEACULUI XV.

Tratatele de pace încheiate la 1483 şi 1488 între Imperiul Otoman şi
regatul Ungariei au consemnat un moment de „respiro" pe frontul de la
Dunărea de Jos apuseană, atenţia turcilor îndreptîndu-se spre provinciile pontice şi asiatice iar a regelui Matei Corvin (1458-1490) spre centrul Europei unde s-a angajat în lupte ste.rile pentru putere. Momentul
acesta a însemnat însă mult pentru Banat şi Transilvania, de ani de
zile ţinta incursiunilor pustiitoare ale achingiilor. Cele două ţinuturi
româneşti se bucurau de o largă autonomie în cadrul regatului, Transilvania ca voievodat autonom iar Banatul ca un ţinut cu un precumpănitor
rol militar la graniţă, răsplătit cu o largă autonomie internă. Autonomia
sa era o urmare a prezenţei şi evoluţiei ascendente a formelor specifice
de viaţă românească: cnezatele şi districtele bănăţene. Poziţiei sale strategice, Banatul i-a adăugat şi participarea masivă a forţelor româneşti
locale la lupta antiotomană.
Rolul militar important jucat de acestea în decursul secolelor XIV şi
XV a fost reliefat îndeosebi de luptele antiotomane conduse de către
Iancu de Hunedoara, la mijlocul veacului XV. Revitalizarea participării
maselor la luptă se produce in ultimul sfert de secol, odată cu apariţia
lui Pavel Chinezu, comite de Timiş şi căpitan-general al părţilor inferioare ale regatului (1478-1494), comandantul de jure şi de facto al luptei antiotomane al întregului regat în această perioadă.
Intensificarea conflictelor dunărene, cu precădere în zona bănăţeană
a fluviului, a impus numirea unui comandant capabil să asigure stabilitatea regiunii şi să oprească pustiitoarele incursiuni turceşti. Pavel
Chinezu a fost omul care a reuşit să obţină un şir neîntrerupt de victorii antiotomane. Anii acestora pot fi împărţiţi în două perioade: prima
între 1478-1482 iar a doua între 1490-1494, anii din mijloc fiind ani
de pace cu turcii. Şirnl marilor sale victorii începe la 13 octombrie
14 79 pe Cîmpul Pîinii de lîngă Orăştie, continuă în anii 1480 ~i 1481
prin două campanii ofensive sud-dunărene cu care prilej reînoadă şirul
acţiunilor ofensive iniţiate de către Iancu de Hunedoara, dar se opreşte
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la 9 octombrie 1482 pe cîmpia din faţa Becicherecului Mare după zdrobirea unei noi intervenţii turceşti la nord de Dunăre. Anii de linişte
sînt folosiţi pentru lecuirea rănilor adînci ale Banatului şi înviorarea
vieţii economice şi sociale, lucru cu repercusiuni favorabile asupra potenţialului militar.
Moartea regelui Matei Corvin în aprilie 1490 a însemnat intrarea
regatului într-o perioadă confuză, plină de lupte pentru tron şi de căutări
febrile în vederea respingerii noilor atacuri otomane. Pînă în 1494 rolul
decisiv a fost jucat de acelaşi Pavel Chinezu, iar moartea sa (24 noiembrie 1494) va lăsa un gol pe care urmaşii nu vor reuşi să-l suplinească.
Ca urmare ofensiva otomană beneficiază de condiţii tot mai favorabile şi,
în prima treime a secolului al XVI-lea, va reuşi să pătrundă spre centrul
Europei.

CAMPANIILE ANILOR 1490-1492.

Situaţia politică confuză din primăvară datorită candidaturilor diverse la tron s-a transformat în vara lui 1490 în lupte interne şi s-a
soldat, în septembrie, cu alegerea şi încoronarea lui Vladislav II. Luptele dintre diferitele partide au continuat însă atît în iarnă cit şi în primăvara anului 1491.
Forţele bănăţene, conduse de către Pavel Chinezu participă la aceste
conflicte de partea regelui ales şi luptă pe diverse fronturi. Zona Dunării rămine descoperită şi turcii profită de acest lucru, transformînd regiunile învecinate în teatre de operaţiuni.
Atacurile aparţin beilor de margine şi se desfăşoară pe un f.ront cuprins între Dunăre şi Adriatica; sînt consemnate asemenea acţiuni în
Bosnia - unde este cucerită cetatea Travnik prin trădarea garnizoaneil şi Croaţia unde acţionează trupele pornite din Modrus 1 şi Croaţia
unde acţionează trupele pornite din Modrus 2 • Forţarea Dunării de către
achingii, la începutul lunii septembrie 1490, necesită intervenţia rapidă
a lui Pavel Chinezu. Teritoriul de desfăşurare a conflictelor este regiunea Sremului şi Dalmaţia 3 iar succesele comitelui de Timiş îndepărtează
primejdia de moment. Laconismul izvoarelor ne împiedică să detaliem

Donado d.a Lezze, Historia Turchesca (1300-1514), publicată, adnotată, îmcu o introduce.!"e de dr. I. Ursu, Bucureşti, 1909, p. 190. Numărul apărăto
rilor a fost de 500 iar turcii au <:umpărat predarea cetăţii, dar la ieşirea garnizoanei
au masacrat-o în întregime.
2 Antonius Bonfinius, Rerum Hungaricarum decades quatuor cum dimidia
Basel, 1568, p. 685 situează acţiunea în lunile octombrie-noiembrie 1490.
3 Ibidem, p. 690; Srem sau Sirmium (numele latinizat) regiune cuprinsă intre
fluviile Sava, Drava şi Dunăre, unul dintre locurile preferate de acţiune ale achingiilor.
i

preună
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durata, numărul şi desfăşurarea luptelor. Conflictele din acest an se
constituie, în ansamblul lor, ca un prolog al marilor încleştări din anii
ce vor urma.
In iarna !)i primăvara anului 1491 principalul teatru de operaţiuni
se mută în noro-vestul Ungariei, unde se poartă lupte grele pentru ·eliberarea comitatelor cucerite de către trupele austriece; sînt solicitate
toate contingentele disponibile iar Pavel Chinezu deţine un rol de frunte,
în ianuarie el participînd cu 100 călăreţi în zale şi 200 cavalerie uşoară 4 •
In luna februarie este din nou în sud, datorit.! noilor incidente din
zona Belgradului şi din Croaţia. Nobilimea se ridică împotriva regelui
şi acţiunile sale tind să se extindă în toate· zonele sudice, ceea ce impune numirea lui Chinezu şi Matia Gereb în fruntea celor 6.000 călă•reţi 5 ,
care intră în zonă. Concomitent, turcii dezlănţuie un atac masiv în păr
ţile Macvei şi cuceresc mai multe forturi din preajma Belgradului. Aceste
trupe de aproximativ 1.000 oameni sînt învinse de către un detaşamnet
trimis de cei doi şi asigură liniştea ţinuturilor timp de cîteva luni de
zile. Continuă operaţiunile militare în vestul regatului, dar atacul cetăţii
Sabac din septembrie redeschide seria conflictelor cu turcii.
Şi Banatul ajunge în această toamnă ţinta unor incursiuni de pradă
ale achingiilor, care robesc, ucid şi incendiază. Turcii ajung cu acest
prilej pînă la aproape 20.000 paşi de Oradea6 iar bogăţia prăzii angrenează noi şi noi trupe în nordul Dunării şi în Banat. Cu prilejul acestor
noi atacmi este ars şi un tîrg aparţinînd lui Ştefan Bathory, situat în
apropierea Timişorii7. Riposta localnicilor a fost firavă, întrucît majoritatea trupelor luptau pe alte fronturi.
Aceste evenimente îl readuc pe Pavel Chinezu în Banat, aşa incit la
26 noiembrie el este la Timişoara 8 , unde pregăteşte o nouă campanie
antiotomană. Intre timp pătrunderea unor bei în Bosnia şi succesele lor
iniţiale din preajma cetăţii Jajce sînt anulate de către victoriile obţinute
mai apoi de către Ioan Corvin 9 ; pe linia Dunării acţionează - ca şi în
timpul verii - banderiul arhiepiscopului de Kalocsa 10, ca suplinitor şi
ajutor al comitatului de Timiş. Numărul trupelor otomane care asediau
4
Ştefan Katona, Historia critica Regum Hungariae stirpis mixtae, tom X,
ordine XVII, (1490-1495), Buda, 1937, p. 153-155.
~ Berzeviczy Albert, Acta vitam Beatricis reginae Hungariae illustrantia, în
ciclul Monumenta Hungariae Historica, Budapest, 1914, p. 179-180. Este vorba despre un expozeu al situaţiei confuze din regat făcut de regina Beatrix într-o scrisoare
a sa <lin 25 februarie 1491.
6 A. Bonfinius, op. cit., p. 696-697" „ ... cum viginti millibus passum ad Varadinum accessissent .. .
7
Ibidem, „ ... deinde auctis exprospera, rerum successu animis, ultra Themesvarum excurssuinem fecerat et oppidam quod in Stephan Bathorei potestate
era concremarant: totiusque provincie, quam milite vacuam esse cognaverant,
vulnera gravissima inflexerant".
8 St. Katona, op. cit., p. 177.
9 A. Bonfinius, op. cit., p. 715; Thalloczy Lajos, (Btinscig, var es vciros) tortenete
1450-1521, Budapest, 1915, p. 157.
0

10

20 -

•

Ibidem.

Studii

şi comunicări

de istoriehttps://biblioteca-digitala.ro

I.

306

Hăţegan

Belgradul în această toamnă se ridica la 4.000 pedestraşi şi un contingent
neprecizat de călăreţii'. Apărarea cetăţii era îngreunată de numărul redus
al garnizoanei şi de slăbiciunile centurii de apărare, dar rezistenţa îndîrjită salvează încă odată cetatea. Nu aceeaşi soartă o au însă micile
fortiiicaţii din jur, cucerite şi incendiate de către asediatori. Atacurile
turceşti vizează din nou Sabac-ul, dar acesta rezistă atacului violent de
noapte şi provoacă pierderi mari turcilor 12 •
Forţele turceşti pătrnuse spre est (nu ştim însă dkecţia şi locul incursiunii) se lovesc de Pavel Chinezu care repurtează cu această ocazie
o nouă victorie. Un mare număr de duşmani cad pe cîmpul de luptă,
majoritatea celorlalţi fiind făcuţi prizonieri. Acţiunea s-a desfăşurat în
condiţiile unei ierni aspre, cu gheaţă multă pe Dunăre, la sfirşitul anului 1491.
Pregătiri militare intense se desfăşoară la începutul anului 1492 şi
ele vizează doar sporirea capacităţii defensive a zonei dunărene, concomitent cu refacerea cetăţilor interioare. Prin străduinţa aceluiaşi Pavel
Chinezu este reparată în aceste zile şi cetatea Timişorii 13 • O parte a legiunii negre - aproximativ 1.000 oameni - întăreşte garnizoana Belgradului iar alte forţe sînt trimise la Severin, Sabac şi Jajce 14 • Concentrarea trupelor pentru campania din vară are loc prin martie la Buda, în
perioada în care un nou legat papal (Ursus Ursinus) lua drumul Ungariei
să propăvăduiască cruciada. Tot aici era aşteptată şi o solie otomană
care propunea pacea şi încetarea luptelor; avem de-a face deci cu o situaţie politică foarte delicată.
La cele de mai sus se adaugă şi intrigile de curte generate de căsă
toria fictivă dintre Vladislav II şi Beatrix, văduva lui Matei Corvin; lui
Pavel Chinezu îi revine un rol important. Se reîntoarce însă în Banat
în luna mai cind respinge o incursiune otomană ajunsă pînă în părţile
Timişului1 5 • Rolul său de coordonator şi conducător al luptei antiotomane este relevat de cuprinsul unui document contemporan care aminteşte măsurile defensive luate dar şi pregătirile pentru contraofensivă 16 •
Solia trimisă la Istanbul pentru convorbiri cu sultanul a fost ·reţi
nută multă vreme dar nu a adus rezultatele scontate şi nici pacea aştep
tată. A adus însă ştiri preţioase despre efectivele şi intenţiile ofensive
otomane17: 200 corăbii concentrate în Peloponez, o mulţime în Marea
11 St. Katona, op. cit., p. 279 citează un raport al castelanului cetăţii adresat
arhiepiscopului Petru de Kalocsa.
12 A. Bonfinius, op. cit., p. 720.
13 Ignaz Aurelius Fessler, Geschichte von Ungarn, voi. V, Leipzig, 1824, p. 770.
u A. Bonfinius, op. cit., p. 703.
15 Berzeviczy A., op. cit., p. 236-237. Intr-o scrisoare a aceleeaşi regine Beatrix
din 19 mai către comitele minelor din Kremnica (R.S.C.) în care solicită plata sumei de 400 florini necesari pentru înzestrarea armatei. Banii îi vor fi trimişi lui
Pavel Chinezu printr-un curier întrucît el se află acum împotriva turcilor in
părţile Ţ.imişului.

St. Katona, op. cit., p. 332.
Ibidem, p. 483-484, redă sinteza
cent de la Istanbul.
1s

17

ştirilor

aduse de

https://biblioteca-digitala.ro

către

solia

reintoarsă

re-

Pavel Chinezul

307

Neagră, o parte a flotei fluviale înaintează pe Dunăre şi Sava spre a intra
in Bosnia. Totalul trupelor ridicate de sultan ajung la 20.000 oameni.
In faţa acestei uriaşe concentrări de forţe, regele Ungariei întăreşte
apărarea zonelor sudice, îşi concentrează armata şi cere sprijinul Imperiului Romano-German. Semnificativ pentru efortul militar al ţărilor
române este faptul că Transilvania şi Moldova dădeau împreună în caz
de nevoie 20.000 oameni, tot atît cit dădeau toate ţările germane şi
Cehia.
Baiazid II vine cu armata pînă la Sofia, unde face un mare popas.
Intenţia sa de a asedia Belgradul este înlocuită acum cu trimiterea unor
paşi de margine să asedieze Severinul şi sporirea efectivelor trupelor
staţionate în Albania. In aceeaşi perioadă sînt consemnate incursiuni de
pradă şi în ţinuturile vestice, astfel că paşa de Sofia cu 10.000 călăoreţi
jefuieşte Austria 18 iar în Srem şi Macva acţionează trupe auxiliare plecate
din cetatea dunăreană Boric19. Noi trupe se concentrează la Smederevo
cu intenţia mărturisită de a cuceri Belgradul.
Ideea cuceririi ţinuturilor nord-dunărene prin atacarea şi cucerirea
succesivă a marilor cetăţi dunărene de sprijin ducea automat la căde
rea regiunilor rămase fără apărare în mîna turcilor. Ea aparţine celui
mai războinic dintre pa~ii dună-reni, Mihaloglu Ali-bei şi a fost expusă
personal sultanului în vară, la Sofia. 1n varianta reuşitei, Banatul, Macva,
Srem etc., ar fi devenit imediat provincii turceşti. !mpreună cu 25.000
oameni şi cu cei 2 fii, Ali trece fluviul şi jefuieşte ţinuturile limitrofe 20 •
Aki este întimpinat de armata condusă de către Pavel Chinezu, compusă
din bănăţeni, dar şi legiunea neagră de boemi, pentru ultima dată sub
comanda lui Chinezu. Victoria îi aparţine iar numărul prizonierilor turci
este mare; ei sînt duşi cu toţii la Timişoara, locul de concentrare al tuturor jefuitorilor prinşi la nord de Dunăre de eficientul sistem de pază
instituit de către acelaşi Pavel Chinezu. Datorită acestuia numărul cetelor trecute după pradă s-a împuţinat simţitor. Izvoarele amintesc diferite
metode prin care au fost pedepsiţi şi ucişi cei prinşi cu astfel de îndeletniciri; sînt metode dure, aproape ciude, dar singurele capabile sa impună respect achingiilor sălbatici care devastau de cîteva ori pe an
Banatul21 •
lh Georgius Pray, Ann.ales Regum Hungariae ab anno Chrisii CNXCVII ad
Annum MDLXIV, Paris IV, Viena, 1797, p. 250.
1
~ St. Katona, op. cit„ p. 488-489, care citează un fragment din scrisoarea din
8 august a arhiepiscopului Petru de Kalocsa trimisă regelui, atestînd incursiunea
şi eerînd intervenţia unor trupe regale.
20 Ibidem, p. 503.
21 A. Bonfinius, op. cit., p. 724 ., ... Quum palantes Turcae in fines Hungarie
introrumpissent, et multos captos ac barbara crudelitate excruciatos ad Gemonias
Constantinopolitanas necassent; meritis, poenis affecti sunt. Paullus enim, fera
illorum immanitate accensus, positis adversus eos, insidiis, quum facile imprudcntes nec opinantesque multos in potestatem redegisset ac Themesvarum transtulisset; inauditis ande quod Christianos generebus tormentum affectos interemit:
qtLum alios pistrini in aqua se versantibus rotis aligasset: alias igni sensim ad
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Măsurile binevenite la hotarul bănăţean nu pot fi însă încadrate
într-un ansamblu unitar datorită politicii trădătoare a marii nobilimi care
refuză să presteze serviciul mHitar in afara graniţelor, lucru consfinţit în
articolul XVIII al hotărîrilor dietei din septembrie 1492 22 . Principalul
efort militar revine şi în interior regelui prin banderiile sale şi marilor
demnitari, obligaţi să participe la lupte cu propriile banderii (steaguri), în
timp ce nobilimea participă la lupte doar în cazurile extreme (art. XIX).
S-a reglementat acum şi componenţa unui banderiu la 400 ostaşi, din
care 200 cavalerie grea şi 200 cavalerie uşoară (art. XX). A crescut şi
mai mult rolul mercenarilor în annata feudală iar masele populare au
fost tot mai mult îndepărtate de la efortul militar antiotoman.
Gravele tulburări create de silniciile legiunii negre 23 în zonele din
jurul Tisei şi Mureşului (Szeged era locul de aşezare) au impus regelui
şi lui Pavel Chinezu anihilarea acestei forţe. Incercarea din vară de a
potoli lucrurile pe calea tratativelor eşuează şi folosirea forţei armate a
devenit necesară. Ciocnirea decisivă s-a produs în aceleaşi părţi ale Tisei în iarna anului 1492-1493 şi s-a terminat cu distrugerea completă
a legiunii, fie prin decimare pe cîmpul de luptă, fie prin spînzurarea
sau încadrarea supraveţuitorilor în armata regulată. Aceste conflicte sînt
un prolog al marilor frămîntări interne care vor izbucni în anii viitori,
vor tulbura ordinea internă, contribuind astfel decisiv la slăbirea capacităţii defensive a regatului.

ULTIMELE CAMPANII (1493-1494).

Sfîrşitul anului 1492 aduce cu sine şi atacul de apoplexie suferit
de către Pavel Chinezu, atac care-i paralizează toată partea dreaptă a
corpului şi vorbirea. Pînă la moarte Pavel Chinezu se va face înţeles de
cei din jur doar prin semne, dar va conduce cu recunoscuta-i eficacitate
toate operaţiunile militare încredinţate, repurtînd aceleaşi victorii. Va

motas lento incendio confecisset: non paucos ante, ut belluas, exuisset: nonullos
etiam in hara revinctis post terga manibus esurientibus suibus obiecisset; nimirwn,
ut pari suppliciorum metu intra fines mos barbarum hostem deterritwn contineret."
22 Pentru detalierea articolelor decretului
regal emis după lucrările dietei
vezi St. Katona, op. cit., p. 339-441, iar pentru efectivele militare şi interacţiunea
diferitelor formaţiuni militare Michael Piringer, Ungarns Banderien, vol. I, Wien,
1810, p. 224-225.
23 Corp de mercenari creat de Matei Corvin, după 1465. Compus din mercenari cehi, moravi, avea echipament complet de culoare închisă de unde şi numele de „legiunea neagră"; a avut un rol de seamă în timpul luptelor antiotomane purtate sub acest rege. In perioada anilor 1490-1492 au provocat pagube
uriaşe populaţiei paşnice din jurul oraşului lor de aşezare, Szeged, fapt care va
contribui la necesitatea desfinţării unităţii.
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acorda regelui acelaşi sprijin militar în conflictele acestuia cu nobilimea
turbulentă. In ianuarie 1493 nemulţumirile contra lui Ştefan Bathory
impun schimbarea acestuia şi numirea ca voievozi ai Transilvaniei a lui
Bartolomeu Dragfi şi Ladislau Losonczi.
Vechiul adversar al creştinilor, Mihaloglu Ali-bei, pindeşte în Ţara
Românească momentul de criză internă transilvană şi, la momentul
oportun, loveşte cu cetele sale prădalnice sudul regiunii. Intră pe la
Novaci, străbate Pl3!rîngu.J., Ci:ndrel'll'l şi 01j1unge ,în Săliştea ·Si1biulrui ,iar
de aici la Sibiu la 28 ianuarie. Armata voievodatului şi contingentele să
seşit~ se adun<111.1 înitre rtimp în Hiaţleg. Ali jefuiieşte liniştirt; sa:teile din depresiune timp de 5 zile, iar apoi se reîntoarce spre Ţara Românească,
pe valea Oltului. La 2 februarie este întîmpinat în trecătoarea Turnu Roşu
de populaţia românească şi săsească şi învins după o luptă grea 24 • Prada
este recuperată în timp ce majoritatea turcilor rămin pe cimpul de luptă.
Eşecul incursiunii s-a datorat exclusiv ripostei maselor populare şi este
de natură să probeze marile lor calităţi militare.
Pregătiri militare antiotomane încep încă în primăvara 25 anului 1493
dar conflicte armate vor avea loc mult mai tîrziu şi nu intre sultan şi
rege, după cum presupunea amploarea pregătirilor, ci între trupele otomane de margine şi apărătorii liniei dunărene. In iulie, paşa Iakub al
Bosniei porneşte cu 10.000 oameni şi jefuieşte ţinuturile sud-estice ale
Austriei, intorcindu-se în august prin Croaţia. Aici este întîmpinat ·de
forţele locale pe care le învinge într-o luptă desfăşurată la Krobavsko
polje26 • Numărul prizonierilo·r depăşeşte 6.000, printre ei mulţi nobili
inclusiv banul Croaţiei, Imre Derencseny. Ca răzbunare pentru cei ucişi
de către Pavel Chinezu, Iakub taie tuturor prizonierilor nasul, lucru nemaiîntîmplat cu o masă atît de mare de oameni.
ln jurul lui 21 septembrie sînt atestate lupte între armata voievozilor
ardeleni şi un corp expediţionar otoman pătruns aici, în Ţara Bârsei 27 •
Baza de plecare a acestei expediţii a constituit-o şi de astă dată Ţara
24 Gustav Giindisch, Incursiunea turcească din 1493 în ~inutul Sibiului, în
Studii, nr. 6, 1961, p. 1491-1502.
25 St. Katona, op. cit„ p. 547-549, o scrisoare a regelui Vladislav II din
13 nr 1493 prin care cheamă la ridicarea generală la oaste datorită intenţiei sultanului de a veni personal în Ungaria.
26
Donado da Lezze, op. cit., p. 192-195; St. aKtona, op. cit., p. 549-556;
Thalloczy Lajos, op. cit., p. 161.
27 Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privit6re la Istoria Românilor, vol. II, partea a II a, Bucureşti, 1891, p. 341-342, la 19 septembrie voievozii Transilvaniei îi
anunţă pe sa5i să V·ină la Sibiu întrucît turcii împreună cu domnul Ţării Româneşti, Vlad Călugărul, sînt ascunşi deja la Poalele Carpaţilor. Martin Felmer, Primae
lineae historiae Transilvaniae antiqui, medii et recentioris aevii, Sibiu şi Cluj,
1803, p. 168, aminteşte despre înfrîngerea turcilor de către Bartolomeu Dragfi
în preajma Sibiului, de Sf. Matei - 21 septembrie -. Este posibil să fie vorba despre aceeaşi luptă cu cea amintită de către E. Hurmuzaki, op. cit., vol. VIII, Bucureşti, 1894, p. 31, care reproduce un act din 12 decembrie 1499 referitor la evenimentele de la sfîrşitul anului 1493 din Transilvania, perioadă cind turcii au
fost învinşi de către „un căpitan al regelui".
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Românească, iar momentul a fost ales cu aceeaşi grijă, dar cu toate acestea
turcii au suferit o nouă înfrîngere.
In aceeaşi toamnă, trupele bănăţene şi conducătorul lor Pavel Chinezu, participă la luptele interne declanşate în părţile sudice ale regatului; aceste conflicte creează mai mult rău decît însăşi incur$iunile otomane, prin slăbirea regatului.
Evenimente importante se desfăşoară încă în primele luni ale anului 1494, iar primul dintre ele constă în numirea lui Pavel Chinezu în
funcţia de jude al curţii regale, adică de judecător suprem al regatului,
ştiut fiind că acesta era locţiitorul juridic al regelui2 8 . Funcţia încununează meritele dovedite într-o întreagă viaţă de luptător pe toate fronturile de luptă ale Europei centrale şi mai ales sud-estice. Din pricina noilor conflicte Pavel Chinezu îşi va lua funcţia în primire foarte tîrziu.
Luptele de la hotarul dunărean încep încă la sfirşitul anului 149:3,
mai precis în decembrie, printr-un nou atac asupra cetăţii Belgrad. Ştiri
despre aceste lupte ne parvin dintr-un raport din primele zile ale lunii
ianuarie 149429 , care, analizînd evenimentele de pînă la 7 ianuarie, conclude faptul că nici de astă dată turcii nu au reuşit să-şi realizeze scopul:
cucerirea cetăţii. Pregătirile militare efectuate de către Pavel Chinezu au
avut în vedere nu numai o obişnuită campanie sud-dunăreană C'i şi realizarea unei acţiuni închegate, cu un plan tactic unitar şi capabilă să ducă
la obţinerea unui avantaj militar considerabil care să anuleze înfrlngerea
din toamnă din Croaţia. Armata cuprinde 10.000 călăreţi antrenaţi pentru
astfel de campanii, în majoritatea lor bănăţeni, dar şi trupe de mercenari. Cu aceste trupe Pavel Chinezu pleacă în valea Dunării, undeva în
zona Horom-Cuvin, în imediata apropiere a vadurilor cu acelaşi nume.
Problema care se cere rezolvată se referă la datarea corectă a pregătirilor şi mai ales a începutului şi desfăşurării propriu-zise a campaniei, întrucit p1incipalul izvor contemporan - B<>nfinius 30 - nu aminteşte nici o dată precisă, iar izvoare tîrzii ca Ştefan Katona 31 şi Johann
Cristian Engel32 amintesc, unul februarie, altul martie. Considerăm că
luna ianuarie a fost afectată pregătirilor iar începutul celei de-a doua
decade a luni februarie ca perioadă a trecerii Dunării şi a conflictelor.
Avem în vedere şi informaţiile potrivit cărora campania aceasta a beneficiat de ajutorul gheţii atît la ducere cit şi la întoarcere, lucru mult mai
28
28

A. Bonfinius, op. cit., p. 713.
Documente privind Istoria României, Introducere, voi. II,

Bucureşti.

1956,

p. 2:l9.
29

E. Hurmuzaki, op. cit., voi. VIII, doc. XXXIII, p. 29.

30

A. Bonfinius, op. cit., p. 729-731, descrie în

amănunţime desfăşurarea

expediţii.
31 St.

acestei

Katona, op. cit., p. 612-615, citindu-l pe Bonfimus în text, intercalează
o menţiune despre o acţiune a lui Pavel Chinezu pe la mijlocul campaniei că s-a
petrecut la „ad tertium diem past Dorothae festum" ceea ce corespunde zilei de
9 februarie.
32 Johann Cristian Engel, Geschichte des Ungrischen Reichs, vol. IV, Wien,
1813, p. 65.
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probabil în februarie, cunoscută ca lună cu geruri mari şi gheaţă pe
Dunăre, decît în martie.
Aflat încă pe malul bănăţean Pavel Chinezu a trimis un detaşament
de aproximativ 3.000 călăreţi peste Dunărea îngheţată, cu misiunea de
<1 lovi în adîncime şi de a devasta ţinuturile interioare şi nu cele dună
rene, aşa cum s-a procedat pînă acum şi cum se aşteptau şi comandanţii
otomani. Cu restul de 7.000 oameni, Chinezu rămîne încă cîteva zile în
zona de concentrare şi trece Dunărea abia în momentul dispersării forţelor otomane, plecate deja după avangarda creştină pătrunsă în interior.
Unul dintre principalele obiective era cetatea Smederevo, reşedinţa lui
Mihaloglu Ali-bei, centru preferat de adunare pentru majoritatea celor
ce treceau la pradă peste Dunăre. Cetatea a căzut încă în prima zi de
companie, iar trupele creştine au fost răspîndite pe o arie de cîţiva
zeci de km cu obiectivul de a cuceri toate micile fortificaţii din această
zonă şi să neukalizeze astfel orice rezistenţă musulmană aici. Ou prilejul acestor lupte sînt asediate şi cucerite şi două castele dunărene din
preajma cetăţii Smederevo, care adăposteau tezaurul paşei şi haremurile
celor doi fii ai acestuia. O pradă imensă a căzut în mîna ostaşilor, printre capturi numărîndu-se vase de aur şi argint, pietre preţioase, arme,
stofe de Persia etc. 33 , la care se adaugă şi celebrele vase de argint ale
regelui Ladislau luate de la Oradea în 1474 de către Ali-bei cu prilejul
jefuirii oraşului.
In sprijinul detaşamentelor dispersate, Pavel Chinezu mai t·rimite
2.000 călăreţi, care desfiinţează practic orice administraţie şi rezistenţă
militară otomană pe o distanţă de 50.000 pcu;i. Sînt eliberaţi mulţi robi
creştini şi populaţia creştină sîrbească. Acestor prime acţiuni St. Katona le atribuie ca timp ziua de 9 februarie; în orice caz perioada de la
mijlocul lunii februarie a fost cu siguranţă martora acestor lupte.
Cu greu, Ali-bei reuşeşte să adune 8.000 oameni cu care se avîntă
pe urmele comitelui de Timiş, în încercarea disperată de a-l ajunge, provoca la luptă şi a-i smulge prada. Acţiunea sa nu reuşeşte înturcît Pavel Chinezu îşi trece deja trupele pe malul nordic al fluviului la apariţia turcilor pe Dunăre. Ultimele contingente trec pe gheaţa muiată deja,
iar soarele sparge oglinda gheţii, spre disperarea aceluiaşi Ali-bei care
rămîne pe malul sudic scrîşnind din dinţi şi frîngîndu-şi mîinile 34. O
parte din pradă este trimisă •regelui iar restul împărţită între participanţi.
Aceasta a fost cea mai reW?Hă campanie ofensivă din 1492 încoace la
Dunărea de Jos apuseană şi promite deschiderea unor noi orizonturi.
Noi manevre otomane vizează Belgradul cu orice preţ. De data
aceasta nu a mai fost folosită nici incursiunea rapidă în momentele
dificile pentru apărători, nici asediul îndelungat, metode devenite ineficiente, ci trădarea. Este cumpărată o parte din garnizoana cetăţii care
vrea să predea cetatea turcilor. Ştirile despre unele manevre de culise
ajung şi la Timişoara, iar Pavel Chinezu încearcă să salveze situaţia. Se
33

A. Bonfinius, op. cit., p. 729.

34

Ibidem, p. 730.
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preface nemulţrumiit de Si'batrea forrtiiifioaţi.i~Otr şi V'ine aăd cu trupele sale,
iar în momentul în care deţine superioritatea numerică, trece la arestarea
trădătorilor. Aruncaţi în închisoare aceştia sînt torturaţi iar apoi . ucişi
pe rînd şi devoraţi de proprii complici 35 • Pedeapsa este mai mult decît
aspră, dar analiza lucidă a evenimentelor petrecute în acest sfîrşit de
secol pune trădarea şi răzvrătirea printre cauzele majore ale penetraţiei
otomane pe spaţii tot mai mari. Metodele „clasice'" ca amenzile, confiscarea posesiunilor etc., nu mai reprezintă un mijloc eficace şi doar mă
suri aspre, cu torturi şi suferinţe fizice mai puteau înspăimînta pe tră
dători. Măsurile luate de către Pavel Chinezu au fost cele potrivite şi
pe măsura faptelor comise.
Tulburările interne continuă să sfîşie regatul în tot cursul primă
verii şi verii anului 1494 şi ele s1nt provocate de către aceeaşi nobilime
turbulentă şi trădătoare. Cu atît mai grav cu cît aceste lucruri se întîmplă ex.act în părţile sudice, cele mai expuse presiunilor otomane. 1n
calitatea sa de căpitan general al părţilor inferioare ale regatului, comitele de Timiş, Pavel Chinezu, participă cu întreaga armată la aceste
conflicte şi obţine victorii hotărîtoare, dar conflictele şi neînţelegerile
continuă încă mulţi ani. In această vară se reface prietenia dintre el şi
Ioan Corvin fiul regelui Matei Corvin, slăbită în timpul luptelor pentn1
tron. Bătrînul luptător este un bun sfetnic pentru tînărul duce al Croaţiei care ajunge într-o gravă criză politkă şi financiară şi participă cu
3.000 oşteni la luptele duse împotriva magnaţilor 36 • Ciuma care bîntui::l
acum în Ungaria ajunge şi în Banat, făcî:rud multe victime37 . Turcii profită
de aceste greutăţi interne şi cuceresc unul dintre micile forturi din centura exterioară a Belgradului, transformîndu-1 într-o veritabilă rampă
de lansare a atacurilor pustiitoare. lmpotriva turcilor, dar şi a nobilimii
răzvrătite, intervine din nou Pavel Chinezu, întîi în Srem, apoi în Pojega.
In perioada lunilor august-septembrie izbucneşte un nou conflict antiregal în Transilvania şi este nevoie de prezenţa regelui pentru a calma
situaţia 38 • Pretextul l-a constituit taxa de 1 florin de aur de poartă pentru
susţinerea efortului antiotoman, taxă stabilită de dieta din mai de la
Kosice 39 • Sosirea lui Vladislav II în Transilvania şi convocarea dietei
la Sibiu reuşesc să limiteze urmările acţiunii. Mai mult încă, regele obţine
ajutorul militM al Transilvaniei şi coboară spre Dunăre cu intenţia de
a întreprinde o nouă campanie.
Starea sănătăţii lui Pavel Chinezu este în continuare precară, dar
nu-l împiedică să conducă şi pe mai departe operaţiunile militare, deşi
35
36

Ibidem, p. 731.
Schiinhetr Gyula, Hunyadi Corvin Janos, Budapest, 1894, p. 210 şi Tekeli
J6zsef, Hunyadiak kora Magyarorszagon, vol. V, Pesta, 1855, p. 48, amintesc că la
31 mai 1494 Ioan Corvin a fost la Timişoara unde a purtat discuţii cu Pavel
Chinezu.
37 Bellai Joszef, Dr. Telbisz Kti.roly Beszedei, Timişoara, 1910, p. 183.
38 A. Bonfinius, op. cit., p. 735.
39 Ioan Lupaş, Scrieri alese, vol. I, Cluj-Napoca, 1977, p. 48.
https://biblioteca-digitala.ro

Pavel Chinezul

313

intenţiile îi erau deduse doar din gesturi şi mimică4°. La apropierea regelui, Pavel Chinezu îl intîmpină dincolo de Lugoj şi-l gămuieşte în cetatea
Tim~rii, în primele zile ale lunii octombrie. Pe baza discuţiilor purtate
aici între Vladislav II, Pavel Chinezu şi voievozii Transilvaniei, Bartolomeu Dragfi şi Ladislau Losonczi, s-a definitivat pl'anul noii campanii
sud-dunărene. Plecarea trupelor are loc în ultima decadă a lunii octombrie iar drumul lor traversează cîmpia bănăţeană, urmăreşte cursul
Tisei şi Dunării pînă la Belgrad, atins la 1 noiembrie.
Trupe turceşti declanşează noi ataouri peste Sava cu direcţia Croaţia şi CarnioliaH care se soldează cu numeroase victime. Profitînd de
aceste evenimente, Pavel Chinezu stabileşte ca obiectiv al campaniei
sale o zonă diametral opusă acestor incursiuni şi anume zona vestică a
Serbiei şi rea nord-vestică a Bulgariei. Are în vedere .realizarea surprinderii totale, plan tactic demn de un mare general şi care-i va confirma
printr-o nouă victorie arta militară.
De la Belgrad, Pavel Chinezu trece pe la Smederevo şi coboară apoi
în valea Moravei, urmîndu-1 pe Iancu de Hunedoara din 1443. Ordinea
de mane; a armatei era următoarea: .cavaleria catafractă în faţă, trupele
de rînd în mijloc şi cele auxiliare pe flancuri, acestea cu misiuni de
recunoaştere şi hărţuire a inamicului. In înaintare au fost cucerite, sate,
tîrguri, oraşe, castele şi cetăţi pe o distanţă de circa 100.000 paşi şi în
timpul celor 15 zile ale acestei campanii.
Lovitura aceasta este cea mai puternică pe care au avut-o de înfruntat ţinuturile limitrofe ale Imperiului Otoman în această a doua jumă1Jalte ia seoo1u1ui ~l XV~lea şi a doUJa ca mărrime, drupă cea întreprinsă
de Iancu de Hunedoara. Amplitudinea neobişnuit de mare a distrugerilor
economice, sociale şi militare au dezorganizat aproape complet viaţa regiunilor, inclusiv a celor mai îndepărtate.
Cu aceasta numele cneazului Pavli - denumire srub care-l amintesc
cronicile otomane - devine sinonim unui duşman neînduplecat încît copiii sînt speriaţi cu numele lui, iar Petru More, sol aflat la Constantinopol, povesteşte la reîntoarcere că de frica sa însuşi garda sultanului a
trecut Bosforul în Asia Mică 42 • Deşi campaniile conduse de către Pavel
Chinezu între 1478-1494 au fost toate victorioase şi deosebit de preţioase
în contextul luptei antiotomane, de abia în acest ultim an el a Teuşit să
se ridice la înălţimea marelui său predecesor, Iancu de Hunedoara.
Uriaşa cantitate de pradă cucerită şi scăderea moralului trupelor,
epuizarea rezervelor, venirea iernii au fost principalele motive care l-au
obligat pe Pavel Chinezu să întrerupă operaţiunile miltiare în zonă şi să
se întoarcă la Belgrad, văzut ca un punct de refacere şi schimbare a
40 A. Bonfinius, op. cit., p. 736, „ ... sive quod appoplexie vi, quo superiore
anno cureptus fuerat, unacum corporis viribus animo ferociam amisisset: quum,
sermonis et linguae usu praepedito, mutibus et gestibus anumi sui sensa tantum
exprimeret, et vix familiaribus summan sententiae suae naturo facere posset".
41 A. Bonfinius, op. cit., p. 737.
42 Ibidem. Sultanul Baiazid al Ii-lea se afla în Egipt luptînd împotriva manw I ucilor.
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direcţiei

de atac. Zilele petrecute aici se situează intre 15-20 noiembrie
1494. Nici Bonfinius şi nici celelalte izvoare nu oferă amănunte asupra
traseului urmat şi a luptelor purtate. Din coroborarea datelor disparate
se poate aproxima următorul dTum: Belgrad-Smederevo-valea Moravei-valea Nişavei. Nu ştim însă exact pină unde a înaintat Pavel Chinezu şi nici dacă a trecut sau nu în Bulgaria. Cu excepţia lui Ali nu
cunoaştem nici numele comandanţilor otomani întilniţi şi învinşi.
Reîmprospătată la Belgrad, armata comitelui de Timiş îşi continuă
înaintarea, de această dată pe valea inferioară a Savei, spre Bosnia şi
Croaţia. Scopul era dublu: lichidarea rezistenţei nobiliare şi curăţirea ţi
nuturilor de turci. In zilele următoare Lui 20 noiembrie sănătatea precară a lui Pavel Chinezu şi eforturile mari din timpul acestui an declanşează un acces de febră puternică; este silit prin urmare să oprească
marşul la castelul Sf. Clement de pe Sava, in aşteptarea unei îmbunătă
tăţiri. Dar în ziua de 24 noiembrie 1494 se stinge în acest loc Pavel
Chinezu, comite de Timiş şi căpitan general al părţilor inferioare ale regatului, unul dintre cei mai destoinci comandanţi de arme al timpului
său. Cu el ia sfîrşit o întreagă epocă de lupte şi de victorii răsunătoare
care au reuşit să oprească ofensiva otomană la Dunărea de Jos apuseană
în ultimul sfert de secol XV. Ultimii ani ai secolului (1495-1499) nu
vor reuşi să păstreze situaţia favorabilă creată de el ci vor marca un
regres sensibil al luptei antiotomane.

SFlRŞIT

DE SECOL (1495-1499).

La 23 decembrie 1494 în funcţia de comite de Timiş a fost numit
Iosa de Som43, cel ce a fost ani de zile mina dreaptă a lui Pavel Chinezu.
care l-a crescut şi format ca un destoinic comandant. Din 1495 Iosa este
şi căpitan
general al părţilor inferioare ale regatului, moştenind astfel
majoritatea funcţiilor deţinute de Pavel Chinezu, ca o recunoaştere a
meritelor sale mi'litare dovedite cu prisosinţă mai ales după 1490. Căpi
tănatul sudic era compus din 12 comitate (A·rad, Bacs, Bekes, Bihor, Bodrog, Cenad, Csongrad, Caraş, Horom, Timiş, Torontal şi Zarand) şi avea
ca scop oprirea ofensivei otomane pe aliniamentul Dunării.
Dispariţia lui Pavel Chinezu a contribuit la redeschiderea conflictelor dintre partidele nobiliare, încă în primele luni ale anului 1495 iar noul
comite de Timiş a fost nevoit să se angreneze în aceste confl1cte cu toate
trupele sale, neglijînd pericolul otoman. Tot anul trupele sale vor lupta
în părţile sudice (Bac-s, Srem).
"' Numele său este scris în diverse forme, Iosa, Iosif ':'Î chiar I' .an la Pc";ty
Frigyes, Temes vtirmegye fliisptinjai, a Temesvari pascik, es tartomânyi
elnălcok.
în Tărtenelmi Tar.mlat, XII, 1862, p. 214.
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In timpul iernii, turcii construiesc. între Smederevo şi Belgrad,
o fortificaţie de pămînt şi lemn cu întă·rituri puternice, foarte aproape de
Belgrad spre a constitui un pericol real''· Pregătirile militare sint stopate
însă de sosirea unei solii turceşti la Buda şi de discuţiile purtate care au
fost concretizate printr-o pace de 3 ani; sînt oprite incursiunile achingiilor peste Dunăre şi sînt redaţi prizonierii din 1493 45 • Şi conflictele interne se atenuează după cîţiva ani.
O ,referire extrem de interesantă referitoare la activitatea comitelui
de Timiş o găsim la Nicolae Stocia de Haţeg care aminteşte despre construcţia de tunuri în atelierele bănăţene; făuritorii lor erau ţiganii „ ..
care atunci erau meşteri" 46 • Creşterea importanţei artileriei de cîmp şi
de asediu şi intrarea conflictelor cu turcii înt·r-o fază nouă, decisivă, a
contribuit la creşterea numărului de tunuri şi indirect şi a atelierelor
manufacturiere. Existenţa cărbunelui şi fierului în munţii Banatului şi
vechea tradiţie a prelucrării metalelor de aici au fost principalele premize ale avîntului acestui meşteşug.
Cu toate prevederile tratatului de pace, beii de margine îşi continuă incursiunile lor pustiitoare peste Dunăre în toate zonele limitrofe
Huvi'Ul1ui. Desp·re runa di:n1Jre l':l!OOStea, desfăşlll!NlJtă pe terirtocrul &n.a.Vului,
într-un an nespecificat, cu menţiunea însă că s-a desfăşurat înt-r-o noapte
de paşti, avem cîteva detalii. Autorul ei a fost Iakub bei de Smederevo 47
care a trecut Dunărea în seara precedentă paştilor - aproximativ martie
sau aprilie, timpul de desfăşurare - , şi-a răspîndit trupele pe o mare
parte a zonei dunărene şi a aşteptat ca populaţia creştină să-şi sărbăto
rească noaptea învierii. ln acest moment, între noapte şi dimineaţă, trupele sale atacă, jefuiesc, ucid şi iau robi tot ce întîlnesc în cale, fără a
întimpina cea mai mică rezistenţă. Acţiunea sa s-a desfăşurat pe durata
unei singure zile, cu forţele sale proprii, a avut o zonă limitată de acţiune,
dar răsunetul ei a fost amplificat de spaima creată în regiune.
Incursiuni otomane sînt semnalate în 1496 în Bosnia şi Carinthia 48 ,
în 1498 în Polonia şi Ucraina atacate de către Malkocioglu Bali bei şi
în 1499 cînd Skender bei atacă Iliria, Istria şi Italia. Nu există ştiri certe
despre alte incursiuni turceşti în Banat, deşi ele au existat; calităţile
A. Bonfinius, op. cit„ p. 723.
Georgio (Georg) Pray, op. cit„ vol. IV, p. 268.
' 6 Nicolae Stioca de Ha~cg, Cronica Banatului, studiu şi ediţie critică deD. Mioc,
Bucureşti, 1%9, p. 48.
41 Ibidem; se specifică doar faptul că a avut loc după anul 1496 dar nu în44

4>

cl'rcă

să identifice concret nul desfăşurării ei. Paştile au căzut în aceşti ani în
lunile martie şi aprilie (1496 - 3 aprilie, 1497 - 26 martie, 1498 - 15 aprilie,
1499 - 31 martie; cf. Documente privind Istoria României, Introducere, voi. I,
Bucureşti, 13j6, anexa VII, cele 35 calendare, catolice, p. 547-618). Acţiunea aceasta
a !ost o acţiune rapidă, extrem de scurtă ca durată - 1 zi - iar timul de execuţie a fost intre miezul nopţii şi dimineaţa aceleeaşi zile. Datorită caracterului ei
specific acţiunea nu a putut avansa prea mult în interiorul Banatului, ea limitîndu-se la zona văii Dunării, mai precis în zona Cuvin-Horom. La ivirea zorilor
turcii trec din nou Dună1·ea, cu prizonierii şi prada cucerită.
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militare ale lui Iosa de Som vor fi verificate de abia în primul deceniu al
veacului XVI, odată cu reluarea conflictelor deschise cu Poarta Otomană. Sînt însă de remarcat legăturile sale cu domnii Ţării Româneşti, ca
şi cu pretendenţii la tronul acesteia, care-şi găsesc un adăpost la Timişoara. Prin dispariţia sa, în 1509, în timpul epidemiei de ciumă care a
decimat regiunile dunărene, ia sfirşit şi seria acelor mari comiţi de Timiş
şi căpitani generali ai păriţlor sudice, ale regatului, care au jucat un
rol de primă mină în organizarea rezistenţei antiotomane şi care, prin
victoriile de răsunet obţinute, au ,reuşit să stăvilească penetraţia otomană în ţinuturile nord-dunărene. Cel mai reprezentativ dintre ei a fost
Iancu de Hunedoara.
Figura centrală a luptei antiotomane la Dunărea de Jos apuseană în
ultima treime a secolului XV a fost fără îndoială Pavel Chinezu. Personalitatea sa a marcat pregnant dezvolta,rea Banatului dar s-a extins şi
asupra altor zone geografice învecinate, cu consecinţe finale pozitive. Pavel
Chinezu a îmbinat calitatea de neînfrînt comandant de oşti cu cea de
bun administrator. In prima ipostază s-a remarcat pe cîmpurile de luptă
din Banat, Transilvania, Ţara Românească şi Moldova, ca şi în Ungaria,
Serbia, Austria, Boemia, Moravia, Polonia, Bosnia, Croaţia, ca un excelent strateg şi tactician; în acelaşi timp a dovedit calităţi fizice excepţio
nale şi o voinţă demnă de laudă. A reuşit să mobilizeze la luptă largi
categorii sociale, şi în primul rînd masele populare. Din rindul acestora
s-au remarcat cnezii români bănăţeni, haţegani, hunedoreni, etc., ca elemente deosebit de combative. Nu putem uita ·că acelaşi Pavel Chinezu a
devenit unul dintre cei mai mari magnaţi ai ,regatului; tot el a fost şi acel
controversat om despre care contemporanii şi urmaşii mărturiseau că
sînt uimiţi de asprimea şi duritatea pedepselor aplicate duşmanilor interni
şi externi.
Din cele prezentate mai sus se reliefează cu pregnanţă rolul deosebit de complex al Banatului în cadrul luptei antiotomane, privit şi ca
un bastion înaintat spre liniile duşmane. Efortul său militar, economic
şi social în acest secol a fost notabil şi a scos în evidenţă formele specifice de continuitate românească aici: cnezatele şi districtele româneşti
bănăţene, care au continuat să existe în tot decursul evului mediu datoriită prirviJ:eig.ii~Olr şi l.JaJrgi.Ii. al\.lltonomid :im.iterne, UII1lllăiri di1reatie, <lile 1angadălrii lor
plenare în lupta antiotomană. Permanenţa legăturilor cu toate ţinuturile
româneşti a fost factorul de bază în menţinerea coeziunii de limbă ~i
popor în aceste secole de mijloc ale evului mediu.

IOA.N
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PAVEL CHINEZU UND DER ANTIOTOMANISCHE KAMPF IM BANAT AM; ENDE
DES XV. JAHRHUNDERTS (1490-1499)
(Z

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

Das Ende edes XV. Jhs. charakterisiert sich durch den Eintritt des otomanischchristlichen Konfliktes in eine neue Phase. Dies ist ersichtlich durch eine langc
Reihe von Siegen die von Pavel Chinezu, Komes von Timiş (1478-1494) und Oberkommandierender des unteren Teiles des ungarlischen Ki:inigreiches, erzielt worden.
Sein Toci wăhrend einer Kampagne im Siiden der Donau bedeutet das Ende dieser
Reihe und das langsame Dbergehen der militărischen Vormacht auf tiirkische
Seite.
ln diese Zeit fă!lt auch das Ende des bekannten Komes von Timiş, unermiidlicher Verteidiger des Banats, als auch die Entfernung der Volksmassen
vom antiotomanischen Kampfe. Von dieser Zeit an bilden die Knesen und die
banater rumănischen, siebenbiirger und maramurescher-Kleinadeligen nicht mehr
die Hauptmacht im Heer, da sie durch Soldner erzetzt wurden.
Einige Eigenheiten dieser Zeit aus dem Banats, als vorliegende Grenzregion
und Bastion des antiotomanischen Kampfes im XV. Jh., werden in dieser Arbeit
vorgelegt, insbesondere zur Reliefierung einiger, wcniger bekannter Aspekte aus
der erreignissreichen Geschichte dieser Gegend.
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INSTAURAREA DOMINAŢIEI OTOMANE !N ŢINUTUL LIPOVEI !N
LUMINA CODULUI DE LEGI (KANUNNAME), DIN 1554

Ideea după care epoca dominaţiei otomane asupra Banatului ar fi
general cunoscută a început să cîştige tot mai mu'lt teren în istoriografia
românească 1 • Parcurgerea mai atentă a studiilor publicate pînă acum 2
impune iaidoiptlatre0i 'llln.iei concluzii diif€1l"irte, ou ,toafte că în uitima vireme
s-au înregistrat progrese în acţiunea de a pune în circuitul ştiinţific o
serie de izvoare narative şi documentare osmane 3 • Şi dacă ar fi să definim stadiul actual al cercetărilor asupra istoriei eialetului Timişoara,
nu am exagera poate, afirmînd că în ciuda cîtorva încercări de a prezenta
aspecte bine delimitate din punct de vedere tematic şi cronologie", disVezi Th. N. Trâpcea, Aspecte principale privind istoria paşalîcului de la
în StAI, XX/1972, p. 14.
2 Dintre acestea menţionăm lucrarea lui P. Drăgălian, Din istoria Banatului
Sevei-în, partea a II-a şi partea a III-a, Caransebeş, 1902, cartea depăşită, cuprinzînd
erori; Tr. Birăescu, Banatul sub turci, Timişoara 1934; I. Totoiu, Contribuţii la
problema stăpinirii turceşti în Banat şi în Crişana, în Studii, XII, 1/1960, p. 5-35
care încearcă să prezinte una din formele noului regim de proprietate introdus
de cuceritori. Capitolele redactate de I. Totoiu pentru tratatul de IstRom, II, 1962,
p. 806-817 şi III, 1964, p. 35-39 referitoare la raialele şi paşalîcurile de pe teritoriul Ţărilor Române în secolul al XVI-iea şi la paşalîcurile de Timi!joara şi Oradea
în secolul al XVII-lea cuprind foarte multe generalităţi valabile în egală măsură
atît pentru regimul dominaţiei otomane din Dobrogea, Banat şi Cri~ana. M.:ai ales
primul capitol cuprinde puţine date specifice. definitorii pentru procesul ele constituire şi pentru viaţa social-economică din eialetul Timişoara în a doua jumătate a
veacului al XVI-iea. De asemenea capitolul redactat de A. Ţintă despre Timisoara
în c-poc.a dominaţiei otomane din volumul Timişoara, Pagini din trecut şi de azi.
Tinli~oara, 1969, p. 59-70 reprezintă o încercare de sinteză a cunoştinţelor existente pin[t la data respectivă folosind datele cuprinse în descrierea călătn1'iL•i lui
Evliya Celel>i în Banat.
3 M. Guboglu, Catalogul documentelor turceşti, vol. II, Bucur0şti, 1965; M. Guboglu, M. Mehmet, Cronici turceşti privind Ţările Române, voi. I, Bucureşti, 1966;
M. Guboglu, Le voyage d'Evliya Celebi Efendi dans le Banat, în Studia et Acta
Orientalis, vol. VII, Bucureşti, 1968, p. 35-75; Idem, Călătoria lui Evliya Celebi
Efendi în Banat, în Studii de istorie a Banatului, II, Timişoara, 1970, p. 23-60;
A. Decei, Sursele istorice turceşti privind stăplnirea otomană fn Banat, în Studii
de istorie a Banatului, II, p. 9-23; M. Guboglu, Cronici turceşti privind Ţările
Române, II, Bucureşti, 1974; M. A. Mehmet, Documente turceşti privind Istoria
României 1455-1774, I, Bucureşti, 1976.
4 A. Decei, Aspecte economice şi sociale din viaţa Banatului în epoca otomană,
ln Studii de istorie a Banatului, III, Timişoara, 1974, p. 12-23; M. M. Alexandrcscu-Dersca-Bulgaru, La situation des communautes rurales du Banat de Tirni„rnara
1

Timişoara,
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punem mai mult de cunoştinţe şi aprecieri cu caracter general, - valabile şi pentru definirea realităţilor din unităţile administrative otomane
constituite pe teritoriul Ungariei.
Fără îndoială că pină acum nu s-au făcut studii aprofundate asupra
formării şi fiinţării noii unităţi administrative create de otomani în Banat şi pentru că au lipsit izvoarele de primă mină, cele osmane, singurele
care puteau şi pot asigura baza documentară necesară.
După cum am mai arătat, procesul de instaurare a dominaţiei otomane este departe de a fi cunoscut în amploarea şi în complexitatea sa5 .
Şi cînd afirmăm aceasta nu avem în vedere în primul rind cucerirea propriu-zisă a Banatului de către otomani, fenomen care încă nu este deplin
lămurit, ci mecanismul de implantare a unor instituţii şi forme de viaţă
social-economică, politică şi culturală, proprii societăţii otomane. Numai
astfel se poate explica constituirea în decurs de aproape numai un an a
unui nou eialet prin cucerirea oraşului şi cetăţii Timişoara, urmată de
ocuparea unui număr însemnat de cetăţi cu rol strategic important.
Totodată trebuie să precizăm faptul că nu numai cunoaşterea ci mai
ales urmărirea dinamicii procesului de adaptare a realităţilor socialeconomice dintr-o regiune recent cucerită la necesităţile impuS€ de
constituirea unei unităţi administrativ-militare otomane, este determinată
de folosirea izvoarelor osmane.
Acesta este cazul şi pentru ţinutul Lipovei pentru care dispunem
de un izvor cu caracter juridic, de codul de legi (kanunname) redactat în
anul 1554 şi care, deşi editat cu ani în urmă în cuprinsul unui volum
de izvoare juridice de către Omer Li.itfi Barkan 6, nu a fost folosit pînă
acum în istoriografia românească. Confruntarea atentă a textului publicat cu textul original al izvorului amintit permite formularea cîtorva precizăii însemnate în legătură cu instaurarea dominaţiei otomane efective
nu numai în sangeacul Lipovei ci şi în alte părţi bănăţene imediat după
cucerirea din 1552.
Nu este aici locul să insistăm asupra complexului de cauze şi de împrejurări care au dus la ocuparea principalelor localităţi din Banat, de
importanţă strategică şi economică. Cu toate acestea, fenomenul de instaurare propriu-zisă a dominaţiei otomane în ţinutul amintit nu poate
fi înţeles deplin fără definirea .poziţiei strategice şi economice deţinută
de cetatea şi oraşul Lipova atît în viaţa economiică a Transilvaniei şi Banatului cit şi în sistemul de apărare în faţa atacurilor otomane. Aici se

a

l'epoque de la domination ottomane (1552-1718), comunicare ţinută la colocviul
Bodin", Varşovia, mai 1976; C. Bulgaru-Feneşan, Problema instrauotomane asu.pra Banatului, Lugojului şi Caransebeşului, în Banatica,
IV, 1977, p. 223-238; Idem, Forme de împotrivire socială în sangeacurile Lipova şi
Caransebeş în a doua jumiîtate a secolului al XVII-Zea în lumina documentelor
osmane, inStcomC, II, 1977, p. 419-449.
5 Idem, Problema instaurării dominaţiei otomane asupra Banatului, Lugojului

societăţii „Jean
rării dominaţiei

şi Caransebeşului,

p. 223.
o O. L. Barkan, XV ve XVI inci asfrlarda Osmanu Imparatorlugunda Ziraf
Ekonominin Hukukî ve Mali Esaslarf, I Kanunlar, Istanbul, 1943, p. 322-324. (Legislaţia agrară şi bazele financiare în imperiul otoman în socelele XV şi XVI).
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afla prima cămară de sare de pe cursul liului Mureş\ pe care se transporta sarea extrasă la Turda şi Ocna Sibiului spre Ungaria, Banat şi
Belgrad. De altfel extracţia şi comerţul cu sare din Transilvania interesa nu numai puterea princiară ci în aceeaşi măsură casa Fugger care,
ocupîndu-se cu acesta, căuta să-l ridice la un nivel internaţional pe mă
sura extinderii reţelei sale de afaceri. In egală măsură însă, înflorirea
economică a oraşului Lipova a reprezentat aşa cum o subliniază şi izYoarele osmane un motiv însemnat pentru cucerirea sa 8 • Oaupaţia otomană
nu a avut repercursiuni grave asupra acestei activităţi economice care a
continuat să ~e ·dezvolte astfel, îndt în a doua jumătate a secolului al
XVII-lea, Lipova era deopotrivă un centru de comerţ activ şi un Ioc de
depozit al bolovanilor de sare aduşi pe Mureş9.
Poziţia strategică deosebită a cetăţii Lipova, relevată de majoritatea
cronicilor osmane 10 explică o anumită desfăşurare a operaţiunilor militare otomane în anii 1551-1552 în acţiunea de cucerire a Banatului. Fie
că acestea au pornit din direcţia nord-sud (1551) sau sud-nord (1552),
ocuparea cetăţii Lipova ffa absolut necesară atît pentru asigurarea înaintării otomane spre Timi9oara din toamna anului 1551 cît şi pentru faaintuirea controlului aS1Upra unei căi principale de pătrundere în Transilvania. De aceea, stăpînirea Lipovei era tot atît de însemnată pentru forţele
transilvănene, partizane ale Habsburgilor cit şi pentru otomani, explicîndu-se astfel trecerea succesivă a cetăţii în 1551 în stăpînire otomană şi
apoi din nou în cea a trupelor imperiale comandate de generalul Castaldo.
Ocuparea fără lupte a Lipovei 11 în octombrie 1551 de către Ulama
paşa 12 s-a datorat în primul rînd presiunii exercitate asupra căpitanului
7
Vezi raportul privind exploatarea salinelor din Transilvania alcătuit în
1528 de către H. Dernschwam la M. Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca-Bulgaru,
Călr!tori străini despre Ţările Române, I, Bucureşti, 1968, p. 271, 286 şi raportul din
1552 al lui Georg Werner; Ibidem, II, Bucureşti, 1970, p. 33.
8 Vezi datele cuprinse de unul dintre izvoarele cele mai însemnate pentru
acC'astă epocă, manuscrisul turc nr. 360 de la Biblioteca Academiei R.S.R. care
continuă cronica lui Mustafa Gelalzade, Tabakat al memalik ve daradjat al-mesalik,
ed. de M. Guboglu; M. Mehmet, Cronici turceşti privind Ţările Române, I,
p. 281: „ ... şi era un oraş întins, iar prin starea ei înfloritoare şi aleasă era de
pizmuit în ţinuturile de acolo. Ea trebuia să devină locul de şedere al luptătorilor.
9 Evliya Celebi, Seyahatname, ed. M. Mehmet,; Călători străini despre Ţările
Române, VI, Bucureşti, 1976. p. 506.
10 Prezentată ca „una din fortăreţele puternice ale vilaietului Transilvania"
de Mehmed bin Mehmed. Nuhbet ilt tevarih ve'l ahbar; M. Guboglu, M. Mehmet,
op. cit„ p. 414, de Kiatip Celebi, Gihannii.ma, ed la M. Guboglu, Cronici turceşti
vrivind Ţările Române, II, p. 115; considerată drept „cheia şi poarta vilaietului
Ardeal" de Solakzade Mehmed Hemdemi, Tarih, Istanbul, 1280, p. 514.
11 Detalii interesante sînt cuprinse în manuscrisul turc nr. 360 de la Bibl.
Acad. R.S.R., ed. M. Guboglu, M. Mehmet, op. cit„ p. 281-282; Solakzade Mehmed
Hemdemi, op. cit., p. 514; la I. Pe!;eVi, Tarih, I, Istanbul, 1864-1865, p. 287; vezi
~i descrierea amplă a evenimentelor pe baza izvoarelor europene în lucrarea lui
s. Marlti, Arad Vcirmegye es Arad szabad kircilyi vciros tartenete, Arad, 1892,
p. 528-536.
12 Ca om de încredere al vizirului Sokollu Mehmed paşa a fost numit la
28 septembrie 1551 comandantul cetăţii Cenad şi ulterior al cetăţii Lipova; vezi
s. Marki, op. cit., p. 535.
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cetăţii Ioan Petho de către negustorii reguzani dornici să limiteze cit mai
mult riscul unor pagube materiale 1J. Tot aceştia împreună cu o parte a
populaţiei înstărite au fost cei care au iniţiat tratativele secrete cu otomanii în vederea predării cetăţii'4.
Eşuarea tentativei lui Sokollu Mehmed paşa de a supune oraşul
Timişoara împreună au ocuparea la 4 decembrie 1551 a Lipovei de către
armata generalului Castaldo şi masacrarea garnizoanei otomane comandată de Ulma paşa 15 i-au silit pe otomani să-şi concentreze în anul următor eforturile în vederea cuceririi Banatului. Masarea trupelor şi proviziilor otomane la Dunăre erau motive suficiente care să-i îngrijoreze pe
partizanii Habsburgilor la sfirşitul lunii mai din anul 1552 16 .
Intrarea trupelor otomane conduse de Ahmed paşa la 26 iulie în oraşul Timişoara a fost urmată la scurt timp de recucerirea cetăţii Lipova,
părăsită de garnizoana imperială comandată de Aldanan şi de ocuparea
altor cetăţi bănăţene. Această acţiune a avut repercursiuni deosebite atît
asupra teritoriilor cucerite care au fost incorporate imperiului otoman
sub forma unei unităţi administrativ-militare cit şi asupra eforturilor
Habsburgilor de a-şi păstra stăpînirea asupra Transilvaniei. Recuperarea Lipovei de către forţele imperiale dobindea în concepţia generalului
Casta.ido o asemenea importanţă încit el a căutat să obţină printr-o serie
de demersuri ca şi prin daruri cea ce nu reuşise să dobindească pe calea
armelor 18 . Toate acestea însă au rămas în stadiul de simplă încercare.

Ibidem, p. 534.
Vezi însemnările din ms. turc nr. 360 ed. de M. Guboglu, M. Mehmet.
op. cit„ p. 282: „Raialele Lipovei, pierzîndu-şi speranţa în acei nenorociţi neştiutori
s-au grăbit să iasă în întimpinarea paşei, au adus cheia cetăţii"; şi ale lui
I. Pec;evi, op. cit., p. 287: „Unii dintre raialele rămase în cetate au venit şi au
luat asupra lor haraciul şi gizia ... ".
1" Vezi pasajele din cronica lui Li.itfi Paşa, Tevarih-i al-i Osman, ed. Ali,
Istanbul. 1923, p. 447; din ms. turc nr. :360, ed. cit„ p. 283; I. Pec;evi, op. cit„
p. 289 şi descrierea lui Paul Speltacher din Halle, Un cîntec nou şi frumos despre
expediţia din Transilvania aşa cum s-a întîmplat acum în iureşul din faţa Lipovei;
M. Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca-Bulgaru, Călători străini despre Ţările
Homâne. voi. II, p. 2-6; redarea detaliată a evenimentului la S. Marki, op. cit.,
p. 53G-543.
16 Vezi scrisoarea adresată de Petru Haller arhiducelui Maximilian la S. Szilăgyi, Monumenta Comitiali Regni Transsylvaniae, I, 1540-1556, Budapesta, 1876,
nr. XII, p. 414: „multa victualia ad Danubium convehere, naves, apparare, copiasque
colligere; nune intelligo, naves multas commeatibus bene instructas, per Danubium
ascendere, ac Thurcas circa Albam Grecam et vicinis locis convenire ... ".
17 Acţiune
înregistrată şi de cronicile osmane: ms. turc nr. 360, ed. cit.,
p. 287; Li.itfi Paşa, op. cit„ p. 449, I. Pe<;evi, op. cit., p. 294; descriere mai amplă
la S. Mârki, op. cit„ p. 550-552.
18 După ce crezuse în august 1552 că poate reocupa Lipova, vezi S. Szilăgyi,
op. cit„ nr. XVII, p. 421, desfăşurarea tratativelor purtate de Petru Haller cu
Kenanbeg, şi cu Ioan Pitarul, reprezentantul domnului Ţării Româneşti i-au
întărit speranţele. Raportul lui Petru Haller l-a determinat pe Castaldo să caute
sprijinul marelui vizir Rustem paşa: Vezi S. Szilâgyi, op. cit„ nr. XX, p. 420:
„missi mille ducati aurei ex pecunijs m. vestrae et non regnicolar.um ad ·Halii
Chiaus pro Rustano Pass . . . nec illud ampius inquietaret Lippamque et alia loca
occupata restitueret ... ". In acţiunea sa, Castaldo s-a bucurat de sprijinul acordat
1•

14
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deoarece exista pericolul revenirii lui Ioan Sigismund Zapolya în Transilvania şi repl'ezentanţii Habsburgilor nu puteau face un efort suplimentar.
In acest complex de împrejurări a avut loc instaurarea dom1naţiei
otomane propriu-zise asu;pra ţinutului Lipovei prin eliminarea autorităţi
lor locale şi prin introducerea unei admin1straţii proprii.
In concepţia tradiţională în vigoare în tot Orientul Mijlociu, adoptată şi de otomani 19, drepturile şi privilegiile existente în regiunile cuce.rite erau abolite. Dreptul de proprietate al statului otoman (miri) se
instituia deci asupra pămîntului şi asupra locuitorilor săi, sultanul încalitatea sa de umbră a lui Allah pe pămînt avînd dreptul de a dispune
în chip nelimitat. Tocmai acest principiu a stat l a baza reglementării întocmite de Seidi beg prin care sultanul Silley man I Kanunî (1520-1566)
şi-a rezervat proprietatea asupra pămînturilor celor mai mănoase transformate în hass-uri împărăteşti2°.
Şi în ţinutul Lipovei, transformat în sangeac, acţiunea de redistribuire a pămîntului şi a veniturilor rezultate din deţinerea sa a urmat
cursul firesc impus de aplicarea metodelor curente de integrare a teritoriilor ocupate în sistemul politic şi administrativ al imperiului otoman.
Acţiunea metodică şi sistematică de inregistriare a populaţiei şi a tuturor
venitw"ilor impozabile (tahrir-i vilayet) în condici imperiale (defter-i
hakâni), introdusă încă în vremea sultanului Bayazid I reprezenta singura modalitate de a asigum militarilor aşezaţi în regiunea supusă un
venit din încasarea unor impozite cedate ca plată pentru slujba lor 21 . Şi
în acest caz ca de altfel în general, tahrir-ul nu a însemnat o revoluţie
săvîrşită în structura social-economică existentă în momentul cuceririi.
După cum vom mai aviea prilejul să arătăm pe baza datelor furnizate de
codul de legi redactat in 1554, e:m vorba de stabilirea concordanţei între
condiţiile locale şi carncterul instituţii'lor otomane pentru a se constitui
astfel baza necesară menţinerii noii admini.straţii.
Prin aplicarea unei asemenea metode fiscale se realiza luarea în evidenţă a tuturor siurselor de venit, stabilindu~se atît dreptul de posesiune
1

de Alexandru Lăpuşneanu, domnul Moldovei, care-l informa asupra legăturilor lui
Ahmed paşa, cuceritorul Timişoarei, cu domnul Ţării Româneşti şi asupra situaţiei
din răsărit a imperiului otoman. ln octombrie 1552, Alexandru Lăpuşneanu considera că exista prilejul potrivit ca Habsburgii Sll încerce o reocupare a punctelor
strategice din Banat deoarece se desfăşurau operaţiuni militare otomane în Iran,
conduse de marele vizir Rustem paşa (vezi A. Veres, Documente privitoare la
şi Ţării Româneşti, I, Acte şi scrisori (1527-1572),
1929, nr. 142, p. 111).
1& H. Inalcik, Kudatgu Bilig'de Tilrk ve Iran-Siyaset Nazariye ve Gelenekleri,
în Reşit Rahmati it;in, Ankara, 1966, p. 259 (Tradiţie şi teorie a politicii turce şi

Istoria Ardealului, Moldovei

Bucureşti,

iraniene în Kudatgu Bilig).
20 Astfel în iunie 1559, sultanul Suleyman I Kanunî cerea lui Kasîm paşa,
beilerbei de Timişoara ca să nu admită amestecul principelui Transilvaniei în unele
sate „înregistrate şi repartizate pentru hassurile mele împărăteşti" (vezi M. A. Mehmed, Documente turceşti privind istoria României, nr. 31, p. 46). .
21 H. Inalcik, Ottoman Methods of Conquest, în Studia Islamica, 11/1954, p.
103-105 şi B. A. Cvetkova, Les Tahrir defterleri comme source pour l'his6pire
<le la Bulgari.e et des pays balkaniques, în RESEE, voi. XVI, nr. 111978, p. 91-104.
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asupra pămîntului cit şi cuantumul dării care revenea fiecărui ţăran.
Registrele se transformau în urma ratificării lor prin tugra sultanului in
acte oficiale ale ţinutului. Această acţiune de înregistrare care însemna
de fapt instituirea controlului otoman asupra regiunii cucerite se repeta
apoi anual şi avea loc în cadrul unei organizări fiscale riguroase 22 • Inregistrarea populaţiei, a veniturilor impozabile ca şi consemnarea practicilor fiscale looaJl.e căde'all.l în seama emi!I"ulrui, a:sistait de un scrib (hâtib)
şi controlat de cadiu aşa cum o atestă atît cel mai vechi defter cunoscut
pînă acum2a cît şi instrucţiunile cuprinse în decretele emise în 1575 referitoare la persoanele însărcinate cu acţiunea de ta.hrir 24 •
Datele de care dispunem pînă în prezent ne fac să credem că în
anumite cazuri, ca de pildă [n comuna Tutinge din sangeacul Lipova otomanii au primit chiar sprijin din partea unor localnici în cursul instaurării stăpînirii lor. Este vorba de popa Petre care nu numai că s-a supus
de îndată cuceritorilor ci i-a convins şi pe locuitorii comunei s-o facă,
primind ca răsplată un timar pentru acţiunea sa25 •
Conscripţia întocmită îndată după cucerirea Lipovei 26 a fost redactată
în două exemplare după obiceiul în vigoare în reşedinţa circumscripţiei
financiare respective. Un exemplar era păstrat acolo pentru folosul beilerbeiului iar celălalt se trimitea la Istanbul pentru a intra în evidenţa autorităţii centrale 27 • Defterul cuprindea doar localităţile, numele
familiilor tributare, numărul caselor din sangeaoul Lipova. El era precedat de un cod de legi (kanunname) în care se expuneau atît principiile
cit şi normele turco-osmane recent introduse 28 •
Cum la început în lumea musulmană exista doar legea religioasă a
islamului şaria, unele autorităţi în materie de legislaţie au acceptat principiul urf: puterea suveranului de a decreta, independent de şaria reglementării numite kanun, necesare pentru binele comunităţii islamice. În
vremea sultanului Mehmed al II-lea au fost promulgate primele kanunname (coduri de legi) în statul otoman sub forma unor decrete imperiale,
2
"
Cu evidenţa obligaţiilor ţăranilor de pe diferitele timaruri era însărcinat
defterdarul de timar (controlor financiar) care se afla în subordinea defterdarului
de vilaiet (vezi L. Fekete, Az Esztergomi szandzsak 1570-evi ad6ăsszeirasa, Budapesta, 1943, p. 4-5).
23 H. Inalcik, Hicri 835 Tarihi Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara,
1954, p. XIX-XX (Copia defterului sangeacului Arvanid din anul Hegirei 835 =
14:11-1432).
2 ~ Idem, Ottoman Methods of Conquest, p. 110-111.
25 Vezi referirile din docwnentul dat la 3 august 1560: „De asemenea aducînd
cu el raialele comunei amintite mai sus, el ajutase la propăşirea ţinutului", ed. de
M. A. Mehmed, op. cit., nr. 48, p. 56.
26 Evliya Celebi, op. cit., p. 505; din datele de care dispunem pînă în prezent rezultă că cea mai veche conscripţie păstrată este cea întocmită în 962 H.
(1554), adică cea care urmează după codul de legi din 1554 şi care se află la
Istanbul la Başbakanlîk Arşivi în defterul nr. 88, vezi L. Fekete, Tilrk vergi
tahrirleri, în Belleten, XI, nr. 42;'1947, p. 305 (Conscripţiile de dări turceşti).
27 Idem, Die Siyakat-SchriJt in der ti.irlcischen Finanzverwaltung, vol. I, Budapesta, 1955, p. 75-76.
21l Ibidem, p. 76 şi p. 200.
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conţinînd

atît 'legi cu caracter penal cit şi legi privind taxele urf pe oare
le plătească raiaua (supuşii musulmani şi creştini) 29 •
~a cum a arătat de altfel H. Inalcik, legislaţia cu principii clar
definite privind aspectele principale ale relaţiilor dintre raia şi clasa
feudală se încheagă la începutul secolului al XVI-lea. Kanunname-ul se
transformă într-un ins·trument juridic de instaurare a dominaţiei otomane
în regiunile ocupate de sultanii Selim I şi Silleyman I Kanunî3°.
Politica de conciliere a relaţiilor existente cu necesităţile de dezvoltare ale statului otoman prin preluarea vechilor impozite expliică dinamica
expansiunii otomane din această perioadă. Se menţinea astfel sistemul
fiscal preotoman în vigoare în teritoriile cucerite în Asia Mică de la
Safavizi, în Siria şi în Egipt de la mameluci. Constatarea rămîne valabilă şi pentru regiunile din Ungaria şi pentru ţinuturile bănăţene ooupate
în timpul domniei sultanului Suleyman I Kanunî. In această epocă, activitatea legislativă cunoaşte o înflorire deosebită căci pe lîngă promulgarea
unor decrete conţinînd legi speciale şi a unor coduri de legi cu caracter
general, s-a alcătuit cite un Kanrunname pentru fiecare sangeac31 • Noua
reglementare juridică cuprindea un ansamblu de prevederi privind aspectele principale ale vieţii social-economice dintr-o unitate administrativmilitară otomană. Alături de expunerea amănunţită a sistemului fiscal
şi al modului său de funcţionare în regiunea respectivă, erau in'CLuse
prevederea referitoare la stăpînirea pămîntului, la transferul şi moşte
nirea lui în cadrul sistemului timariot şi 'la o serie de scutiri, de imuniiăţi
ca şi reglementări privind statutul clasei feudale 32 .
Incă în primele kanunname-le expunerea sistemului fisoal eTa făcută
diferenţiat în funcţie de religia supuşilor respectivi, legiuitorul favmizîndu-i pe musulmani care plăteau impozite mai mici în comparaţie cu
raiaua creştină33.
Scopul prezentării amănunţiie a tuturor dărilor şi a modalităţii lor
de înicasare era în primul rînd de a elimina o serie de practici locale şi
de a îngrădi tot felul de abuziuri posibHe.
Astfel printre practicile locale pe care kanunname~ul întocmit în
1554 pentru sangeacul Lipova încerca să le înlăture, se număra obiceiul
ca stăpînul de pămînt să mai primea~că un butoi nou pentru vin după
ce în anul prevedent vînduse dijma din must împreună cu butoiul cuvenit,
dat de ţăran. ln aceeaşi categorie se înscrie şi prevederea expresă ca
ţăranii să nu fie siliţi să ducă dijmele în alte focuri desemnate de stăpîni
dedt la tîrgurile cele mai apropiate deoarece exista „legea padişahului".
O altă categorie de abuzuri pe care legiutitorul a căutat s-o prevină
a fost cea a abuzu'lui fiscal ce se putea produce în perceperea dării puse
trebuia

să

2s Vezi H. Inalcik, Osmanlîlar"da Raiyyet Rusii.mii., în Belleten, XXIII,
nr.
92/1959, p. 575-576 (Dările raialelor la otomani); Idem, Suleiman the Lawgiver
and the Ottoman Law, în Archivum Ottomanicum, I/1969, p. 108-109.
ao Ibidem, p. 126-127; L. Fekete, op. cit., p. 93-94.
31 H. Inalcik, op. cit., p. 112.

"2
33

Ibidem.
TdPm, Osmalilar'da Uaiyyet Hilsilmil, p. 3î6.
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pe casă. Textul arată în chip limpede că în afara sumei stabilite la un
cuantum de 106 denari (penz) raialele „ ... mai mult să nu dea" 34 • Abuzurile cele mai numeroase erau cele generate de relaţiile dintre timarioţi
şi ţărani care se complicau uneori prin intervenţia cadiilor numiţi de
text „oamenii legii". Prevederea inclusă în kanunname-ul amintit referitoare la faptul că „oamenii legii să nu-i pună cu sila pe ţărani să
seme:-ie" nu este întîmplătoare. Ea face parte dintr-un adevărat complex
de reglementări formulate anume pentru a limita cit mai mult cu putinţă
de"ele abuzuri ce se iveau în urma silirii ţăranilor să presteze stăpînului
de pămînt cit mai multă muncă gratuită. Timarioţii erau obligaţi deci,
ca după încasarea tuturor dijmelor şi darurilor să nu „folosească fără
motiv·· raiaua la alte munci să nu utilizeze munca ei gratuită, nutreţul,
bucatele, trăsurile şi caii ei fără a-i plăti în schimb şi să nu o silească
să-i ridice case. Vechile corvezi fuseseră înlocuite cu prestaţii în natură:
un car de lemne şi un car de fîn care puteau fi răscumpărate. Astfel,
raialele care nu dispuneau de asemenea produse plăteau stăpîntului de
pămînt cite 15 denari (penz) pentru un car cu lemne şi 25 de denari
pentru un car cu fîn.
Deşi kanunname-ul pus în discuţie nu conţine referiri la sistemul de
deţinere a pămîntului, folosirea termenului de raia pentru a desemna
ţărănimea din ţinutul Lipovei indică modificarea statutului pe care-l
avusese înainte de cucerirea otomană. Foştii iobagi legaţi de glie au fost
transformaţi astfel în raia, supuşi care participau la producţia agricolă
şi care au primit de această dată loturi de pămînt (ciftlicuri) cu o suprafaţă variabilă în funcţie de fertilitatea solului3 5 • CifHicurile respective
erau deţinute sub forma unor posesiuni (tasarruf) în virtutea unui drept
de posesiune ereditară, consacrat de plata impozitului numit tapu resmi3 6 •
Codurile de legi cu caracter general redactate în vremea domniei
sultanuln.Li Suleyman I Kanunî co1I1sfiinţea1u oibligaţ:ia ţărr-ănimii de a C'Jltiva pămîntul fără întrerupere pentru a-şi păstra titlul de posesiune şi
dreptul de folosinţă a ciftlicurilor. Aşadar în conformitate cu noile reglementări juridice, putem deduce că ţăranii rămaşi în ţinuturile respective
după cucerirea otomană nu erau legaţi de pămînt. In sprijinul acestei
opinii pot fi aduse exact aceleaşi argumente, invocate recent 37 p2ntrn a
dovedi legarea ţărănimii de glie în Banat în epoca dominaţiei otomane.
Vezi traducerea din anexă.
Imperiul otoman solul cel mai fertil era împărţit în ciftlicuri cu o
de 60-70 de doni.irn, cel cu o productivitate medie în ciftlicuri cu o întindere
de 70-120 doni.im iar pămîntul sărac era atribuit în loturi de 150 doni.im, O. L. Barkan, XV ve XVI inci asîrlarda osmanlî imparatorlugunda zirai ekonomisinin hukuki
ve malî easalarî, p. 24; doni.im-ul corespunde unei suprafeţe de 1000 m2 (vezi
H. Inalcik din Encyclopedie de !'Islam, ed. a 2-a, II, Paris-Leida, 1956-1965,
p. 33-34.
36 O. L. Barlmn, Zoe. cit.
37 Vezi pasajul corespunzător din comunicarea susţinută la colocviul Societăţii
„Jean Bodin" de la Varşovia din mai 1976 de M. M. Alexandrescu-Dersca-Bulgaru,
3•

s:; ln
suprafaţă

La situation des communautes rurales du Banat de
domination ottomane (1552-1718).
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Amenda plătită în natură ca şi deposedarea de ciftlicul respectiv în cazul
în care un lot de pămînt era părăsit sau nu era cultivat într-un interval
cuprins între unu şi trei ani nu poate fi considerată ca o dovadă a existenţei acestui fenomen social. Nici dreptul stăpînului de pămînt de a
atribui altui ţăran în schimbul plăţii unei taxe (tapu resmi) pămîntul
respectiv 38 sau de a-l da din nou în folosinţă aceluiaşi ţăran şi nici impozitul cu caracter de amerudă - gii.Jt bozan resmi - pe care trebuia să-l
plătea~că raiaua pentru a-l deespăgubi pe stăpîn de pierderile suferite
în urma renunţării la cultivarea ciftlicului respectiv nu pot demonstra
existenţa legării de glie a ţărănimii.
Cercetarea comparativă a sistemului fiscal consfinţit de codul de legi
din 1554 cu fiscalitatea în vigoare în ţinutul Lipovei înainte de cucerirea
otomană arată că nu avem de a face cu o adevărată revoluţie în acest
domeniu. Fenomenul este similar ·cu cel petrecut în Ungaria runde sistemul fiscal pl'eotoman a fost menţinut numai după ce a fost adaptat la
caracterul legislaţiei otomane 39 • Exemplul cel mai elocvent îl constituie
preluarea de către otomani atît în Ungaria cît şi în Banat a vechiului
impozit de 1 florin plătit de fiecare casă vistieriei regale maghiare. Această
dare numită resm-i kapru sau resm-i hane (darea pe poartă sau darea pe
casă) era asimilată de către kanrunname-le cu alte dări, proprii sistemului
fiscal otoman ca haraciul, gizia (capitaţia) sau avarizul 40 . In cazul nostr'u
dispunem de un exemplu cît se poate de grăitor care demonstrează echivalenţa dobîndită de acest impozit în concepţia legiuitorului. Darea pe
casă este denumită în cuprinsul aceluiaşi text de lege cu termenul de
haraci şi de gizie 41 • Cuantumul fixat la 106 denari depăşea vechea dare
de un florin doar cu 6 denari, sumă care reprezenta totalul contribuţiilor
suplimentare de cite doi denari încasaţi pentru fisc (miri), pentru emin
~i pentru scrib (hâtib). La data respectivă, florinul era echivalat la suma
de 50 de ak~·e.
Comparind cuantumul amintit cu cel de 120 de denari atins de aceeaşi
dare în sangeacurile Cenad şi Gyula constatăm că în sangeacul Lipova
darea casei a fost fixată la o sumă identică cu cea care se plătea în mod
obişnuit în teritoriile O'Cupate de otomani 42 . Explicaţiile date de leguitor
asupra principiilor după care lista contribuabililor trebuia să fie alcătuită
M. Arif, Kanunname-i al-i Osman, în Tilrk Osmani Encilmeni Mecmuasi,
şi 17-23. (Kanunnameul dinastiei osmane).
"~ H. Inaleik, Suleiman the Lawgiver and the Ottoman Law, p. 127.
"' L. Feketc, Az Esztergomi szadnzscik 1570-evi ad6iisszeircisa, p. 15; Idem,
Tiirk vergi tahrirleri, p. 313.
H Vezi traducerea din anexă; datele privind modul de încasare a giziei în
sangeacul Lipova au fost menţionate de G. Kaldy-Nagy în Magyarorszcigi torok
ad6usszeirâsok, Budapesta, 19î0, p. 2:l.
' 2 L. Fekete, Die Siyakat-Schrift in der tii.rkischen Finanzverwaltung, p. ni,
17î-il9; P. Drăgălina, op. cit., partea a III-a, p. 13-14. Pentru comparaţie vezi
modul de plată al giziei în cetăţile Arad şi Cenad la A. Velics, Magyarorszagi
Wrok kincstciri cleJterek, 1540-1639, II, Budapesta, 1890, p. 194-209.
:ih

I:lil912, p. 1-16
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în defter 43 contribuie la definirea mai exactă a naturii impozitului adus în discuţie. Este vorba de o dare pusă pe o unitate economică
distinctă (gospodăria) căci numai astfel se e:x:,plică prevederea de a-i obliga
la plata unei asemenea contribuţii pe cei care deşi stăteau împreună cu
părinţii sau cu fraţii lor „nu-şi ţineau laolaltă bucatele, grînele şi
mărfurile" 44 •

In mod obişnuit gizia sau capitaţia era încasată pe baza <lefterelor
întocmite de cadii 45 de către un emin, funcţionar împuternicit pentru
acţiunea respectivă, ajutat de un scrib (kâtib). Practica amintită, consemn2'.ă de legiuitor în textul kanunname-lelor nu s--a transformat într-o
regulă strictă căci slujba de emin se putea cumula cu cea de kâtib iar
pen:ru perceperea giziei se foloseau tot felul de persoane de la sangeacbei, agale, zaimi şi pînă la simpli ceauşi4 6 •
Şi pentru a întregi imaginea asupra mecanismului de încasare a dării
resm-i hane, asimilată în codul de legi din 1554 cu haraciul şi cu gizia
se cuvine să ne oprim asupra modului în oare era percepută. Ea trebuia
să fie achitată integral de către contribuabili în ziua de Sf. Dumitru.
Mai tîrziu însă, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, cînd cuantumul său a fost mărit la 2 florini şi 30 de denari şi cînd impozitul respecti\'
să plătea eşalonat la două termene, la Sf. Dumitru şi la Sf. Gheorghe,
el era cunoscut sub numele de kapu-i ruz-i Kasîm (darea de poartă de
Sf. D11mitru) şi kapu-i ruz-i Hîzîriliyas (dare de poatrtă de Sf. Gheorghe).
In ansamblul fiscalităţii otomane, darea amintită deţinea o pondere
în~emnată mai ales că era vorba de un ţinut în care existau aşezări omeneşti numeroase 4 '.
Răscumpărarea bănească a prestaţiilor feudale în muncă cuvenite
beneficiarului domeniului rural constituie obligaţia cea mai reprezentativă
pentru sistemul fiscal otoman consemnată atît în codurile de legi cu
caracter general cit şi în cele întocmite pentru fiecare sangeac în parte.
Ea era îndeplinită în mod diferenţiat în funcţie de religia supuşilor respectivi. Astfel, ţăranii musulmani posesori de părnînt erau obligaţi să
achite taxa numită c;ift resmi (darea pentru pămînt) 48 , în vreme ce supuşii
creştini trebuiau să plătească o dare paralelă cu c;ift resmi, denumită
ispenge. Chiar dacă 'legiuitorul a încercat să elimine prestaţiile ou caracter
feudal prin instituirea acestui impozit, practicile respective au continuat
să existe şi după achitarea taxelor cerute de otomani 49 • Legislaţia osmană

•° Cunoaştem pînă în prezent existenţa unui singur defter de încasare a giziei
din comuna Tutinge a sangeacului Lipova, semnalată de L. Fekete, op. cit., p. 83.
4 4 Vezi traducerea din anexă.
4 s H. Inalcik, Ottoman Methods of Conquest, p. 111.
46 L.
Fekete, G. Kaldy-Nagy, Rechnungsbucher tii.rkischer FinanzsteUen in
Buda )550-1580, Budapesta, 1962, p. 473, 763.
47 Şt. Pascu,
Habitatul transilvan, în Lucrări ştiinţifice, 1972. p. 15 arată
că în perioada cuprinsă între anii 1515-1542 au dispărut în comitatul Arad numai
8 aşezări omeneşti dintr-un total de 271.
46 H. Inalcik, Osmanlîlar'da Raiyyet Rilsilmil, p. 581-584.
49 Idem, Suleiman the Lawgiver and the Ottoman Law. o. 1~0
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a plasat pe un plan de egalitate deplină impozitele c;ift resmi cu ispenge-ul care reprezenta echivalenţa bănească pentru şapte corvezi prestate
numai ca muncă manuală50 • De fapt, în aoeastă contribuţie bănească era
inclus nu numai impozitul pentru răsclUI1părarea corvezilor, ci şi impozitul pentru văduvie, echivalentul muncii manuale cu sau fără unelte51 .
Iniţial contribuţia amintită a fost fixată la suma de 25 de akc;e şi nu a
fost mărită în unele sangeacuri, în vremea domniei sultanului Suleyman
I Kanunî52 • In cazul nostru însă, ca şi în cazul teritoriilor maghiare ocupate de otomani în aceeaşi perioadă, este vorba de un impozit cu un
cuantum dublu şi anume de un florin, echivalat la suma de 50 de aks·e,
care trebuia achitat în părţi egale la două termene: la Sf. Dumitru şi
la Sf. Gheorghe 53 • Din punct de vedere formal, cuantumul şi modalitatea
de achitare eşalonată la două termene a acestui impozit ar putea constitui
un argument pentru o eventuală comparaţie care s-ar face între ispenge
şi cens sau terragium, prestaţie cu carncter feudal pe care o datorau
iobagii stăpînului de pămînt înainte de cucerirea otomană 54 • Nu se poate
stabili încă nici o echiva'lenţă intre cele două impozite, fundamental deosebite prin natura şi prin semnificaţia lor: primul fiind un impozit
otoman tipic55 prin care se răscumpărau corvezile, celălalt reprezentînd
darea achitată pentru posesiunea unui lot de pămînt. In acest ·caz, otomanii
au preluat doar anumite elemente de rutină din sistemul fiscal în vigoare
la data cuceririi ţinutului respectiv. Dacă în epoca amintită într-o serie
de teritorii maghiare existau categorii privilegiate ca: judecătorii, cei ce
prestau slujbe militare şi preoţii, scutiţi de plata ispenge-ului 56 , un
asemenea fenomen nu este consemnat în codul de legi întocmit în 1554
pentru sangea·cul Lipova.
_ __
Dijmele (oşlir) împreună cu taxa adiţională de 1/4 (salarHk sau
salariyye) constituie impozitul funciar real, ce reprezenta sursa principală
de venit a ·statului ·otoman. Ca urmare a acţiunii de redistribuire a pămîn
tului din sangeacul Lipova, veniturile realizate din încasarea dijmelor
au fost acordate timarioţilor şi zaimilor pentru a sluji la menţinerea
garnizoanelor cantonate în cetatea Lipova şi în pa'lăndle din zona de
frontieră cu prindpatul Transilvaniei. Prevederile şi precizările referitoare
la natura şi la cuantumul dijmelor incluse în kanunname-ul din 1554
ne îngăduie să urmărim modul în care sistemul fiscal otoman a preluat o
50 D. Bojanic-Lukac, De la nature et de l'origine de l'ispendje, în Wiener
Zeitschrift filr die Kunde des Morgenlandes, 68, Viena, 1976, p. 15-16.
s1 Ibidem.
5 2 H. Inalcik, op. cit„ p. 605-606; D. Bojanic-Lukac, op. cit„ p. 9, 15.
53 Vezi traducerea din anexă; H. Inalcik, op. cit., p. 606. Pentru comparaţie
vezi şi kanuname-ul din 1566 întocmit pentru sangeacurile Cenad şi Gyula (0. L. Barkan, op. cit., p. 318, 319).
54 D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, I, Bucureşti,
1967, p. 12-16, 223; vezi şi M. Szentgyorgyi, Jobbligyterhek a XV-XVII szazadi
Erdelyben, Budapesta, 1962, p. 11-12.
55 L. Fekete, Tilrk vergi tahrirleri, p. 313.
5G G. Kaldy-Nagy, Haracs-szedok es răjak tărok vilcig a XVI szcizacli Magyarorszcigon, Budapesta, 1970, p. 75.
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obligaţii în natură ale iobagilor din ţinutul Lipova faţă de
feudal. De altfel cetatea şi ţinutul amintit au schimbat de stăpin
de la începutul secolului al XVI-lea, cind Gheorghe de Brandenburg le-a
incorporat domeniului Hunedoarei 57 şi pină în 1528, vreme în care se
afla în posesiunea lui Basic Radic, partizanul lui Ioan Zapolya58 • Datorită
rolului său politic deosebit, în iulie 1529 Lipova a fost proclamată oraş
liber regesc şi înzestrată cu privilegii asemănătoare cu 'Cele ale oraşu
lui Buda59 .
Printre dijmele preluate în întregime de către otomani în momentul
cuceririi ţinutului Lipova se află dijma din griu şi din toate celelalte
cereale. In Transilvania şi în Banat, dijma a fost o prestaţie iobăgească
importantă faţă de biserică şi nu faţă de stăpînul feudal şi care se percepea în principiu în natură. Incepînd cu sfîrşitul secolului al XIV-lea
însă, această prestaţie a ajuns tot mai des în mina nobilimii sau a regalităţii prin arendare, prin cumpărare sau prin uzrurpare 60 • Pe lingă dijma
bisericească care se percepea din semănături şi din vin, se ridica şi o
dijmă în folosul seniorului mai ales din pord şi din albine 61 . Codul de
legi din 1554 atestă preluarea de către otomani a acestor două categorii
de dijme devenite cu timpul senioriale. Legiuitorul otoman consemnează
existenţa celor două feluri de dijmă din porci: una a porcilor de la
păşune şi o alta a celor de la ghindă care se plăteau in Transilvania şi
în Banat în secolul al XVI-lea. In ce priveşte însă darea porcilor de la
păş:.me s-a adoptat prindpiul răscumpărării cu bani şi anume cite 4 denari
a porcilor trecuţi de un an. Precizările făcute în legătură cu impunerea
porcilor de la ghindă demonstrează faptul că numai aceasta din urmă
poate fi socotită ou adevărat dijmă. Astfel trebuiau să se încaseze cite
2 denari pentru fiecare porc scos la ghindă, sumă ce se plătea în aceeaşi
perioadă pe domeniul Cetăţii de Baltă 6 2 şi dte 4 denari pentru fiecare
porc scos la ghindă care se afla în hotarele satului acordat unui spahiu.
Cu ocazia precizării cuantumului de unu la douăzeci al dijmei ce se lua
odinioară din porcii scoşi la ghindă pe pămintul regelui, textul de lege
otoman oferă date preţioase pentru urmărirea procesului de transformare
a unor proprietăţi rega1le din Banat în hassuri împărăteşti ca: dea·lurile
de la Cia'eova, Boqa, Berini şi Cerin, ca locul cu ghindă ce se afla pe
cimpia de la Jebel63.

serie de
stăpînul

57

I. Pataki, Domeniul Hunedoara la începutul secolului al XVI-Zea, Bucu-

re<;;ti, 1973, p. 146.
sH Vezi raportul lui H. Dernschwam la M. Holban, M. M. Alexandrescu-DerscaGulgaru, Călători străini despre Ţările Române, voi. I, p. 271.
59 S. Mârki, Arad Vdrmegye es Arad szabad kiralyi varos tl}rtenete, p. 181.
60 D. Prodan, op. cit., p. 31-32, 57 şi M. Szentgyorgyi, op. cit.
p. 31-33.
61 D. Prodan, op. cit., p. 57, 67-70.
'
62

Ibidem, p. 286.

In textul kanunname-ului din 1554 este denumită mezraa. Pentru explicarea
acestui tennen: H. Inalcik, Hicri 835 Tarihi Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid,
p. XXXIX; L. Fekete, Die Siyakat-Schrift in der tilrkischen Ftnanzverwaltung,
63

vol. I, p. 77.
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In cazul perceperii dijmei din albine (de fapt din stupi), otomanii
au preluat un sistem deosebit de îmbinare a datului în natură cu răscum
părarea în bani, sistem răspîndit în secolul al XVI-lea în Transilvania.
Astfel, cînd stupii nu întruneau numărul de zece, neputînd fi dijmuiţi,
fiecare dintre ei era răscumpărat de la dijmă ou cite 4 denari 64 •
Datul oilor constituie o altă sarcină feudală însemnată la care era
supusă numai populaţia românească şi ·care a fost indusă în codul de legi
din 1554. Detaliile numeroase referitoare la natura, la modul de încasare
a acestei dări demonstrează nu numai importanţa dobîndită de creşterea
oilor în ţinutul Lipovei ci şi prezenţa masivă a unei populaţii româneşti.
Prin originile şi formele sale, datul oilor, se deosebeşte de dijme,
fiind o obligaţie faţă de suveran şi nu faţă de stăpînul feudal. In concepţia
legiuitorului, darea de oi şi-a păstt-at natura fiind considerată ca o obligaţie a locuitorilor din eialetul Timişoara faţă de sultan. Veniturile realizate din încasarea sa aparţineau aşadar fiscului imperial. De la această
p;-evedere cu caracter genernl erau exceptate numai sangeacurile Arad şi
Cenad în care venitul dobîndit din obligaţia amintită fusese atribuit
timarioţilor 65 • Otomanii au păstrat cuantumul acestei dări ·o oaie din
două.zeci (vi·ge.sirrua ovilllm) - oar.e era 's:milklir ou oel îruriegii.smriait peni.lriu dat.
tul din miei 66 al satelor româneşti din Transilvania, în uvbariul d~n 1554.
Răscumpărarea era stabilită la suma de 3 denari pentru fiecare oaie
în cazul în care numărul oilor nu ajungea la cifra de douăzeci. Alături
de datul oilor, codul de legi din 1554 consemnează şi o altă prestaţie
impusă numai românilor, dovadă şi numele ei românesc de „căşare" 67 cu
care a fost indusă în textul otoman. Este vorba de o dare pusă pe stînă
şi mai exact pe numărul de ciobani aflaţi la o turmă după cum a precizat
cu multă grijă legiuitorul însuşi: „oricît de multe oi ar fi, căşarea este
pusă pe cap de cioban" 68. De altfel, otomanii s-au preocupat să reglementeze numai modalităţile de încasare a veniturilor ce se puteau dobîndi
64 .Această sumă pare să fie identică cu cea care se plătea şi înainte de ocupaţia
otomană, căci în aceeaşi perioadă în Transilvania se înregistrează răscumpărări
de stupi ~i cu 4 denari pe domeniul Cehu, Bocicoiu: D. Prodan, op. cit., p. 287-288.
65 Vezi traducerea din anexă şi discuţia acestor prevederi la G. Kâldy-Nagy,
Magyarorszcigi tărok ad6osszeircisok, p. 36; Idem, Haracs-szedok es rdjak tOrdk

vilcig a XVI szcizadi Magyarorszdgon, p. 85-86.

Gs D. Prodan, op. cit., p. 29. De altfel articolul din hotărîrea dietei de la
Turda din 1548 prevedea ca numărul oilor din care se va lua o oaie cu miel se
stabilea la 25 I. Pal;aki, op. cit., p. LVII şi Şt. Meteş, Păstori ardeleni în principatele
române.

Bucureşti,

1925, p. 14.

Vezi transcrierea textului original al kanuname-ului din anexă. In dialectul
aromân „căşare" înseamnă stînă iar căşar, cioban (Th. Capidan, Raporturile
lingvistice slavo-române, în Dacoromania, III, 1922:..._1923, p. 207; Românii nomazi,
Studiu din viaţa românilor din sudul Peninsulei Balcanice, Cluj, 1926, p. 101, 112,
113, T. Papahagi, Dicţionarul dialectului· aromân general şi etimologic, Bucure!;'ti,
67

1963, p. 279.
68

Vezi traducerea din

anexă.
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din creşterea oilor şi era firesc ca să nu-i intereseze alte probleme ca
de pildă plata ciobanilor69.
Preluarea nonei de către sistemul fiscal impus de otomani în sangeacul Lipova constituie un exemplu elocvent pentru modul în care s-a
efectuat transferul dărilor percepute înainte de cucerirea otomană asupra
statului otoman şi a timarioţilor său 70 • Fără îndoială că nona a fost o
sardnă feudală importantă care însă în cazul de faţă nu a înlocuit
dijmele aşa cum este în'Clinat să creadă H. Inalcikî 1 • In ţinutul Lipovei,
renumit pentru viile sale72 , această prestaţie datorată de iobagi stăpînului
feudal se lua în natură din vin. Legea îi obliga pe stăpîni să adune nona,
iobagii fiind puşi sub execuţie în virtutea dreptului de imunitate feudală. Nu era lipsită de importanţă succesiunea în care beneficiarii primeau decima şi nona. Dacă stăpînul feudal era primul care lua nona,
biserica era cea dezavantajatăî 3 • Se pare însă că la Lipova nona se lua
după ce iobagii dădeau dijma, sistem preluat de codul de legi din 1554.
Aşadar în virtutea prevederilor menţionate în această reglementare juridică, locuitorii satelor care aveau vii în hotarele ilar plăteau numai darea
mustului (resmi şire), identică cu nona. Pe de altă parte, ţăranii care
aduceau numai pentru folosul lor must făcut în alte locuri erau scutiţi
de această dare. ln cazul în care-l vindeau erau siliţi să plătească aşa
oom o făcuseră şi înainte şi cum era obiceiul în unele teritorii maghiareî4
cite 15 ak~·e pentru un butoi mare numit putină şi 'Cite 7 ak~e pentru un
butoi mic 75 • Această taxă numită şi darea butoiului era legată în mod
nemijlocit de venitul realizat de stăpînul pămîntului din monopolul asupra
vînzării mustului.
In această regiune, otomanii au preluat şi datul în ovăz ako la care
erau obligaţi cei ce veneau să culeagă viile. Această prestaţie în natură
din grine şi din vin a iobagului faţă de pămîntul său completa censul,
69 Probabil că acesta se efectua într-un chip asemănător cu cel în vigoare
la 1549 pe domeniul Făgăraşului; pentru detalii, Şt. Meteş, op. cit., p. 16 şi Situaţia economică a românilor din Ţara Făgăraşului, I, Cluj, 1935, p. LXXXIV.
70 Discuţia acestei probleme pentru regiunile din Ungaria ocupate de otomani
la L. Fekete, G. Kâldy-Nagy, op. cit., p. 754 şi la L. Fekete, Two Sultanic Hass
Estates in Hungary during the XVJth and XVJlth Centuries, în Acta Orientalia
Academiae Scientiarum Hungaricae, tom XIII, p. 31-64.
71 H. Inalcik, Suleiman the Lawgiver, p. 132.
72 N. Olahus în capitolul Despre Transilvania la M. Holban, M. M. Alexan<.lrcscu-Dersca-Bulgaru, Călători străini despre Ţările Române, I, p. 496 şi la Evliya
Cclebi, în ed. M. A. Mehmet, Călători străini despre Ţările Române, VI, p. 507.
73 D. Prodan, op. cit., p. 58-61 şi M. Szentgyărgyi, op. cit., p. 21, 34.
74 G. Kaldy-Nagy, Magyarorszcigi torlik ad6osszeircisa, p. 32, Harcics-szedlik es
rcijak tărăk vilcig a XVI szcizadi Magyarorszagon, p. 77.
70 Vezi prezenţa acestui cuvînt românesc în textul original al kanunname-ului
din i554 publicat în anexă. Butoiul numit fucî este o unitate de capacitate pentru
vin de aceeaşi mărime în teritoriile ocupate de otomani, care aparţinuseră odinioară
regatului feudal maghiar. El este identic cu butoiul Găncer, măsură de capacitate
din regiunea Tokaj, cuprinzind 136 litri. Numele său este legat de localitatea Gi:inc
din comitatul Borsod-Abauj Zemplen unde se fabricau multe butoaie, vezi L. Fekete,
Die Siyakat-Schrift in der tilrkischen Finanzverwaltung, p. 82.
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suplinind lipsa unei dijme feudale din produse. Fiind la origme numele
unei măsuri de capacitate 76 , ako împreună cu alte prestaţii feudale similare din grîne şi din vin au fost înlocuite cu timpul de nonă, introdusă
ca o prestaţie generală unicăn. De altfel existenţa daturilor ako de o
mare variabilitate în funcţie de nevoile stăpînului feudal, este menţionată
foarte des pe domeniile din Transilvania unde nu se introdusese nona.
In cazul sangeacului Lipova, cele două sarcini cu caracter feudal coexistă,
fiind impuse în mod diferenţiat unor anumite categorii sociale: nona o
plăteau ţăranii din satul în hotarele căruia se aflau viile, în vreme ce
ako fixat de legiuitor la un cuantum de 8 kile 78 de ovăz (circa 200 kg.)
era obligaţia fiecărui lucrător sezonier.
Singurul drept seniorial menţinut în ţinutul Lipova era taxa miresei
(resm-i arusan). Aceasta varia în funcţie de religia supuşilor respectivi.
Astfel, creştinii plăteau sume mult mai reduse <lecit musulmanii7 9 şi din
acest fapt se poate deduce că stăpînirea otomană era interesată într-o
creştere demografică atît din punct de vedere economic cit şi din punct
de vedere militar, noul sangeac reprezentînd o bază de atac îndreptată
împotriva Transilvaniei şi Ungariei.
Împreună cu taxa miresei, pedepsele şi amenzile (ceraim) constituie
o categorie de dări aparte, ocazionale, numite şi bad-i havaso. Şi pentru
a se preveni abuzurile, au fost induse în primele capitole ale codului de
legi din 1554, ca de altfel în toate kanunname-lele o serie de prevederi
cu putere de lege prin ·care amenda era încasată numai în urma sentinţei
date de cadiu. Ţăranul plătea 100 de ak~-e în vreme ce suma fixată ca
amendă pentru un preot ajungea la 50 de akc;e.
Putem spune deci, că acest ansamblu de obligaţii ale ţărănimii faţă
de statul otoman şi faţă de stăpînul de pămînt defineşte natura noilor
relaţii de proprietate introduse de cuceritori în sangeacul Lipova.
Cerx:etarea comparativă a impozitelor şi dărilor datorate de ţărani şi
consemnate în codul de legi din 1554 şi a sarcinilor feudale impuse
acestora înainte de cucerirea otomană duce la U:mlătoarele concluzii: în
mod practic, sistemul de dări introdus de otomani nu reprezintă o schimbare esenţială survenită în ansamblul de sarcini feudale în vigoare în
;s D. Prodan, op. cit., p. 25; M. Szentgyi:irgyi, op. cit., p. 16, 19, Şt. Pascu,
Voievodatul Transilvaniei, voi. I, Cluj, 1972, p. 442.
77 D. Prodan, loc. cit.
78
Este o unitate de măsură a grînelor de mărime variabilă în funcţie de
diferite localităţi: kile de Sofia, Buda, Istanbul. In cazul nostru, în care nu există
nici o menţiune este vorba de kile de Istanbul care varia între 18 şi 22 de okka
(1 okka
2,81 g). Am calculat kile la valoarea sa medie de 20 de okka. Pentru
detalii vezi B. Mc. Gowan, Food Supply and Taxation on the Middle Danube
(1568-1579), în Archivum Ottomanicum, 1/1969, p. 166, L. Fekete, Tilrk vergi
tahrileri, p. 312; G. Kaldy-Nagy, Magyarorszagi torlik ad6lisszeirasa, p. 27.
79
Creştinii plăteau 30 de akce cind se căsătoreau cu o fecioară şi 15 akce
pentru căsătoria cu o femeie văduvă sau divorţată. De la musulmani se cerea
dublu, respectiv 60 şi 30 de akce. Vezi pasajul corespunzător din traducerea
publicată în anexă.
80 H. Inalcik, Suleiman the Lawgiver and the Ottoman Law, p. 133.
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ţinutul respectiv înainte de 1552. Legiuitorul a ştiut să adapteze sistemul
de dări existent la natura şi la necesităţile fiscalităţii otomane preluînd
în întregime obligaţii ca: darea pe casă şi următoarele sarcini feudale:
dijmele, nona, daturile-ako, datul oilor. Şi în introducerea unor impozite
noi, tipice pentru sistemul fiscal otoman ca ispenge-ul s-a preluat vechea
rutină preotomană existentă pentru plata eşalonată şi pentru termenele
de plată. Schimbările fundam~ntale au avut loc însă în sistemul de deţi
nere a pămîntului şi în natura relaţiilor de proprietate. Ele au avut
repercursiuni directe asupra situaţiei. ţărănimii care nu pare să fi fost
legată de glie în epoca respectivă.
Noii stăpîni ai ţinuturilor bănăţene au încercat să-i atragă pe ţăranii
care, în urma operaţiunilor militare din 1551-1552 îşi părăsiseră satele
pentru a-şi asigura astfel forţa de muncă necesară pentru cultivarea
pămîntului. Apli.cind şi în acest caz unul din principiile fundamentale ale
politicii sale fiscale, cirrnuirea otomană a înlocuit, aşa cwn am mai arătat,
corvezile impuse odinioară iobagilor sub numele de slujbe.
Această permeabilitate şi capacitate de adaptare la realităţile existente a noului sistem fiscal introdus explică în mare parte menţinerea
dominaţiei otomane în Banat pînă la începutul secolului al XVIII-lea.

CRISTINA

FENEŞAN

ANEXA

I

Kanunname-i Reayayi Livd-i Lipve
Tarihi 962
fila 1 cadrul 971

1. Meselâ vilâyet-i Lipve reayasînîn kanun-î kadîmleri

(gi.ini.idir) 2
2. ti.irkc;e lrnc; katîmî dimekle

meşhurdîr

her senede ki kasîm

haneden haneye

1 Republicăm acest text pe baza manuscrisului păstrat la Istanbul la Baş
bakanlîk Arşivi, Defterul nr. 88, în microfilm la Direcţia Generală a Arhivelor
Statului Bucureşti, Microfilme Turcia, rola 8, cadre 97-98, confruntîndu-1 cu varianta editată de O. L. Barkan, XV ve XVI asîrlarda osmanlî imparatorlugunda
zirai ekonomintn hukuki ve mali esaslari, p. 322-324. Acest lucru ni s-a părut
a fi necesar pentru a pune în circuitul ştiinţific un material documentar rar şi
pentru a da o lectură sigură unor toponime din Banat pe care cercetătorul turc
nu avea cwn să le identifice.
2 Şters pe microfilm.
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3. kîrallarina birer macar filorisin 3 ki yilzer penezdir 4 viregeldikleri
4. edlden yine oyle vireler ve yi.iz penezde altîşar penez ziyade alînub iki penez
5. resm-i hane diyi.i miri ic;i.in ve iki penez eroine ve iki penez kâtibe vireler
ziyadc virmeyeler
6. diyi.i kaydolunmuşdîr lâkin bir hanede gerek bid reaya olsun ve yahud 5 atalarîyle
7. bir kac; ogullarî ve yahud5 iki i.ic;: biradeler ki bir atayemekleri ve ekinleri
B. ve ticarctleri bir yerdc olub ayru ayru olmayalar bir yerde olalar heman
bir macar
9. filorisin viri.irler ammâ ol hane ic;:inde olan biradelerdir ve yahud5 atalarî
10. ogullarîdir yemekleri ve ekinleri ve ticaretleri başka başka her birinden yi.iz
altî penez
11. harac alina ci.imlemi.iz bir ev ic;indeyi.iz dimek fayda itmez ogullarî ve yahud5
biradeleri
12. olmîyacak bigâne oia andan dahi ciziyeyi alalar etmegilmiz ekinimiz bir yerde
dimek
13. faide itmez bigâne oldugiyuc;un alinur ve şol hane ki padişah-i alempenah ic;i.in
14. ~ir filori vire ispence diyil yi.iz penez dahi virirler zikrolan6 yi.iz penez ispencenin
15. elli penezin kasîm gi.ini.inde ve elli penezin hîzîrilyas gi.inilnde viregeldilkleri
16. ecilden yine oyle edâ eyleyeler diyil <leftere kaydolunmîşdîr ve oşr-i gallât
ve sayir hububat
17. ve bilci.imle mâ-nabete fi cF arz gallât ve şireden dokuzda bir viregeldilkleri
18. ecilden yine oyle kaydolundi ve oşr-il ki.ivvârelerinden on kovandan bir kovan
19. alina on kovana yetmese hei· kovandan dorder penez iki akc;e hisabîdîr
Jila 2 cadrul 97
gec;mişinden dorder penez
(alî)na8 ve yîlî gec;meycnden nesne alînmaz almayalar ammâ şol hanâzîr ki bazî
(maha)llerde bellutlik gayd olunmişdir ana vardîkda anlardan tekrar ikişer
penez alina ben sipahiye virdim didilgine itibar yokdur sipahisine virdilgi karyenin etrafinda gezdi.igi ic;iln viri.ir belludlîk kendil sînirlarinda
olsa di:irdcr penezi viri.irler ol ikişer penezi virmezler ammâ bellutlik ahar
sînurînda
olsa ikişer penez virirler ve cerîmeleri hilkm-i kadî lâhîk oldukdan sonra
baş yarugîndan yi.iz akc;e kara bereden elli akc;e alina ziyade alin maya ve salb
siyasct lâzim olanlar akc;elerin almayub siyaset ideler temam hakkîndan geleler
ve reayanîn akc;esiz yemlerin ve yemeklerin ve koc;:i1arîn ve baragirlerin ve
kendiilerin
meccânen islihdam olunmaya lâkin hizmelleri mukabelesinde birer araba odun
ve birer araba otluk vireler kariyesi mesafe-i ba'îdede ve yahuct• odun ve otluk
getilrmege iktidari olmayan reayadan bir araba odun ic;iln on beş penez ve bir
araba otluk ic;iln yigirmi beş penez alina ayruk nesne alînmaya ve ilmena ve
beyler
ve zuama vc erbâb-î timar olanlar reayalarîn silrilb ve c;ayîrlarun bic;dirilbD
taşidub yigdirdîkdan sonra otluk ic;iln tekrar akc;elerin almayalar ve otluk!arin dahi almayalar c;ayirlarun bic;dirilb yîgdîrdîklarî kifâyet

1. efort penez alina ve bid'ati hanazîrin yîlî

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Este vorba de preluarea dării florinului (forintad6) care era
iobag.
4 Subdiviziune a florinului care valora jumătate de akc;e.
; In text scris yahuz cu
" Barkan, op. cit„ p. 322 citeşte zikrolunan.
7
Barkan, op. cit„ citeşte fil.
8 Şters pc microfilm.
9 La Ilarkan bictirilp.
3
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18. ider alursa ehl-i hiikiim men' eyleye ve oşiirleri hususunda
19. akreb bazara iletmek kanun-î padişahi olmagîn akreb
20. bazara iledeler elbetde filan mahalle getiir diyii teklif
21. olunmaya reaya dahi tazyîk olunmaya ve âdet-i agnâmlarî ic;iln
fila- :J cadru 98
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I!.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

her yigirmi re's koyundan padişah-î âlempenah hazretlerine bir koyun
ve emrlo diyii alînugeliib koyun alînmak enfa olmagîn defter-i cedîde
kayd olund.r yiginniye yetişmeyen konyunda koyun başîna ilcer penez
alîndukdan sonra bir siiril koyunda kac; c;oban olursa c;o(ban) 11
başîna koşare12 diyii bir koyun ve emr cern eyleyen kimesneler kendilyic;iln
kîrallarî zamanînda alîgelmegin yine alina ziyade almayalar koyu(nlarî nekadar)' 3
olursa olsun koşare c;oban başîna dîr ana i'tibar olunmuş(dîr) 14
siiril olmayub yanînda dutanîn yigirmi yanînda dutanin yigirmi otuz koyunî
olub evi
yanînda yG.riiyiib silriiyi itmeyiib padişah-î alempenah ic;iln yigi(rmi) 15
koyunda bir koyun alînur yigirmiye yetişmese koyun başîna tii;er penez alînur
koşare alînmaz cebren almak isteler ise ehl-i hiikm olanlar men' eyleyeler
aldîrmiyalar ve bellutluga giden hanâzîrîn yigirmisinden kîrallarî zamaninda
birer re's ve emir alînurimişl& ammâ şol mahalde alînurimiş kî bellutluk kîralun ola mezk:Ur yerler
navas-sî hG.mayuna kayd olunmuşdîr <;akovo dagi 17 gibi ve Bogc;a 18 deglarî
ve Siphel19 nâm
mezre'ada olan bellutluk gibi ve Berin20 ve Cerin 21 daglarinda ve bu asil
mahallerde ki
defter-i cedide kayid olunmuşdir anin gibilerden resm-i otlaklarîn
zabt idiib alalar "ltilâyet-i Lipve'nin ba'zî yerlerde baglarî olub kîrallarî
zamaninda dokuzda bir oşiirlerin virdiiginden sonra oligeldG.giini beyan
iaer ba'zî karyeler ve varoşlar oşr-i şirelerin edâ eyledikden sonra kîrallarî
zamanînda kendG.ler
ahar karyede olub baglarînî bozmaga gelen kimesneler sahib-i arza ako22 diyii
bag başîna sekiz
kile arpa viregeldikleri ecilden yine oyle vireler diyii kaydolunmişdir defter-i
cedidde

1o La Barkan apare lectura emir cu semn de întrebare. Poate avea sensul
de vakîya, hadise.
11 Şters pe microfilm.
12 Este vorba de o dare pusă pe stină, căci cuvintul românesc căşare, care
derivă din forma latinească casearia, înseamnă stîni\, cf. T. Papahagi, op. cit„
p. 279.
ia Şters pe microfilm.
14 Şters pe microfilm.
1~ Şters pe microfilm.
1e Barkan citeşte alînurmîş.
17 Este vorba de localitatea Ciacov·a din judeţul Timiş.
18 Este vorba de localitatea Bocşa Română din judeţul Caraş-Severin.
19 Este vorba de localitatea Jebel (numită odinioară şi Szephely) din judeţul
Timiş.
20

Berini (numită odinioară şi Temesbereny) în judeţul Timiş.
21 Este vorba de localitatea azi dispărută Cseri, Chery (probabil Cireşul), cf.
B. Milleker, Delmagyarorszcig foldrajza a kozepkorban, Timişoara, 1914, p. 148.
22 Cf. comentariul nostru asupra naturii acestei dări.
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fila 4 cadru 98

1. ma'lumdur ve zikrolan kariyelere muttasîl ba'zî kariyeler vardîr anlar

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

ako
virmeyi.ib kadim bud eyamadan23
sînurlarî mi.işâ' ve mi.işterek iken oşr-i şirelerin virdi.ikden sonra ako arpa
virmcyi.ib ancak oşiirden hasîl olan
şire sahib-i arz bey' eylemek iderse bazara iletmesine ve fu~î lâzîm oldukda
ihzarîna ve fu~ularîna
ve fu~ularî termîmine hizmet idegeldi.igi sebebden ako arpasîn vire regelmedikleri ecilden virmeyeler diyi.i kaydolundî lâkin
ibtidâdan bir def'a fu~î virdi.ikden sonra sahib-i arz olan kimesne oşr-i şiresin
fuc;usî ile bile bey' eylese
tekrar sene-i âtiyede fuc;î virmezler taleb olunmayub sahib-i arz kim ise oşri.i
ic;i.in fu~îyî kendi.i akc;esiyle alînugelmegin
yine oyle kaydolundî ammâ sahib oldugi fuc;unîn dibi24 kemâkân yine ol
fu~uyi diyab itdenler ideler
ako diyi.i virdi.iklerin baglarî kendi.i sînurlari ilzerinde olmayub âhar karyede
baglarî olanlar viregelmişdir
baglarî kendi.i sînurlarînda olanlar oşi.irden gayri nesne virmezler viregebnedikleri ecilden yine ăyle kayd
olundî ve resm-i 'ârus dahi mi.isli.imanlarden bâkire i~iln altmîş akc;e ve seyyibe
ic;i.in otuz akc;e alina
kefereden bâkire ic;i.in otuz akc;e dul 'avret i~i.in on beş akc;e alina iki penez
bir akc;e hisabî i.izere
alalar ve şiresi olmayan karyeler ahar yerlerden fuc;i ile şire getirilb satlar
sahib-i arza puc;tine 25 diyi.i
bi.iyi.ik fucîdan onbeş akc;e vireler ki.ic;i.ik fucîdan yedi akc;e viregelmişler yine
oyle
kayd olundî ammâ kendi.i eger evlerinde i<;mek i<;i.in getirilb satmayalar nesne
alînmaz virmeyeler ammâ şoyle ki bir mîkdarîn
i<;inden bey' eyleye bir mîkdarîn ic;eler puc;tine'yi virirler ve beylerbeyi adamlarî
mirilivâlar ve zu'ama
ve erbâb-i timar olanlar reayalarîna cebren evler yapdîrmayalar reaya sipahilerine oşilr r6sumlarîn edâ eyledikden
sonra bî-vecih hizmetlendirmeyeler ve reayalarina cebren tereke ekdirmege ehl-i
hi.ikm olanlar komayalar
ve Lipve ve Tamşvar sancaklarinin ki.illî ve cilz'i âdet-i agnâmlari miriye zabtolunub ammâ Arad
<;;enad sancaklarinin ki nehr-i Morişin Cite yakasînda diger harbi kal'alare
karib olmagla zapti
'asîr olmagîn sipahiye mahsul kaydolundi
23

La Barkan kadim ... yamdan.
La Barkan transcrierea cu caractere arabe.
25
Adică putină. Prezenţa acestui cuvînt românesc într-un text otoman cu
caracter juridic demonstrează faptul că era o expresie folosită curent de populaţia
24

românească.
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Traducere
Kanunnameul raialelor din livaua Lipova
Data 1554

Doarece după legile vechi, raialele vilayetului Lipova au dat regelui din
trecut şi pînă acum cite un florin unguresc de casă care valorează cite 100 de
denari (penz) în fiecare an în ziua de sfîntul Dwnitru care este cunoscută in turceşte sub numele de vremea aducerii berbecilor la turmele de oi, tot aşa ele să-l
plătească din nou. Şi s-a înregistrat ca la 100 de denari (penz) să nu se ia mai
mult de 6 denari (penz): să dea cite doi denari (penz), darea casei zicînd că-i
pentru fisc, cite doi denari (penz) eminului şi cite 2 denari (penz) kiatibului şi
mai mult ele să nu dea.
Dar fie că într-o casă stă o raia, fie că se află la un loc ciţiva fii împreună cu
părinţii lor, fie ciţiva fraţi care-şi ţin laolaltă bucatele, grinele şi mărfurile, ei să
nu fie luaţi în parte ci să fie socotiţi la un loc. De îndată ei să dea 1 florin
unguresc. Sint însă fraţi, fii şi taţi care se află înlăuntrul acelei case unde fiecare în parte îşi ţine bucatele, grînele şi mărfurile, de la fiecare in parte să se
ia 106 denari (penz) ca haraci. Să nu se folosească faptul că ei spun: „noi toţi
stăm într-o singură casă. Nefiind fii sau fraţi, fiind străini şi de la aceştia să
se ia gizia. Nu ajută faptul că ei spun: „bucatele şi grînele sînt la un loc".
Deoarece sint străini să se ia (gizia).
Şi să se dea 100 de denari (penz) ispenge pentru acea casă care dă măriei sale
padişahului lumii un florin. A fost înregistrat în defter spunîndu-se că, deoarece
plăteau în trecut şi pînă acum cei o sută de denari (penz) susnumiţi drept ispenge
dintre care 50 de denari (penz) la Sf. Dumitru şi 50 de denari (penz) la Sf.
Gheorghe, tot astfel să-i plătească din nou.
Şi droarece obişnuiau să dea a zecea parte din griu şi din alte grîne, din toate
grînele ce cresc pe pămînt şi a noua parte din must, s-a înregistrat astfel ca
(să se dea) din nou.
Şi ca zeciuală pentru stupi să se ia un stup la zece stupi. Dacă numărul stupilor
nu ajunge la zece să se ia de fiecare stup cite 4 denari (penz) care se socotesc
la 2 ak!;e.
Şi de la porcul necurat care trece de un an să se ia cite 4 denari (penz) şi de
la cel care nu a împlinit încă anul să nu se ia nimic. Dar cind se ajunge cu
acel porc la unele locuri cu ghindă care au fost înregistrate să se ia de la
acesta din nou cind va sosi cite doi denari (penz). Nu se ia în consideraţie declaraţia (celui care-l mină) că: „eu i-am dat (bani) spahiului". Să dea pentru
că au minat (porcii) in jurul satului dat spahiului. Dacă ghinda se află în hotarele satului acestuia, (spahiului) să .se dea cite 4 denari (penz). Să nu se mai
dea acei doi denari (penz). Dar dacă ghinda se află în alt hotar să se dea cite
doi denari (penz).
Şi după ce în urma sentinţei cadiului s-a ajuns să se plătească amenzi să se ia
100 de ak!;e de la omul de rînd, 50 de ak!;e de la preot şi mai mult să nu se ia.
cei care trebuie pedepsiţi aspru şi executaţi să nu se mai ia nici un ban
De
şi să li se aplice pe de-a-ntregul pedeapsa cea mai aspră.
Să nu fie folosite gratis, fără bani raialele, nutreţul, bucatele, trăsurile şi caii
lor. Dar în schimbul slujbelor lor să dea cite un car cu lemne şi cite un car cu
fin. Dar dacă satul se află la mare depărtare sau dacă raiaua nu este în stare să-şi
aducă lemne şi fin să se ia de la raia cite 15 denari (penz) pentru un car cu lemne
şi cite 25 de denari pentru un car cu fin. Să nu se încaseze nimic altceva. Şi cei
care sînt emini şi bei şi zaimi şi stăpîni de timare şi mină raialele să nu mai ia

1.,

https://biblioteca-digitala.ro

Dominaţia otomană

din

ţinutul

Lipovei

339

din nou bani pentru fîn după ce se cosesc fînaţele şi se adună căpiţele. Şi să
nu ia fin, ci să se mulţumească cu fînaţele cosite şi adunate în căpiţă. Dacă iau
(fîn) oamenii legii să-i împiedice.
Şi în privinţa dijmelor existînd legea padişahului de a le duce la tîrgul cel
mai apropiat, să le ducă la tîrgul cel mai apropiat. Fără îndoială că raiaua să nu
fie silită zicîndu-i-se: „du-le în cutare loc" şi să nu fie asuprită.
Şi pentru darea oilor s-a trecut în defterul cel nou, deoarece este folositor ca,
luîndu-se de la fiecare 20 de capete de oi o oaie pentru măria sa padişahul,
refugiul lumii să se ia oaia zicîndu-se să se ia aşa cum s-a tot luat din trecut
şi pînă acum. Dacă (numărul oilor) nu ajunge la douăzeci, să se ia cite trei
denari (penz) pentru fiecare cap de oaie. Oricîţi ciobani ar fi la o turmă şi fiind
poruncă să-i adune laolaltă să se ia din nou de fiecare cap de cioban, aşa cum
s-a tot luat în vremea regilor pentru ei înşişi cite o oaie numită căşare. Să nu
se ia mai mult. Oricît de multe oi ar fi, căşarea este pusă pe cap de cioban. El
să se socotească.
Neexistînd turmă, cel care ţine în preajma sa douăzeci-treizeci de oi, mînîndu-le
în apropiere de casă, nu are turmă. La douăzeci de oi să se ia o oaie pentru
padişahul, refugiul lumii. Dacă nu sînt douăzeci (de oi) să se ia cite 3 denari
(penz) de cap de oaie. Căşare să nu se ia. Dacă vor să ia cu sila, cei care sînt
oameni ilegii, împiedicînd aceasta să facă (astfel) să nu se ia.
Şi în vremea regilor se luase de la douăzeci de porci care merg la ghindă cite
un porc. Dar se luase în acel loc oare era locul cu ghindă al regelui. Susnumitele
locuri au fost înregistrate ca fiind hass-uri împărăteşti. De la locuri ca acelea care
au fost ocupate ca dealul de la Ciacova şi dealurile Bocşei ca şi ghindăria ce
se află pe cîmpia de la Jebel ca şi dealurile de la Iezvin şi Berini şi de la locurile însemnate care au fost trecute în <lefterul. cel nou să se ia darea păşunatului.
Se spune să se obişnuia în vremea regilor ca după predarea dijmelor să se
clea a noua parte de la viile care se aflau în unele locuri ale vHayetului Lipova.
Este cunoscut faptul că s-a înregistrat în defterul cel nou spunîndu-se că de vreme
ce în timpul regilor după ce anumite tîrguri şi sate dădeau dijma din must,
cei care veniseră din alte sate să culeagă viile fiecare obişnuia să dea stăpînului
părnintului 8 kile de ovăz, numite ako, tot aşa să se dea din nou. Şi sînt unele
sate învecinate cu satele susnumite. Ele nu plătesc ako întrucit au hotare comune
din vremuri îndepărtate. După ce dau dijma din must să nu mai plătească ovăzul
ako. Dar s-a înregistrat, spunîndu-se că dacă stăpînul pămîntului vrea să vîndă
mustul care rămîne din dijmă şi dacă este nevoie de pregătirea şi de ducerea
butoaielor la tîrg raialele să nu dea ovăzul akD deoarece nu l-au dat nici pînă
acum din cauză că au îndeplinit slujba de a drege butoaiele. Dar odată ce s-a dat
de la început butoiul dacă cel care este stăpînul pămîntului vrea să vîndă dijma
din must împreună cu butoiul, în anul următor să nu se ceară şi (raialele) să nu
dea (din nou) butoi. Aşa cum fiecare stăpîn de pămînt a tot cumpărat cu banii lui
butoi pentru dijma din must, s-a înregistrat din nou (ca să se facă) tot aşa. Dar
stăpînul pămîntului avînd fundul butoiului, ei să facă butoiul la fel ca şi înainte.
S-a înregistrat astfel din nou ca să se dea aşa cum au tot dat darea numită
ako cei care, neavînd vii în hotarele satelor lor, erau la cules de vii în alte sate
iar cei care se aflau în hotarele viei să nu dea nimic altceva decît dijma aşa
cum au dat-o pînă acum.
Şi ca dare pentru căsătorie să se ia de la musulmani pentru o fecioară 60 de
akc;e şi 30 de akc;e pentru o femeie divorţată sau văduvă. De la creştini să se ia
30 de akc;e pentru o fecioară şi 15 akc;e pentru o femeie divorţată sau văduvă.
Pentru un akc;e să se ia ca preţ 2 denari (penz).
Şi s-a înregistrat din nou aşa cum se obişnuia să se dea ca satele care, neavind
must îl aduc în butoi şi-l vînd, să dea stăpînului pămîntului 15 akc;e de butoi mare
numit putină şi de butoi mic, 7 akc;e. Dar dacă cineva, aducînd (must) pentru a-l
bea acasă nu-l vinde să nu se ia nimic. Dar dacă bea o parte din băutură şi
vinde o altă parte, atunci să dea putina.
Şi cei care! sini oamenii beilerbeiului, mirlivalelor, zaimii şi timarioţii să nu silească raialele să le ridice case şi după ce au plătit spahiilor dijmele şi dările,
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raialele să nu fie folosite fără motiv la alte munci. Şi cei care sint oamenii legii
să nu le pună cu sila pe raiale să semene.
Şi toate dările din oi ale sangeacurilor Lipova şi Timişoara au intrat în stăpinirea
fiscului. Dar deoarece sint greu de păzit cetăţile din sangeacurile Arad şi Cenad
care se află de partea cealaltă a riului Mureş, în apropierea altor cetăţi duşmane,
Yenitul lor s-a înregistrat pe scama spahiului.

DIE EINSETZUNG TURKISCHER HERRSCHAFT IM LIPOV AER GEBIET
IM LICHTE DER GESETZVORSCHRIFT (KANUNNAME) VON 1554
(Z

usam menf assun

g)

Die 1554, kurz nach Besetzung des Lipovaer Gebietes, durch die osmanischen
Behorden aufgestellte Gesetzvorschrift (kanunname) ist eine der wichtigsten Quellen zur Definierung der meisten wirtschaftlich-sozialen Aspekte der osmanischen
Herrschaft im Banate in der zweiten Hălfte des XVI. Jahrhunderts. Wenn wir die
schon vor etlichen Jahren von Omer Li.itfi Barkan veroffentlichte Quelle neulich
herausgeben, so ist es einer richtigen Lekti.ire und Identifizierung einiger banater
Ortsnamen willen. Die vergleichende Untersuchung der Feudal- und Fiskalobliegenheiten der banater Leibeigenen mit den von den ti.irkischen Eroberern eingefi.ihrten Steuern und Abgaben beweist die Anpassungsfăhigkeit des neueingefi.ihrten
Fiskalsystems an die vorwaltenden Verhăltnisse. Das von den Osmanen eingefi.ihrte
Abgabensystem stellt keine wesentliche Anderung der im Lipovaer Gebiete vor
1552 geltenden Feudalbi.irden dar, sondern Obliegenheiten, wie z.B. der Haussteuer, der Zehnt, die Nona, die ako-Aogaben oder der Schafszins, wurden gănz
lich i.ibernommen. Sogar bei Einfi.ihrung neuer, dem osmanischen Fiskalsystem
eigenen Steuern, wurde die ăltere, vorosmanische Fiskalroutine beri.icksichtigt.
Grundsătzliche Anderungen waren nur beim Besitztumsystem des Bodens wie
auch in der Natur der Besitztumsbeziehungen. zu verzeichnen.
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CARANSEBEŞULUI

ELEMENTE COMPONENTE

in cadrul dezvoltării artei militare în orînduirile sclavagistă şi medievală, un rol de seamă în sistemul defensiv l-au jucat fortificaţiile.
Ele îşi accentuează sau îşi diminuează importanţa în funcţie de diferiţi
factori care influenţează direct asupra modului de ducere a luptei.
Vorbind despre importanţa lor, teoreticianul militar Clausewitz evidenţia rolul fortificaţiilor astfel: „raporturile unui asemenea punct faţă
de întregul teritoriu şi apoi faţă de trupele ce luptau în diverse alte părţi
ale ţării, a făcut ca punctele fortificate să capete o însemnătate ce
depăşea pe aceea a zidurilor ior; ele contribuind la ocuparea sau apă
rarea unei ţări, la rezultatul fericit sau nefericit al întregii lupte şi au
devenit ele însele, în acest fel, un mijloc de a fa.ce din ce în ce mai
mult din război un tot coerent" 1 .
Luate în general, la orice tip de fortificaţie, distingem două grupuri de elemente pe care specialiştii le-au numit: elemente exterioare şi
respectiv elemente interioare.
Din grupa elementelor exterioare fac parte toate construcţiile din
afara zidului de incintă ca: ravlinul, opera de corn, şanţuri, escarpe,
gropi, diguri şi altele care aveau menirea de a preîntîmpina şi a întîrzia sau a opri chiar atacul inamicului; iar din grupa elementelor interioare făceau parte construcţiile din interiorul zidului de incintă ca:
fîntîni, cisterne, magazii, depozite, cazărmi, grajduri, pieţe, străzi şi alte
amenajări pentru bunul trai .şi ducerea luptei2.
Dezvoltarea tehnicii militare în domeniul fortificaţiei atrage după
sine crearea de studii în ce priveşte arta de a construi cetăţi, precum şi
modalitatea de a le asalta în vederea cuceririi lor.
Teoreticienii militari precizează că între asediatori şi apărători trebuie să se creeze l\.ll1 echi'libru. Avantajele ~părători'lor trebuiau ianihik1:te
prin mărirea numărului de atacatori, dotarea acestora cu mijloace adecvate pentru distrugerea zidului de incintă sau escaladarea lui.
·in lucrările sale, analizînd aceste probleme, ingineru1 francez mareşalul Sebastien Vauban, specialist în fortificaţii, sublinia: „înainte de a
1

Carol von Clausewitz, Despre război, Ed. militară, Bucureşti, 1965, p. 357.
Gheorghe Anghel, Cetăţi medievale în Transilvania. Ed. Meridiane, Bucu1972, p. :19.

2

re~ti,
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determina numărul magaziilor .şi tăria garnizoanei care trebuie construită,
este necesar a socoti durata unui asediu la care rezistă" 3 • De aici
rezultă că la construirea unei fortificaţii trebuie să se aibă în vedere
anumiţi factori cum ar fi locul şi rolul ce-l are cetatea la asediu ,acest
timp fiind calculat în funcţie de posibilitatea mişcării rezervelor pe direcţia ofensivă a inamicului. Se mai ţine cont la construirea cetăţilor şi
de posibilitatea zonei de a se aproviziona cu alimente, furaje şi forţ:.i
umană necesară atît pentru lucru, cit şi pentru a purta armele în caz de
război.

Referindu-ne la zona oraşului Caransebeş şi a împrejurimilor sale,
castrul roman de la Tibiscum, după părăsirea aureliană îşi diminuează,
din punct de vedere militar, activitatea luîndu-i treptat locul fortificaţi a
de la Caransebeş, care în funcţie de dezvoltarea tehnicii de luptă ~i implicit, legat de aceasta, de modul de ducere a acţiunilor de luptă, se Ya
dezvolta considerabil.
Părăsirea Daciei sub împăratul Aurelianus a marcat scăderea considerabilă a vieţii economice; retragerea armatelor romane a atras după
sine părăsirea castrelor şi implicit a puterii militare, oraşele şi fortificaţiile transformîndu-se treptat în ruine. Cu toate acestea însă populaţia
rămasă s-a folosit încă mult timp de acestea. In cazul nostru săpăturile
arheologice efectuate la Tibiscum au scos în evidenţă că aici viaţa a
pulsat cu aceeaşi intensitate aproape pînă în secolele IV-V e.n., iar în
zidurile castrului au fost construite bordeie .şi apoi locuinţe care au dăi
nuit pînă în secolul XIII e.n. 4 •
Sigur că din punctul de vedere militar scăderea rapidă a importanţei
castrului este explicabilă după anul 271 cum este explicabilă prezenţa
aici a locuitorilor care îşi continuă viaţa economică şi spirituală, adaptîndu-se noilor condiţii de viaţă.
Castrul roman de la Tibiscum îşi încetează activitatea militară nu
numai datorită părăsirii lui de către trupele romane, ci şi datorită
noilor forme de luptă ce impuneau amplasarea foritificaţiilor în locuri
mai greu accesibEe.
Prima informaţie despre prezenţa cetăţii Caransebeşului o avem
din anul 1289 cînd Ladislau Cumanul poposeşte aici 5 • Cetatea Caransebeşului dăinuieşte peste ,ani şi joacă un rol de seamă pînă în anul
1699 cînd la 26 ianuarie, prin pacea de la Carlovăţ, se hotăreşte ca cetă
ţile dintre Mureş şi Tisa să fie demolate, activitate ce începe abia în
anul 1701. Sigur această demolare s-a desfăşurat foaPte încet deoarece
despre prezenţa cetăţii Sebeşului se mai face amintire în anul 1716 şi
pentru ultima dată în anul 1723. Se mai punea problema refortificării ei,
3

M. Carnot, Anweisung zur Vertheidigung der Festungen, Stuttgart 1820,

p. 47.
4
Informaţie primită de la prof. Florin Medeleţ căruia ii mulţumim şi cu
acest prilej.
5
A. Ghidiu şi Iosif Bălan, Monografia oraşului Caransebeş, Caransebeş,
1909, p. 3.
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dar în anul 1739 se abandonează orice plan de refacere şi astfel cetatea
„a devenit o grămadă de ruine, mărturie veşnică despre
gloria timpurilor apuse"s.
In cele ce urmează nu ne-am propus să descriem etapele de construire sau rolul ce l-a jucat ceitatea C1aransebeşului în decursul existenţei sale, ci să localizăm ultima formă a construcţiei. Documentele istorice
consemnează cu rigurozitate strădania conducătorilor de a fortifica cetatea şi aceasta se materializează imediat ce au loc mari mutaţii în dezvolitarea armamentului de foc.
Prima fază de construcţie a cetăţii trebuie să fi fost de gen palisadă
care ulterior este înlocuită cu o cetate de piatră, care datorită rolului
ei din ce în ce mai important devine un punct fortifrcat de mare înCaransebeşului

semnă1ate.

Avîndu-6e în vedere faptul că actualul oraş este construit pe locul
unde a fost cetatea odinioară, a devenit grea posibilitatea de a efectua
săpături arheologice sistematice din care să se poată concluziona etapele
construirii ei.
In secolul al XVI-lea Italia a avut o epocă de maximă influenţă
în Europa, deoarece Renaşterea italiană îşi punea amprenta binefăcă
toare asupra ţărilor intrate în uitare, din punctul de vedere al culturii
luată sub toate aspectele.
Avînd în vedere problemele de a căror analiză şi descriere ne ocupăm, vom sublinia că Renaşterea italiană a influenţat şi determinat apoi
şi dezvolt-area artei militare în ţările influente. Evidenţiem aceasta prin
prezenţa în armata habsburgică atît a mercenarilor italieni, cit şi a unor
ofiţeri iscusiţi cărora li se .încredinţează chiar funcţii de mare răspun
dere în armart:ă şi statul austria'C. Era firesc deci ca din ace'astă cauză
şi modul de a se duce lupta, dotarea <::u armament a trupei şi construirea
de fortificaţii să fie influenţate de ştiinţa militară italiană şi această
influenţă se va simţi mult timp, pînă cînd, datorită dezvoltării vemiginoase a artei de a purta războiul, se vor lua noi măsuri de adaptare, de
transformare a armatei, a asigurării ei cu tehnică şi armament corespunzător noii dezvoltări.
Datorită conjuncturii politice, dar mai ales faptului că ochii Austriei
erau îndreptaţi spre Ren·aşterea italiană care influenţează mult şi în
toate domeniile de activitate nobilimea austriacă, se adoptă, mai peste
tot, sistemul italian vechi de fortificaţie, sistem ce se caracteriza prin
bastioane formate din linii drepte, avînd forma unei pene sau a unui
romb 7 • Şi fiindcă s--a intrat în citeva noţiuni specifice, să vedem care
sînt elementele componente ale unei fortificaţii.
Fortificaţia după 1.5istemul italian vechi este o îmbinare de bastioane
şi curtine. Bastionul este o construcţie poligon 1 ală cu patru laturi, destinat luptei şi în mod deosebit pentru piesele de artilerie. Ele constiu Patriciu Drăgălina, Din istoria Banatului Severin, partea a 111...a, Caran1902, p. 66.
7 Gh. Anghc>l, op. cit. p. 110.
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tuiau puternice puncte de foc deoarece erau prevăzute în partea lor s.ucu terase unde se instalau piesele de artilerie şi luptătorii.
Pentru a se putea ajunge la aceste platforme, pe partea interioară a
zidului de incintă se construiau rampe de acces. In subsolul platformelor
erau amenajate magazii pentru depozitarea pulberii şi a ghiulelelor, dar
în acelaşi timp aceste spaţii erau amenajate şi pentru ducerea luptei.
De pe laturile feţelor se trăgea foc la mare distanţă iar flancurile aveau
menirea să apere şanţul din faţa zidului ce lega două bastioane curtina6 • Ba.."'tioanele împreună ou curtina formau incinta saru corpul
perioară

cetăţii 9 •

De jur-împrejurul cetăţii se săpa un şanţ ce putea fi umplut cu
sau putea fi sec. Adîndmea, lăţimea şi unghiul taluzului constituiau
un adevămt obstacol pentru atacatori.
Pentru a nu fi prea vulnerabilă curtina, în faţa şanţului acesteia,
se amenajau platforme triunghiulare numite raveline, care aveau menirea să adăpostească piesele de artilerie. Ravelinul era construit mai jos
decît zidul cetăţii, în aşa fel ca să se poată executa foc pe deasupra lui.
O altă anexă a cetăţii, menită să contribuie la apărarea unui bastion, era aşa-numita operă de corn (Hornwerk) care de regulă se construia pe direcţi1a cea mai probabilă de înaintare a inamicului. Opera de
corn era un front bastionat care cuprindea două semibastioane, o curtină şi un rave1in împins în faţa şanţului principal şi protejat de fiecare
parte, de linia dreaptă a ravelinului, care erau dispuse în aşa fel în raport cu feţele bastioanelor incintei, incit să fie în întregime flancate
de focul lor 10 •
Această anexă, cu cîteva modificări specifice, a fost adoptată, aşa
cum vom vedea în continuare, şi la cetatea Caransebeşului.
In ceea ce priveşte localizarea cetăţii Caransebeşului mulţi cercetători au încercat să o facă, dar insuficienta documentaţie i-a determinat
să o <realizeze destul de defootos. Nru ne-am propus, în oole ce urmează,
să comentăm părerile loc şi de aceea vom trece dkect la analiza proapă

pusă.

La întocmirea prezentului material ne-am folosit de documentaţia
de la Viena de căpi·tanul ~rica 11 , a fotografiilor aduse în anul
1932 de farmacistul Edgar Muller de la Arhivele de război din Viena
şi de harta oraşului Caransebeş din anul 1827. Aceste surse au fost completate cu recunoaşterile şi măsurătorile făcute de noi în teren.
Spre deosebire de alte fortificaţii medievale, cetatea Caransebeşu
lui a fost ampl·asată pe un teren înconjurat de mlaştini alimentate în
permanenţă de ape ce drenau împrejurimile.
In partea de est era albia Canalului morilor iar spre vest curgea
o alta apă. Aceasta din urmă se găseşte consemnată, fără nume, pe harta
trimisă

8
9

Curtina constituie zidul

cetăţii

care

uneşte două

bastioane.

K. Marx şi Fr. Engels, Opere, vol. 14, Bucureşti, 1963, p. 350.
10 Ibidem p. 359.
11

„Foaie

Diecezană".

Caransebeş,

an

VII Nr.
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din anul 1827 din care rezultă că ea pornea din dîmbul ce era situat
între actualele străzi Muntele Mic, Retezat şi Cimitirului, curgea în
strada PotocuJ.ui, trecea pe sub un pod în strada Retezat şi de aici,
printre grădinile situate între străzile Potocului şi Muntele Mic pînă
dincolo de strada Trai,an Doda unde se aduna într-o baltă ce se întindea între străzile Potocului, Traian Doda, Muntele Mic şi Cetăţii, ca
apoi de aici să se scurgă în ogaşul Potocului, acolo unde acesta taie
capătri.11 străzii Potocului. Această baltă mci_i primea încă o scurgere de
apă care pornea din marginea cea mai de sus a străzii Retezat. Alte bălţi
mai erau situate înapoia cazărmii din parcul oraşului, bălţi ce purtau
denumirea de „bălţile de după cazarmă" ele fiind secate cu prilejul
constI'uirii, în anul 1908, a liniei ferate Caransebeş-Haţeg.
Forma cetăţii Caransebeşului ia fost mult comentată şi descrisă în
diverse publicaţii, după bunul plac al autorului care căuta să-i dea o
formă mult imaginară.
Vom stărui numai asupra a două descrieri. In primul rînd asupra
descrierii ce o fac Bă}an şi Ghidiu în lucrarea despre care am mai
amintit1 2 şi Dr. Petru Rezuş în lucrarea sa „Antichităţi Caransebeşene"l 3 •
Cu toate că aceşti neobosiţi cercetători au avut la îndemînă un vast
material documentar de care s-au folosit pentru descrierea cetăţii, la
efectuarea planului ei, cad supuşi imaginaţiei şi înlăturînd toate concepţiile ştiinţifice legate de arta de a construi fortificaţii, întemeiază forme
noi ce duc la erori şi stau 1În contradicţie cu realitatea (fig. 1).
Din studiul documentelor care ne-au srtat la dis.poziţie rezultă că cetatea Caransebeşului avea forma unui poligon cu cinci bastioane numite
Arhiducal, Transilvania, Regal, Imperial şi Orşova.
Bastionul Imperial era situat în colţul străzii Reten.t cu strada Romanilor, zidul continua prin grădinile caselor dinspre est ale străzii
Romanilor, pe marginea oraşului. Cam la mijlocul distan\ei dintre strada
Retezat şi Traian Doda, în intervalele din afară ale 'itrăzii Romanilor
se găsesc urmele bastionului Orşovei, o ridicătură foarte vizibilă şi care
păstrează Jn întregime forma avută anterior. Curtina dintre aceste bastio:ane este mai scurtă. De la bastionul Orşovei zidul continuă pe sub
strada Romanilor, trece colţul acestei străzi cu strada Traian Doda şi
la mijlocul intervalului dintre strada Traian Doda şi Cetăţii, chiar în
strada Romanilor, era situat bastionul Transilvaniei. 1n mijlocul acestei
străzi, cam la jumătatea distanţei dintre strada Cetăţii şi Traian Doda,
se găsea bastionul Arhiducal. De aici zidul cetăţii pornea prin curţile
şi grădinile dinapoia şirurilor de case dispuse în strada Potocului, traversează strada Traian Doda, continuă pînă la colţJul străzii Potocului cu
strada Retezat, unde se găsea bastionuJ Regal. De la bastionul Regal
zidul cetăţii urmează actuala stradă Retezat în lungul ei pînă la bastio12
13

A. Ghidiu şi I. Bălan, op. cit., p. 283-286.
Altarul Banatului. Caransebeş, an. I Nr. 3-4/1944 p. 109-llî.
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Fig. 1. Planul cetăţii
Le plan du forţ de

Caransebeşului după Ghidiu şi Bălan şi Dr. P. Răzuş.
Caransebeş apres Ghidiu et Bălan et Dr. P. Răzuş.

nul Imperial. (fig .. 2). Din această latură, la 7 septembrie 1966 .s-a dezvelit în grădina proprietarului Cîrpanu, cu ocazia construirii unui bloc
de locuinţe, o porţiune de zid lungă de 20 m. construit din piatră de rîu
legată cu mortar, zid ce avea înălţimea de 177 cm şi o lăţime de 130 cm.
(fig. 3). Asupra racestui zid s-au purtat mari discuţii crezîndu-se că ar
fi de origine romană. La confruntarea lui· cu planul cetăţii şi a omşului
s-a darificat definitiv originea lui medievală! 4 •
In funcţie de teren în faţa zidurilor cetăţii se săpa un şanţ de apă
rare care prin lăţimea şi adîndmea lui îngreuDa apropierea atacatorilor
de zidul de incintă. In tehnica de construire a fortificaţiilor şi în funcţie
de posibilităţile ce le oferea terenul, şanţurile din faţa zidurilor cetăţii
puteau fi seci sau pline cu apă. De la caz la caz, apa din şanţuri putea
" 2rcci;:[1ri 1wcesare în „Flamura".

Tie!'iiţa,

Seria II. An. I, Nr. 18.119G8.
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2. Planul cetăţii Caransebeşului suprapus pe planul actual al oraşului.
Le plan du fort de Caransebeş superpose avec le plan actuel de la ville.

Fig. 3. Porţiune din zidul cetăţii Caransebeşului cuprinsii între bastioanele Regal şi Imperial.
La portion du. mur du fort Caransebeş ricaise entn le basrions „Regal" et „Imperial"
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să fie mereu alimentată şi deci aceasta să fie curgătoare, sau putea fi
stătătoare fără a avea o scurgere.
Cetatea Caransebeşului urma fidel arta construcţiei fortificaţiilor
şi

de jur-împrejurul zidurilor ei s-a săpat un şanţ lat de 12 m în faţa
bastiaanelor şi pină .la 32 m în faţa curtinelor.
Planul fortificaţiei Caransebeşului ne prezintă la legendă explicaţia
că şanţul cetăţii era sec. Există .însă lucrări în care ni se face o desicriere
a cetăţii, în care .şanţul înconjurător era plin cu apă 1 5.
Cetatea avea două porţi numite în documente Poarta Ardealului
şi Poarta Orşovei. In urma cercetărilor efectuate pe teren s-a ajuns la
părerea că poarta .AJrdea)lului putea fi la mijlocul distanţei dintre bastionul Transilvaniei şi Arhiducal şi cam în centrul suprafeţei cuprinse
între actualele străzi Romanilor, Potocului, Traian Doda şi Cetăţii, iar
poarta Orşovei era situată între bastionul Imperial şi Regal, cam la
jumătate, pe strada Retezat intre strada Potocului şi Romanilor. Prezenţa bastioanelor, a porţilor fortificate, precum şi a artileriei în cetate
ne este dtaită suge'Sltiv şi de sigil\.l:l oina.işulrui Oarainsebeş din anul 1503 (fig. 4).
Din analiza siJgilliiului acezulită pnezenţia pOlr'ţifo!r, a trummHorr· iarr ghiulelele,
destul de multe la număr, reprezentau pute.rea de foc în piese de artilerie.
Tot din analiza sigiliu1ui rezultă că cetatea era situată pe un loc deluros,
acoperit cu păduri şi scăldat de ape. Şi mai mult că era o cetate regească
construită împotriva 'pericolului otoman, aceasta rezultînd din faptul că
dintr-un nor iese un braţ ce ţine un steag şi o sabie în vîrful căreia este
înfipt un cap de turc.
Am arătat la început că spaţiul dintre două bastioane se numeşte
curtină şi că pentru protejarea ei se construiau în faţa fiecăreia un
ravelin. Ravelinul nu este altceva <lecit o întăritură triunghiulară construită în faţa curtinei pentru protejarea flancurilor bastioanelor şi a
curtinei din faţa căreia a fost construit.
Şi la cetatea Caransebeşului au fost construite raveline dispuse după
cum urmează: între bastioanele Orşovei şi Imperial se găsea un ravelin
situat prin grădinile dinapoia străzii Romanilor unde aceasta se întretaie
cu strada Retezat. Al doilea ravelin era situat în grădinile dinapoia
străzii Romanilor, în apropiere de staţia de transformare a curentului
electric. Al treilea ravelin se găsea situat între bastionul Transilvaniei
şi Arhiducal cu vîrful pe strada Cetăţii, la jumătatea distanţei dintre
strada Romanilor şi Potocului. Al patrulea ravelin se găsea situat cu
vîrf1Ul la întretăierea străzii Traian Doda cu strada 28 Martie şi în sfî'rşit
al cindlea ravelin se găsea situat în spaţiul format de străzile Potocului,
Muntele Mic, Romanilor 9i Retezat, orientat cu virful .spre întretăierea
străzii Potocului cu Muntele Mic.
Bastionul Imperial era pro.tejat de un apendice oaire în tehnica fortificaţiilor se numeşte „opera de corn" situat de-a .lungul străzii Romanilor şi care ajungea pînă la întretăierea străzii Romanilor cu strada
15

Gh. Anghel, Op. cit„ p. 102.
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Fig. 4. Sigiliul oraşului Caransebeş din anul 1503.
Le cachet de la ville de Caransebeş 1503.

Muntele Mic. Această fortificaţie era adăugată la bastionul Imperial deoarece acesta era expus mai întîi invaziei otomane.
Din studiul documentelor rezultă că cetăţii Sebeşului mai aparţi
neau şi alte constru1 cţii de apărare menite să protejeze cetatea. Spre nord
se găsea un şanţ exterior orientat spre actuala stradă a Scînteii1n. Un
şanţ asemănător se găsea în faţa bastionului Orşovei dar era mult
împins spre Deal1Ul Crucii. Inspire V'e'St, către actualul oraş, se aflau încă
patru întărituri de pază (Verhanung der Postirung) iar spre est, pe platou, erau patru săpături de pămînt aşezate între ele în unghi.
Tot în afară de cetate se mai găsea o fortificaţie pe locul ocupat
astăzi de cazarma din spatele paricului ca:re pe harta din anul 1690 şi pe
16 Urmele acestui
lui !3i Romanilor.

şanţ

se mai pot vedea
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cea din anul 1718 este consemnată ca o fortificaţie numită „Alt Karansebes rasirat" 17 •
Elemente fortificate ·înaintate ale cetăţii erau situate unul la colţui
dintre străzile Scînteii şi Traian Doda, altul se găsea în faţa actualei
biserici romano-catolice, !iar al treilea era situat la nord-vest de acesta
şi în sfirşit al patrulea era situat în faţa actualului parc al
oraşului1 8 •
Aceste posturi înaintate 1şi vor dezveli tainele .cu ocazia modernizării oraşului, ciil!d pe aceste loouiri se vor face săpărburi ,pentru fundaţia noilor
edificii.
In continuare, ne propunem analiza elementelor interioare ale cetăţii Caransebeşului şi looa.'lizarea lor pe actualul plan al oraşului. La
baza acestui studiu a stat „Planul Caransebeşului cum este fortificat în
prezent" plan adus de la Arhivele de război din Viena.
Din lectura legendei ,planu lui mai sus amintit rerultă că cetatea
Caransebeşului avea următoarele elemente interioare:
1

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Piaţa de arme;
Imprejmuirea veche;
Corpul de gardă;
Cazărmi;

Magazia de provizii;
Arsenia'1ul;
Locuinţa comandantului;
Turnuri puternice;
Q. Opera de corn;
R. Grajdurile şi cazărmile cavaleriei.

Cu toate că bastioanele şi porţile cetăţii fac parte tot din elementele
interioare ale fortificaţiei şi sînt cons:emoote pe planul la care ne referim, nu le-am mai amintit, de descrierea lor ocupîndu-ne mai înainte.
Piaţa de arme. Sub această denumire trebuie să înţelegem un loc
pentru tîrg .sau la nevoie un loc de aduoore pentru armata cetăţii ca
aici !'ă fie pusă „sub arme" şi eventual pentru paradă. Această piaţă era
situată în actualele curţi şi grădini din strada Traian Doda cuprinse
între numerele 62-72.
Imprejmuirea veche. Pe planul adus dP. la Viena, la legendă, aceasta
poartă litera „B" iar în incinta cetăţii se situează în partea de est şi mijloc a cetăţii. Credem că este vorba de fortifiicaţii mai vechi ale cetăţii
care au rămas şi pe mai departe să fie folosite. Aceste împrejmuiiri sint
situate în grădinile imobilelor din strada Romanilor cuprinse între numerele de casă 45-49.
Nu este exclus ca aceasta să fie împrejmuirea castelului cetăţii,
care împrejmuire de altfel este consemnată aproximativ în acelaşi loc
17

Vechi rămăşiţe ale Caransebeşului.
Urmele fortificaţiei au ieşit la iveală cu ocazia
tuate pentru introducerea conductelor pentru apă.
18
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pe o hartă din anul 1690, care ,printre altele prezintă numeroase clădiri
în interiorul cetăţii fără însă a le da lămuriri asupra rolului ce-l aveau.
Despre această împrejmuire mai fac amintire şi alţi cercetători care
consemnează că ar fi nucleul castrului regal din secolele XIII-XIV19 •
Corpul de gardă. Acest edificiu nu necesită prea mulrte explicaţii
deoarece noţiunea este mult intrată în uzul curent al cunoştinţelor noastre,
din caTe cauză menţionăm că el era situat în partea de sud-est a fortificaţiilor mai vechi de a căror descriere ne-am ocupat mai înainte şi este
localizat la întretăierea actualelor edificii din strada Romanilor cu numărul 51 şi cel din strada Traian Doda cu numărul 70.
De asemenea fiecarr:e poartă, în interior, era prevăzută cu cîie un corp
de gardă. Peniru poarta Transilvaniei corpul de gardă era situat în
locul actualelor edificii cu numerele 45 şi 4 7 din strada Traian Doda,
iar pentru poarta Orşovei era situat în locul acwialelor dădiri cu numerele de casă 42 şi 44 din strada Retezat.
Putem concluziona că se găsea un corp de gardă central şi corpuri
de gardă 1a fiecare poartă, ambele fiind subol'donate celui central.
Cazărmile. Nici această denumire nu mai necesită explicaţii. Menţio
năm că pe planul de a cărui descriere ne ooupăim, clăidirile destinate cazărmilor sint însemnate cu litera „D" şi sînt dispu~e pe actuala stradă
Traian Doda cît ţine spaţiul clădirii cu numărul 60 şi un aH grup de trei
cazărmi era situat în partea de sud-est în cetate, ~pre bastionul Transilvaniei, în actuala stradă Traian Doda în locul clădirilor cu numerele
49-51 A.
In ceea oe priveşte puterea armată existentă în cetate ea se ridica
la un număr destul de mare şi aceasta rezultă din numeroasele date carre
ne duc la părerea că acestui loc fortificat i s-a dat o importanţă des1ul
de mare. In primul rînd pe planul cetăţii sint consemnate patru clădiri
ce aveau destinaţia de a adăposti trupe. ln al doilea rînd prez·enţa armamentului şi în special cel de ariilerr·ie atmge atenţia că acesta trebuia
manevrat de efective.
Ne folosim, pentru a întări afirmaţia făcută, de descrierea ce a
fă.cut-o croni'carul turc Silahdar Findikili Mehmed Aga cu privire la
capturile făcute în cetatea Sebeşului la 25 septembrie 1695: „şase tunuri
balyemez împodobi1e, două de cite 14 oca'le 20 şi 4 de cîte 11 ocale, 19
turnuri kalonborne, cinci lustruite de cite 7 ocale, cinci de 5 ocale şi nouă
de cite 3 ocale; 10 tunuri şahi- darbzen: patru de 4,50 ocale şi şase de
cîte o oca; opt puşti misket: şapte de cite 200 drhem 21 şi una 300 dremlik;
un tun mare aruncător de fier şi alte două tunuri mari de cite J5 de
ocale" 22 •
rn Gh. Anghel, op. cit„ p. 119.
Unitate de măsură pentru greutăţi egală cu 1,252 Kg.
2.1. Unitate de măsură pentru greutăţi egală cu 0,31 gr.
t'2 M. Gubogiu, Cronici turceşti privind ţările
române. Voi. IT.
RS.P.., Bucureşti, 1974, p. :i2.
20
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Luînd în considerare rnumărul mare de guri de foc de artilerie,
putem să ne facem o părere aproape de realitate şi asupra numărului de
soldaţi necesari pentru mînuirea acestui armament. In aceeaşi cronică se
vorbeşte de aproape 4000 de pedestraşi austrieci ce se găseau în cetatea
Sebeş 2 a. In continuare se face şi o descriere a cetăţii, arătîndu-se că „fiecare colţ al fortăreţei are cite o întindere mare în care pot încăpea cu wşu
rinţă cite 5000 de războinici"24.
Nu putem trece mai departe fără ia sublinia originea acestor soldaţi,
prt:!cum şi gradul lor de instruire şi disciplină.
Există documente care consemnează că în cetatea Caransebeşului în
anul 1604 soldaţii erau în miare parte mercenari. Tot acest document relatează şi raportul nefavorabil stabilit între locuitori şi mercenari, fiind
descris masacrul la care s-au dedat aceşti mercenari împotriva orăşenilor
care, în legitimă apărare, au omo1rît un mereenar ce voia să-i prădeze.
In furia >lor mercenarii, drept răzbunare, s-au dedat la cele mai josnice
acţiuni de jaf şi teroare. De aceşti mercenari, locuitorii cetăţii şi ai oraşu
lui s-au putut scăpa doar prin unire, alungindu-i din cetate25 •
Jafurile mercenarilor nu se limitau numai la locuitorii din cetate şi
oraş ci ele s-au extins şi în satele din jur. Aşa se face că ţăranul Nicolae
Fiat din Buchin şi-a găsit moartea torturat de mercenari atunci cind a
lncercat să-şi apere modesta-i agonisire 26 •
Magazia de provizii. Prin această noţiune trebuie să înţelegem atît
depozitele cu provizii alimentare, cit şi depozitele de armament şi muniţii.

Referindu-se la mag·aziHe de rpulbere, specialiştii militari ai epocii
le-au dat o importanţă deosebită atît în ceea ce priveşte dispunerea, construii·ea şi întreţinerea lor.
In ceea ce priveşte dispunerea acestor magazii unii constructori le
pre\·edeau în mijlocul cetăţii, iar lingă zid, lipite de acesta. In cetatea Caransebeşului magaziile de provizii au fost dispuse lingă zidul cetăţii în partea de vest, în actualele grădini ale caselor din strada Traian
Doda cuprinse între numerele 37-43. Ţinînd cont de scopul şi importanţa lor, magaziilor de provizii li s-a dat o importanţă covîrşitoare.
Stabilind îndatoririle comandantului unei cetăţi Vauban sublinia
printre altele că: „a vizita adeseori magaziile de praf de puşcă şi arsenalele, a-şi face o plăcere din faptul de a o menţine în ordine muniţia,
a ţine lia locurile rezervate ei şi la uscat. Trebuie să te porţi în acestă privinţă sever cu magazionerii respectivi şi să-i observi exact pentru a te
convinge asupna devotamentului lor" 27 • In continuare Vauban arăta că
1

23
21
25

Ibidem, p. 452.
Ibidem, p. 452.

Ioan Bartolomei, O privire fugitivă asupra trecutului
în „Foaie Diecezană" Caransebeş, an 11, Nr. 5/1887.
26

A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei
vol. III, p. 233-240.
M. Carnot, op. cit., p. 273.

Jfomâneşti,
21

oraşului Caransebeş,

https://biblioteca-digitala.ro

şi

Ţării

Cetatea

Caransebeşului

353

între construcţia fortificaţiei şi magaziile de provizii trebuie să existe
un echilibru, un raport direct ce trebuie respectat (raport despre care
am mai vorbit). Avem suficiente date la dispoziţie cu privire la mărimea
depozitelor şi rnlul ce 1-au avut pentru cetatea Caransebeşului, dar ne
vom fo1'osi de consemnarea cronicarului turc, mai sus iamintit, care, printre ialtele, arată ·că, atunci cînd cetatea a fost predată turcifor în magazii
erau: „300 cîntare de pulbere, 80 de lăzi de cartuşe bătute, 10.000 de
felurite bule şi grenade de mînă, 80 de cumbarale mari şi un număr de
coşuri de grenade, cordaje şi cabluri şi hambarele pentru tunuri ... Afară
de aceasta au mai fost găsite 11.000 chile de făină" 2 8. Şi această oonsemnare :credem 1că este suficient de convingătoare în ceea ce priveşte magaziile de provizii, iar cantitatea de armament, pulbere ·şi alimente reliefează puterea armată a cetăţii.
Arsenalul. In lucrările consacmte fortificaţiilor, noţiunea de arsenal
cuprinde toate clădirile destinate pentru confecţionarea şi păstrarea armamentului şi a tehnicii militare, precum şi muniţia folosită de aceasta.
Despre importanţa ce o dădeau specialiştii militari arsenalului am
arătat mai inainte; la fel am subliniat şi cantitatea de armament şi pulbere
ce o avea cetatea de pe Sebeş. Referindu-ne la arsenalul cetăţii Caransebeşului trebuie să 1admitem că a existat aici un atelier de reparat armament şi mai puţin probabil de confecţionare a acestuia. Tot aici se
pregăteau cartuşele şi ghiulelele necesare armamentului de foc şi ascuţirea armamentului alb.
Pe actualul pl an al oraşului, arsenalul cetăţii se poate localiza în
grădinile caselor cu numerele 20 şi 22 de pe strada Potocului [n imediata
apropiere a bastionului Arhiducal.
Locuinţa comandantului. Este bine cunoscut faptul că în tehnica militară română se acorda o importanţă mare
locuinţei
comandantului.
Această preocupare se menţine şi pe mai departe nu ca o moştenire, ci
ca o amploare ce se dădea nobilHor militari ce deţineau şi funcţii de
comandă în armată.
Localizată pe planul actual al oraşului, locuinţa comandantului se
situa pe locul actualelor edificii ce poartă numerele 48 şi 50 din strada
Romanilor şi ero com,pusă din trei dădiri situate în imediata apropiere
a bastionului Orşovei. Menţionăm că, aici cu ocazia unor săpături cu caracter edilitar au fost găsite piese de harnaşament, ceramică, grinzi şi gunoi de grajd. Toate acestea scot în evidenţă şi motivează oarecum destinaţia celor trei clădiri ce compuneau locuinţa comandantului.
Turnuri 1mternice. Cele două turnuri consemnate pe planul cetăţii
cu litera „H" deschid mari discuţii deoarece după părerea noastră ele nu
aparţineau ultimei fortificaţii, ci mai de grabă unei faze mai vechi de
construire. Afinnaţia noastră se bazează pe anumiţi factori de artă militară şi de tehnică a for1ificaţiilor militare.
1

1

2s M. Guboglu, op. cit. p. 452.
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Primul turn se găseşte situat în partea de nord-vest a împrejurimii
vechi notată în plan cu litera „B". Avindu-se în vedere faptul că toate
părerile cercetătorilor se îndreaptă spre ideea că aceasta ar putea fi nucleul castelului regal, turnul lipit de zidul nucleului nu poate fi <lecit
contemporan şi mai mult făcînd corp comun cu acesta.
In ceea ce priveşte al doilea turn el este situat la intrarea în bastionul
Imperial. Din punctul de vedere al construcţiei credem că acest turn
aparţine tot nucleului de care am vorbit mai înainte el fiind un avanpost
al acestuia. Dacă luăm în considerare faptul că pe bastionul Imperial a fost construită şi opera de corn am putea spune că acest turn
ar fi fost conceput ca turn de observare, dar ţinînd cont de locul unde el
a fost amplasat, în mod cu totul izolat de restul construcţiei, răminem
mai de grabă la părerea emisă anterior. Şi mai mult, acest turn luat
ca punct de observare avea un cîmp foarte limitat şi aceasta datorită
tocmai bastionului Imperial în primul rînd şi al operei de corn în al
doilea rind, construcţii care prin prezenţa lor limitau vederea.
Opera de corn. („Hornwerk") In incinta acestui apendice al cetăţii au
fost construite şase cazărmi pentru adăpostirea soldaţilor. Aceste cazărmi
erau situate pe actuala stradă a Romanilor pe o parte şi alta între numerele de casă 8-32 şi respectiv 7-13.
Grajdurile şi cazărmile cavaleriei. ln compunerea armatei cetăţii intra
şi cawl'leria care în sistemul defensiv al fortificaţiilor juca un rol însemnat în executarea contraatacurilor sau în urmărirea inamicului care
renunţa la asediu. Cazărmile soldaţilor şi grajdurile erau construite, ii'
cadrul cetăţii, separat de cele ale infanteriei şi pentru o mai mare· operativitate, în majoritatea cazurilor, cazărmile cavaleriei erau construite
alături de grajduri.
In cadrul cetăţii Caransebeşului, grajdurile şi cazărmile -.:oldaţilor au
fost dispuse, în număr de patru, în l'avlinul din faţa curtinei cuprinsă
între bastionul Arhiducal şi cel Regal, iar pe planul actual al oraşului
Caransebeş erau situate pe strada Traian Doda cuprinzînd spaţiile dintre
edificiile cu numerele 36-46 şi 27 şi 27 A.
O informaţie demnă de luat în seamă este aceea care se referă la
numărul soldaţilor de cavalerie existenţi în cetate, număr care se ridica
la cifra de 500 şi toţi erau echipaţi pentru paza acestei provincii, după
cum arată ofiţerul italian Givan Andrea Gromo care a vizitat şi descris
cetatea 29 • Referirea lui Gromo cu privire la echiparea cavaleriştilor trebuie înţeleasă în sensul că aceşti soldaţi erau dotaţi ou armamentul şi
echipamentul corespunzător şi cu o instrucţie adecvată, ·capabili în orice
moment să execute misiuni de luptă.
In incinta cetăţii pe lingă construcţiile cu caracter strict militar au
fo~t ridicate şi locuinţe. Săpăturile arheologice sau cele cu alt caracter
29 Călători străini

despre
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române, Vol. II, Ed.
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executate în prezent în incinta fostei cetăţi ne-au permis să ajungem
la părere.a că la ·construirea lor un rol de seamă l-a avut ·lemnul. Era
şi firesc aceasta dacă amintim că ne găsim ·Într-o zonă de interferenţă între deal şi munte, unde pădurile au loc preponderent. La părerile noastre
adăugăm şi un fragment din descrierea ofiţerului italian Gromo, care,
cu grad de căpitan, ajunge la curtea lui fon Zapolya, prilej cu care vizitează Trnnsilvania şi Banatul scriind printre altele: „Banatul. Capitala sa
este Caransebeş, un or.aş bine populat ... toate casele sînt de lemn dar
foarte arătoase şi bine înzestrate"3o.
Încă, din sor~eri·le oorntempoirane ou cetaJtea Oall:1a1nsebeşu1ufi. avem
cunoştinţă că existau aici străzi largi şi aliniate. Este demnă de amintit
consemnarea călătorului Sandor Pal care sosind la Caransebeş în mai
1687 din Constantinopol: „a cerut voie să între în cetate, s-a plimbat
dealungul unei străzi a acesteia"3 1 .
In ~lucrarea lor, Bălan şi Ghidiu consemnează o serie de străzi ce
aparţineau oraşului şi cetăţii. Din străzile amintite ca aparţinînd cetăţii,
autorii consemnează strada mare, strada Barbapuia, strada Bănuţa şi
altele pe care autorii neavînd suficientă documentaţie, le fixează cu
rezerve în cetate sau oraş 3 2.
Verdictul dat de tratatele de pace pecetluiesc soarta cetăţii Caran~ebeşului, care este demolată. O descriere a demolării ne este făcută de
însăşi cronicaiii turci: „Astfel după ce şanţul cetăţii a fost umplut, întăriturile ei de afară au fost făcute una cu pămîntul. Apoi, prin săparea
a 30 de tunele, au fost distruse, cu 500 de cîntare de pu:l!bere crenelurile
şi părţi1le nedă1imate ale cetăţii. In sfîrşit, după ·ce s-a dat foc şi clădirilor
din cetate, nu s-a lăsat pe faţa pămîntului nici o urmă din cetatea Sebeş"33. Sigur, descrierea cronicarului turc pare destul de exagerată deoarece şi după anul 1700 se mai aminteşte prezenţa cetăţii 34 •
Ţinînd cont în primul rînd de starea la care a ajuns cetatea Caransebeşului după demolarea ei de către turci şi mai ales de rolul ce--1 avea
din punct de vedere strategic, s-a pus problema refortificării ei.
Un fapt edificator în această direcţie ni-l oferă raportul inginerului
Malherbe care în anul 1695 vizitează cetatea. Raportul inginerului Malherbe relatează o stare de fapt. Trebuie să avem în vedere că în anul
1092 generalul austriac Veterani propune să se refortifice cetatea Caransebeşului iar în anul următor dă din fondurile sale suma de 600 de florini pentru acest scop.
30

31

Ibidem. p. 329.

Ioachim Miloia
martie 1931 p. 4:J.
·

Căvăranul

în

evul mediu,

în AnB, An IV, ianuarie-

32 A. Ghidiu şi I. Bălan, op. cit., p. 287-289.
aa M. Guboglu, op. cit., p. 453.
:M 0
T)răgălina, op. cit„ p. 66.
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Lucrările de refortificare încep în timp ce ostilităţile austro--0tomane erau in toi şi pentru a nu se stînjeni munca la cetate, Veterani desfăşoară o serie de manevre tactice menite să-i întîrzie pe turci. Apogeul
acţiunilor lui Veterani are loc în anul 1695 cînd se desfăşoară lupta de
la Lugoj unde bravul general îşi găseşte sfîrşitul.
In urma acestei lupte, drumul spre Caransebeş este deschis şi astfel cetatea cade în mîinHe otomanilor fără a putea opune nici o rezistenţă.

Este deci firesc să admitem observaţiile critice făcute de inginerul
Malherbe deoarece el o descrie în urma vizitei făcute în luna octombrie
1695 cînd cetatea Caransebeşului era în curs de reconstrucţie şi deci
punctele vulnerabile, grămezile de pămînt ce uşurau apropierea mascată
a inamicului de ziduri şi celelalte aspecte negative ce le-a sesizat, urmau
să fie înlăturate, lucru ce nu a mai putut fi posibil datorită ocupării ei
de către otomani. Raportul inginerului Malherbe nu oglindeşte starea
fortificaţiei Caransebeşului în apogeul ei, ci în momentul cînd era în
reconstrucţie, ba mai mult, în momentul cînd turcii au început demolarea ei. Cu toate acestea raportul ne aduce mai multe informaţii care
împreună cu alte documente ne ajută să întregim fortificaţia, să-i stabilim elementele componente chiar dacă acestea erau în curs de reconstruire. Şi dacă la acest raport mai adăugăm şi pasajul din cronica turcească, la care ne-am referit mai înainte, ajungem la părerea, cu toate
exagerările făcute, că cetatea Caransebeşului a fost demol,ată aşa cum .:iu
prevăzut tratate-le de pace.
Avem la dispoziţie însă o fotocopie făcută după originalul ce se
găseşte la Arhivele de război din Viena intitulată: „Planul regiunii Caransebeş alăturind un proiect cum s-ar putea fortifica serios această
localitate (1717)". Această schemă este compusă din două părţi. Prima
parte prezintă ruinele fostei cetăţi a Caransebeşului, iar a doua parte este
identică cu prima dar peste ruine a fost suprapusă o vignetă cu planul
fortificării propuse. Din aceste scheme rezultă starea de ruină a fortificaţiei. Cele două planşe aduc însă şi anumite elemente noi. In primul rînd,
ne prezintă cîteva fortificaţii exterioare ale vechii cetăţi, despre care am
vorbit şi le-am 1ocalizat la momentul potrivit. In al doilea rînd, face o
precizare mai concretă a drumurilor ce plecau din fosta cetate. Şi în
sfîrşit se prezintă planul propus penb·u refortificarea Caransebeşului, plan
ce urmează de astă dată un nou sistem de fortificare, în formă de stea.
şi anume sistemul Vauban.
Condiţiile social-politice şi militare însă au dus ca acest plan propus
în anul 1717 să nu fie materializat pe teren, iar ştirile despre existenţa
cetăţii Caransebeşului să înceteze pentru totdeauna.

LIVIU GROZA
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Caransebeşului

ANEXA Nr. 1.

STAREA

FORTIFICAŢIEI CARANSEBEŞULUI

PE TIMPUL CÎND A

FOST PARASITA

1. Locul era compus din 5 bastioane, ridicate de unul sau doi ani în formă de
terasă, susţinute de o ridicătură cu parapetele lor fără banchete şi a căror val
apărător nu era încă terminat.
2. Cele două curtine ale bastioanelor Regelui Arhiduce şi a Orşovei erau
terminate, iar celelalte trei nu erau ridicate <lecit cam pînă la jumătatea înălţimii
flancurilor lor.
3. In mijlocul celor cinci curtine erau spaţii goale care aveau să ducă spre
porţi comunicarea ravelinelor. Fundul lor nu era văzut din nici un loc al cetăţii.
4. Amintitele curtine construite înaintea cetăţii pentru învestirea parapetelor
lor înăuntru fără banchete şi val apărător, chiar fără apărături de puşcat îndărătul
amintitei zidării pentru a putea stabili puţin foc de muschetă, făcea cetatea puţin
corespunzătoare destinaţiei şi supusă surprizelor în urma imposibilităţii de a se
servi de ele contra unui asalt, zidul cetăţii fiind mult mai înălţat decît zisele
curtine, precum totul este însemnat în profilul G.
5. Toate elevaţiunile locului cu pichetele sale aduseră în verdeaţă, în afară
de dîlma (talus) cetăţii nu era decît teren scăriţat, coarde preparate pentru asaltatori, care putea fără piedică să se arunce în şanţ şi să se strecoare pe sub flancuri
scutit de pămîntul scos de acolo, ceea ce se vede în plan la litera i precum şi în
profilul F la litera I şi fără a pierde timp s-ar fi putut face stăpîn pe bastionul
imperial prin apărăturile lăsate la extremităţile curtinelor sale, precum arată litera G în plan.
6. Imperfecţiunile şanţului nu erau nici cea mai mică piedecă pentru inamic. căci cantitatea cea mare de găuri îi putea servi de locuinţă precum şi spaţiul
de 10-15 toase (stînjeni francezi), ce se întindea între unghiurile flancurilor bastionclor Imperial şi de Orşova, însemnat în plan şi în profil prin marca literei K şi
care nu erau deloc descoperite de flancul lor opus.
7. De la spaţiul de 10-15 toasuri pînă la unghiurile umărului bastioanelor
amintite terenul şanţului marcat în plan şi în profil prin m nu era adînc de
patru urme cu mai multe coborîşuri neînsemnate înaintea părţilor cetăţii expuse
mai mult asalturilor.
8. Pe baza bastioanelor erau palisade putrezite cu desăvîrşire la bază şi care
începeau să cadă de la sine.
9. Terenul marcat cu N în plan şi în profil, dinaintea curtinelor împiedeca
efectul flancurilor şi putea să servească asaltatorilor de scut în laturi.
10. Contra escarpa dinaintea bastioanelor, marcată prin O în plan şi în profil,
era un alt adăpost pentru inamic, de unde ar fi putut să contrapareze focul muschetierei bastioanelor.
11. La poarta Transilvaniei terenul marcat cu p era favorabil pentru inamic,
care putea înainta pînă la zisa poartă prin locul marcat cu e în plan.
12. Revelinul ei fără şanţ, din care nu se află decît valul apărător dominat
prin înălţimea R putea să servească în mod util asaltatorilor pe lingă puţine gabioane, de care ar fi avut trebuinţă, pentru a se acoperi.
13. Micul ravelin T format din pămîntul scos din şanţ putea să servească
inamicului pentru a se apropia furişîndu-se pe sub flancul stîng al bastionului Transilvaniei, favorizat prin faţa S a ravelinului amintit, care ar fi putut împiedeca focul
din flancul şi faţa dreaptă a bastionului Regal.
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14. In punctul zisului ravelin S şanţul început şi marcat cu V, putea să
inamicului de scut pentru a contraataca puţinul foc, ce venea din unghi ul stîng al bastionului Transilvaniei.
15. Marele ravelin W era un loc de arme foarte sigur pentru inamicul,
cc nu se vedea din nici un punct al corpului cetăţii.
16. Grădina X, înconjurată de un gard viu tare şi tufos şi de arbori în verdcaţil, era un alt loc de arme favorabil inamicului.
17. Terenul gol marcat cu J, era un loc de apreciere în şanţ, foarte acomodat inamicul la asalt, pentru a se face stăpîn pe bastionul regelui arhiduce prin
mijlocirea apărăturei lăsate în unghiul curtinei I.
18. Ravelinul O de la poarta Orşovei, asemenea fără şanţ, cu parapete în
apărarea flancurilor sale, care nu erau încă terminate, era dominată de aripa
dreaptă a zidăriei începute şi marcate cu S, de pe înălţimea O, de asemenea
flancul drept al bastionului Arhiducelui era văzut din dosul aceleaşi înălţimi, iar
flancul stîng de pe cîmpie la o distanţă marcată· cu D.
19. De asemenea înălţimile cauzate prin facerea şanţurilor, menite pentru
adăpostirea grajdurilor şi corturilor cavaleriei comandate, nu aveau decît scopul
de a acoperi inamicul, precum arată marca XX.
20. Bastioanele Orşovei, Imperial şi al Transilvaniei erau dominate de muntii XXX.
·
Toate punctele descrise mai sus nu sint decît pur adevăr, pentru a cărui încredinţare eu m-am subscris.
Dat în Sibiu 19 octombrie 1695.
servească

P. A. Malherbe Inginer.

LE FORT DE CARANSEBEŞ
DISPOSITION ET ELEMENTS COMPOSANTS
(Res u m e)

L'auteur, apres une breve description des fortifications du Moyen Age, analyse
Ies elements interieurs et exterieurs du fort de Caransebeş, qui sont localises sur
l'actuel plan de la viile.

https://biblioteca-digitala.ro

SITUAŢIA

SOCIALA DIN JUDEŢUL CARAŞ lN PREAJMA
REVOLUŢIEI DE LA 1848-1849

Ne este m.l!Ilooout fiaptul că terJ'toniiul Bamraltu.Lui :timişan, cuoorit prin
puterea armelor de către austrieci, a devenit proprietate camerală, adică
de stat, avind un singur proprietar, împăratul Austriei. Moşiile şi privilegiile nobiliare de dinaintea stăpînirii turceşti în Banat au fost declarate învechite şi depăşite.
Se pune întrebarea cum s-a format totuşi nobilimea în Banat? După
ce acesta a fost încorporat Ungariei, în anul 1778, continuarea gospodă
ririi prin regia de stat a devenit nerentabilă. De aceea prin presă, anunţuri, publicaţii au fost oferite moşii întinse, cu inventar cu comune şi
ţărani iobagi, spre vînzare celor interesaţi. Prin cumpărări de moşii a
luat naştere a nobilime latifundiară. O altă cale de formare a nobilimii
a fost aceea a donaţiilor de către stat, de moşii întinse şi titluri de nobili, diferitelor persoane pentrdu servicii excepţionale făcute statului sa•1
Casei de Austria. Asemenea donaţii s-au făcut pînă în preajma anului
1848. Iată cîteva exemple care ilustrează acordarea de danii în comitatul
Caraş. Satul Herendeşti a fost dăruit în anul 1810 lui Patak Janos 1 • Peste
doi ani, locotenent-colonelul regal Hăzy Janos a dobîndit prin dania regal.:i, de la 27 septembrie 1812, pămînturi cu localităţile Sacu, Tîncova şi
Căvăran 2 . Impăratul Franz I a dăruit ministrului său de stat şi cancelarului de mai tîrziu, principelui Metternich, la 16 mai 1814, moşiile camerale Darova şi Sacoş din comitatul Timiş, iar peste un an i-a mai dat
satele Scheiuş, Scribeşti, Dragomireşti şi Remetea Pogănici din comitatul Caraş 3 • Incă în anul 1843, episcopul diecezei Cenad, Lonovics Joszef a
dobîndit, tot sub formă de danie, satul Crivina 4 • Astfel o parte din
proprietatea camerală asupra pămîntului a trecut în miinile nobilimii
feudale. In comitatul Caraş, nobilimea feudală, de la apariţia sa şi pînă
la 1848, era în permanentă creştere. Situaţia se prezintă în felul
următor: în anul 1785 erau 142 de nobili5, iar în 1845, 362 6 •
1

Pesty, Krass6, II/l, p. 211.
Ibidem, p. 25:1.
:1 F.
Milleker, Geschichte der Gemeinde Darova (Daruvcir) im rumănischen
Banat (Istoria comunei Darova în Banatul românesc). 1786-1930 Vîrşeţ, 1930, p. 6.
1 Pesty, op. cit., p. 279.
:, G. B. Duică, Eftimie Murgu. Bucureşti. 19:17, p. 117.
" FAS Lugoj, Fond Prefectura judeţului Severin dosar nr. 411845.
~

https://biblioteca-digitala.ro

360

E. Lay

ln raport ou alte comitate, unde numărul nobililor era mult mai mare,
în comitatul Caraş erau ·relativ puţini, dar foarte bogaţii. Pînă în anul
revoluţionar de la 1848 numărul lor a mai crescut. Din documentele arhivistice reiese că, cu cit ne apropiem de anul revoluţionar, cu atît
oresc cereri1e pentriu eliberarea diplomei de nobil. Ce mmăirealu aceşti
patiţionari prin cererile lor? Nobilimea era clasa dominantă în stat, ea
se bucura de toate drepturile şi privilegiile, era scutită de dări, vota legile
în dietă, alegea pe funcţionarii şi pe judecătorii comitatului, dispunea de
lucrările publice şi stăpîneau mari suprafeţe de pămînt.
Cu toate că vînzările moşiilor camerale şi rare acordări de danii au
fost un fenomen permanent, camera a rămas proprietarul precumpănitor
al pămîntului din comitat. Procentajul pămîntului stăpînit de cameră, în
raport cu cel stăpînit de nobili, este următorul: 80% pămînt cameral şi
200/o pămînt nobiliar 8 .
Dintr-un contract de cumpărare a unei moşii camerale de către directorul domeniilor contelui Festetics, Anton Litsek, reiese că moşia de la
Maciova, de lîngă Căvăran se compunea din:
jumătăţi

4

de sesii
de sesii
97 optimi de sesii
26 jeleri (cu casă dar fără pămînt)
14 intravilane de jeleri neocupate
pătrimi

14

Tot a I: 155
După

folosirea

pămîntului
suprafeţe

erau:

intravilanului

păduri
pămînturi
pămînt

nefolosite
arabil

p~une şi fineţe

podgorii
jugăre şi

3787

1664

jugăre

jugăre
jugăre
jugăre

493
374

jugăre

80610 /1600
Tot a I:

3787

155
1600300 /1600
1085 74'/1600

/1600

jugăre
jugăre

1554 stînjeni2).

Moşia intra în categoria a treia a pămînturilor şi~l costa pe cumpă
rător suma de 29023 fl. şi 50 de crăiţari. Pe lingă această sumă, care
conform contractului trebuia plătită în bani lichizi, pînă la data de 28
decembrie 1826, Litsek voia să obţină şi diploma de nobil. Pentru acest
lucru cumpărătorul a trebuit să mai plătească suma de 3976 fl. şi 10

rrăiţari. In total cumpărătorul a plătit 33000

fl.!', sumă fantastică pentru

7
Fenyes Elek, Magyarorszâg leirtisa (Descrierea Ungariei), partea II. Pesta,
1847, p. 330.
8 I. Jivan, Eftimie Murgu, luptător al ţărănimii bănăţene pentru pămînt.
Deva, 1948, p. 33.
9 Documentul în discuţie se află la autor.
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Caraş

înainte de 1848

3fi l

vremea aceea. Pentru a avea ·o orientare în această direcţie facem o comparaţie cu întregul buget de cheltuieli al comi1Jatului Caraş în anul
1842/43. Cheltuielile bugetului erau 65904 fl. şi 10 crăiţari 10 . Deci costul
moşiei era mai mare decît jumătate din cheltuielile comitatului pe un
an întreg. Cumpărătorul a urmărit desigur stoarcerea de supramuncă din
partea iobagilor pentru a-şi acoperi cheltuielile şi acumularea de bogăţii.
In general, nobilii au realizat cîştiguri mari de pe moşiile lor, aşa
că, cumpărarea de moşii a devenit o afacere rentabilă. Nobilii au devenit în prima jumătate ia secO!Lului a!l XIX...lea producători de măirfuri
pe moşiile lor. In această caHtate, nobilimea s-a apropiat prin interesele
sale de burghezie. Iată ce spune Engels referitor la acest proces de diferenţiere socială: „In Ungaria stăpînii feudali devin tot mai mult negustori en gros de cereale, lînă şi vite şi apar în dietă în mod consecvent
ca burghezie" 11 • Nobilii moşieri, cu vederi liberale, producători de cereale marfă, au fost interesaţi în dezvoltarea relaţiilor capitaliste, de
aceea au şi luptat împotriva dependenţei Ungariei de Imperiul austriac.
Pe de altă parte, însă, se cramponau de privilegiHe lor. Dintre acestea
căutau în special să beneficieze de pe urma capitolului VI pct. 3 din
„Uribarium Banaticum". Potrivit lui, nobilul dispunea de toate regaliile
de pe moşia sa. El a fost unicul cu dreptul de a vîna şi de a pescui,
iar cîrciumăritul, măcelăritul, morăritul etc., printr-un cuvînt numit
regalii au fost date în arendă aceluia, care, .prin licitaţie •a oferit suma cea
mai ridicată.
In comitatul Caraş majoritatea nobilimii era mijlocie şi mică. Mare
parte din ei nu erau proprietari de moşii, ci îmbrăţişau anumite o·cupaţii burgheze. Astfel din cei 75 de nobili, care în anul 1838 au fost
recenzaţi în orăşelul Lugoj, majoritatea erau funcţionari ai comitatului,
avocaţi, meşteşugari etc.12. Erau apoi nobili care posedau doar diploma
de nobleţe, aveau alte ocupaţii şi beneficiau de privilegiul de a fi scutiţi de dări. Astfe'l, în anul 1833, cetăţeanul Ioan Iszar, cizmar în Lugoj
a cerut comirtatului publicarea calităţii sale de nobil. Peste doi ani a
fost eliberat certificatul de nobleţe pentru Dragosy Istvan, maestru croitor în Lugoj 13 • La începutul anului 1848, nobilul Anton Stefanovici a
cerut comitatului, recunoaşterea şi publicarea calităţii de nobil pentru
fiii săi, Ioan-Francisc şi Alexandru, ucenici pantofari în Lug·oj 14 • Nob'.li
proveniţi din meseriaşi înstăriţi erau mai mulţi în Lugoj. Ultima categorie de nobili a fost a acelora care au obţinut aceste titluri pentru
anumite merite: în război sau în alrte împrejurări. Fiind nobili au avut
drept de vot şi au luat parte la lucrările comitatului.
Clasa opusă nobilimii feudale era ţărănimea. Ea forma partea precumpănitoare a populaţiei comitatului Caraş. Pămînturile, singurul izG. B. Duică, op. cit., p. 114.
J. Wolf, în „Neuer Weg", din 8 VI 1956.
FAS Lugoj, Fond Prefectura judeţului Severin, dosar nr. 4/1845.
13 Idem, Fond Primăria oraş. Lugoj, dosar nr. 12/1835.
'' Idem, Fond Primăria oraş. Lugoj, dosar nr. 8/1848.

10

11
12
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vor de asigurare a existenţei acestei clase, erau fie proprietatea camerei aulice, fie în miinile proprietarilor nobili. Ţăranii erau iobagi ai
camerei sau ai nobililor latifundi·ari.
Multiplele obligaţii ale ţăranilor faţă de stăpînii funciari - ai camerei sau ai nobililor - erau consemnate şi stabilite de cunoscutul
„Urbarium Banaticum". Acesta stabi'lea, de asemenea raporturile dintre
proprietari şi ţărani. Primul paragraf al Urbariului vorbeşte despre sesii
şi împărţirea 'lor. Pămînturile au fost împărţite după fertilitate în trei
categorii, iar în funcţie de ele s-au stabilit prestaţiile. O sesie constitutivă era formată din teren de casă, pămînt arabil, fineţe şi parte la
păşunea comună. Sesiile au fost întregi, jumătăţi, părtrimi şi optimi. O
sesie întreagă, indiferent din ce categorie făcea parte, era formată din
34 jugăre, o jumătate de sesie era formată din 19 jugăre, o pătrime
din 11 jugăre şi o optime din 7 jugăre.
Un jugăr, indiferent unde era aşezat, în părţi deluroase sau cîmpie,
avea o suprafaţă de 1600 stînjeni păt:riaţi sau 5750 m 2 •
Conform Urbariului, ţăranii au fost împărţiţi în două categorii: ţă
rani cu pămînt - sesionaţi şi ţărani fără pămînt - non sesionaţi. Din
ceea din a doua categorie au făcut parte: jelerii sau inchilinii cu casă
şi subjelerii sau subinchilinii fără casă.
In comitatul Caraş situaţia pămînturilor iobăgeşti se prezintă în
felul unnătoris:
SESII
întregi

%

153

0,54

juml<ăV ~
2374

pătrimi

%

optimi

%

total

47,26

27840

--

8,52

12154

43,64

13159

~
00

Numărul ţăranilor care lucrau aceste suprafeţe arabile a fost de
27840 de iobagi. Ţărani fără pămînt în comitatul Caraş au fost 8780,
ceea ce prezintă aproape 24% 16 • Aceşti ţărani fără sesii (non sesionati)
jeleri sau inchilini, cum au fost numiţi în Banat, se deosebeau de iobagi
prin faptul că 'llllrt:Lmii enalU supuşi unei oan1briiibuţii, conform Uiribari.ului,
de pe lotul lor, moştenit, numit pămînt urbarial. Jelerii însă făceau
prestaţii după o învoială stabiliită pentru parcela primită din pămîntul
alodial al nobilului.
Ultima categorie, al cărei număr în comitatul nostru nu este cunoscut, sînt ţăranii lipsiţi de casă şi pămint, numiţi subinchilini sau
subjeleri. Ei locuiau la un jeler sau l•a un iobag contra chirie şi lucrau
fie la un nobil sau la cameră, în calitate de argaţi, vizitii etc. 17 .
15

Fenyes Elek, op. cit., p. 329.
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Ibidem.

17

V.
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Ţăranul era înglodat de contribuţii, prestaţii şi obligaţii. In caz că
el nu le achita la voia nobilului, putea <fi alungat de pe pămînt. Dacă
ţăranul voia să se mute în altă parte, el avea nevoie în primul rind
de aprobarea nobilului, iar dacă acesta consimţea plecarea lui, ţăranul
trebuia să aducă alt iobag în locul lui. Punctul 7 al paragrafului II din
Urbariu spunea că proprietarul funciar nu poate să piardă contribuţiile
din cauza mutării unui ţăran 18 • In caz de nesupunere, stăpînul putea
să sancţioneze pe ţăran cu pedeapsă corporală sau închisoare. Nenumărate cazuri de asemenea pedepse sfat cunoscute în protocoalele comitatului Caraş. Astfel ţăranii iobagi din Jabăr se pling rnmitatului
că stăpînul de moşie din localitate i-a bătut şi i-a maltratat, deoarece nu
s-au supus ordinelor lui, să presteze robotă peste obligaţiile stabilite
în Urbariu 19 • Asemenea cazuri sînt consemnate la Scăiuş, Zgribeşti,
Dragomireşti şi Remetea unde stăpînul nobil a aplicat pedepse iobagilor, fără motive, doar pentru faptul că aceştia nu s-au supus ordinelor
sale samavolnice 2 0.
In problema aplicării pedepselor cu bă'taia, Consiliul de locotenenţă
regală maghiară a hotărît •încă în anul 1827 că la pedepse corporale
nelegale, nobilul va plăti pentru fiecare bită 1 fl. 21 • Oare, care din pedepse'le corporale au fost considerate de către autorităţi ca fiind legale
şi care au fost aplicate ilegal? In asemenea cazuri oficialităţile nobiliare au analizat în mod arbitrar plîngerile iobagilor pedepsiţi şi după
cum reiese din documentele vremii au apărat întotdeauna interesele
lor de clasă.
O obligaţie fundamentală a ţăranilor iobagi şi a jelerilor a fost taxa
sesională (florinul sesional). Această sumă se plătea anual nobilului pentru casă şi sesia pe care a avut-o ţăranul în folosinţă. De această dare
erau scutiţi doar subjelerii, deoarece nu dispuneau de casă şi de sesie
proprie 22 •
Rabota era obligaţia cea mai grea a ţăranilor iobagi. Această obligaţie se presta după suprafaţă şi categoria pămîntului ţărănesc. Tocmai
în această perioadă s-a trecut pe moşiile nobiliare de la regimul feudal
la regimul iobăgesc. Deosebirea esenţială dintre cele două regimuri constă în aceea că sub regimul feudal se cerea renta în produse, pe cînd
sub regimul iobăgesc - renta în muncă, - aceasta fiind principala
îndatorire a ţărănimii 23 • In anul 1831 ţăranii din Pietroasa se plîngeau
împotriva ispanului nobiliar, care i-a obligat la robotă cu 20, 30, chiar
şi cu 39 zile peste numărul de zi'le fixat ·în Urbariu. In acelaşi timp
iobagii din Herendeşti au înaintat o petiţie comilta1Jului, în oaire cer in18 N. Hess, Heimatbuch der drei Schwestergemeinden Sveti-Hubert, Charlevill und Soltur im Banat (Descrierea monografică a celor trei comune surori

Sveti-Hubert, Charlevill şi Soltur în Banat), Sveti-Hubert, 1927, p. 52.
19 FAS Lugoj, Fond Prefectura judeţului Severin, registrul nr.
20 Idem, registrul nr. 20/1827.
21 Idem.
22 N. Hess, op. cit., p. 54.
23 I. Jivan, op. cit., p. 37.
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tervenţia acestuia împotriva nobilului Piacsek, care-i obligă la prestarea
robotelor înainte de termen 24.
Robota se presta, cum s-a mai spus, după suprafaţa şi categoria
pămîntului ţărănesc, dar se putea achita şi în numerar. Cea manuală
se valorifica la 10 crăiţari şi cea cu animale de tracţiune la 20 crăiţari
pe zi. Această siumă se achita de două ori pe an: la Sf. Mihai, în 29 sep·
tembrie o parte şi la Sf. Gheorghe, în 24 aprilie, cealaltă parte 25 • Această
formă de rentă, după cum reiese din materialul arhivistic, era obligaţia
cea mai grea pentru ţărani şi cea mai mult folosită în această perioadă.
O altă obligaţie a ţăranilor era renta în produse, adică dijma.
Aceasta se plătea din toate produsele agricole. Dintre animale se achita
la miei, capre şi albine. Dintr-o conscripţie a comunei Maciova de la
1826 reiese că dijma de animale s-a plătit în miei şi anume la un număr
de 26 de oi s-a plătit fie 2 miei şi jumătate sau suma echivalentă în
bani. Pentru o familie de albine se plăteau 4 crăiţari, atunci cînd producătorul o achita valoric.
După cum am arătat mai sus, ţărănimea iobagă din comitatul Caraş
dispunea de 27840 de sesii, ceea ce este egal cu 276115 jugăre (am înmulţit sesiile cu numărul jugărelor ce intră în sesia respectivă şi am
adunat totalul). Această suprafaţă reprezintă pe lingă pămîntul total
cultivabil un procentaj de 22,820;0. In raport cu pămînturile nobiliare,
situaţia se prezintă în felul următor:

Pămîntul

I

1209515

total în comitat
. . . . . 100%

jugăre

pămînt iobăgesc 276115 jug. 22,82% \

I

pămînt

nobiliar

933400 jug. 77,18%

Din tabelul de mai sus reiese discrepanţa dintre suprafaţa pămîn
tului iobăgesc, care nu reprezintă nici un sfert faţă de cel nobiliar.
Deoarece nobilimea era scutită de contribuţii şi impozite faţă de
stat şi comitat, toate poverile e:rau aruncate pe spinarea celor 27840
de iobagi. De pe pămînturile lor achitau contribuţiile faţă de cameră
şi faţă de nobili, îndeplineau obligaţiile faţă de comitat şi plăteau impozitele statului.
Cit de arzătoare era problema ţărănimii, confirmă lucrarea lugojianului Johann Nepomruk Preyer, apărmută ou zece Wli [niai.nile de izbucnirea revoluţiei de la 1848. Tratînd problema ţăranilor scria printre
altele: „Bunăstarea acelui stat care se bazează pe agricultură, acest
inepuizabil izvor de aur, această fericire permanentă, acest dar al bunei
naturi stă pe fundamentul cel mai sigur. Acela care se ocupă cu agricultum e ţăranul. Această neîndestulător preţuită pătură, fără care ceilalţi cetăţeni nu pot exista, care pentru orăşan, artist, meşteşugar, răz
boinic, omul de stat şi pentru nobil produce pîinea, care asigură armata
cu sO'ldaţi, ar merita desigur stimă generală" 26 • In preajma revo'luţiei,
21

25
2G
21

FAS Lugoj, Fond Prefectura judeţului Severin, registrul nr. 3/1831.
N. Hess, op. cit.
Fenyes Elek, op. cit., p. 326-330.
J. Wolf, în „Neuer Weg", din 13 VI 1956.
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problema ţăranilor a devenit foarte acută, deoarece contradicţiile feudale
s-au ascuţit la maximum, iar ţăranul aştepta momentul scăpării de sub
jugul feudal.
·
ln afară de orăşelele montanistice, unde industria minieră şi cea
prelucrătoare erau în formare, nu prea existau stabilimente indus.t.riale
în comitatul Caraş. De aceea şi numărul muncitorilor era redus. Populaţia celor nouă orăşele montanistice a fost scutită de contribuţii urbariale. Din punot de vedere administrativ se bucurau de o anumită autonomie faţă de comitat. Organul lor suprem a fost direcţiunea montanistică, care c.lepindea de guvernul de la Viena. Majoritatea locuitorilor
lucrau fie în mine, fie la tăierea lemnului şi arderea cărbunHor şi în
atelier~le unde se prelucrau minereurile exploatate. Ei au fost în contradicţie cu autortiăţile comitatului sub a cărui jurisdicţie nu voiau să
ajungă şi pe de altă parte cu administraţia montanistică care-i punea
la munci grele, slab plătite şi lipsite de protecţia muncii. Muncitorii
mineri făceau parte din „Bruderladen" (casele frăţeşti ale minerilor)
care au existat în prima jumăitate a secolului ,al XIX-lea în Oraviţa
şi la care contribuiau muncitorii români şi germanii din Moldova Nouă,
Sasca şi Dognecea cu filialele Reşiţa şi Bocşa. Cotizaţia pe care au
plătit-o muncitorii în „Bruderladen" a fost de 4 crăiţari de fiecare
florin cîştigat. Scopul urmărit de „Bruderladen" a fost de a ajuta membrii ei incapabili de muncă, văduvele şi orfanii acestora. Fiind sub controlul direcţiunii montanistice, aceasta s-a folosit de „Bruderladen" ca
mijloc pentru a-l determina pe miner să respecte contractul de muncă,
şi să se supună cu stricteţe ordinelor date de ea. In caz contrar ei riscau de a fi şterşi de pe lista membrilor „Bruderladenului" iar suma
achitată pînă atunci era pierdută. Mai tîrziu problema a fost reglementată de un statut, iar minerii au fost ameninţaţi de a fi excluşi din
„Bruderladen, în caz că se înţeleg 'între ei asupra refuzului în muncă,
manifestă nesupunere la ordinele date în serviciu, se folosesc de diferite
mijloace pentru a constrînge direcţiunea să le acorde un salariu mai mare
sau pre<tind alte condiţii de muncă în afara celor prevăzute în contract23.
Pe lingă alte mijloace, direcţiunea minelor s-a folosit şi de „Bruder'laden" pentru a împiedica lupta de clasă şi pentru a rezolva anumite
contradicţii dintre conducerea minelor şi muncitorii mineri.
Iată ce părere au funcţionarii de l•a direcţiunea montanistică despre starea de spirit a minerilor: „Dacă muncitorul miner e supus unui
tratament uman şi dacă i se asigură bătrîneţea şi se bucură de o recompensă pentru sacrificarea puterii sale fizice şi morale . . . prin casă şi
curte să fie legat de interesele montanistice, el va suporta cu mare
28 J. Konstantiny, Denkschrift uber die banater Bergwerke mit Rucksicht
-0uf aas Gemeindewesen als Beitrag zur Geschichte dieser Bergwerke (Memoriu

despre minele bănăţene cu consideraţii asupra treburilor comunale ca o contrila istoria acestor mine). Timişoara, 1854, p. 96-98.
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uşurinţă toate calamităţile şi va sluji patronul cu plăcere şi foloase" 29 •
Chiar dacă 'li se vor da şi li se vor asigura condiţiile mai sus arătate
ascuţirea contradicţiilor de clasă n-a putut fi evitată.

In manufacturi se plătea muncitorului 20 de crăiţari pe zi. Ce putea
un lucrător cu această sumă, dacă o pîine costa 6 crăiţari, iar o
pereche de cizme 5 florini, un pfund (560 g.) de carne costau 9-10
crăi ţari.? {Un flor;n avea 60 de crăiţari) 30 • Munca în condiţiile neomeneşti, apoi desele accidente de muncă au provocat mişcări in rîndurile
minerilor şi muncitorilor.
In orăşelele din centrul şi nordul comitatului, muncitorimea era
slab rep:-ezentată. Poate că din rîndurile meseriaşilor, şi ale calfelor neprimi te în bresle se angajau în atelierele manufacturiere. Dife.rite munci
ocazionale în orăşele, făceau şi orăşenii cu pămint puţin ...\ceastă pătură
socială care va deveni proletariat a fost numită de către Engels „Vorproletariat" adică „preproletariat" 31 • Din această pătură făceau parte
muncitorii din regiunea montanistică, cei de la Tomeşti, apoi cei de
la Nădrag şi Luncani. Ultima localitate aparţinea intreprinderii „Fraţii
Hoffmann şi Carol Maderspach" de la Rusca. Despre muncitorii de aici
scrie Livius Maiderspach că „într-o intreprindere industrială, în special
într-o intreprindere montanistă, departe de centre de cultură, în pă
duri, trebuie ca antreprenorul să dispună de un mijloc puternic asupra
lucrătorilor, altfel nu se poate menţine" 32 • Săptăminal se ţinea cite o
aduneire perut:ir<u diSC'Wtareia· 1problemeloir poliţiieneşti ou muncitorii intreprinderii, considerîndu-se că aceştia, care toată viaţa lor trăiesc în natură, în aer liber, devin tot mai sălbateci şi mai grosolani3 3 . După autorul
broşurii a fost nevoie de o constringere extraeconomică, una poliţie
nească, de care s-au folosit patronii pentru ţinerea în frîu a muncitorilor. Din cele spuse mai sus rezultă că, contradicţiile de clasă intre
proletariat ca clasă în sine şi burghezie, în perioada consolidării relaţiilor capitaliste, se ascuţeau în mod treptat. Cu toate că în general
muncitorimea din comitatul Caraş era slab dezvoltată, minerii români
din regiunile montanistice au dat dovadă de o înaltă maturitate politică cu ocazia alegerilor parlamentare din vara anului 1848, imbrăţişînd
programul revoluţionarilor democraţi români3 4•
Forma de proprietate camerală, care era predominantă în comitatul
Caraş, a privat de iniţiativă proprie tînăra burghezie. Forţele noi în formare luptau pentru înlăturarea obstacolelor care împiedecau propăşirea
economică, politică şi culturală a societăţii. Burghezia conştientă de
cumpăra

Ibidem, p. 44-45.
Cheresteşiu, op. cit„ p. 68.
·ai Ibidem.
32 J. Wolf, în „Neuer Weg", din 8 VI 1956.
33 Maderspach
Livius, Maderspach Karolyne tragedidja es adatok Ruszkabanya tartenetehez (Tragedia doamnei soţia Maderspach carol şi contribuţii la
2s

30
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Rusca Montană). Z6lyom, 1909, p. 15.
I. D. Suciu, Revoluţia de la 1848-1849 în Banat.
miei R.S.R., 1968, p. 126-127.
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misiunea ei, bazîndu-se pe forţele sale, era în primul rînd interesată în
distrugerea edificiului feudal. In orăşelele comitatului Caraş exista doar
o burghezie mică şi mijlocie. Recensămîntul populaţiei din anul 1838
a inscris în rubrica burgheziei comitatului, un număr de 738 de persoane35. Mulţi din ei au fost funcţionari camerali, mici proprietari lipsiţi
de titlul de nobleţe, negustori, meseriaşi şi intelectuali.
Noua pătură socială în formare, burghezia, milita pentru o dezvolt<1ire Liiber·ă o meşteşug,airo1or, !a ioomerţtull:ui şi a .inidiusitriiei. De exemplu
întreprinderea din Rusca a concurat cu proprietatea camerală montanistică. Dacă aceste .întreprinderi se bucurau de sprijinul statului austriac, cele particulare au fost frînate ·cu toate mijloacele de care dispunea aparatul birocratic austriac 3 G.
Nu toată bu;rgheziia existenrtă în comi,tat ena pătrunsă de spiritul
progresului; de pi·ldă, acei funcţionari, care administrau domeniile camerale şi regiunea minieră, au rămas în cea mai mare parte fideli împăratului şi statului habsburgic. Acest fapt este confirmat prin ascuţirea contradicţiilor în privinţa problemelor administrative dintre unii
funcţionari ai minelor şi mineri. Ele au ajuns să fie discutate în public
la deputaţia imperială montanistică în anul 1828. Direcţiunea minieră
dispunea de un aparat juridic minier şi civil, avea rol de moşier, se
ocupa de recrutarea militară şi avea la dispoziţie un aparat poliţienesc
propriu, absolut independent de comitat. Deci funcţionarii montanistici
dispuneau de o forţă cu care se putea opune ori să sprijine interesele
particulare ale fiecărui asociat minier, sau ale oricărui locuitor din
această regiune 37 • Tocmai pentru a putea păstra această putere multilaterală, acest grup de funcţionari se opunea progresului şi revoluţiei.
Un alt exemplu de contradicţie dintre funcţionari şi mineri a fost ascunderea de către cei clintii a privilegiului de tîrguşor pe care comuna
Sasca l-a obţinut încă în anul 1834. Actul a fost păstrat în arhiva oficiului minier în mod secret, fără să fi fost comunicat comunei, ca să
nu se bucure de privilegiile unui tîrguşor 3 8.
Un alt grup de funcţionari în frunte cu directorul minelor, Gustav
Grănzenstein, a fost de partea revoluţiei. El personal a dat ordin în
aprilie 1848, ca în toate localităţile miniere să se înfiinţeze gărzi naţio
nale39. Atitudinea lui Grănzenstein faţă de revoluţie reiese şi din faptul, că în iunie 1848 cînd s-au citirt în public proclamaţiile ministrului
de interne cu privire la formarea gărzilor naţionale, Grănzenstein protestează împotriva citirii acestor circulare, deoarece „în soarta minerilor nu s-a întîmplat vreo uşurare" 40 • Deci Grănzenstein aştepta o îmbunătăţire generală din partea ,revoluţiei. Decepţionart fiind, n-a mai dat
35

36
37

38
a9
40

FAS Lugoj, Fond Prefectura judeţului Severin, dosar nr. 13/1838.
Vezi nota 32.
J. Konstantiny, op. cit„ p. 48-49.
Ibidem, p. 82.
L D. Suciu, op. cit., p. 45.
Ibidem, p. 81.
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mei un spnJm gărzilor naţionale maghiare. Părerea lui Grănzenstein
despre autorităţile noi ale comitatului, este exprimată la citirea în faţa
minerilor a d11cularei în care se vorb~te de plata impozitelor. Cu aceasta
ocazie Granzenstein aminteşte „ . . . de chipurile îngrozite ale autorită
ţilor comitatense ... " şi propagă neîncrederea faţă de acei funcţionari
care luptă pentru atragerea minerilor pentru „cauza sfîntă" a revoluţiei
maghiare 41 •
Lipsită de drepturi politice, mai ales de cel de vot, burghezia s-a
apropiat în aspiraţiile sale de nobilimea liberală, alăturîndu-se revoluţiei.

Din cele expuse mai sus reiese că în preajma revoluţiei de la 1848
în comitatul Caraş, starea de spirit a diferitelor grupuri sociale se prezintă în felul următor: cea mai mare parte a nobilimii se situa pe
poziţie reacţionară, legată de vechiul mod de producţie. O altă parte
a nobilimii, legată de interesele burgheziei, se punea pe poziţie pentru
înlăturarea stăpînirii habsburgice, dar din interese de clasă.
Ţărănimea şi celelalte pături sociale au fost de partea revoluţiei,
aşteptînd rezolvarea revendicărilor lor sociale prin participarea activă
la revoluţie.

EMERIC LAY

DIE SOZIALE LAGE IM KARASCHER KOMITAT AM VORABEND
DER REVOLUTION VON 1848-1849
(Z

usamm en f assun

g)

Infolge der Entwicklung neuer Produktivkrafte im Karascher Komitat in der
ersten Hălfte des XIX. Jahrhunderts, spitzten sich die Klassengegensatze immer
mehr zu. Diese kamen vor allem zwischen der Hofkammer und dem Privatadel
als Grundherren und bevorrechtete Klassen einerseits, dann den „Unterthanen"
und der rechtlosen Bauernschaft andererseits, zum Amdruck. Im sildlichPn Teii
des Komitates, in der Berglandgegend, verschărften sich die Gegensiitze zwischen
der dortigen Arbeiterschaft (Grubenarbeiter und Holzfăller) und der montanistischen Direktion. Letztere war bestrebt, auf Kosten der Arbeiter einen je hoheren
Profit zu erzielen. Der ilberwiegende Teii des zahlenmal3ig schwach vertretenen
Bilrgertums hatte eine revolutionare Einstellung und gliederte sich in den fortschrittlichen Lauf der Gesellschaft ein. Jener Teii des Adels, der mit dem Bilrgertum gemeinsame lnteressen hatte, filhrte zusammen mit diesem elen Kampf zur
Beseitigung der habsburgischen Herrschaft.
Die rilckstandigen feudalen Verhaltnisse konnten nur auf dem Wege der
Revolution, die immer naher rilckte, beseitigt werden.
u Ibidem.
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Imperiul otoman îşi continuă expediţiile armate la Dunăre 'Şi dupi
capitularea Timişoarei de la 14 octombrie 1716 1• Frecventele invazii
otomane au determinat Imperiul habsburgic să refacă şi să întărească
centura de apărare de la Dunăre şi de la trecătorile „porţii orientale",
cu cheile ei strategice de la Teregova şi Armeniş.
Patenta imperială din 23 octombrie 1751 2, cea din 18 iunie 1754,
Legea organică .grănicerească şi Patenta imperială din 7 august 1807 3 ,
precum şi Constituţia confiniară pentru graniţa militară croato-slavonă
şi sîrbo-bănăţeană din 7 mai 18504, cu patentele imperi~le şi cu normativele ulterioare, au constituit temeliile organizaţiei militare a graniţei
bănă 1 ţene, C1U privi1egii şi î:ndiait'C1riic·,j pent1ru poip'..1k11ţi1a oonfininiră.
Dreptul de proprietate, industria, comerţul, lucrările publice, fiscalitatea, obligativitatea militară, învăţămîntul fiind reglementate, întreaga viaţă a fost direcţionată de un regim sever şi disciplinat, devenită
cu adevărat militară.
Unităţile de miliţieni cu începuturi în hotărîrea împărătească
din 19 octombrie 1726 5 au format cadrele regimentului confiniar illiro~
bănăţean (1766-1768) 6 , ale celui confiniar germano-bănăţean (17651768)7 şi ale celui confiniar româno-bănăţean (1768-1769) 8 . Convingîndu-se împăratul Iosif al II-lea (1741-1790), în călătoria sa informativă
din Banat de la 1768 că: „Românii sînt rău trataţi şi fiind constrînşi
să-şi cedeze altora casa şi moşia sînt nevoiţi să se mute dintr-un loc
în ·altul, ba chiar să şi emigreze" 9 a dat dispoziţii pentru organizarea
„graniţei militare valahe" din cele 71 de sate situate între Jupalnic şi
Marga, cu 7600 case, 21.997 jughere de pămînt cultivabil şi cu 7095
A. Marchescu, Grănicerii bănăţeni
juridice, Caransebeş, 1941, p. 48.
2 Ibidem, p. 69.
3 Ibidem, p. 117.
4 Ibidem, p. 264-272.
s Ibidem, p. 54.
s Ibidem, p. 73-75.
7 Ibidem, p. 75-77.
B Ibidem, p. 77-78.
9 Ibidem, p. 67-68.
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oameni apţi pentru serviciul militar 10 . Din aceşti oameni şi-a recrutat
generalul Papilla (1731-1802) batalionul românesc din Jupalnic (17691773) cu patru companii (Ohaba Bistra, Ilova, Globurău, Topleţ) şi 50
de posturi de cordon de-a lungul Dunării 11 •
Hotărind Consiliul de război la 1774 contopirea confiniului militar
român cu cel illiric, baronul Papilla organizează la 1775 „regimentul
româno-illiric'; (1775-1835) cu 16 companii de cite 240 oameni fiecare
recrutaţi din cele 113 comune cu 63.000 locuitori ale teritoriului celor
două confinii12.
La 1 noiembrie 1838 13 ia fiinţă regimentul româno-bănăţean nr. 13
(1838-1872) cu 12 companii de cite 215 soldaţi - formaţie grănice
rească distinctă ce a participat la bătăliile de la Custozza, Veneţia, Solferino, Sadova, Koniggrătz, etc.
Climatul ostăşesc creat de această organizaţie specifică confiniului
militar a dat Banatului bărbaţi de valoare, care, în condiţiile exploatării
claselor dominante din Imperiul habsburgic şi apoi Austro-Ungar, a
politicii de deznaţionalizare aplicată de acestea şi-au păstrat nealterate
naţionalitatea şi limba, iar prin viaţa lor pilduitoare închinată poporului
din care s-au născut au ilustrat şi îmbogăţit tezaurul patrimoniului
nostru naţional.
Din şirul acestor luptători desprindem şi figura generalului Mihail
Trapşa.

„Generalul eminent, cel mai bun şi mai brav din artileria Imperiului"14, s-a născut la Lăpuşnicel la 25 martie 1838, în familia locotenentului M. Trapşa din Regimentul confiniar româno-banatic nr. 13
şi al Anei, născută Bodrila. Şcoala primară şi şcoala de matematică a
urmat-o în Caransebeş, apoi intre 1851-1853 pe cea din Caşovia. Urmează apoi şcoala superioară de educaţie din Mahresch-Weisekirchen,
după absolvirea căreia trece la Academia de artilerie din Viena. In
timpul frecventării cursurilor a izbucnit războiul italo-austriac şi fără
a-şi termina studiile unde a fost primul intre colegii săi - a fost
avansat cadet-sublocotenent şi trimis pe cîmpul de luptă cu Regimentul
nr. 11 artilerie de cîmp. La 1 mai 1862 a fost avansat locotenent, iar
la 10 mai 1866 căpitan de stat major. La Custozza 15 a intrat în foc pe
propria sa răspundere cu rezerva de artilerie, reuşind să respingă forţele inamice, pentru actul său de vitejie fiind decorat. In 1873 a fost
avansat la gradul de maior şi transferat la Budapesta, iar în 1876 cu
10
11

12
13

Vezi statistica din 12 nov. 1774, A. Marchescu, op. cit„ p. 80.
A. Marchescu, op. cit., p. 79.
Vezi conscripţia din 27 dec. 1791.
A. Marchescu, op. cit., p. 170.

u Ibidem.
15 La Custozza, mică comună lingă localitatea Villafranca, armatele austriece
au ciştigat bătălia din 24 iunie 1866 împotriva italienilor. In componenţa trupelor austriece au intrat mai multe regimente româneşti; Nr. 31 din Sibiu; 13 din
Caransebeş; 63 din Bistriţa şi nr. 50 din Alba Iulia.
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gradul de locotenent~olonel a fost trecut în corpul statului major general.
In 1879 a fost transferat la Regimentul nr. 2 Artilerie de cîmp de
la Olmi.itz, făcînd parte în acelaşi timp din statul major general, cu gradul de colonel. Cu acest grad a fost trecut în 1883 la directoratul artileriei Corpului nr. 12 şi apoi la comanda brigăzii nr. 11 artilerie cu
sediul la Sibiu. La 1 mai 1885 avansat la gradul de general de brigadă
a fost transferat la Lemberg, iar de aici la Graz. La 18 noiembrie
1893 a fost avansat la gradul de general de divizie, şi trecut la pensie.
La 21 aprilie 1896, :În vîrstă de 58 de ani se stinge din viaţă la Graz.
După dorinţa lui a fost înmormîntat la Caransebeş. 16
In perioada şederii sale la Sibiu, generalul Trapşa, a avut prilejul
să cunoască în de-aproape viaţa spirituală a românilor ardeleni şi să
intre în legătură cu unele dintre personalităţile de seamă ale Transilvaniei, dintre care o impresie deosebită îi va lăsa intîlnirea cu Avram
Iancu, precum şi colaborarea cu Vincenţiu Babeş şi George Bariţiu.
Avram Iancu a fost, fără îndoială, încă din toamna anului 1848
cînd flăcările revoluţiei cuprinseseră Transilvania, marea personalitate,
eroul moţilor, „omul care întruchipa mai bine dedt oricine altul aspiraţiile naţiunii ... personajul legendar ce simboliza aspiraţiile unei societăţi în afirmare"17.
Pentru poporul român, Iancu a rămas pînă la moarte „Craiul Munţilor" aşa l-au numit şi aşa l-au considerat moţii şi atunci cînd „cu
gîndurile răvăşite din cauza marilor decepţii, colinda munţii şi văile cîntînd din fluier amărăciunea sa şi a neamului său din cauza prietenului
făţarnic Curtea de la Viena". 18 Vreme de două decenii, Iancu, mai
bine zis „umbra lui Iancu" cum îşi caracteriza singur fiinţa, a simbolizat tragedia unui popor şi a unui om.
Dintre cei care l~au cunoscut bine şi l-au preţuit după cuviinţă,
cum a înţeles de altfel şi mărimea epocii, a fost G. Bariţiu, care scria
despre Avram Iancu: „om născut pentru acţiune, venise chiar la timp,
chiar în acei ani epocali. Omul născut pentru acţiune şi-a împlinit
datoria în chip măreţ" neclintit ca granitul munţilor săi" 19 •
Intilnirea lui Trapşa cu Avram Iancu a avut loc în anul 1868, în
perioada cînd Iancu trăia mai mult în Ţara Zarandului, unde, în vechiul
judeţ cu reşedinţa în Baia de Criş s-a constituit o administraţie românească. Mănunchiul de conducători de aici erau vechi prieteni şi ocrotitori generoşi ai Iancului. ln fiecare comună din drumul păzit în 1848/
scurtă biografie a generalului, cu descrierea înmormîntării sale la Caîn „Foaia Diecesană", nr. 18 din 28 aprilie 1896, p. 3-4. La înmormîntare au participat un mare număr de locuitori ai oraşului şi 2 batalioane de ostaşi
însoţite de muzica militară din Timişoara, etc.
17 S. Dragomir, Avram Iancu, Bucureşti, 1965, p. 11-14. vezi şi P. Teodor,
Avram Iancu în memorialistică, Cluj, Ed. Dacia, 1972, p. 5.
18 I. Ranca, V. Niţu, Avram Iancu. Documente şi bibliografie, Bucureşti,
Ed.
Ştiinţifică, 1974, p. 19.
19 Ibidem, p. 20.
16

O

ransebeş,
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1849 de I. Buteanu, Iancu avea adăposturi ştiute numai de foştii lâncieri.20
In vara aceluiaşi an, căpitanul din Statul major austriac, M. Trapşa
fusese trimis pentru a intocmi o situaţie „geog.rafică militară" a Munţilo!" Apuseni2 1 . Venind în Vidra de Sus şi străin fiind de acele locuri
s-a îndreptat spre cîrduma satului, în cerdacul căreia a zărit un om
îmbrăcat ţărăneşte, în jurul căruia se adunaseră mai mulţi săteni. Trapşa
s-a aşezat la o masă şi întrebîndu-1 pe crîşmar despre omul în jurul
căruia se adunaseră ţăranii, acesta i-a răspuns „este Avram Iancu". Fără
preget, Trapşa s-a recomandat Tancului, spunîndu-i că este român din
graniţa bănăţeană. Iancu l-a privit cu interes, dar în acelaşi timp şi cu
nedumerire, atunci cînd s-a aşezat la masa căpitanului, voind parcă să
verifice dacă are de-a face într-adevăr cu un român neaoş. 22 Impresionat de întîlnirea neaşteptată, Trapşa s-a oferit să-l ajute pe Iancu
„în orice" dar acesta l-a refuzat categoric. Trapşa a insistat, ca cel puţin
să cineze împreună, iar Iancu după ce a verificat simţămintele de bun
român ale căpitanului îmbrăcat în uniformă austriacă, acceptă invitaţia. Destăinuindu-şi durerea, Iancu a vorbit despre modul în care
a fost înşelat în privinţa drepturilor naţionale ale românilor, ca să încheie afir:mînd că: „speranţele 1şi jertfa adusă s-au prefăcut în nimic".
La un moment dat întrerupe şirul vorbelor, se gîndeşte şi apoi se ridică de la masă ~i fără să zică un cuvînt părăseşte cîrciuma 23 .
Mihail Trapşa, care l-a întîlnit şi cunoscut cu patru ani înainte de
moarte infirmă categoric pretinsa nebunie a lui Iancu. Coroborată cu
al te informaţii, descrierea lui Trapşa capătă o valoare deosebită. 24 Ea
contribuie la spulberarea unei legende pe care unii din cei care uitaseră
idealurile pentru care a luptat Iancu, şi care considerau atitudinea sa
1

20

S. Dragomir, Avram Iancu, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1968, p. 335.
Că Trapşa avea de întocmit o importantă lucrare geografică-militară o demonstrează şi „Ordinul deschis" nr. 3923 (actul a fost copiat la Cluj la 26 aprilie
1868) în care se precizau între altele că: organele locale şi funcţionarii municipali
şi comunali să „ajutoreze şi înainteze intreprinderea aceasta după puteri în toate
cele de trebuinţă". Se înşiră apoi obligaţiile organelor locale de a asigura căpi
tanului, însoţitorului său, - hrană necesară, locuinţă, căruţă pentru transportul
aparatelor de măsurat, lucrători şi meseriaşi pentru ridicarea semnelor geometrice
etc.
22 A. Moacă, O amintire duioasă, in Dacia, nr. 87 din 28 aprilie 1940.
23 In 1884, la împlinirea a 100 de ani de la izbucnirea răscoalei condusă de
Horia, Cloşca şi Crişan şi sub impulsul amintirii intîlnirii cu Iancu în Munţii
Apuseni, Trapşa va scrie poezia „Horia, Cloşca şi Crişane" în care autorul arată:
„Curs-a întins sîngele vostru I Pentru scumpa libertate I... Nu e sacrificiu în
lume I Ce cerul mai scump îl ţine I Ca sîngele de erou / Căzut pentru libertate.
Poezia a fost găsită între manuscrisele generalului şi publicată de A. Moacă în
„Foaia Diecesană", Caransebeş, nr. 44-45, din 31 oct.-7 nov. 1926. ln manuscris
poezia are titlul „H ... C ... şi Cr."
24 Amintim între altele şi un răspuns trimis de Iancu lui I. Măcelariu la o
scrisoare a acestuia, în care Iancu îşi arată credinţa către naţiunea sa iubită
„pentru care îl doaru inima" şi în afară de literele apăsate în scrisul său aruncat
cu grabă, nimic din scrisoare nu spune că ea ar parveni de la un om bolnav, vezi
N. Buta, Avram Iancu şi epoca sa, Cluj, 1924, p. 112.
21
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neconformistă, drept un dezechilibru mintal. Chiar cu aceste sumare
amintiri şi însemnări, M. Trapşa îşi ocupă un loc in istoria memorialisticii legate de personalitatea lui Avram Iancu penrtru că ştirile din
această perioadă sînt rare şi ele caută să arunce o lumină asupra epocii
obscure din biografia eroului25 •
Avram Iancu a rămas pentru noi ca şi pentru generaţia sa cel mai
de seamă dintre conducătorii paşoptişti, personalitate exemplară, care
prin postulatele formulate a dinamizat conştiinţa maselor populare.
Generalul Trnpşa a fost în strînse relaţii cu Vincenţiu Babeş unul
dintre conducătorii de seamă ai luptelor politice şi naţionale ale romanilor ardeleni şi bănăţeni, purtînd corespondenţă cu acesta, mai ales
în ceea ce priveşte editarea unei publicaţii în care să se militeze pentru
drepturile românilor din monarhia Austro-Ungară.
Din corespondenţa generalului Trapşa, reiese profundul său ataşamenrt faţă de românii bănăţeni din rîndul cărora s-a ridicat şi pentru
interesele cărora a militat deseori de la înălţimea funcţiilor sale militare. Astfel participă direct la încercarea fruntaşilor politici români de
a edita (după încetarea apariţiei în 1876 a ziarului „Albina") o gazetă
care să suplinească misiunea unei publicaţii politice şi culturale în teritoriile Imperiului austro-ungar locuite de români.
Iniţ.iativa a fost luată de Vincenţiu Babeş, care dorea să scoată
plănuita publicaţie sub auspiciile unei societăţi pe acţiuni. Pentru
aceasta V. Babeş se adresează unor personalităţi ale românilor din Banat între care şi generalului Traian Doda, cu rugămintea ca acesta la
rîndul său să scrie şi altor fruntaşi ai românilor bănăţeni despre iniţiativa şi modalitatea de editare a viitoarei puiblicaţii2 6 •
In scrisoarea din 2 ianuarie 1878 27 Traian Dod:a informează între
altele pe Babeş asupra situaţiei vînzării acţiunilor pentru editarea publicaţiei româneşti, menţionînd că pînă la data respectivă s-au adunat
700 florini, reprezentînd valoarea a 7 acţiuni 28 • Doda comunică apoi că
va scrie generalului Trapşa despre această iniţiativă 29 , dar îl roagă pe
V. Babeş să trimită şi el „invitare vicecolonelului Trapşa în Viena, care
desigur va lua acţiuni3°.
25 Vezi pe larg P. Teodor, op. cit., p. 123-126. Axente Sever de pildă, îl
considera pe Iancu pe drept cuvînt între apărătorii drepturilor şi libertăţilor naţiunii române, infirmînd şi el categoric pretinsa nebunie a lui Iancu.
26
M. P. Dan, G. Cipăianu, Corespondenţa lui Vincenţiu Babeş (Scrisori
primite) Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1976, p. 108-109, note.
27 M. P. Dan, I. Uzum, Din corespondenţa generalului Traian Dada cu Vincenţiu Babeş, în Banatica, II, 1973, p. 225.
28 Traian Doda a cumpilrat 2 acţiuni în valoare de 200 fl. Ioan Popasu (episcop ortodox de Caransebeş între 1865-1889 a desfăşurat o intensă activitate în
mişcarea naţională încă de cînd era protopop al Braşovului între 1837-1865) a
cumpărat acţiuni în valoare de 400 fi. Ştefan Dancia, căpitan în pensie a cumpărat 1 acţiune în valoare de 100 fi.
29 M. P. Dan, G. Cipăianu, op. cit., p. 101, vezi scrisoarea lui Doda din 2 ian.
1878 către V. Babeş.
30 Ibidem, vezi scrisoarea gen. Doda din 29 dec. 1877.
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Informat în permanenţă cu realităţile Banatului natal, fiindu-i cunoscute intenţiile lui Babeş, Trapşa îi scrie acestuia la 15 ianuarie
1878; „Cu mare plăcere luai aminte de la el, Domnul G[eneral] D[oda]
înştiinţarea şi provocarea despre înfiinţarea unei foi naţionale care să
suplinească pe Albina şi salutez intreprinderea patriotică cu speranţa
ca să se realizeze şi să sporească spre binele public" 31 • ln continuarea
scrisorii, Trapşa a dat sugestii privitoare la titulatura viitoarei publicaţii şi anunţa că va cumpăra acţiuni în valoare de 100 florini3 2 •
Noua publicaţie, ce va purta denumirea de „Luminatoriul"33 va fi
primul ziar politic al românilor din Banat şi va părea abia în anul 1880
la Timişoara sub redacţia lui Pavel Rotariu 34 •
Grupind aproape toţi intelectualii români din Banat, „Luminatoriul" a adus o contribuţie importantă între anii 1880-1894 la dezvoltarea co~tiinţei naţionale a românilor bănăţeni, înscriindu-se între ziarele care desfăşurau o intransigentă luptă naţională, animată de înalte
concepţii morale 35 •
„Luminatoriul" a contribuit la educarea cetăţenească a românilor,
pentru ridicarea şi consolidarea conştiinţei naţionale, oglindind în coloanele sale interesele păturilor celor mai largi ale românilor bănă
ţeni35.

Preocupat de traducerea lucrărilor cu caracter militar în limba rova lua legătură cu G. Bariţiu - personalitatea marcantă
a românilor transilvăneni. Transferat în anul 1883 la Sibiu, Trapşa a intrat în contact cu fruntaşii românilor de aici, făcîndu-şi multe prietenii,
participînd la toate manifestările naţionale româneşti. Legăturile lui
Trapşa cu Bariţiu sînt foarte strinse, mai ales din momentul colaborării
mână, Trapşa

Ibidem, p. 236.
M. Trapşa propunea ca publicaţia să poarte un nume ,,mai indiferent"
spre a scăpa vigilenţei cenzurii ca: „Viitorul", „Viaţa", „Ziua", „Dreptatea•, „Deş
teptarea", „Progresul" etc.
33 Nu se ştie precis ce titlu voia V. Babeş să dea în 1877 ziarului proiectat.
Remarcăm însă că ziarul a apărut cu un nume propus de gen. Traian Doda vezi scrisoarea din 29 decembrie 1877, trimisă de Doda lui Vincenţiu Babeş, la
M. P. Dan, G. Cipăianu, op. cit., p. 101.
34 Vezi A. Cosma, Prin Timişoara de altădată, Timişoara, Ed. Facla, 1977,
p. 85, colectiv Independenţa României. Participări bănăţene, Timişoara, Ed. Facla
1977, p. 94. Primul număr a ieşit de sub tipar în 5117 martie 1880 cu titlul „Luminătoriul" iar ultimul număr în 1894 (deci 14 ani de apariţie) şi avea pe frontispiciu devizele: „Luminează-te şi vei fi" şi „voieşte şi vei putea". Pînă în 1885
a apărut bisăptămînal iar din acest an şi de 3 ori pe săptămină. In articolul editorial, P. Rotariu arată scopul revistei „năzuinţele şi intenţiunile noastre sînt
curat naţionale româneşti şi prin urmare, adevărat patriotice". Revista a avut
intre anii 1886-1887 şi suplimentul „Advocatul poporal".
35 Vezi despre publicaţie şi N. Iorga, Istoria presei româneşti, Bucureşti, 1922,
p. 154., I. Lupaş, Inceputurile şi epocile istorice ale ziaristicii româneşti transilvane, în Studii istorice, vol. V, Sibiu-Cluj, 1945-1946, p. 325, C. Antip, Contribuţii
la istoria presei române, Bucureşti, 1964, p. 43.
a1

32
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lor la traducerea din limba germană în limba română a lucrării lui
Trapşa: Instrucţiuni pentru anul tunarilor de la bateriile de cîmp3 G.
După traducerea lucrării, Mihail Trapşa a urmărit ca aceasta să
apară ca o publicaţie oficială, şi să fie tipărită numai la tipografia din
Viena. Prin tipărirea lucrării în 1884 în capitala Imperiului austro-ungar,
Trapşa a dorit şi a reuşit ca momentul apariţiei cărţii să constituie încă
o afirmare a spiritualităţii româneşti oprimate. Participant activ la viaţa
culturală şi spirituală a românilor din Sibiu, Trapşa îşi va atrage în
scurt timp duşmănia autorităţilor vremii fiind mutat numai după un
an şi jumătate la Lemberg.
Cu prilejul aniversării vîrstei de 80 de ani a lui Bariţiu în 1892, generalul Trapşa, ca vechi şi devotat .prieten şi colaborator îi va scrie următoarele: „Mult înainte cu jumătate secol aţi ajuns lumina în întunerecul nopţii, ca să arătaţi poporului cărarea pe care să purcedă ca să-i
răsară steaua şi iată a răsărit steaua
încălzitoare şi pentru poporul
român. Ziua s-a făcut, aceasta aţi văzut, la aceasta aţi ţinut, pentru
aceasta aţi lucrat. Cu bucurie şi însufleţire puteţi privi pe urmele lăsate
de către generaţiunea crescîndă, puteţi exclama; folosiţi-vă de lumina
zilei şi păziţi-vă de a nu cădea în întunerec, că numai astfel vă puteţi
asigura viitoruP 7 • Gîndurile care l-au călăuzit în întreaga viaţă sînt expuse clar şi concis şi în testamentul său.
Testamentul a fost scris de Tra:pşa la 3 iunie 1893 38 , la Graz, avînd
o deosebită importanţă, reflectînd nu numai .gindurile acestui militar cu
trei ani înainte de moarte, dar mai ales faptul că a fost fidel întotdeauna
naţiunii române din ·care s-a născut şi căreia i-a aparţinut. Intr-unul
din paragrafele testamentului el sublini·a: „mai am o dorinţă arzătoare,
ca fiu credincios al naţiunii române, să contribui la construirea unei
şcoli confesionale de fete la Caransebeş şi dau pentru aceasta 5000 florini (10.000 coroane) pentru crearea unui fond pentru şcoala de fete
românească". Formulînd principiile care ar urma să stea l:a baza acestei
şcoli (cu patru dase), el preconizează între altele că; „limba de predare să fie numai română. Pe această dorinţă pun accent maxim şi cer
fiecărui român iubitor al naţiunii sale să promoveze îndeplinirea acestei
36 M. Trapşa a scris în 1. germană următoarele lucrări militare de valoare:
Studiu asupra numărului forţelor armate, Viena, 1876; Despre dispozitii. cu 6
planşe, 1878; Despre capacitatea de acţiune a calului, Viena, 1879; Contribuţii la
folosirea forţelor armate (Lupta infanteriei), Viena, 1879; Istoria regimentului
de artileiie de cîmp nr. 2, Prinţul moştenitor arhiducele Rudolf, cu 3 adausuri
şi 5 hărţi, Viena 1877; Ultima activitate de pace a comandantului de baterie. Olo-

mutz, 1882. Pentru activitatea publicistică a generalului Trapşa vezi şi „Foaia DiecesanăM, nr. 1, 44-45 din 1926 (in nr. 1 A. Moacă publică o poezie a gen. Trapşa;
„Cîntecuz românului"); „Tribuna graniţei" nr. 6 din 1937, p. 3, A. Marchescu op. cit.
37 A. Moacă, O prietenie rodnică; G. Bariţiu generalul M. Trapşa, în
Dacia din 20 X, 1939, p. 2.
38 Testamentul ne-a fost pus la dispoz-iţie de dr. Ştefăniga, pentru care ii
mulţumim şi pe această cale. Testamentul este datat 3 iunie 1893 şi are semnă
tura generalului iar ca martori pe col. Iulius cavaler de Pemkce, cpt. Leopold
{l.itzberger şi gen. maior Rudolf cavaler de Friesz.
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dorinţe" 39 • Sînt semnificative apoi măsurile preconizate de Trapşa în
vederea prosperării naţiunii române din Austro-Ungaria. El arăta că:
„sînt deplin conştient că pentru realizarea acestei .şcoli de fete este necesar un fond mare şi de aceea rog Sinodul (n.n. din Caransebeş) să facă
cunoscută această parte a ultimei mele dorinţi şi prin această să stimuleze la contribuţii, cu convingerea că naţiunea română poate a se
dezvolta doar în limba ei maternă şi să urmărească neabătut aceasta"~ 0 •
Pentru românii bănăţeni, generalul M. Trap.şa rămîne una din figurile care au întruchipat speranţele de mai bine ale Banatului şi înfăp
tuirea prin cultură a marilor kl.ei ale românilor secolului al XIX-lea.

PETRU BONA

EINE

PERSONALITĂT

AUS DEM BANATER GRENZEGEBEIT GENERAL MICHAEL TRAPŞA (1838-1896).
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Aus den Reihen der banater Grenzen erhoben, erstieg Michael Trapşa, durch
seine auBerordentlichen Făhigkeiten alle Treppen der militărischen Hierarchie bis
zwn Range eines Generals.
Wăhrend seiner militărischen Tătigkeit nahm, General Trapşa, zusarnmen
mit den anderen Vorkămpfern der siebenblirger Rumănen, an dem Kampf fiir
soziale und nationale Ernanzipation der Rurnănen aus der Osterreichisch-Ungarischen Monarhie teil.

as vezi Testamentul, fila 1.
fundaţiunii" se cunosc din şedinţa consistorială ţinută la 18 aprilie
precizează şi faptul că alături de soţul ei, Aurelia Trapşa a donat cu
contractul din 13 mai 1897 aceluiaşi scop, intravilanele din Caransebeş de la nr.
top. 182, 183, şi casa de la nr. top. 182 cu intravilanele de la nr. top. 175, 176
(230 stînjeni patraţi) în valoare de 1600 coroane. Ca urmare a administrării întregului fond Trapşa acesta se ridica în 1906 la suma de 18.144 florini şi 79 fileri,
40

„Litere

1907. Se
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TRAIAN DODA lN LUMINA ADEVARULUI ISTORIC

După' eliberarea Banatului de sub ocupaţia străină, la 1 iunie 1919,
miile de români din Caransebeş, „graniţă" şi satele din jurul oraşului,
după ce foştii elevi ai „Gimnaziului superior de stat" au înfipt tricolorul românesc pe creştetul monumentalului edificiu, l-a botezat Liceul
de Stat „Traian Doda" din Caransebeş.
Ulterior, tot în 1919, profesorul universitar dr. Onisifor Ghibu, organizatorul învăţămîntului românesc din Ardeal şi Banat, a probat cu
entuziasm ca patronul liceului să fie „Traian Doda", nu numai pentru
că el ,a fost un mare fiu al Banatului, dar mai ales că a fost un mare
caracter, iar liceul din Caransebeş, nu-şi poate pune ca scop al fiinţării sale, un scop mai înalt ca acela de a „creşte caractere" 1.
Mult iubit şi preamărit de poporul românesc, Traian Doda (29
iulie 1822 - 16 iulie 1895) a fost un spirit înalt, caracter intrepid şi
iubitor de neamul său; el privea cauza naţională ca o chestiune de
onoare personală 2 •
Mai aproape îl cunoştea poporul din fosta graniţă. „Ţara lui Doda" 3 „
„Cetatea de neînvins a lui Doda" 4, care începe în 1874 cu prima lui alegere ,ca deputat al celui mai mare ceflc electoral din Ungaria, unde 8.000
de „grăniceri" trimiteau un singur deputat în dieta maghiară; pe cimpia ungurească cite 300-400 de alegători trimiteau un deputat 'În dietă 5 •
Aşa este ales Doda, fără întrerupere, la toate alegerile parlamentare
pînă in 1887 cînd el atinge apogeul activităţii sale, fiindcă era singurul
reprezentant al celor trei milioane de români în mijlocul a 413 deputaţi din Dieta maghiară 6 •
1
2

194

~i

Matei Armaş, Increzători tot înainte. Caransebeş, 1937, p. 11; 17, 58.
C. Diaconovich, Enciclopedia Română. Sibiu, 1900, torn. II, p. 17, 191,
877.

a Ibidem.

Memoriu semnat de acad. C. Daicoviciu, prof. Matei Armaş, dr. Alexandru
Magda, prof. Sabin Evuţian, primul director al Liceului „Traian Doda" Caransebeş
~i alţii, înaintat Ministerului Invăţămîntului în anul 1970, p. 4, 8, în anexa „Din
viaţa lui Traian Doda" (în continuare Memoriu ... ).
5 Pavel Jumanca, Banatul de altădată (ms). Caransebeş, 1970, p. 1-3, 7, 8,
4

11-12.
6

Antoniu Marchescu, Grănicerii Bănăţeni şi Comunitatea de Avere. (Conşi juridice). Caransebeş, 1941, Tiparul Tipografiei Diecezene
p. 219, 220-221, 222, 310, 312, 315, 356, 357, 358, 359, 361, 362,

tribuţiuni istorice
Caransebeş, 1941,

365-369, 371, 372, 373, 374, 379, 386

şi

387.
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„Fortăreaţa grănicerilor" şi-a făcut datoria şi de astă dată, situîndu-1 pe alesul lor în fruntea luptelor de apărare naţională 7 • „Dreptate,
egalitate" a fost deviza de totdeauna în lupta sa pentru dretpurile social politice şi cultural-economice ale românilor din monarhia habsburgică.8

Epitaful de marmură care-i acoperă mormîntul „Dretpatea ţi-a
fost deviza, luptînd pentru ea te-ai stins", sintetizează întreaga lui viaţă
zbuciumată9 • Aşa îl cunoşteau grănicerii pe Doda, aşa îl ştia întregul
popor începînd cu cei din „provincia civilă" a Banatului. lată ce scrie
despre Doda, condeierul Petru Stan din Prisaca: „Generalul Traian Doda a fost un om integru, un om mare, cum nici la cele mai culte
şi civilizate popoare europene nu se află bărbaţi mari care să-l întreacă
în caracter şi morală . . . Cite fapte mari şi nobile a făcut acest mare
general cit a fost în viaţă, ar fi un mare păcat să se piardă în negura
trecutului. O datorie sfîntă ar avea bărbaţii din graniţă . . . cărturarii
şi intelectualii să adune toate datele despre faptele nobile ce le-a făcut
în viaţă" 10 •
La 1 noiembrie 1872 se desfiinţează Regimentul confiniar românobănăţean nr. 13 din Caransebeşu, după care grănicerii Severinului ieşiră
de sub rînduielile milităreşti şi intrară sub jurisdicţia legilor de viaţă
cetăţeneşti1 2 , dindu-li-se dreptul de a-şi alege un deputat în Dieta rnaghiară13.

Fruntaşii grănicerilor se adunară la sfat şi-l candidară pe generalul
Traian Dada, care se pensionase la data desfiinţării regimentului, fiind
acum preşedinte al „Reprezentanţei regimentare" în Comisia mixtă, în
care a activat 6 ani (1873-1878) pentru o împărţire dreaptă a teritoriului
regimentar între statul maghiar şi Comunitatea regimentară 1 4.
In anul 1874, grănicerii îl aleg deputat. Tot neamul românesc privea cu admiraţie vrednicia grănicerilor, se minuna de tăria lor de luptă
şi Caransebeşul primi porecla de „Cetatea neînvinsă a Generalului Dada„.
„Clocoteau dealurile şi văile de pe Valea Almăjeului din Clisura Dunării,
de pe Timiş şi Bistra, se cutremura bătrînul oraş de glasurile lor de
cumplită vijelie: «Vivat! ... Să trăiască Ghinăraru Doda„ 15 • Aşa l-au
ales grănicerii încă şase legislaţii la rînd, cu program naţional-român,
Dada avînd o atitudine demnă, hotărit în lupta sa pentru apărarea drepturilor pooprului românts.
După trecerea anilor de luptă naţională şi glorie românească, mai
plutea permanent strigătul de luptă de odinioară, simbol al vredniciei
7

8
0
30

11
12
13

Ibidem.
Memoriu ...
Ibidem.

„Foaia Diecezan<l", nr. XX din 17 mai 19:lî.
Antoniu Marchescu, loc. cit.
Pavel Jumanca, op. cit.
Antoniu Marchescu, loc. cit.

1<

Ibidem.

13

Pavel Jumanca. loc. cit.
Antoniu Marchescu. loc. cit.

!G

Caransp!Jcş.
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grănkereşti:

„Vivat! ... să trăiască Ghinăraru Doda"! Acesta a rămas şi
trecerea la cele eterne a marelui Doda. Era strigătul de bucurie
a clipelor de cutremurare lăuntrică, glasul veseliei, marşul biruinţei
naţionale, cuvintele fermecate ce întăreau sufletele obidite, uşurînd încătuşarea celor amărîţi; din ele izvorau îndemnuri spre fapte uitate,
mîngîierea la necazuri şi întărire la loviturile vieţii. „Nu erau strigăte
de alegeri, ci glasul tuturor manifestaţiunilor de viaţă la nunţi, praznice,
petreceri, joc (horă), serbări naţionale; cuvinte de salut, de închinare,
pornite din adîncuri la orice întîlnire între prieteni"17 .

după

*

•

•

Traian Doda s-a născut la Prilipeţ, la 22 iulie 1822, fiu al lui Traal Anei 1s.
Ca şi fraţii lui, Iosif, Gheorghe şi Daniel, a fost dedicat carierei militare, fiindcă aşa era tradiţia grănicerească. Şcoala primară a urmat-o
la Rudăria, Bozovici şi Mehadia, iar Şcoala de matematici a Regimentului
l:l la Caransebeş, dovedind un talent deosebit, .putere de muncă şi inteligenţă sclipitoare (absolvirea acestei şcoli îi conferea titlul de subinginer). Inaintat sublocotenent clasa a II-a în 1840 a urmat Academia
Militară de la Wiener-Neustadt şi avansat sublocotenent în anul 1842.
K<>te numit profesor la Şcoala de matematici pe care nu demult o absolvise. Activitatea rodnică desfăşurată la această şcoală, i-a creat o faimă
care a rămas .şi după desfiinţarea ei, în amintirea tuturor celor care l-au
cunoscut 19 . Gradele militare le obţine foarte repede: locotenent la 1 aprilie 1848; căpitan la 27 octombrie 1848, în care grad termină Şcoala de
război, după care la 27 octombrie 1857 es,te avansat maior; în 27 august
18110 locotenent-colonel, iar în 1864 colonel.
1n anul 1869, la 2 ani după realizarea în 1867 a pactului de „împăciuire" şi „dualismul austro-ungar", colonelul Doda este numit comandant al Brigăzii din Budapesta.
Casa de Austri,a, grevată la maximum de datorii din cauza răboa
ielor cu turcii pînă la izgonirea acestora din Imperiul austriac, apoi şi
mai mult din cauza înfrîngerii în 24 iunie 1859 la Solferino 20 de către
Franţa .şi Sardinia .şi în 3 iulie 1866 la Koniggrătz21 de către Prusia, a
fost nevoit să se împace cu latifundiarii maghiari.
'împăratul Austriei şi rege al Ungariei şi-a rezervat pentru sine arm<.1ta, finanţele şi externele, avînd pentru fiecare cîte un ministru co-

ian

şi

17

Memoriu ...
ie Antoniu Marchescu, op. cit.
l9 Ibidem.

2o
21

C. Diaconovich, op. cit.
Ibidem.
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mun, lăsind în schimb mină liberă guvernanţilor şovini de la Budapesta
în problema naţionalităţilor. Prezenţa lui Doda în capitala Ungariei, togo
mai cind începea acolo o politică feroce de maghiarizare a naţionalităţi
lor avea o mare importanţă.
Doda iubea şi ţinea mult la educaţia tineretului în general şi a studenţilor universitari în special. De aceea tot timpul cit a comandat Brigada din Budapesta (1869-1870), a participat la toate manifestările st\l·
denţilor Societăţii Academice „Petru Maior", pe care o frecventa şi Colonia română, cu care a avut multe convorbiri în problema naţională! 2 .
Drept recunoştinţă pentru sprijinul moral şi material dat, studenţii l-au
ales „membru onorific" al societăţii lor, pe locul 9, pe locul 1 fiind tot
un bănăţean, Vincenţiu Babeş2 3 .
Cu studenţii bănăţeni, Doda avea deseori intilniri la el acasă, ore
întregi, timp în care discuta cu ei despre lupta pentru drepturile poporului român, propagind idei de luptă în strinsă legătură cu acţiunile studenţilor celorlalte naţionalităţi.
Doda a avut legături cu oameni de stat maghiari, în frunte cu
Deak Ferencz, „înţeleptul patriei maghiare", autorul pactului cu „împăciuirea şi dualismul" (Deak era şi el de origine română cu numele de
Pescari) 2 ~. S-a împrietenit cu baronul Dr. Otvos Kă.roly unul dintre partizanii lui Deă.k, profesor la Academia de drept din Păpa, apărătorul lui
Doda la Curtea cu juraţi din Arad 25 ; apoi cu Ivă.ny Daniel, preşedintele
Partidului Independent (koosuthist) 26 , dar mai ales cu Moc.sary Lajos „Corbul Alb", fost preşedinte al Partidului Independent. Mocsary, ră
mas consecvent principiilor sale ca apărător al naţionalităţilor a fost desavuat chiar de partidul său, considerat ca trădător al maghiarilor şi
exclus din partid 27 • In semn de recunoştinţă pentru apărarea drepturilor naţionalităţilor nemaghiare, românii din Ungaria au oferit lui Mocsă.ry în 1885, un splendid album cu 2000 de semnături. La primele alegeri nu s-a mai găsit cerc electoral maghiar care să-i fi oferit oandidatura lui Mocsă.ry. Alegătorii Cercelui electoral din Caransebeş l-au ales
pe Mocsă.ry în l8882s.
La 1 mai 1870, Doda este avansat general şi primeşte comanda Diviziei a 12-a din Cracovia 29 , una din cele mai mari unităţi ale armatei
austro-ungare, avînd în subordine Cetatea Pozemysl şi Centrul de recrutare a ofiţerilor recalcitranţi.
22
23

Maior~
24

25
26
27

~~
29

Antoniu Marchescu, op. cit.
Raportul anual pe anul administrativ 189617 al Societăţii de lectură „Petru
din Budapesta, 1897, p. 20, nr. 9. (în continuare Raport ... ).
C. Diaconovich, op. cit.
A. Marchescu, op. cit.
C. Diaconovich, op. cit.
Emil Babeş, Diagnoza. Budapesta, 1900, p. 15.
C. Diaconovich, op. cit.
A. Mareheseu, op. cit.
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ACTIVITATEA CULTURAL-ECONOMICA

La 1 noiembrie 1872 se desfiinţează Regimentul confiniar românonr. 13 din Caransebeş. Impăratul Franz Iosif I îi împroprietă
reşte pe .grăniceri cu 161.220 ha de pămînt din teritoriul regimentar,
restul revenind statului maghiar 30 • Acum, Traian Doda îşi dă demisia
din armată şi pleacă la Caransebeş, pentru a organiza teritoriile primite
de grăniceri3 1 . Aşa începe Doda lupta pentru drepturile cultural-economice şi social-politice ale românilor, stabilindu-se definitiv în Caranbănăţean

sebeş.
Şase

ani (1837-1879) activează ca preşedinte al „Reprezentanţei regimentaTe" în comisia mixtă pentru o împărţire dreaptă a teritoriului
regimentar între statul maghiar şi comunitatea regimentară 32 •
Pentru a împiedica refacerea marii proprietăţi cu ajutorul statului,
Doda a organizat „Comunitatea de avere a fostului regiment românobănăţean nr. 13 din Caransebeş" ca avere particulară a familiilor grăni
cereşti, în stare de indiviziune 33 • Această avere comună a devenit suportul material foarte puternic pentru realizarea tuturor problemelor
cultural-economice şi social-politice ale graniţei, începînd cu monumentala clădire a liceului (peste 500.000 coroane aur a dat Comunitatea de
avere), internatul etc.
Grănicerii l-au ales pe Doda preşedinte al „Comunităţii de avere",
funcţie pe care a îndeplinit-o fără nid o retribuţie, suportînd toate cheltuielile în interes obştesc din venitul propriu, ajutînd în acelaşi timp
pe săraci, orfani, premia şcolarii merituoşi3 4 •
Ca preşedinte al „Comunităţii de avere", în baza Decretului din
anul 1873, Doda începe lupta pentru înfiinţarea unui liceu românesc la
Caransebeş, asigurînd din partea comunităţii suma necesară înfiinţării,
întreţinerii şcolii în localul fostei şcoli de matematici. Ministerul Invă
ţămîntului nu aprobă, evocînd diferite motive. Doda nu cedează şi lupta
continuă în Dietă, prin presă dar fără rezultat 35 . Totodată, Doda se hotăreşte să ridice o Şcoală superioară de arte şi meserii la Bozovici în
care scop, pentru a avea cadre didactice bine pregătite, ca preşedinte
al „Comunităţii de avere" dă 12 buTse copiilor de grăniceri şi-i trimite
în Germania, Boemia (Praga), ca să înveţe mecanica, lăcătuşeria, electrotehnica, strungăria, tîmplăria etc. In privinţa aceasta el susţinea mereu,
că „numai prin meseriaşi bine pregătiţi, vor putea românii să cucerească oraşele, aceste fortăreţe economice, din mîinile străinilor" 3 n.
ACTIVITATEA POLITICA

Dotat cu o vastă cultură (vorbea 5 limbi), cu o bogată experienţă
putere de muncă, cu toată autoritatea lui de mare prestigiu, Doda a
activat şi pe tărîm politic. In anul 1874, grănicerii, fără deosebire de
şi

• 0 - 35
JG

Ibidem.
Memoriu ...
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partid (naţional sau guvernamental) „numai şi numai din partea poporului" îl aleg deputat în Dieta maghiară, cu program naţional-român,
apoi încă în şase legislaturi la rînd pînă în 1887, cînd, după ce a arătat
în dieta ungară toate nemulţumirile şi suferinţele poporului român,
luptînd pentru o lege dreaptă a naţionalităţilor, bazată pe dreptw-i
egale pentru toţi, garantîndu-li-se existenţa şi dezvoltarea naţională a
tuturor, fiecare naţionalitate av'ind dreptul să-şi instruiască şi cultiva
copii în limba maternă, statul fiind obligat a susţine şcolile. Să se introducă limba română în administraţia de stat 37 •
In anul 1887, toţi candidaţii au fost înfrinţi în alegeri. Numai
Traian Doda a ieşit biruitor în Caransebeş 38 • Aşa a rămas Doda singurul
deputat cu program naţional, ca să reprezinte pe cei aproape trei milioane de români din Transilvania. Atunci, a arătat el că poporul român
nu are locul cuvenit în cadrul monarhiei austro-ungare şi în 10 octombrie 1887 trimite o scrisoare preşedintelui Dietei, în care arată, că nu-şi
prezintă crediţionalul, nu part;cipă la şedinţe, nici la mandatul de deputat ales nu renunţă, pentru ca cei 413 deputaţi guvernamentali, care
vor decide să facă ei însuşi dovada situaţiei politice a românilor din
Ungaria 39 .
La 12 octombrie 1887, Traian Dada îşi încunoştiinţează alegătorii
printr-o altă scrisoare, la care anexează şi pe cea mai sus amintită,
arătîndu-le că a făcut un pas absolut conştient că comite un act de rezistenţă pasivă contra legii, dar a trebuit să-l facă sub presiunea împrejurărilor politice în care se află poporul român, fiindcă la aceasta îl
obliga omenia, luîndu-şi întreaga răspundere faţă de alegători, naţiu
ne. Apoi le arată cum să se comporte in viitor, îi încurajează la lupta
ce va urma, spunîndu-le că sînt chemaţi să apere demnitatea şi onoarea
naţională 40 .

La 11 ianuarie 1888 Dieta a anulat mandatul de deputat al lui
Doda, preşedintele dispunînd o nouă alegere pentru data de 2 februarie
1888, cînd este ales deputat Mihai Popovici, protopopul Orşovei. Dar,
nici acesta nu-şi prezintă crediţionalul luînd aceeaşi atitudine ca şi
Doda, fapt pentru care Dieta i-a anulat şi lui mandatul 41 •
Preşedintele dispune o a treia alegere la Caransebeş, dnd grăni
ceiii aleg, fără contracandidat, pe Mocsary Ludovic, partizan al naţio
nalităţilor, acest adevărat patriot, oare şi-a făcut datoria în Dietă, dar
şi-a atras ura majorHăţii parlamentare 42 •
In ziua de 1 decembrie 1887, alegătorii lui Doda s-au întrunit la
Caransebeş şi au votat o moţiune de încredere semnată şi prezentată de
o numeroasă delegaţie. Doda le-a mulţumit, declarînd categoric: „Scopul
meu a fost să deştept pe români şi totodată, ca vaietele noastre să stră
bată pînă la locurile cele mai înalte, ca să vadă şi Majestatea sa că nemulţumirile noastre sînt mari şi că suferinţele noastre au ajuns de nu
a7

A. Marchescu, op. cit.
Ibidem.
Ibidem; Emil

38-41

42

Babeş,

op. cit.
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le mai putem suporta, pentru că, dacă eu ca general . . . sînt siUt să
fac aceasta, atunci trebuie să fie ceva putred în împărăţia voastră şi trebuie luate măsuri pentru asanarea răului" 43 .
Presa românească a comentat pe larg lupta lui Doda, militînd ca
toţi românii să urmeze pe caransebeşeni, care merg înainte cu alesul
lor, reprezentant nu numai al cercului său, ci al tuturor românilor din
imperiu 44 • Pentru articolul „Generalul Dada" apărut în „Tribuna" din
25 noiembrie 1887, Ioan Slavici a fost condamnat la un an închisoare~~.
Pentru proclamaţia adresată alegătorilor săi, procuratura ungară
a deschis acţiune judecătorească contra lui Doda şi Curtea cu juraţi
din Arad l-a condamnat la doi ani închisoare, 1000 florini amendă i;;i
102 florini spese de judecată. Cererea de gmţiere fiind aprobată de
împărat. la 3 decembrie 1889, Procuratura din Arad îl înştiinţează
despre sistarea procesului46.
Spre Doda se îndreptau şi privirile românilor din afara graniţelor
imperiului. Aşa i s-a cerut participarea la Războiul pentru Independenţă
a României din 1877, făcîndu-i-se propunerea de a comanda armata
română 47 . Dar nu a obţinut aprobarea împăratului. A intrat însă în legătură cu agentul României la Viena, Ion Bălăceanu, şi l-a rugat să
transmită Comandamentului armatei române că ar fi o mare greşală
încercarea de trecere a Dunării mai sus dl? Vidin, pentru că în caz de
retragere, nu ar mai rămîne altă alternati\ă decît refugiul în Serbia,
ceea ce ar produce un conflict imediat cu armata ·austriacă de acolo,
care ocupa Serbia pentru a asigura spatele lui Osman Paşa contra răs
coalei sîrbilor şi a celorlalte popoare bakanice.
Dar, comandamentul român, renunţînd la executarea ofensivei la
vest de Vidin, nu renunţă la ideea unei ofensive peste Dunăre, la vest
de Isker, fiind încurajat în această iniţiativă prin sfatul lui Dada, cuprins în aceeaşi telegramă a lui Ion Bălăceanu: „Trecerea noastră va
trebui să se producă în apropiere de Bechet. Atunci chiar în caz de
eşec, noi nu vom fi din nou obligaţi să trecem din nou Dunărea, ceea
ce ar fi dezastruos. Noi am putea să ne retragem de-a lungul Dunării şi
să ne unim cu corpul de armată rus cel mai apropiat". La acest sfat
se mai adaugă două evenimente care au obligat armata română la
traversarea Dunării mai spre răsărit: insuccesele ruşilor la Plevna în
zilele de 20 şi 30 iulie 1877. Comandamentul rus ceru cu stăruinţă ca
armata română să treacă Dunărea şi să vină în ajutorul trupelor ruseşti la Plevna. Comandamentul român îşi dădea perfect de bine seama
de nevoia cooperării cu armata rusă, dar îşi menţinea punctul de vedere,
de a avea linie de operaţii independentă. Într-adevăr, trecerea Dunării
pe la Bechet - cum recomanda Traian Doda - ar fi asigurat armatei
române o mai mare independenţă şi ar fi făcut mai puţin anevoioasă
schimbarea zonei etapelor cu toate magaziile şi depozitele ei, însă din
<a A. Marchescu, op. cit.
Ibidem.
47 Radu Rosetti, Proiect de

1
6
• -•

operaţii

pe anul 1876-1878.
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punct de vedere tactic, ar fi dus armata română cam prea departe de
Plevna, unde ruşii aveau nevoie de ajutor imediat.
Vitregia vremurilor a făcut ca generalul Doda să nu poată participa efectiv la lupta semenilor săi de dincolo de munţi.
Există unele studii în care activitatea lui Traian Doda nu este redată obiectiv, cînd se fac referiri la evenimentele anului revoluţionar
1848. Astfel, I. D. Suciu, bazîndu-se pe lucrarea lui Antoniu Marchescu,
Grănicerii Bănăţeni şi comunitatea de avere, Caransebeş, 1941, arată:
„36 Marchescu ... pag. 219, scriind: „Jn acelaşi timp cu începerea ostilităţilor împotriva Bocşei, trupele regimentului grăniceresc, ajutat de un
număr mare de glotaşi, pornesc spre Reşiţa. Primele atacuri ale imperialilor sînt respinse, iar căpitanul Doda este rănit ... „"4 8 . De aici ar
rezulta că Doda a comandat şi luptat contra revoluţionarilor maghiari,
însă adevărul este că la pag. 219 nu este vorba de lupta de la Reşiţa
(16 decembrie 1848) ci de cea de la Arad (14 decembrie 1848), la care
Doda nu a luat parte. In realitate, Marchescu, în lucrarea mai sus
amintită, arată „Detaşamentul pornit de la Caransebeş era format din
compăniile 23, 24 şi 27. Comanda Companiei 24 o avea căpitanul Doda,
iar detaşamentul era sub ordinele căpitanului Philipovici ca cel mai
vechi în grad. Ajunşi în faţa Reşiţei, căpitanul Philipovici nu ştia ce să
facă, să atace sau să se retragă. Văzînd ezitarea comandantului, ... că
pitanul Doda a propus consfătuirea tuturor ofiţerilor, spre a decide ce
este de ifăcut. Ofiţerii hotărăsc să pornească la atac după ce în prealabil căpitanul Doda, fiindcă el a sugerat ideea, va încerca să-i determine
pe revoluţionari să capituleze ... Căpitanul Doda a început tratativele
de capitulare şi revoluţionarii erau gata să cedeze, cînd deodată, că
pitanul Philipovici deschise focul, apoi îşi părăseşte unitatea. Aceasta
fără a mai aştepta ordinul lui Doda, se retrase . . . Revoluţionarii fiind
atacaţi în timpul tratativelor, le-au întrerupt îndată şi au răspuns cu o
ploaie de focuri. Grănicerii erau complet desorientaţi. Cînd sosi Doda în
mijlocul lor şi luă comanda constată că nu se mai poate face nimic,
mai ales că fu rănit la piciorul drept şi s-a retras din luptă. Succesorul
lui, locot. Zavisits ... ordonă retragerea spre Soceni"49.
Despre tratativele de capitulare amintesc şi lucrări germane şi
maghiare, care îl credeau pe Doda comandant al grănicerilor, fiindcă
numai pe el l-au cunoscut cu ocazia tratativelor: „La 24 dec. 1848,
colonelul Wernhard, cu noi trupe, împreună cu trupele de grăniceri,
atacă Reşiţa şi Bocşa. Revoluţionarii au rezistat pînă seara, cînd s-au
retras spre Vîrşeţ lăsînt în mîinile imperialilor, cele două orăşele.
ln timpul operaţiunilor militare, glotaşii satelor din jur, din răz
bunare pentru fărădelegile săvîrşite în satele lor au dat foc şi împuşcat
mai mulţi oameni în Ezeriş, Fîrliug, Soceni şi în alte părţi) au dat foc
48

48

I. D. Suciu, Revoluţia de la 1848-1849 în Banat.
A. Marchescu, op. cit., p. 220-221.
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Reşiţei. Au căzut pradă 120 case, biserica-romano-catolică, cîteva
liere şi magazii (şi 180 morţi)"5o.
Dacă tînărul Doda ar fi comandat grănicerii la 16 decembrie

ate1848,

revoluţionarii capitulau şi plecau unde ar fi voit, deoarece Doda luase
legătura prin preoţii din mijlocul glotaşilor, pe care i-a trimis la preotul

ortodox şi catolic din Reşiţa pentru o înţelegere cu maiorul Osbath,
comandantul Reşiţei şi aşa s-ar fi evitat vărsăturile de sînge şi toate
·norocirile mai sus arătate.
O altă inadvertenţă apare într-o altă lucrare, in care se poate citi:
„Cînd la 29 decembrie 1848 trupele generalului Doda ocupă localitatea
găsesc 143 case arse şi 180 de morţi ... " 51 . Adevă·rul este, că luptele s-au
dat la 24 şi nu la 29 decembrie 1848, trupele erau ale colonelului Wenhard nu ale generalului Doda, care în anul 1848 era căpitan nu general
şi nu a luat parte la aceste lupte, fiind internat în spital ca rănit la 16
decembrie 1848, cînd Reşiţa nu a avut nimic de suferit din cauza focului comandat de căpitanul Philipovici, în timpul cînd Doda trata cu revoluţionarii capitularea.
Aceste două adevăruri istorice trebuiesc scoase la lumină. Situaţia
în care se afla Doda în 16 decembrie 1848 îl prezintă ca un mare iubitor de oameni, care cu riscul vieţii sale tratează cu revoluţionarii spre
a-i convinge să capituleze, liberi a pleca unde vor.
Locul de onoare al lui Doda va rămîne pentru totdeauna în rindul
marilor fii ai neamului românesc.

I VIORICA

GOIAN I

-

ALEXANDRU MAGDA

TRAIAN DODA A LA LUMIERE DU VRAIE HISTORIQUE

(Re sume)

On prescnte da vie de Traian Doda et l'activite politique qu'il a mise au
service de la cause nationale. Elu depute par le peuple qud se trouvait sur le
'erritoire du Rtgiment de frontiere â Caransebeş, Doda a milite en.tre 1874 et 1887
pour Ies droits economiques, culturels et sociaux des soldates appartenant aux
regiments de frontiere. Sa lutte a ete couronnee par un lotissement juste des
terres entre l'Etat hongrois et Ies soldats du regiment de frontiere. Afin de
prevenir le redr("Ssement des grands proprietaires, Doda a organise la Communaute
des biens du Regiment no. 13 de Caransebeş. A cause de sa lutte politique.
so Ibidem.
51 Două secole de siderurgie la Reşiţa, 1972,
61
Două secole de siderurgie la Reşiţa,

***

25 -

Studii

şi comunicări

p. 48.

1972, p. 48.
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il a ete condamne

ă deux ans de prison par le gouvernement de Budapesl, mais
a ete graiice par l'empereur.
Quiqu'on ne lui a pas permis de participer a la Guerre d'Independence de
1877. Doda a ete en permanente liaison avec l'armee roumaine et par ses conseils
a aide d'eviter Ies pieges prepares par l'armee turque.
Compte tenant des faits mentionnes ainsi que du fait que Doda a lutte toute
se vie pour la fondation d'un lycee roumain a Caransebeş, on propose que le lycee
de Caransebeş reprenne le nom de „Traian Doda", qu'il a eu au debut.
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PREOCUPARI MUZEISTICE IN SUDUL BANATULUI LA SFIRŞITUL
SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI !NCEPuTUL SECOLULUI AL XX-LEA

Dacă pentru sudul Banatului nu putem vorbi de existenţa unor
pînă în deceniul al treilea al secolului nostru, despre unele preocupări muzeistice ale unor intelectuali din zonă, deţinem cîteva mărturii.

muzee

Primele încercări trebuie legate de nevoile strict didactice. înfiinla Caransebeş, în toamna anului 1876, din iniţiativa episcopului
Ioan Popasu, a Institutului pedagogic diecezan, ridica problema creării
şi îmbogăţirii colecţiilor de material didactic pentru diversele obiecte
de învăţămînt. Prezenţa la catedră a unor profesori de talia lui Ştefan
Velovan, Patriciu Dragalina, Enea Hodoş sau Vasile Goldiş, căldura cu
care aceştia transmiteau şi. sădeau în minţile viitorilor învăţători români
ideile înaintate aie epocii, dragostea de neam şi eroii săi, cu:l tivm'ea
limbii şi tradiţiilor strămoşeşti, polarizează interesul tuturor pentru
ridicarea prestigiului acestei instituţii de învăţămînt.
Incă de la înfiinţarea Institutului pedagogic credem că s-a pus
problema nu a creării unui muzeu ci a îmbogăţirii colecţiei de materiale
didactice care să servească la predarea obiectelor de învăţămînt. Totuşi
sîntem încredinţaţi că s-a lansat şi ideea creării unui muzeu şcolar,
căci în anul şcolar 1892-1893, an în care istoria era predată de Patriciu
Dragalina şi Enea Hodoş, preotul George Tătucu din Iablaniţa - membru marcant al Partidului Naţional Român - donează la 22 noiembrie
1892 „pe seama museului de la institut citeva petrificaţiuni, precum şi
o peatră de rudă (fier tare, mangan) din comuna noastră, o bucată de
asbest din Rudăria şi o unealtă din airmă din epooa de bronz ... " 1 •
Pentru a atrage atenţia asupra importanţei toporului de bronz,
George Tătucu redă în copi,e del':;criierea în limba germană făcută la
2:l iunie 1891 de un specialist al Muzeului de istorie naturală din Viena,
însoţită de desenul uneltei descoperite în Iablaniţa. Donatorul descrie
locul unde au fost descoperite cele 17 unelte de bronz, din care una a
donat-o Institutului pedagogic, alta a ajuns mai tîrziu în muzeul „Generalului Nicolae Cena" din Băile Herculane. Locul descoperirii se află
„într-o coastă spre meazăzi, 3 chilometri de la sat, lingă apa numită
„Valea satului" în „Cheia Globului" adică o strîmtoare prin care se
ţarea

1

1

FAS

C:iranscbeş,
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pedagogică

Caransebeş,
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revarsă

„Apa Craiovei". Pe valea aceasta se află clădită calea ferată
trecînd printr-un tunel pînă la Meedia (Mehadia)" 2 •
In climatul de efervescenţă politică creat după reluarea activismului politic de către Partidul Naţional Român în urma conferinţei din
10 ianuarie 1905, se simte o intensificare şi a acţiunilor cu caracter cultural, verigă importantă în lupta poporului român pentru unirea tuturor
provinciilor româneşti. Crearea unui muzeu al ASTREI de la Sibiu era
o idee mai veche care se va materializa în anul 1905. La apelurile
ASTREI pentru îmbogăţirea celor două secţii (de istorie şi etnografie),
intelectualii din Caransebeş au trimis exponate pentru ambele secţii.
Portul popular bănăţean de la Jupa, cîteva fotografii şi unelte agricole
de interes etnografic au fost procurate graţie lui Alexandru Diaconovich
fratele lui Cornel Diaconovich. Prin gdja acestuia au intrat în muzeu, ia
secţia „ocupaţii agricole", o stînă, o furcă, greble şi alte „unelte agricole
în miniatură", executate de elevii şcolii de ucenici din Caransebeş. N-a!t
lipsit de la secţia istorică a muzeului obiecte aparţînînd unor personalităţi politice şi militare care au trăit în sudul Banatului. Vom aminti o
diplomă nobiliară acordată lui Francisc Fodor de Caransebeş în anul
1594 de regele Sigismund, apoi obiecte şi fotografii ale generalilor Doda,
Cena şi Trapşa.
Printre cărţile care au îmbogăţit patrimoniul muzeului se numără
donaţiile lui Andrei Ghidiu cuprinzînd Noul testament de la Bălgrad,
un Octoih tipărit la Tîrgovişte în anul 1712 şi un Ceaslov tipărit in
aceeaşi loMlitalte în ffi1Ul 1715. De asemenea aru mai fos.t donarte 12 tipă
rituri bisericeşti editate la Rîmnic, Bucureşti şi Blaj3.
In urma unui accident petrecut în anul 1903, generalul Nicolae
Cena, care a fost ofiţer în armata austro-ungară şi care avea curajul să
primească defilarea trupelor din suboroine cu cîntecul „Deşteaptă-te
române", acuzat în repetate rînduri de daco-romanism, s-a retras după
pensionarea survenită în anul 1904 la Mehadia, satul natal, unde a
efeClh.uart: sistematice săpă1ruri airhooLogice în ,aşez131rea ~omană - Ad Mediam4. Cercei:ările n-'au fost făcute la întîmplare, ci în urma unui studia
aprofundat al metodei de cercetare arheologică. Din acest castru a scos
la iveală numeroase obiecte, care i-au transformat locuinţa într-un adevărat muzeu. După informaţiile furnizate de Sabin Evuţian, cea mai
importantă descoperire ar fi o inscripţie deteriorată pe care Nicolae
Cena a restaurat-o şi pentru a cărei descifrare a purtat corespondenţă
ou arheologi români şi ge.rmani. Redăm traducerea inscripţiei aşa cum
a fost publicat de Sabin Evuţian: „Acest castru dedicat patroanei Iulia
Mamea, mama împăratului Alexandru Sever s-a renovat din cohorta
III dalmatină compusă din 800 călăreţi şi 200 pedestraşi - cetăţeni
romani - pe timpul proconsulului tuturor trei Daciilor, Iasdio DomiIdem, fila 130.
C. Brătescu, Contribuţii la cunoaşterea vieţii culturale a Caransebeşului
I.a 1918, in SLLF, III, p. 289 (Vezi şi Analele ASTREI, pe anul 1905).
i „Tribuna Graniţei" an II. nr. 7, Caransebeş, 26 mai 1935, p. 3.

2
3
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tiano"5. In acest castru au mai fost descoperite pietre de mormînt cu
inscripţii, statui şi stiaituete, pesrt:e 200 de monede, coliere ,inele brăţări,
rîşniţe, cărămizi cu inscripţii ale cohortei a III-a 6 •
Colecţia muzeală pe care a organizat-o în propria locuinţă din
Mehadia a fost vizitată şi de istoricii români Dimitrie Onciul şi Vasile
Pîrvan, de militari, profesori şi elevi. La 20 iunie 1921 generalul Nicolae
Cena a primit vizita întregului guvern al României, însoţit şi de ambasadorii străini acreditaţi la Bucureşti. Exponatele scoase la iveală din
anticul Ad Mediam a stîrnit entuziasmul vizitatorilor7 •
Colecţia aTheologică a fost îmbogăţită cu hărţile luptelor cu turcii
desfăşurate în Banat în perioada 1717-1789 care au fost copiate în
perioada exilului de la Viena de pe originalele aflate în capitala Austriei, originale care au ars în vara anului 1920. ln aceeaşi colecţie se
găsea o veche hartă a Caransebeşului precum şi harta luptelor cu turcii
din zona Cornea-Orşova (din anul 1738) 8 •
După moartea generalului survenită la 14 martie 1922, Coriolan
Buracu a fost însărcinat să organizeze cu exponatele adunate timp de
aproape două decenii de pasionatul arheolog amator, un muzeu la Băile
Herculane, muzeu care a purtat numele lui Nicolae Cena9 • Muzeul a
fost organizat şi cu sprijinul Comisiunii monumentelor istorice din
Banat, al cărei preşedinte a fost generalul Cena 10 şi a fost inaugurat la
1 mai 192411.
•

•

*

După măreţul act al Unirii din 1918, pentru invăţămîntul din Banat
a început o nouă epocă, de renaştere şi pentru liceul din Caransebeş,
gîndit de generalul Traian Dada ca liceu românesc pentru fiii de foşti
grăniceri din sudul Banatului.
Tînărul şi entuziastul corp profesoral al liceului, care primise numele generalului Traian Dada, a trecut încă din anul şcolar 1919-1920,
primul an de învăţămînit în limba română, la orgianimrea unor colecţii
de istorie, etnografie şi numismatică, folosind cu precădere donaţiile
elevilor, ale profesorilor şi altor intelectuali din Caransebeş şi alte
localităţi.

focă din primul an colecţia muzeală se îmbogăţeşte cu piese de mare
valoare. Astfel au fost primite prin donaţie trei inscripţii romane desco:; Llnuarul III al Liceului de
1921-1922, Caransebeş, 1923, p. 10.
u Ibidem.
7
Ibidem.
b Ibidem, p. 11.

stat

„Traian

Doda"

din

Caransebeş,

anul

9

Vezi nota 4.
Vezi nota 8.
11 Coriolan I. Buracu, Muzeul „General Nicolae Cena" în
Cr1,nica Mehadiei, Turnu Severin, 1924, p. 3.
10
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perite în castrul de la Tibisoum. Generalllll N. Cena, pe lîngă biblioteca
sa, donează liceului fotografii ale generalului Traian Doda, iar Constantin
CălţLJ.n donează 35 de documente originale ale generalului Traian Doda 12 •
In cel de al doilea anuar al liceului, cuprinzînd activitatea anului
şcolar 1920-1921, se face cunoscut că în conformitate cu ordinul
nr. 30.036 din aprilie 1920 al Secretariatului General din Cluj al Ministerului Instrucţiunii „s-a creat la acest liceu un fel de muzeu central
pentru întreg ţinutul - aceasta luîndu-se în considerare lucrările iniţiate [... ] anul trecut" 13 , apelînd la cei care pot să contribuie la îmbogăţirea colecţiilor iniţiate: „Orice danie cit de mică pentru muzeul
nostru e în urmare o faptă mare, ale cărei roade le vom vedea cu mulţu
mire abia în viitor"14.
In anul şcolar 1921-1922, colecţiile au fost îmbogăţite mai rapid
şi prin cumpărarea de obiecte, fiind avansată ideea creării unui muzeu
specific bănăţean, pentru care exista deja acordul Inspectorului Muzeelor. Apelul are următorul conţinut: „In special îndreptăm rugămintea
noa":ră. către toţi aceia, cari ar putea să ne ajute fie prin danii, fie
prin mijloace de cumpărare - la înzestrarea Muzeului central al liceului,
pentru a creia din el un Muzeu specific bănăţenesc, aşa cum e şi în
intenţia Inspectoratului Muzeelor, care are pentru acest scop toată solicitudinea"15.
Pentru materializarea frumoaselor intenţii ale profesorilor de la
licc'.11 caransebeşan, în anul şcolar 1921-1922 Inspectoratul Muzeelor
i-a acordat o subvenţie de 5500 lei 1u, iar pentru anul şcolar următor
suma de 10.000 lei, utilizate pentru achiziţionarea unor obiecte etnografice şi istorice. S-au adus mulţumiri lui Al. Tzigara Samurcaş - inspe<.:torul muzeelor din Ministerul Artelor pentru acordarea subvenţiilor1'.

Pentru că nu avem posibilitatea să prezentăm întreaga colecţie
a liceului „Traian Doda", se cuvine totuşi să ne oprim asupra
principalelor exponente şi a celor care le-au pus la dispoziţie.
Semnificativă ni se pare a fi strădania lui Nicolae Novacovici, din
Bîrbovăţ, (Valea Almăjului), care a donat liceului „1 piatră veche,
400 kg., transportată pe cheltuielile sale pînă-n gara Caransebeş, dimpreună. cu o adnotaţie referitoare la această piatră cu inscripţie latină" 18 .
Jn ceea ce priveşte obiectele de etnografie trebuie să subliniem
că au fost primite prin donaţie sau achiziţionate, cepse vechi, oprege,

muzeală

12 Anuarul I al Liceului de· stat „Traian Doda" din
Tipografia „Drapelul" Lugoj, 1920, p. 63.
ia Anuarul II al Liceului de stat „Traian Dada" din
Caransebeş, Tipografia diecesanii, p. 17.

u Ibidem.
1s Anuarul . .. , III, p. 44.
Jo Ibidem, p. 43.
11 Anuarul V
al Liceului de
şcolar
1s

caransebeş

(1919-1920),

Caransebeş

(1920-HJ21),

stat „Traian Doda" din Caransebeş pe anul
1923-1924, Tiparul Tipografiei Diecezane, Caransebeş, 1925, p. 32.
Anuarul ... , III, p. 43.
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cătrinţe, brîie, costume femeieşti, multe dintre aceste obiecte fiind cusute
cu fir de argint sau de aur19 , provenind din diverse localităţi ale Banatului răspîrndite pe o arie destul de 1argă preoum: Topleţ, BorloveniiVechi, Verendin, Feneş, Jupa, Jehel sau Cricova2°. In aceeaşi colecţie
au fost incluse prin cumpărare şi „14 obiecte de armament albanez de
o mare valoare" 21 şi un chipiu muntenegrean 22 .
Să amintim că generalul Nicolae Cena şi profesorul Iancu Călţun
au donat fotografii şi numeroase documente despre generalul Traian
Doda23 , că genemliul Nico.Iiae Lugojan din Sibiu a donat un dooument
semnat de Maria Theresia la 17 45 2 4, generalul care a mai dăruit şi două
planuri ale unor bătălii din anii 1689 şi 1691 25 cît şi planurile insulei
Ada-Kaleh, Orşovei, Mehadiei şi Vienei-Vechi 2 6.
Ladislau Takacs din Caransebeş a donat 7 copii de pe patente imperiale27, colecţia fiind îmbogăţHă şi cu cîteva documente despre generalul
Nicolae Cena2s.
Pentru a întări ideea că la liceul „Traian Doda" din Caransebeş s-a
pus în cel de ·al III-lea deceniu al secolului nostru baza unui muzeu, aşa
cum îl doreau chiar factorii de comandă ai timpului se cuvine să comparăm datele din anul şcolar 1920-1921 cu cele din 1923-1924. Colecţia
istorică a •crescut de Ia 128 de piese la 283; Vla}oorea aicesrt:ora a :ore.scut
de 1a 778 lei la 7848 lei. Colecţia etnog.rafiică a crescut de Ia 32 piese
1a 69, a căroc viaJlooire era ·aiprieciiaită la 5598 .}ei. Collecţia niumismaitică a
crescut de la 638 piese la 1143 totiaită fiind creată prin donaţie 29 .
Nu avem nici un fel de date şi informaţii care să ne îndreptăţească
să credem că la vreuna din instituţiile noastre de profil din jur s-ar mai
păstra cite ceva din aceste colecţii, adunate cu grijă şi păstrate ani de-a
rîndul în amintitele lăcaşe de învăţămînt şi cultură.
Poate că nu toate au fost distruse, şi prezenta comunicare se vrea
a fi un apel către cei care au ajuns să deţină părţi din aceste colecţii
sau care au creat astfel de colecţii şi să le pună la dispoziţia instituţiilor
de profil, adică muzeelor şi arhivelor, depozitare sigure, cu posibilităţi
multiple de valorificare.

CONSTANTIN BRATESCU
w _;tnuarul . . „ V, p. 32.
zo Anuarul .. „ I, p. 37.
21 Anuarul .. „ III, p. 43.
22 Anuarul IV al Liceului „Traian Doda" din
Caransebeş pe anul
lfi22-1923, Caransebeş, 1923, Tiparul Tipografiei Naţionale, Lugoj, p. 26.
za Ibidem.
21 Ibidem.
"'' Anuarul . . „ III, p, 43.
"'; Anuarul .. „ V, p. 32.
7
"
_4nuarul .. „ IV, p. 26.
"" Ibidem.
~" Vrzi "lnuarul .. „ II, p. 17 )i Anuarul .. „ \', p. :n.
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C.

Brătescu

PREOCCUPATIONS MUSE:ISTIQUES DANS LE SUD DE BANAT A LA FIN DU
XIX-e SIECLE ET LE COMMENCEMENT DU XX-e SIECLE
(Re sume)

Commencees timidement pour des raisons strictement didactiques, les preoccupations museeistiques pour le sud de Banat ne deviennent constantes que vers
le commencement du XX-e siecle. C'est alors que le general Nicolae Cena fait
d'amples recherches archeologiques dans la camp romain de Mehadia.
Apres la formation de l'E:tat national Roumain unitaire, on a passe â la
creation d'un musee attache au lycee „Traian Doda" de Caransebeş. C'est lâ
qu'on a apporte des inscriptions romaines, documents, cartes et plans et aussi des
objets etnographiques.
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BANATUL (1871-1918)

Infiinţarea Băncii „Albina" din Sibiu
bancă cu capital pur naţional la români,

în vara anului 1871, prima
este rezultatul unei continue
şi fireşti dezvoltări a societăţii româneşti transilvănene după 1848, fără
stagnări şi regresiuni, chiar dacă ritmul acestui proces este mai lent,
mai anevoios, ca în cazul celorlalte grupuri naţionale din Transilvania,
favorizate evident de cercurile politice din Viena şi Budapesta. Instituţie
tipic capitalistă, Banca „Albina" apare pe treapta impunerii relaţiilor
capitaliste de producţie în faţa celor feudale, definitiv înfrînte, intrate
în agoniei.
Apariţia ei se înscrie, în 'timp, cu peste două secole în urma naşterii
primelor bănci capitaliste din vestul Europei. Momentul se încadrează
totuşi în limitele secolului care înscrie debutul sistemelor bancare naţio
nale în centrul şi estul Europei 2, fapt ce scoate în evidenţă, o dată în
plus, dorinţa, posibilităţile, eforturile şi reuşita societăţii româneşti de
a se încadra în ritmul modern de dezvoltare european.
Deşi premisele social-economice şi politice pentru înfiinţarea unui
institut de credit şi economii al românilor transilvăneni au apărut în
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, existînd potenţial la sfîrşitul
deceniului al şaptelea, sîntem convinşi, că fără munca perseverentă şi
1

M. Drecin, în

Lucrări

ştiinţifice,

1971, p. 99-105; Idem, în Crisia, 1973,

p. 243-266.
2 Pentru argumentare Iacem unele precizări in legătură cu momentul apariţiei băncilor naţionale în cîteva ţări europene. Pe fondul unor tradiţii bancare
naţionale mai îndelungate sau de dată mai recentă consemnăm bănci naţionale în
Anglia la 1694, Scoţia (1695), Franţa (1716), Germania (1765), Irlanda (1782), Finlanda (1811), Olanda (1814), Norvegia (1816), Austria (1817), Danemarca (1Ş18),

Polonia (1828), Grecia (1828), Portugalia (1846), Belgia (1850), Spania (1856), Rusia
(1860), Luxemburg (1873), Bulgaria (1879), Elveţia (1905), Maghiarii îşi înfiinţează
prima bancă în anul 1839 (Pesti Hazai Elso Takrekpenztar Egyesiilet), croaţii în
1846 (Casa de schimb din Zagreb), slovacii din 1879 (Societatea de credit din
Ruwmberok); cf. A. Dauphin-Meunier, La langue a travers les âges. Historique
et anecdotique, tom. 1-11, Paris, 1937; Idem, Histoire de la banque, P.U.F„ Paris,
1951; Kovăl!it Ludovit, Boj o banky, Praca Bratislava, 1950, p. 15-17. In Transilvania, la 1835 se înfiinţează la Braşov „Kronstădter Allgemeine Sparkassa", primul
institut de credit cu capital săsesc, pentru ca în 1835 prin „Casa de piistrare
din Kezdi-Vâsarhely (Tg. Săcuiesc)" şi maghiarii să-şi pună bazele unui institut
bancar naţional; cf. N. Petra, în Economia românească, an. I, nr. 1, 1936, p. 51;
Bujor Surdu, în AIIC, 1962, p. 183.
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plină de ambiţie a dascălului Visarion Roman din Răşinarii Sibiului,
Banca „Albina" nu ar fi putut apărea aşa de repede, într-o organizare
aşa de perfectă pentru acele timpuri, care să-i permită a supravieţui
greutăţilor inerente oricărui început şi să cunoască frumoasa dezvoltare ulterioară. In mintea lui Visarion Roman a primit contururi precise
ideea necesităţii imperioase şi a posibilităţii fondării unei bănci cu capital românesc, pentru ca apoi timp de patru ani (1868-1872) să lupte
pentru a-şi găsi partizani, a pune la punct toate problemele tehnice
cerute de un astfel de obiectiv şi a putea, în final, activa Banca.
Visarion Roman intră, pentru prima dată, în contact cu realităţile
'.al-economice bănăţene în toamna anului 1868, cind este angajat
inspector-achizitor pentru Transilvania şi Banat la Banca de asigurare
„Transilvania" din Sibiu 3 . In această calitate va cutreiera satele româneşti în căutare de acţionari şi clientelă pentru tînara societate cu capital
mixt săsesc-românesc. I se oferă astfel ocazia de a cunoaşte situaţia
grea a ţăranului român, stringenta nevoie de credite băneşti a acestuia
cu ajutorul cărora să-şi consolideze şi dezvolte o proprietate funciară.
Exploatarea cămătarilor ~;i dezinteresul, în multe situaţii, marilor bănci
cu capital austriac şi maghiar faţă de trebuinţele imediate ale ţăranului
român, impun atenţiei lui Visarion Roman necesitatea înfiinţării unei
bănci cu capital românesc, iar în perspectivă crearea unui puternic
sistem financiar - bancar românesc.
Din iunie 1869, Visa1ion Roman trece la redactarea unui „Proiect
de statute" pentru o bancă românească 4 • In această muncă se va folosi,
printre altele, inspirîndu-se din paragrafele lor, de statutele unor bănci
din Ar-ad, Lugoj, Timişoaira, Reşiţa etc. a căror octivitaite ajunge să o
cunoască cu ocazia călătoriilor efectuate în aceeaşi calitate de agentachizitor al Băncii „Transilvania"5.
In a doua fază a eforturilor pentru conturarea băncii româneşti,
Visarion Roman depune eforturi pentru închegarea unui Comitet fondator care urma să conducă lupta pentru materializarea în practică a
ideei sale. In fruntea acestui Comitet fondator stau fraţii Alexandru
şi Antoniu Mocioni, reprezentanţi de frunte ai influentei familii de
moşieri bănăţeni. Posesor al unei serioase forţe economice şi a unor
htinse relaţii politice în cercurile din Viena şi Pesta, Dr. Alexandru

a Arhivele Statului, Cluj, Fond personal: Visarion Roman, dosar II/143, fila
23-24, 53-54, 77, dosar II/44, fila 34, 607-608 (în continuare A.S.C., F.p.V.R., d ... ,
f ... ); Vasile Netea, Noi contribuţii la cunoaşterea vieţii şi activităţii lui Visarion
Homan.

Corespondenţa
şi

1942, scrisorile nr. 33
şi

I. M. Moldovan, în
p. 319-321.

Bariţiu şi I. Hodoş, Sibiu, Ed. Revistei Economice,
Ştefan Manciulea, Corespondenţa dintre Visarion Roman
volumul omagial închinat lui G. Giurescu, Bucureşti, 1944,

sa cu G.

38;

4 Nicolae Petra-Petrescu, Monografia Institutului de credit şi economii ,,Albina"
în Sibiu. 1872-1897, Ed. Institutului „Albina", Sibiu, 1897, p. 91-92.
5 „Gazeta Transilvaniei", nr. 49/1871, p. 2; A.S.C., F.p.V.R., d. II/44, f. 730-731.
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Mocioni este numit plenipotenţiarul Comitetului pe lingă autorităţile
maghiare din Pesta, în vederea obţinerii aprobării Statutelor6 •
La 3 noiembrie 1870, fraţii Alexandru şi Antoniu Mocioni înaintează Statutele Băncii „Albina" ministrului agriculturii, industriei şi
comerţului din Budapesta7 • De prealabila lui aprobare depindea posibilitatea trimiterii Statutelor la Viena, unde împăratul trebuia să semneze decretul în virtutea căruia Banoa se putea înfiinţa. Guvernul
maghiar duce o politică de tergiversare a discutării Statutelor. 1n momentul cînd o i3'stfel de ·aiti<tudine ,risca să-şi desconsipire adevăPaitele
intenţii împiedicarea, prin orice mijloace, apariţiei unei noi instituţii
naţionale româneşti ministerul de finanţe pretinde şapte noi modificări în textul Statutelor (aprilie 1871). Datorită intervenţiilor Dr. Alexandru Mocioni, după trei zile de intense discuţii, se reuşeşte ca din cele
şapte modificări cerute să se renunţe la trei, în fond cele mai grcle 8 •
La 14 iunie 1871, printr-un decret dat la Schonbrunn, Stulutell' sînt
aprobate de împărat. La 27 iunie, membrii Comitetului fondator aflaţi
în Sibiu ţin prima lor şedinţă oficială, cu care ocazie se încheie şi primul
proces-verbal (protocol). Intre hotărîrile luate cu acest prilej amintim
adoptarea unui „Regulament provizoriu" pe baza căruia Comitetul fondator urma să-şi desfăşoare activitatea, pînă la activarea Băncii şi constituirea Consiliului de administraţie în sensul § 35 din Statute. Trecîndu-se la constituirea conducerii Comitetului fondator potrivit noului
„Regulament provizoriu", Dr. Alexandru Mocioni este ales preşedinte
al Comitetului fondator 9 •
Din iulie 1871 se trece la subscrierea celor 3000 de acţiuni în care
fusese împărţit capitalul social de 300 OOO fl. al Băncii. In general, în
toate regiunile Transilvaniei, mai ales în Banat şi zona Sebeş - Alba Sibiu - Făgăraş, sînt numiţi plenipotenţiari ai Băncii însărcinaţi cu
subscrierea de acţiuni. Spre deosebire de mitropolitul ortodox Andrei
Şaguna, biserica greco-catolică sprijină înfiinţarea Băncii „Albina". In
acest sens consistorul din Lugoj emite o circulară specială prin care îşi
invită credincioşii să semneze acţiuni sau să-şi depună banii în seifurile
tinerei bănci româneşti „ ... care în această privinţă oferă mai multă
garanţie, decît oricare din casele de păstrare locale din ţară"t 0 •
Vasile Nctea, op. cit., scrisorile 45-46; Idem, De la Petru Maior la Octavian
Bucureşti, 1944, p. 98; N. Petra-Petrescu, op. cit„ p. 17; A.S.C., F.p.V.R.,
d. II/44, f. 46.
7 N. Petra-Petrescu, op. cit„ p. 94-96, 130-160; cf. „Gazeta Transilvaniei",
nr. 60/1871, p. 2-3.
8 „Gazeta Transilvaniei", nr. 50/1871, II, p. 2. Vezi conţinutul celor patru modificări acceptate în „Gazeta Transilvaniei", nr. 12/1872, p. 2; „Albina", nr. 53/1871,
p. 1-2; A.S.C.F.p.V.R., d. II/44, f. 563-587, 590-605, 728.
9 Arhivele Statului Sibiu, Fond Banca „Albina", voi. I, Protocolul şedinţei din
27 VI 1871, condusul 2, 4, 5 (în continuare: A.S.S„ F.B.A.).
10 A.S.C„ F.p.V.R., d. 11/44, f. 38, 65; Arhivele Statului Alba-Iulia, Fondul
Mitropoliei Române Unite Blaj, act de bază 1029/1872.
l'

Goga,
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Iniţial campania de subscriere a acţiunilor trebuia să se încheie
la 10 octombrie 1871. O serie de cauze11 obligă însă prelungirea termenului pînă la 30 noiembrie 1871. Pentru orice eventualitate, Comitetul
fondator stabileşte ca fiecare membru al său, în situaţia în care nici
pînă la noua scadenţă acţiunile nu vor fi subscrise în întregime, să mai
subscrie un număr egal de acţiuni cu cel deja subscris. Restul acţiunilor
rămase eventual şi după acest efort al membrilor Comitetului fondator,
Alexandru şi Antoniu Mocioni se obligă să le semneze ei, în părţi egale 12 •
Gestul familiei Mocioni trebuie apreciat în mod special, angajamentul
ei fiind o garanţie sigură în vederea trecerii cu succes şi peste această
etapă din lupta pentru activarea primei bănci cu capital românesc.
Desfăşurarea subscrierilor nu va mai necesita eforturi suplimentare din partea fondatorilor. La 30 noiembrie 1871 erau subscrise peste
3000 de acţiuni 13 , toate numai prin eforturile naţiunii române. Subliniem faptul că cele mai multe acţiuni sînt subscrise de bănăţeni: 1274,
prin 531 cetăţeni şi persoane morale 14. Dintre plenipotenţiarii care se
disting prin eforturile depuse în vederea subscrierii de cit mai multe
acţiuni, pe primele două locuri întîlnim tot bănăţeni. Este vorba de
avocaţii Dr. Aurel Maniu din Lugoj, cu 434 acţiuni subscrise şi Simeon
Mangica din Oraviţa, cu 414 ocţiuni subsorisets. Explicăm aceste două
constatări prin viaţa economică mult mai prosperă din Banat, care asigură ţăranului şi meseriaşului român posibilităţi de venituri băneşti
superioare celor din alte zone ale Transilvaniei. De aici decurge şi nivelul de trai cit şi gradul de cultură mai ridicat al bănăţenilor, ceea ce
le facilitează înţelegerea mai promptă a menirii unei bănci cu capital
naţional, fiind capabili şi interesaţi să facă eforturile materiale cerute
de activitatea acesteia.
La 14 martie 1872, în sala Asociaţiunii din Sibiu, se deschide Adunarea generală constituantă a Institutului de credit şi economii „Albina".
Ca preşedinte al Consiliului de administraţie este ales Dr. Alexandru
Mocioni 16 , cel de numele căruia, alături de Visarion Roman, se lega
succesul activării Băncii. Intre membrii Consiliului de administraţie mai
întîlnim un bănăţean, Dr. Aurel Maniulî. Datorită intervenţiei energice
a preşedintelui Dr. Alexandru Mocioni, Visarion Roman este numit
director titular al Băncii, punîndu-se capăt unor discuţii sterile care
1-.aiu d:ezamăgi1t ,tortruşi pe ini,ţi:aitooul şi tehnidanu:l primei noastre bănci
cu capital naţional1B.
La 10 aprilie 1872 Banca „Albina" îşi deschide ghişeele pentru
public. Intre operaţiunile financiare activate de la început se înscrie,

Vezi detalii în A.S.C., F.p.V.R., d. 11/44, f. 38, 65.
A.S.S., F.B.A., I, 15 X 1871, 31-33.
ia Idem, I, 1871, 43.
14 Nicolae Petra-Petrescu, op. cit„ p. 75.
1s A.S.S., F.B.A„ I, 1871, 45.
16 Idem, 11/14 III 1872, 1.
11 „Federaţiunea", nr. 33/1872, p. 2.
1e A.S.S., F.B.A., II, 15 III 1872, 12-14.
11

I!
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pe primul loc ca importantă, reuniunile de credit pentru participanţi.
Veritabile cooperative de tip Schultze-Delitsch, subordonate Băncii, ele
trebuiau să lărgească panoplia căilor de colectare a resurselor financiare
româneşti scoase din circuitul bănesc prin tezaurizare. Pe de altă parte
membrii acestor reuniuni de credit pot obţine credite prin Bancă, pe
lingă garanţia colectivă a tuturor membrilor reuniunii respective, scăpînd
de pericolul ex.ploată:rii cămătăreşti SialU a bănici'lor ou capi'1la:l :străin, ce
acordau credite cu dobînzi mult mai mari. Din cele 21 reuniuni de
credit înfiinţate între 28 martie - 9 septembrie 1872, 7 sînt în Banat.
Reuniunile bănăţene îşi au sediul în localităţile Susani şi Chizătău din
ţinutul Car~ului (înfiinţate în aiprilie 19 , pentru ca
în iunie să fie deja
încorporate în reuniunea de la Lugoj2°), Lugoj şi Oraviţa (înfiinţate în
luna iunie)2 1, Timişoara şi Sînicolaul Mare (iulie) 22 , Orşova (septembrie)23.
Vincen\iu Grozesicu, reprezentantul Băncii în Sînnicolaul Mare, descrie, la sfîrşitul anului 1872, cît de jalnică era situaţia agriculturii şi a
agricultorilor din comitatul Torontal după aproape 12-13 ani de recolte
slabe. Pentru a încerca să-şi salveze proprietăţile şi să-şi asigure cele
necesare traiului, mii de ţăranii aveau nevoie de bani, pentru investiţii,
cu care să încerce o modernizare a exploatării gospodăriei şi o creştere
a rentabilităţii acesteia. Disperarea lor este cuprinsă în strigătul: „bani!
bani! că ne vindem pămînturile" 24 • Faptul că aceeaşi situaţie o întîlnim
şi în alte părţi ale Banatului şi Transilvaniei explică priza rapidă a
reuniunilor de credit pentru participanţi în mijlocul clientelei române.
Pînă la mijlocul anului 1873 o serie de indicii dovedesc consolidarea
continuă a reuniunilor, consemnată de fapt şi de inspecţiile făcute de
unii dintre conducătorii Băncii, ca prim-vicepreşedinte Iacob Bologa, la
reuniunea din Oraviţa (iulie 1872)2j şi diireclorul-execuitiv ViOOJI1ion Roman, la alte reuniuni din Banat şi Transilvania (octombrie-noiembrie
1872)26 • Cu toate acestea apar semne de instabilitate în gestiunea şi
administrarea reuniunilor, pe fondul unei agravări a crizei financiare
oare frămînta Imperiul de cîţiva ani. Incă în septembrie-octombrie 1872
este desfiinţat comitetul de conducere ~l reuniunii din Sînnicolaul Mare,
acumt de nerespectarea instrucţiunilor de conduoere2 7 • Areea'Şi si;tuaiţie
şi la reuniunea din Timişoara la începutul anului 1873, unde se constată „. . . purtări ostile, necuviincioase şi dăunătoare Institutului din
partea membrilor comitetului şi a unor membrii participanţi" 2 s. Pînă fa
19
20

21
22
2:1

2~
25

26

~7
26

Idem, II, 15 IV 1872, 47.
Idem, II, 20 VI 1872, 80; I, 19 VI 1872, 10.
Idem, I, 19 VI 1872, 10; II, 20 VI 1872, 80.
Idem, I, 4 VII 1872, 19.
Idem, I, 22 VIII 1872, 41; II, 12 XII 1872, 135.
„Albina", nr. 100, 22 XII 1872/3 I 1873, p. 4.
A.S.S., F.B.A„ li, 24 VII 1872, 92; I, 31 VIII 1872, 50.
Idem, II, 12 XII 1872, 135, I, 14 XII 1872, 67.
Idem, II, 1872, 135.
Idem, II, 4 I 1873, 140; 15 I 1873, 146; 19 II 1873, 161.
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urmă, pentru moment, Banca „Albina" acceptă alegerea unor noi comitete de conducere la cele două reuniuni care îşi continuă activitatea.
Strădaniile pe care Visarion Roman le depune în cadrul şedinţei din
5 noiembrie 1873, desfăşurată la Timişoara, cu preşedinţii reuniunilor
din Banat, vizînd revitalizarea şi consolidarea reuniunilor de credit, se
dovedesc totuşi zadarnice 29 • Pînă la sfîrşitul anului 1874 toate reuniunile
de credit din Banat sînt lichidate3°, pentru ca la 29 martie 1875 să aibă
aceeaşi soartă şi cea din Sibiu 31 , ultima care mai rezistase grelei şi complexei conjuncturi financiare din Imperiu cît şi unor defecţiuni ivite
în administrarea reuniunilor32.
In pofida scurtei lor existenţe, reuniunile de credit pentru participanţi au jucat un rol important în satisfacerea nevoilor de credite ale
membrilor ca şi în educarea ţăranului şi meseriaşului român în respectarea disciplinei în afaceri financiar-bancare. Nu întîmplător la cumpăna
secolelor XIX şi XX tocmai în regiunile în care au activat reuniunile
de credit ale Băncii „Albina" vor apărea cele mai numeroase ~i bine
organizate bănci cu capital românesc.
Insuccesul Băncii în cazul reuniunilor de credit pentru participanţi
este mai mult decît compensat prin succesul activării şi profiturile stabiJle, în continuă creştere, aduse de a%e ;tipuri de operaţiuni financialfe
ca: scontul cambial, lombardul, creditele ipotecare, creditele fixe cu
acoperire ipotecară, creditul în cont-curent, împrumuturile pe produse,
reescon tul.
In plină perioadă de ascensiune şi consolidare, Banca şi opinia
publică românească rămîne stupefiată de demisia din funcţie a preşedintelui Dr. Alexandru Mocioni. Evenimentul a generat discuţii furtunoase atît în presa românească 33 cit şi în rîndurile acţionarilor, unii
dintre ei declarîndu-se îngrijoraţi de viitorul Băncii3 4 • Consiliul de administraţie este acuzat, mai ales de bănăţeni, că dă dovadă de interese
regionale, dorind să se dispenseze de bănăţenii care deţineau funcţii de
conducere în Bancă, tocmai pentru a transfera întreaga putere în mina
29 Victor Slăvescu, Banca „Albina" din Sibiu cea mai însemnată întreprindere
financiară din Transilvania. Cu o privire generală asupra băncilor comerciale din
Ardeal şi Banat, Bucureşti, 1919, p. 24.
30 Ordinea în timp este următoarea: Sinnicolaul Mare în toamna anului 1873,
Orşova în X-XI 1874; Timişoara, Lugoj şi Oraviţa la 31 XII 1874. Cf. A.S.S.,

F.B.A., I, 9 IV 1973, 63; II, 12 VI 1873, 196; I, 1874, 66; II, 1874, 52, 76; II, 25 III
1874, 37; 18 IV 1874, 52; I, 7 V 1874, 89; 27 V 1874, 124; I, 16 IX 1874, 193;
17 X 1874, 209.
31 A.S.S., F.B.A., II, 20 III 1875, 35.
32 M. Drecin, în Lucrări ştiinţifice, 1972, p. 106-107.
33 „Albina", nr. 48/1874, cf. A.S.S., F.B.A., II, 21 VII 1874, 86.
34 Marele proprietar Teodor Pop din Lugoj, scria la 23 iunie 1874 lui Vincenţiu
Babeş, pe atunci membru în Consiliul de administraţie al Băncii „Albina", că
sediul acesteia trebuie mutat din Sibiu „ ... într-un oral al Banatului, ori măcar
într-unul clin părţile ungurene ... •. Informa de asemenea că o serie de clienţi
ai Băncii, doresc să-şi ridice depunerile pe motivul că „ ... Albina sibiană stf1
rău"; A.S.C., F.p. V.R., d. 11/44, f. 254, 256-257.
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ardelenilor, mai ales a sibienilor. Sibiul este acuzat că dă dovadă de
de bănăţeni, care, subscriind cele mai multe acţiuni,
au fost în realitate elementul de bază şi hotărîtor în lupta pentru înfiinţarea Băncii. Se pare însă că opinia publică românească, clientela Băncii,
nu se lasă antrenată în lupta de interese dintre sibieni şi bănăţeni,
situaţia aplanîndu-se fără nici o urmare deosebită pentru Bancă 35 . Cău
tînd să ne explicăm mobilulile demisiei preşedintelui, constatăm că
determinante au fost elemente neesenţiale, chiar dezarmant de nemotivate pentru o personalitate atît de marcantă, la aceea vreme, ca
Dr. Alexandru Mocioni. Ca urmare a dezvoltării afacerilor, pentru ridicarea continuă a prestigiului Băncii, Consiliul de administraţie propune
cumpărarea unui imobil care să fie amenajat ca sediu propriu şi stabil.
Se face greşeala de a nu se cere, în prealabil, părerea preşedintelui,
{'ăruia i se comunică doar hotărîrea organului colectiv de conducere de
la Sibiu. Şocat, Dr. Alexandru Mocioni aduce la cunoştinţa Consiliului
de administraţie că nu este de acord cu decizia luată (prin cumpărarea
imobHuLui în cauză pll'eitindea că s-..a·r imobiliza o sumă importantă din
capital care trebuia investit în afaceri aducătoare de profit, atît de
necesar consolidării Băncii), cerind ca pe viitor, să nu se mai ia nici
o hotărîre fără votul său 36 • Cînd i se răspunde că prin această pretenţie
restrînge competenţa şi activitatea Consiliului de administraţie, depă~ind
atribuţiile cei se conferă regulamentele Băncii, la 25 mai, Dr. Alexandru
Mocioni demisionează din funcţia de preşedinte şi membru în Consiliu 37 •
In urma discuţiei pe care prim-vicepreşedintele Iacob Bologa o are C'l
preşedintele demisionar la Căpîlnaş, conflictul dintre cele două părţi
se aplanează onorabil. Fostul preşedinte .promite şi pe viitor întregul său
concurs pentru dezvoltarea Băncii „Albina" 39 .
Din 'lll:'măiri1ma evoluţi1ei dif.erendulru.i n1mîI'l!em şi ou impresia că
Dr. Alexandru Mocioni ar fi dorit o retragere de la conducerea Băncii,
care-i solicita o muncă suplimentară ce se adăuga multiplelor sarcini
politice cărora trebuia să le facă faţă în primul rînd. O sensibilitate
deosebită 39 şi anumite interese personale, nicidecum divergenţe legate
nerecunoştinţă faţă

A.S.S„ F.B.A„ li, 20 VII 1874, 110.
Idem, II, 8 V 1874, 61, 15 V 1874, 64, 19 V 1874, 69.
37 Idem, II, 27 V 1874, 72; A.S.C„ F.p. V.R., d. II/44, f. 241-244, 252-253.
38 A.S.S„ F.R.A„ II, 20 VII 1874, 83.
39 O primă ciocnire între punctele de vedere ale Consiliului de Administraţie
-şi ale preşedintelui, Dr. Alexandru Mocioni, are loc cu ocazia fixării expertului
tehnic, care în vara anului 1872 verifică activitatea Băncii în primele luni ale
existenţei sale. Diferendul este însă repede apl,anat; cf. A.S.S., F.B.A„ II, 10 IV
1872, 41; 15 IV 1872, 51; 17 IV 1872, 53; 1 VI 1872, 61, 72; 12 VII 1872, 91. Tot pe
linia sensibilităţii preşedintelui demisionar este şi pasajul următor din scrisoarea
pe care Iacob P.ologa o trimite, ca răspuns, lui Vincenţiu Babeş, la 8 iulie 1874:
„Aşadară, fratele meu, cauza demisiei D-lui. preşedinte nu e starea rea a institutului, căci acesta te asigurez, stă cit se poate de bine, nu e ameninţarea vreunui
periclu (pericol n.n.) pentru acţionari, căci aceştia pot fi siguri de un bun venitoriu al acţionarilor lor; nu este nici cumpărarea unei case, căci aceasta n-a
35
36
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de administrarea operaţiunilor activate, sînt cauzele demisiei celui mai
important şi influent acţionar. La scurt timp Banca îşi cumpără imobilul
atit de discutat, care îi devine sediu permanent pînă în 1948 40 , în timp
ce în funcţia rămasă vacantă este ales Iacob Bologa41 •
Moartea neaşteptată a directorului-executiv Visarion Roman, la 11
mai 1885, este o grea pierdere pentru naţiunea română în general şi
pentru Banca „Albina" în special. Conducătorii ei încep o febrilă core~
pondenţă consultîndu-se asupra persoanei celei mai indicate care ar
trebui să preia conducerea Băncii, instituţie pe umerii căreia apăsau
deja mari responsabilităţi naţionale, întrevăzîndu-se altele şi mai mari
pentru viitor. Vincenţiu Babeş, pătruns de o deosebită grijă pentru viitorul Băncii, scrie preşedintelui Iacob Bologa: „ ... Sărmanul nostru Visarion, cine se va găsi să ni-l suplinească cum se cade! Mult îmi bat capul,
mult îmi frămînt mintea, dar nu găsesc omul! . . . Recugetă, amate
(iubite - n.n.) frate, că bărbatul ce am pierdut, pe lingă că era în oficiul
său exact şi eminente, se bucura totodată de cea mai absolută încredere
naţională a noastră. Astfel trebuie să fie şi succesorul său ... Voi, responsabili sînteţi ca numai cu astfel de om să-l înlocuiţi! Să nu pie;·deţi
din vedere, că ne aflăm cu existenţa în pericol şi că datori sîntem a ne
lupta pentru cele mai mari interese ale vieţii ... De aceea cred eu, că
voi cei din Direcţiune, bine să vă socotiţi, ce măsuri să luaţi, ce persoane
angajaţi, bine să vă socotiţi şi să n-o faceţi în orele de ispită, singur
numai după capul vostru!"4 2 •
In spiritul unei mature şi desăvirşite responsabilităţi naţiona~e. aşa
cum îi cerea Vincenţiu Babeş, Ioan Meţianu şi alte personalităţi politice
şi culturale ale naţiunii, conducerea Băncii „Albina" alege pe bihoreanul Partenie Cosma în funcţia de director-executiv 43. Avocat şi om
politic cunoscut şi apreciat, Partenie Cosma va conduce Banca „Albina"
între anii 1886-1914. Este perioada celor mai frumoase rezultate obţi
nute de Bancă pînă la 1918 44 , confirmare a calităţilor de conducător ale
directorului ei, a speranţelor puse în el încă din toamna anului 1885.
Din bilanţurile anuale nu putem depista, nici măcar cu aproximaţie.
cuantumul sumelor angajate de Bancă în Banat pentru diferitele tipuri
de operaţiuni financiare pe care le cultiva. Documentele de arhivă ne
permit doar cunoaşterea băncilor bănăţene care beneficiază mai des,
unele chiar constant, de reesconturi din partea Băncii „Albina". Amintim
dintre ele: „Lugojana" - Lugoj, „Făgeţiiania" - Făget, Ca.sa de ipă:sitrare
urmat (imediat - n.n.), ci este că Consiliul nu s-a văzut îndreptăţit d-a împlini
dorinţa D-lui. preşedinte, ca să nu mai aducă conduse în obiecte mai însemnate fără
de învoirea I. Sale (!nălţimii Sale - n.n.)", cf. Mihail P. Dan, George Cipăianu,
Corespondenţa lui Vincenţiu Babeş, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1976, p. 42.
40 A.S.S., F.B.A., II, 23 VIII 1875, 86, 4 X 1875, 94.
41 Idem, II, 30 VII 1874, 105-106.
42 Arhiva Bibliotecii Mitropoli.ei Ortodoxe Române Sibiu, Fond Mihai M. Veliciu, plic nr. 4.
4 3 A.S.S., F.B.A., VI, 18 XII 1885, 304.
u M. Drecin, în Crisia, 1975, p. 161-182.
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populară Oraviţa, „Luceafărul" Vîrset,
populară Recaş, „Sentinela" Satul
Montană, „Nera" Bozovid, Banca populară

„Beregsana"
Beregsău,
Nou, „Bocşana" - Bocşa
din Daruvar (Lugoj), „Concordia" - Uzdin, „Steaua". - T. Petrovoselo*, „Berzovia" - Jidovin,
„Dogneciana" - Dognecea, „Banca populară" - Caransebeş, „Munteana" - CorneDeva (lîngă Caimnsebeş), .. Dunărea" - T. Oubin*, „Plugainul"
- Cacova, „Comuna" - Căvăran, „Bănăţeana" - Bucovăţ, „Agricola"
- Lugoj, „Panciovana" - Panciova"', „Pruneţul" - Sălbăgel, „Coroana"
- Timişoara, „Oraviţana" - Oraviţa, „Zentai Kereszteny Takarekpenztar""', „Mehadier Spar-u Vorschussverem ales Genossenschaft" 45 • In marea lor majoritate sînt bănci şi cooperative cu capital românesc, înfiinţate
mai ales după 1883 cînd fenomenul cunoaşte un ritm ascendent, semnificativă dovadă a creşterii forţei financiar-economice a naţiunii române.
Pe lî{lgă băncile româneşti vor beneficia de credite, la cerere, cu aceeaşi
promtitudine, în aceleaşi condiţii de dobîndă (6-80/o) şi o serie de bănci
sau cooperative cu capital maghiar, german şi slovac din Banat şi
Transilvania. Politica financiară a primei bănci cu capital românesc se
înscrie perfect în cadrele largii toleranţe de care naţiunea română a dat
dovadă faţă de interesele celorlalte grupuri naţionale aşezate în spaţiul
carpato-danubian.
Un bun indiciu cu privire la importanţa Banatului ca fief de afareci
al Băncii „Albina" este numărul agenturilor şi filialelor pe care Sibiul
hotărăşte să le înfiinţeze în Banat. Intre 1908-1912, perioadă de relativă
redresare şi stabilizare a finanţelor şi economiei austro-ungare, din
cele 12 agenturi şi filiale deschise de Bancă, 6 vor fi plasate în Banat.
Iniţial Caransebeşul este vizat drept sediu al primei filiale .. albiniste" din Banat 46 • Discuţiile în acest sens încep încă în primăvara anului 1906. Proiectul este însă repede abandonat, Banoa „Albina" nedorind
să se amestece în luptele interne, de natură confesională, dintre cele
două grupări naţionale române din oraş 47 • In aceste condiţii se acceptă
propune!fea Bă111cili „Lugojani.ia" din Lugoj oaire se ofere să fuzi10I1eze ou
Banca „Albi!111a", ·areînd m111diiţii1le înfiinţălrili unei filiiaJlie „rubiniste·· în
Banca

45 A.S.S., F.B.A., VIII, 1890, 92; 1891, 201; IX, 1892, 58, 73, 114, 173, 1893, 51,
154; 1984, 40, 74; X 1895, 24, 105, 181; 1986, 31, 91; 1897, 55, 56, 88, 152, 179; XI,
1898, 70, 80, 123; 1899, 121; XII, 1901, 11, 69, 135, 176; XIII, 1902, 91; 1903, 137;
:XIV, 1905, 17, 128; 1906, 34, 85, 147, 158; XVI, 1908, 13, 37, 47, 76; 1909, 51, 94,
119; XVII, 1910, 224; 1911, 45, 46; XVIII, 1912, 86, 105, 180; 1913, 274 (3).
• Toate aceste localităţi sînt astăzi pe teritoriul R.S.F. Iugoslavia.
46 Prima filială a Băncii „Albina" s-a deschis la Braşov, în 1 august 1882;
vezi M. Drecin, în Lucrări ştiinţifice, 1973, p. 79-80.
47 Forţele naţionale ale românilor din Caransebeş erau divizate în două grupări, dintre care una în jurul Episcopiei ortodoxe din localitate („partida conzistorialilor~ în documente n.n.) care de altfel ceruse înfiinţarea unei filiale a Băncii
„Albina". Gruparea opoziţionistă dispunea deja de două bănci în localitate. Partenie Cosma tărăgănează pronunţarea verdictului pină cînd „partida conzistorială•
îşi înfiinţează o „Bancă poporală" proprie, cu un capital social de 140.000 K. Din
acest moment, forurile de conducere din Sibiu găsesc pretextul de a refuza Caransebeşul, sub motivul că o filială a Băncii „Albina" . . . „intre împrejurările date nu
avea şanse de prosperare"; cf. A.S.S., F.B.A., XV, 1907, 52.
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Lugoj. 1n toamna anului 1908 se fac toate pregătirile necesare, pentru
ca din 1 aprilie 1909 filiala Lugoj să-şi înceapă activitatea4B. Proaspăta
filială va pre:ua, la cererea Centralei din Sibiu, coordonarea tuturor
afacerilor Băncii în întreg Banatul. Din Lugoj vor fi controlate şi dirijate fondurile şi activitatea nu numai a celorlalte filiale şi agenturi
„albiniste" din Banat, ci chiar şi a băncilor româneşti din regiune care
depindeau în mare măsură de reescontul Băncii „Albina"49_ Pînă în
preajma izbucnirii războiului mondial (1914) profitul net înregistrează
apreciabile creşteri anuale, dovedind o reală rentabilitate a filialei 50 •
La 26 martie 1910, ca urmaire a insistenţelor filial.ei Lugoj, se înfiinţează o agentură în Sînnicolaul Miare 51 . O origine identică are agentura
din Zorlenţul Mare, activată la 1 iulie 1910 52 •
Incă în toamna anului 1911 Lugojul reuşeşte să obţină aprobarea
înfiinţării unei noi agenţii, de astă dată la Orşova 53 • Izbucnirea crizei
financiar-economice din 1912 amină activarea agenturii pînă în aprilie
191254 • Este desfiinţată în februarie 191755.
La 11 martie 1912 îşi deschide ghişeele filiala din Bozovici care,
în prealabil, fuzionase cu banca locală „Nera" 56 •
Cu puţin timp înainte de izbucnirea războiului mondial, în aprilie
1914, la Becicherecul Mare se înfiinţează o agentură57 , ultima din şirul
filialelor şi agenturilor „albiniste" de pînă la 1918.
Activitatea agenturilor şi filialelor din Banat este apreciată de cetă
ţeanul de rînd, din momentul ce Sibiul este solicitat să înfiinţeze noi
agenturi în comunele Cubin şi Teregova58 • Dar în fiecare din aceste două
comune existau deja cite o bancă cu capital românesc. Cum Banca
„Albina" luase atitudine, încă cu vreo zece-doisprezece ani înainte, împotriva tendinţei de creştere exagerată a numărului băncilor române, în
loc ca eforturile naţiunii să fie dirijate spre consolidarea celor existente,
condiţionează deschiderea agenturilor de fuzionarea băncilor locale cu
proiectatele agenturi „albiniste". Neputîndu-se ajunge la o înţelegere în
acest sens chestiunea rămîne în suspensie.
4 s Idem, XVI, 1908, 117, 130-133, 146; 1909, 14, 42-44; 100; Raport către
Adllllarea Generală din 27 III 1909 (în continuare Raport ... ); Raport ... , 26 III
1910.
•o A.S.S., F.B.A., XVI, 1909, 101; XVII, 1911, 132.
5o 1909 - 27195, 16 K., cf. A.S.S., F.B.A., XVII, 1910, 8; 1910 - 27116, 43 K,
cf. A.S.S., F.B.A, XVII, 1911, 3; 1912 - 52.003 K., cf. A.S.S., F.B.A., XVIII, 1913, 4
(aici sînt incluse şi profiturile obţinute de celelalte filiale şi agenturi din Banat
aflate sub controlul filialei Lugoj); 1913 - 62837, 47 K., cf. A.S.S., F.B.A:, XIX,
1914, 9 (Idem); 30 VI 1914 - 12811, 88 K (profit net obţinut numai la Filiala Lugoj), cf. A.S.S.F.B.A., XIX, 1914, 227.
51 A.S.S., F.B.A., XVII, 1910, 50.
52 Idem, XVII, 1910, 127.
53 Idem, XVII, 30 IX 1911, 211.
54 Idem, XVIII, 1912, 69, 87.
55 Idem, XX, 1917, 34.
56 Idem, XVII, 1911, 228, 257 b; XVIII 1912, 40, 67, 68.
~ 7 Idem, XIX, 1914, 103. Astăzi Zrenjanin, localitate în R.S.F. Iugoslavia.
56 Idem, XVII, 1910, 161, 222; 1918, 180.
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Ca oriioa.re aoodaţiie şi insrtiituţie româneia1scă înfiinţiată pînă l-a 1918,
Banca „Albina" nu a scăpat din vedere menirea ei naţională. Faptul
că la baza existenţei şi consolidării sale stătea necesitatea primordială a
obţinerii de profituri, nu a împiedecat-o să-şi dirijeze creditele şi o
parte a beneficiilor în interesul ridicării bunăstării materiale şi a nivelului de cultură a clientelei sale în general, a societăţii româneşti în
special.
In principal două au fost căile prin care Banca şi-a îndeplinit sarcina
de veritabilă instituţie naţională: spirijinirea transferului de proprietate
funciară din mîna nobilimii maghiare în mîna ţărănimii şi burgheziei
române şi acordarea de subvenţii băneşti celor mai diverse instituţii
româneşti de cultură.
Cauza accelerării transferului proprietăţii funciare a nobilimii maghiare spre ţărănimea şi burghezia română din Transilvania, mai ales
începînd din 1890, este complexă. In condiţiile impunerii protecţionis
mului în faţa liberalismului economic de pînă atunci, a creşterii concurenţei cerealelor din Rusia, România şi statele balcanice economia
agrară din Ungaria şi Transilvania intră într-o criză prelungită şi în
continuă agravare. Ca atare moşierimea transilvăneană este serios afectată de scăderea preţurilor şi exportului la cereale. Nu este vorba
numai de acea categorie de latifundiari care preocupaţi mai mult de
viaţa politică şi sejururi în străinătate nu se ocupau de loc de administrarea moşiilor, înglodîndu-şi-le în datorii, ipotecîndu-le, ci chiar de
unii dintre aceia care încercînd să-şi modernizeze exploatarea moşiilor,
pentru a le transforma în rentabile ferme capitaliste, contractaseră credite la diverse bănci cu capital german şi maghiar, pe care acum nu
mai erau capabili să le returneze la scadenţe. Aceste moşii erau scoase
la licitaţie de băncile respective. In fine, o altă categorie de nobili
maghiari, sesizînd perspectiva obţinerii de profituri sigure şi mult mai
mari în alte sectoare ale vieţii economice (ex. construcţii de imobile
destinate închirierii, industriei) preferau să-şi vîndă moşiile şi să-şi plaseze capitalurile rezultate în aceste sectoare considerate de viitor. Nu
trebuie să neglijăm apoi, evidentele eforturi făcute de cumpărători, în
special de români, ţărani sau burghezi, pentru a reuşi să-şi strîngă
mijloacele precuniare necesare cumpărării pămîntului sau să-şi achite
împrumuturile făcute, în aceleaşi scopuri, la bănci.
In aceste condiţii economice, în plus ţinînd cont de structura socială
şi naţional-demografică a Transilvaniei, categoria moşierimii fiind în
marea ei majoritate de origine maghiară în timp ce marea majoritate
a locuitorilor, mai ales ţăranii, erau români - este explicabilă scădere
substanţială a suprafeţei proprietăţii funciare maghiare din Transilvania
în favoarea românilor.
Băncile româneşti transilvănene, mai ales Banca „Albina", participă la cumpărarea, parcelarea şi vinderea către ţărani şi diferite elemente burgheze a o serie de moşii nobiliare maghiare. In orice caz
conduita băncilor noastre în acest proces, atît faţă de partea care vinde
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cit şi faţă de cumpărători, în ultimul caz fie ei ţărani, burghezi sau
nobili români, maghiari sau germani - este cit se poate de corectă.
Sînt neîntemeiate acuzele pe care o parte a politicienilor şi ziariştilor
maghiari le proferează la adresa băncilor române care, chipurile, s-ar
strădui să acorde împrumuturi marilor proprietari maghiari cu scopul
vădit de a le scoate moşiile la licitaţie, îndată ce ratele nu puteau fi
achitate la scadenţele stabilite. De fapt alte cercuri politice maghiare,
realiste şi sincere, pun la îndoială acuzele ce se aduceau băncilor noastre, pe care le consideră ... cu mult mai cinstite şi mai umane decît
băncile mici maghiare şi prin urmare, îşi cîştigă mai multe simpatii
chiar şi la poporul maghiar de la ţară"59.
In lungul şir de comune care fac apel la Banca „Albina", pentru a
le sprijini cu credite în vederea achiziţionării şi parcelării unor moşii
nobiliare, se numără şi comunele bănăţene Bucova - Caransebeş şi
Comorîşte Onwiţ;a 60 • AminrtJim de asemenea şi imparte.ntele oredirte
pe care unele persoane înstărite, indiferent de naţionalitate, ca Ilazy
Maria din Sacu - Caransebeş, avocaţii Coriolan Brediceanu şi Titu
Haţieg din Lugoj 61 , le primesc de la Bancă, reuşind astfel să-şi consolideze poziţia lor materială, să se îmbogăţească.
Mult mai active în acest sens vor fi băncile româneşti din Banat,
care, după exemplul Băncii „Albina" şi în mare măsură cu ajutorul
reesconturilor primite de la aceasta, vor dirija în zonă această originală
şi veritabilă „împroprietărire" a românilor prin propriile lor forţe.
Incă la sfîrşitul primului an de activitate, conducerea Băncii „Albina" hotărăşte ca din profitul net anual să rezerve un anume procent
aşa-zisei „cote pentru scopuri culturale şi de binefacere". Totalul sumelor alocate în acest scop, între anii 1872-1918, s-ar ridica la 684 540,27 K.
Conducerea Băncii împarte cu multă chibzuinţă toate ajutoarele defalcate
din suma de mai sus. Majoritatea sînt destinate culturalizării poporului,
deşi o parte apreciabilă sînt rezervate şi operelor de binefacere ..
Oficiul, aşa cum rezultă din procesele...iverbale ale Direcţiunii Băncii,
din „cota pentru scopuri culturale şi de binefacere" Banatului i se repartizează 14 390 K.
Şcoala, biserica, diferitele reuniuni şi asociaţii culturale, au fost şi
la români, ca de altfel şi la alte naţiuni, principalele căi de ridicare a
gradului de cultură. Fondurile necesare subvenţionării activităţii acestora proveneau numai din donaţiile şi subscripţiile făcute de particulari
şi băncile române. Guvernele din Budapesta nu erau interesate ca aceste
instituţii să prospere, să dispună de toate mijloacele necesare desfăşurării
unei activităţi eficiente şi de calitate. De aceea nu le vor aloca fonduri,
deşi societatea românească contribuia din plin la subvenţionarea bugetului ţării, în timp ce printr-o serie de legi vor căuta să le îngrădească acti:.9 Pesti Hirlap, 24 I 1904, apud Revista Economică, Sibiu nr. 5, 1904, p. 33-34;
M. Drecin, în LuCTări ştiinţifice, 1976, p. 41-53.
so A.S.S., F.B.A., IV, 1881, 96; XIII, 1902, 101.
ot Idem, VI, 1885, 3; X, 1895, 34; XII 1900, 230 (în ordine).
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guvernamentale va fi însă strălucit supliîn acest domeniu al vieţii, de unirea conştientă a eforturilor
întregii noastre naţiuni, de o parte şi de alta a Carpaţilor - deopotrivă.
Şcolii româneşti sau elevilor români care frecventează diferite şcoli
de stat cu limba de predare maghiară din Banat, li se repartizează diferi1te 51Ume. P,rin elle se UITTilăJrea ÎlmlbunăJtă~i.Jrea oondid:ţii'~Oll" ide ÎU'Văţă1:Jură,
de alimentaţie şi cazare, a asistenţei medicale a elevilor. Astfel, vor fi
subvenţionate cu fonduri alumniul (internatul n.n.) naţional din Timişoara (3900 K) 62 ; Reuniunea femeilor române din Lugoj care administra
cantinia şcolarilor români din localitate, suma urmînd să fie folosită pentru îmbunătăţirea mesei elevilor (1800 K) 63 ; internatul de băieţi Dr. L.
Marcu şi internatul de fete, ambele - din Lugoj (750 K) 64 ; fondul şcolii
greco-ortodoxe din Lugoj (350 K) 65 ; fondul de ajutorare al elevilor săraci
şi bolnavi de pe lingă gimzaniul de stat din Lugoj (250 K) 6 6. Un total de
750 K. se alocă Reuniunilor învăţătorilor români din Caransebeş, Timişoara, Belinţ, Comloşul Mare şi Lipova 67 • In dorinţa de a se lansa în
afaceri industriale, ceea ce presupunea pe lingă disponibilităţi de capitaluri băneşti pregătirea forţei de muncă şi a specialiştilor români, capabili
să o lanseze în acest nou domeniu, burghezia română va înfiinţa şi
finanţa o serie de şcoli de meserii, va subvenţiona diferite fonduri destinate ridicării gradului de cultură şi îmbunătăţirii nivelului de trai al
ucenicilor şi meseriaşilor români în special. Astfel va aloca mici ajutoare
fondurilor ucenicilor din Oraviţa (100 K) şi meseriaşilor din Lugoj
(140 K) 66 •
Biserica română, atît cea greco-ortodoxă cit şi greco-catolică 69 , va
beneficia de mici ajutoare în valoare totală de 1790 K. Aceşti bani sînt
afect.aţi episcopiei din Caransebeş, în vederea strîngerii fondurilor necesare construirii noului sediu al seminarului teologic, bisericilor din Lugoj,
Vîrşeţ şi Biserica Albă 70 (ultimele două astăzi în R.S.R. Iugoslavia- n.n.).
Iosif Vulcan, iniţiatorul luptei pentru înfiinţarea unui teatru naţional
românesc în Transilvania, afirma că un popor îşi poate ridica nivelul de
vitatea.
nită,

Obstrucţia autorităţilor

şi

62 „Gazeta Transilvaniei", nr. 22, 1874; A.S.S., F.B.A., III; 1879, 45; V, 1884,
54; VI, 1886, 93; X, 1895, 41; 1896, 21; 1897, 41; XI 1898, 66; 1899, 32; XII, 1900,
47; 1901, 25; XIII, 1902, 24; 1903, 31; XIV, 1904, 23; 1905, 23; XV, 1906, 25; XIX,
1915, 90; XX, 1916, 77; 1917, 122; XXI, 1918, 50.
63 A.S.S., F.B.A., XVII, 1910, 64, 217; 1911, 40, 94; XVIII, 1912, 39; 1913, 54;
XIX, 1914, 49, 52; XX, 1917, 95; XXI, 1918, 50.
61 Idem, XVII, 1910, 64; 1911, 94; XVIII, 1913, 65/1, 65/6; XX, 1917, 184;
XXI, 1918, 77.
65 Idem, XVII, 1910, 64; 1911, 94; XX, 1917, 184; XXI, 1918, 77.
66 Idem, XVII, 1911, 94; XVIII, 1913, 65/1, 65/6, XX, 1917, 184; XXI, 1918, 77.
67 Idem, III, 1879, 45; XVIII, 1913, 551; „Gazeta Transilvaniei", nr. 26, 1875;
„Luminătorul", nr. 24, 1882".
68 A.S.S.F.B.A., I, 1875, 108; III, 1878, 33.
69 Banca „Albina" a refuzat să participe la disputele de ordin confesional,
repudiindu-le, socotindu-le dăunătoare unităţii luptei naţionale a românilor transilvăneni; cf. A.S.S., F.B.A., XX, 1916, 96.
;o Idem, XVIII, 1912, 39; XVII, 1910, 64; 1911, 94; XVIII, 1913, 65/1; XX, 1917,
184; XXI, 1918, 77; IX, 1892, 101; XVI, 1908, 34 (în ordine).
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prin şcoală, biserică şi teatru 71 . Imbrăţişind acest punct de vedere,
Banca „Albina" se dovedeşte interesată în sprijinirea artei şi slujitorilor
ei, pe atunci, la românii transilvăneni, proveniţi, în mare majoritate, din
rindurile amatorilor. Renumitele ansambluri corale ale ţăranilor români
bănăţeni din comunele Beregsău, Satul Mic, Cebza, Chizătău, Herendeşti72 şi BozovicF 3 , reuniunile de cintări din Sinnicolaul l\Iare şi Lugoj''
voir primi diverse ajrutoarr-e în val.oare de 910 K. Casinele rnmâne din
Caransebeş şi Bozovici beneficiază de 450 K. pentru acoperirea unor
cheltuieli curente 75 •
Banca „Albina" a înţeles să contribuie, fie şi cu sume modeste, la
alinarea suferinţelor generate de boli, calamităţi naturale, sărăcie, represiunile jandarmilor împotriva revoltelor românilor ridicaţi la luptă contra
exploatării sau abuzurilor autorităţilor maghiare. Incendiile şi inundaţiile
erau cele mai frecvente calamităţi naturale care se abăteau asupra gospodăriiilor ţă;răneşti. In Banat se ailQcă 2150 K. celor oaire au suferit în urma
inundaţiilor 76 , în timp ce societatea pompierilor voluntari din Lugoj
primeşte 300 K. pentru achiziţionarea de materiale şi unelte necesare
activităţii lor' 7 • Reuniunea de salvare din Lugoj şi orfelinatul din Caransebeş beneficiază de ajutoare în valoare de 550 K. 78 . O semnificaţie aparte
îl are gestul acordării unui ajutor de 200 K. văduvelor şi orfanilor rămaşi
în urma masacrului din 1896 săvirşit de jandarmi împotriva populaţiei
•
române din Mehadica79 •
Prin birourile Centralei sau filialelor Băncii „Albina" se perindă,
intre anii 1874-1917, specia..lizindu-se sau efectiv invăţînd meserie, 181
cultură

71
72

„Familia", Budapesta, nr. 29, 1869.
A.S.S., F.B.A., V, 1883, 77, 1884, 95.
1a Idem, XXI, 1918, 77.
1 1 Idem, XVII, 1910, 64; 1911, 94; XVIII, 1913, 61/1, XX, 1917, 184; XXI, 1918, î7.
1s Idem, XVIII, 1913, 65/1.
76 Idem, VII, 1887, 198; XVII, 1910, 122; XVIII, 1912, 116; 1913, 65/1.
-; 7 Idem, XVII, 1910, 64; 1911, 94; XVIII, 1913, 65/1; XX, 1917, 184; XXI, 1918, 77.
711 Idem, XVII, 1911, 94; XX, 1917, 95.
79 Idem, X, 1896, 98. In arhiva Băncii „Albina" evenimentul este înscris ca
petrecut în Mehadia, deşi în realitate este vorba de răscoala ţăranilor din satul
Mehadica, situat pe valea rîului cu acelaşi nume, la nord-vest de Mehadia. Satul
făcuse parte din aşa-numitele comunităţi sau regimente de graniţă. După desfiinţarea acestora, fostele sate grănicereşti primesc in „deplină proprietate" parte din
pădurea şi păşunea din jur. Pe parcursul anilor, autorităţile maghiare vor căuta să
reducă din posesiunile funciare ale acestor sate. In vara anului 1896 soseşte în plasa
Teregova o comisie de măsurare şi conscriere a izlazurilor comunale în vederea
întocmirii de cărţi funciare. Ea este formată din ingineri şi funcţionari, însoţiţi
de jandarmi. Locuitorii satului Mehadica se adună la 24 iunie în faţa primăriei
căutînd să împiedice activitatea comisiei, în care vedeau un instrument al autorităţilor prin care sătenii vor fi frustaţi de noi suprafeţe funciare proprietate comunală. Proteslul maselor este întimpinat de gloanţele jandarmilor, înregistrîndu-se
morţi şi răniţi. Celor 15 ţărani arestaţi, consideraţi drept conducători ai răscoalei,
judecaţi la Caransebeş, la 29 X 1896, sentinţa le acordă fiecăruia în parte cite 12
şi 9 luni de închisoare; cf. Elisabeta Clitan în „Caraş-Severinul", Supliment socialpoiitic şi cultural-ştiinţific al ziarului „Flamura", Reşiţa, 9 mai 1977, p. 9. Mulţumim tov. C. Brătescu, directorul F.A.S. Caransebeş pentru indicarea sursei bibliografice de mai sus.
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funcţi·ona!ti de bancă. Experienţia şi competenţ,a f•uncţionariilar Băncii
„Albina" explică practica conducerilor altor bănci româneşti de a-şi
trimite funcţionarii din serviciile cheie, în special contabilii, să facă
stagii de practică, între 1-3 luni de zile, în birourile Băncii din Sibiu
sau să-şi aleagă funcţionari din rîndurile practicanţilor Băncii „Albina".
Astfel procedează şi băncile bănăţene „Timişana" - Timişoara, „Oraviţana" Oraviţa, „Casa de păstrare Teregova", „Luceafărul" Vîrşeţ,
„Poporul" - Lugoj 80 .
Raportata la valoarea totală a sumei alocate de Banca „Albina",
.sub formă de „cotă pentru scopuri culturale şi de binefacere", pentru
impulsionarea ridicărrii naţiunii noastre, cota ce revine Banatului este
foarte modestă. Pe de o parte, faptul se explică prin mult mai stringentele cerinţe de fonduri băneşti pe care le pretir.jeau românii din alte
regiuni ale Transilvaniei, aflate .la un nivel de dezvoltare economică şi
culturală inferior Banatului. Pe de altă parte, valoarea reală a „cotei
pentru scopuri culturale şi de binefacere"' cit şi repartizarea ei exactă pe
obiective naţionale şi zone geografice credem că este imposibil de stabilit,
nici de iistolici şi nici de economi.o;;ti, nici 1aJC1um şi nid în viirtotr. Pen.tiru
a nu avea neplăceri din partea autorităţilor, în sincera şi conştienta
dorinţă de a sprijini cit mai mult propăşirea social-economică şi culturală
a poporului nostru, Banca „Albina" a acordat ajutoare în timpul anului,
fără să le dea publicităţii în ziare, reviste sau în rapoartele anuale către
adunările generale ale acţionarilor, să le înscrie în procesele verbale ale
şedinţelor DirecţiuniiH 1 . In bilanţuri aceste sume puteau fi uşor mascate.
Ele erau procurate în special din aşa-zisele „taxe de cancelarie", plătite
de acţiona1ii şi clienţii Băncii pentru transcrieri de acţiuni de pe un
nume pe celălalt, din costul diferitelor imprimate sau pur şi simplu prin
reţinerea unui anumit procent din creditul acordat de Bancă 82 • Poate
că aceste sume invizibile, necontrolabile, au constituit principalele ajutoare puse de Bancă la dispoziţia societăţii româneşti, întrecînd de multe
ori sumele ce rezultă din documentele oficiale 83 . Astfel privite lucrurile
!O A.S.S.,
8 1 „Ştim

F.B.A. VI, 1885, 21 IX, 1892, 99; XI, 1898, 155; XV, 1906, 116.
anume că afară de ajutoarele ce băncile noastre le dau în decursul
anului, din caz în caz, în mod direct şi indirect, pentru scopuri culturale, mai votează pentru aceste scopuri an de an încă o cotă considerabilă a profitului lor ... ";
cf. Revista Economică, Sibiu, nr. 3, 1904, p. 17.
~ 2 Dintr-o scrisoare a unui agent al Filialei din Braşov rezultă că din diferite
împrumuturi luate de cetăţeni „ ... pe lingă obişnuitele interese şi taxa bărbatului
de încredere li se mai detrag (reţin - n.n.) debitorilor şi 1/20/o pentru a.5a-numitele
scopuri culturale (cf. Arhivele Statului Braşov, Fond nr. 145, Banca „Albina", Braşov, pachet nr. 30-34, dosar nr. 33, 1907, fila 65.
83 Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Ortodoxe Române din Sibiu, fond. Mihai M.
Veliciu, nr. 6, Plic: Acte şi adrese înaintate Băncii „Albina" în preajma aniversării semicentenarului ei, nr. 2. O menţiune din 4 iunie 1921 semnată de dr. Ilie
Beu, preşedintele Consiliului de administraţie, în care se stabileşte cu ce se va
ocupa fiecare membru al comi'>ici fixată pentru strîngerea materialului necesar redactării unei monografii a Băncii, la Nr. 4 înscrie următoarele: „I. Rehttps://biblioteca-digitala.ro
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cu siguranţă şi Banatul beneficiază de sume mult mai mari, mai ales
din 1910 cind se constată o creştere a valorii sumelor alocate de Centrală,
prin filiala sa din Lugoj, pentru diferite instituţii şi alte obiective ale
luptei naţionale din Banat.
Banca „Albina", încă din primul an al existenţei sale, a legat relaţii
de colaborare cu Regatul României. Ele se var amplifica tot mai mult
în anii următori, mai ales după 1900, aducindu-şi o contribuţie importantă la pregătirea terenului şi accelerarea procesului desăvîrşirii unităţii
noastre naţionale 8 4.
In anii războiului mondial activitatea Băncii continuă în aceleaşi
făgaşuri. în pofida operaţiunilor militare care afectează parte din fieful
ei teritorial de afaceri; a crizei financiar-economice care se declanşează
în Imperiul dualist, agravîndu-se pe măsura prelungirii războiului; a
introducerii, de către autorităţile maghiare, a unui regim de strictă supraveghere poliţienească asupra întregii activităţi bancare, inclusiv asupra
vieţii particulare a funcţionarilor.
In pofida tuturor măsurilor de precauţiune luate de guvernul din
Budapesta şi autorităţile administrative locale maghiare din Transilvania,
pe măsura apropierii deznodămintului războiului mondial, sentimentele
naţionale sînt tot mai des şi mai hotărît declarate şi afişate de românii
transilvăneni, de la cetăţeanul de rrînd pînă la instituţiile sale reprezentative. Riposta autorităţilor locale dualiste este tot mai anemică, reducîndu-se, în cele din urmă, la o simplă constatare a lucrurilor, proteste
şi acuze de infidelitate la adresa activităţii românilor, incapabile de a
mai fi însoţite de măsuri represive. Astfel, bunăoară, la 24 august 1918,
primarul oraşului Lugoj vine special în birourile Filialei Lugoj a Băncii
„Albina", acuzînd-o, şi împreună cu ea întreaga Bancă „Albina", că
„ ... face politică naţionalistă (naţional-românească - n.n.)"~ 5 .

•

•
*

Contribuţia Banatului la eforturile societăţii româneşti transilvănene
pentru înfiinţarea şi activarea primei bănci cu capital românesc - a fost
dintre cele mai importante. Reflexie a acestui adevăr este rolul important
jucat de o serie de bănăţeni în conducerea Băncii „Albina" (Alexandru
şi Antoniu Mocioni, Vincenţiu Babeş, Cornel Diaconovich, Aurel Maniu,
Constantin Rădulescu, Coriolan şi Tiberiu Brediceanu etc.), cit şi atenţia

bega - adunarea tuturor ajutoarelor ce nu au fost date publicităţii ori nu sînt
evidente în procesele-verbale", cf. Revista Economică, Sibiu, nr. 3, 1904, p. 17-18~
Ilie Olteanu, Capitalul naţional din Ardeal şi problema conversiunii, Sibiu, 1934,
p. 66.
Bt

85

Mihai Drecin, în Revista de istorie, X, 1977, p. 1805-1824.
A.S.S., F.B.A., XXI, 1918, 142.
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constantă care se dă Banatului prin dirijarea creditelor şi ajutoarelor
băneşti în wnă, atit direct, prin filialele „albiniste" deschise în perioada
1909-1912, cît şi prin reesconturile acordate celorlalte bănci şi coope-

rative

bănăţene.

MIHAI DRECIN

DIE BANK „ALBINA" AUS SIBIU UND DES BANAT
(1871-1918)
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Der Verfasser hălt in vorliegender Studie aus einer umfassenderen Arbeit monographischen Charakters, welche die Grilndung und Tătigkeit der Bank „Albina"
aus Sibiu bis zu dem Augenblick der Vollendung der nationalen Einheit aller Rumancn behandelt, diejenigen Augenblicke und Handlungen in der Geschichte der
Bank fest, welche eng an das Banat gebunden sind.
Dabei wird die wichtige Rolle, welche die Banater Rumănen bei der Grilndung
der Bank innehatten, argumentiert. Diese Rolle wird als ausschlaggebend betrachtet.
Als Folge davon wird die Bank „Albina" den iikonomischen und kultW"ellen Notwendigkeiten des Banats ein konstantes Interesse entgegenbringen, indem sie Kred.ite und verschiedene andere Unterstiltzungen gewăhrt, entweder direkt durch die
Zentrale von Sibiu, oder spăter durch ihre Filialen und Agenturen, welche in der
Zeitspanne 1909-1912 dort gegrilndet wurden.
Dieses ist ein Beweis dafilr, daB die Bank „Albina", als eine richtige nationale Einrichtung, die sie war, keine Zone vernachlăssigte, welche groBtenteils von
Siebenbilrger Rumănen bewohnt wurde (aufgefaBt als ein weiter und reeller geographischer Begriff), daB sie dadurch auf spezifischen Wegen zur Festigung der
Voraussetzungen zur Vollendung unserer nationalen Einheit beigetragen hat.
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INTERNAŢIONAL
NAŢIONAL

AL FAURIRII STATULUI
UNITAR ROMAN

încununare a luptei multiseculare a poporului român pentru indepenunitate naţional-statală, Marea Unire din 1918 a avut un ecou
larg peste hotare. Opinia publică democrată şi progresistă a salutat cu
entuziasm acest eveniment, apreciindu-l ca o victorie a poporului român,
a dreptului său legitim de a trăi în fruntariile aceluiaşi stat şi totodată
ca o victorie a principiului autodeterminării popoarelO'I'. Simpatia şi
căldu:a cu care a fost receptată vestea desăvîrşirii statului unitar naţional român îşi avea sorgintea în încrederea nestrămutată a popoarelor
de pretutindeni în principiul statornicirii unor relaţii de egalitate între
toate statele, pe baza recunoaşterii dreptului fiecărui popor la independenţă şi unitate naţională.
lmbrăţişînd aceste idealuri, presa din diferite ţări a pledat pentru
cauza dreaptă a luptei îndelungată dusă de poporul român, împotriva
cotropitorilor şi a dominaţiei strrăine, a susţinut năzuinţele şi dreptul
românilor ce trăiau sub dominaţie străină de a se uni cu patria mamă.
Ziare cu largă rezonanţă în opinia publică din ţările respective ca „The
Washington Post", „The New York Times„, „The Evening Star" (S.U.A.),
„The Times'·, „The Manchester Guardian", „Daily Expres" (Marrea Britanie), „Le Temps", „Le Matin", „Le Figaro" (Franţa), „Il Giornale
d'Italia", „Il Corriere della Sera" (Italia), „Journal de Geneve", „Gazctte de Lausanne" (Elveţia) şi multe altele au scris zeci de articole
pe toată durata războiului şi în timpul Conferinţei de pace, în care
au S!prijinit cauza unităţii românilor, au exprimat simpatia şi admiraţia popoarelor respective pentru eroicele lupte purtate de armatele
române pentru înfăptuirea idealului
naţional. „Trăiesc 4.000.000 de
români în Transilvania, Banat şi Bucovina sub opresiune maghiară şi
austriacă, scria, de pildă, «The New York Times-. in numărul din 6
octombrie 1918. Toţi aceştia au considerat războiul actual ca pe războiul
lor mult aşteptat de eliberare, care ii va scăpa de opresiunea străină şi
îi va uni cu cei 8.000.000 de conaţionali din România. De la începutul
actualului război ei au avut convingerea înfrîngerii armatelor austroungare şi ge1mane, care înseamnă salvarea neamului românesc şi au
acţionat în consecinţă".
Vestea unirii tuturnr teritoriilor locuite de romani cu patria mamă
şi desăvirşirea statului naţional unitar român la sfîrşitul anului 1918
denţă şi
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a fost receptată cu multă satisfacţie
democratică din străinătate. „Adunarea

de opinia publică progresistă şi
de la Alba Iulia a hotărît unirea
Transilvaniei cu România", scria la 4 decembrie 1918 gazeta londoneză
„The Times", „poporul, în mijlocul acestor evenimente a uitat de întunecata perioadă de sub jugul german. Unirea tuturor provinciilor surori este un izvor permanent de entuziasm". Evidenţiind largul democratism şi entuziasmul patriotic sub semnul cărora a avut loc alegerea
delegaţiilor pentru marele forum naţional de la Alba Iulia, acelaşi mare
cotidian englez scria: „Cite cinci reprezentanţi din fiecare district electoral au fost invitaţi în mod oficial, însumînd în total 1 200 de persoane,
dar pe lîngă aceştia peste 100.000 de români au sosit în valuri din toate
părţile. In mijlocul unui mare entuziasm, românii din Transilvania,
Banat şi alte districte au votat în unanimitate pentru unirea necondiţionată cu regatul României". In continuare, publicaţia londoneză făcea
precizarea că Unirea Transilvaniei cu România s-a făcut „sub semnul
garantării de drepturi egale şi deplină justiţie nu numai românilor ci
şi tuturor celorlalte naţionalităţi coexistente în interiorul graniţelor".
In luna decembrie 1918 a apărut la Londra, New York şi Toronto,
sub formă de broşură, studiul intitulat Dreptatea cauzei României, scris
de reputatul istoric englez W. A. Leeper. Autorul demonstra pe bază
de date şi fapte incontestabile că Unirea neamului românesc constituia
„rezultatul firesc al eroismului şi al grelelor suferinţe îndurate de poporul român pentru realizarea acestui ideal". Unirea Transilvaniei cu
România, continua autorul, semnifică „un mare cîştig pentru cauza
progresului".
Sacrificiile şi eroismul poporului român în lupta pentru realizarea unităţii naţionale şi statale, s-au bucurat, la vremea respectivă şi de
aprecierile şi elogiile oamenilor politici din ţările aliate. La 6 noiembrie 1918, în numele guvernului Statelor Unite, secretarul Departamentului de Stat, Robert Lansing, scria lui Take Ionescu la Paris: „Preşe
dintele doreşte să vă informeze că guvernul Statelor Unite nu este dezinteresat de aspiraţiile poporului român ... El a fost martor al luptelor
românilor, la suferinţelor lor şi al sacrificiilor lor pentru cauza eliberării
lor de sub jugul inamicilor şi opresorilor, într-un spi'I'it de unitate naţională şi confom aspiraţiilor românilor de pretutindeni. Guvernul Statelor Unite simpatizează adînc cu voi şi nu va neglija - i11dată ce va
veni momentul - să se folosească de influenţa sa pentru ca justele drepturi politice şi teritoriale ale poporului român să fie obţinute şi asigurate contra oricărei agresiuni străine".
In numele guvernului francez, E. Pichon, ministru de externe, se
adresa la 12 octombrie 1918, preşedintelui Consiliului Naţional al Unităţii Româneşti, Take Ionescu, în termeni asemănători. .Amintind „aspiraţiile seculare spre libertate şi spre unirea tuturor ţărilor române",
Pichon sublinia că „în momentul cînd victoriile armatelor aliate anunţă
triumful apropiat al principiilor de justiţie, care vor asigura eliberarea
şi recunoaşterea României, aceia care ca şi Dvs. n-au disperat niciodată
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aceia care vin mereu în număr tot mai mare să se înroleze pentru
a lupta alături de noi, făcînd să fluture din nou pe cîmpurile de luptă
culorile naţionale ale ţărilor române, vor pregăti împreună cu noi,
într-o colaborare credincioasă, un viitor din care cele două ţări ale
noastre vor ieşi mai strins unite prin încercările comune". Cîteva zile
mai tîrziu, G. Clemenceau, preşedintele Consiliului de Miniştri
francez, referindu-se la reintrarea României în război alături de aliaţi,
ii scria lui Ion I. C. Brătianu: „Guvernul francez, pe care o veche şi
încrezătoare prietenie îl uneşte cu România şi care a simpatizat cu ea
în timpul încercărilor prin oare a trecut, se felicită că o vede reintrată
în alianţă, lucrînd pentru a realiza unitatea ţinuturilor româneşti".
La 11 noiembrie 1918, ministrul de externe al Marii Britanii, Arthur
Balfour, manifestîndu-şi simpatia pentru cei care nu şi-au pierdut credinţa în „triumful final al justelor aspiraţii ale poporului român", asigura Consiliul Naţional al Unităţii Româneşti de colaborarea sa cordială şi de sprijinul său pentru „a dezvolta relaţii de călduroasă amiciţie între Marea Britanie şi România, ale cărei sforţări şi suferinţe erau
profund apreciate în această ţară".
Reprezentanţii diplomatici acreditaţi în România sau în alte capitale europene au transmis, la rîndul lor, guvernelor din ţările respective
ample rapoarte în care au relevat importanţa şi semnificaţia politică a
realizării statului naţional unitar român. Astfel, diplomatul francez Delavaud, ministrul Franţei la Stockholm, scria urmMoaTele, referinduse la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918:
„Această zi istorică s-a desfăşurat cu un entuziasm de nedescris şi cu
o demnitate pe care presa maghiară a fost obligată să le constate. Seara,
mulţimea, venită din toate colţurile Transilvaniei, s-a dispersa•t cu calm
şi fără cel mai mk incident". Ataşatul militar al Serbiei la Bucureşti, colonelul Hagici, informa cercurile oficiale de la Belgrad despre
adunarea de la palatul regal din Bucureşti din ziua de 1 Decembrie
unde „în prezenţa guvernului, a diplomaţiei şi a reprezentanţilor Transilvaniei şi Banatului s-a proclamat în mod festiv unkea tuturor românilor!
Van Ypersele, ministrul Belgiei la Bucureşti, scria, la rîndul său,
că „eliberarea Transilvaniei şi unirea ei cu România au provocat în
ţara mea, unde domneşte un spirit de independenţă şi o mare sete de
dreptate, o foarte sinceră bucurie".
Aderarea unanimă a naţionalităţii germane din Transilvania şi 13anat la actul Unirii de la Alba-Iulia era comentată deosebit de favorabil
de către ministrul Franţei la Bucureşti, Saint-Aulai-re. „O delegaţie a
populaţiei saxone, care formează majoritatea elementului german în
Transilvania şi în Banat, a sosit la Bucureşti pentru a adera la unirea
cu România, scria diplomatul francez. Această populaţie declară că ea
nu are nici o legătură cu Germania, de care este separată de opt
secole".
Odată realizată unitatea naţional-statală a poporului român, cercuri
largi ale opiniei publice internaţionale au susţinut viabilitatea noului
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au militat pentru recunoaşterea sa pe plan internaţional. După o
de două luni în România, corespondentul special al gazetei „The
Times", scria, în numărul din 11 martie 1919, un amplu reportaj intitulat Adevărul despre România Mare, articol din care se degajă optimismul
cu privire la dezvoltarea viitoare a României întregite. „România se
pregăteşte de o nouă eră scria ziaristul citat - o eră a reformelor
sociale şi a politicilor înţelepte ... Propaganda misiunii maghiare oare
răspîndeşte zvonuri răutăcioase în străinătate sugerînd un haos deznă
dăjduit în România, trebuie să fie cu tărie combătută'·. „Minunata vitalitate şi calităţile remarcabile cu care poporul român este dotat - scria
în sens asemănător cotidianul american «Washington Post..., în nr. din
13 aprilie 1919 - oferă garanţia că această naţiune, îşi va îndeplini cu
credinţă misiunea sa istorică şi internaţională, aceea de sentinelă a culturii şi civilizaţiei latine în orientul Europei".
Numeroase organe de presă din străinătate au comentat ceremonia
înminării guvernului de la Bucureşti de către o delegaţie din care
făcea parte şi episcopul Caransebeşului Miron Cristea, viitor patriarh
şi plim ministru al României a documentului istoric prin care Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia hotăra unirea definitivă cu România,
a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului, marcînd astfel
desăvîrşirea procesului de făurire a statului naţional român unitar. Vizita
pe care o vor face ulterior în aceste regiuni suveranii României, va constitui, de asemenea, prilej pentru ziariştii străini de a sublinia din nou
faptul că actul unirii reprezenta voinţa întregului popor român, precum
şi bucuria neţărmurită pe care o încercau masele populare eliberate de
un jug naţional milenar şi despotic. „Spontaneitatea acestei manifestări
totale a unei populaţii de milioane de locuitori pentru a primi pe suyeranii naţionali, simboluri ale libertăţii şi dreptului său, este cel mai
concludent plebiscit, dovada definitivă a voinţei unanime a Transilvaniei
de a fi încorporată la patria mamă - scria E. Algazy, corespondentul
special al cotidianului francez „Le Temps". Erietenii României, toţi cei
care vor să cunoască poporul român pentru a întreţine cu el relaţii utile
şi unora şi altora, trebuie să înveţe să cunoască în primul rînd Transilvania. Acolo a fost întotdeauna şi acolo va fi în viitor leagănul şi izvorul însuşi al românismului".
Gezete de mare tiraj şi cu important rol în informarea opiniei publice din străinătate au pledat în timpul Conferinţei de pace, pentru recunoaşterea internaţională a unităţii poporului român, luînd poziţie faţă
de încercările unor guverne de a condiţiona această recunoaştere de obţinerea unor avantaje economice pe seama României. „Astăzi Conferinţa
nu poate ignora România. Ea se găseşte în faţa unui fapt împlinit",
scria „The Washington Post" din 27 august 1919. Iar „The New York
Times" din 21 septembrie acelaşi an, atrăgea atenţia celor care ignorau
realităţile că „România de astăzi nu este România de ieri. Astăzi, toţi
românii şi-au exprimat dorinţa de a fi uniţi fotr-un singur stat naţional,
iar această dorinţă ei vor s-o permanentizeze, indiferent de ce ar putea
decide Congresul de pace".
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rn pofida sprijinului larg al opiniei publice internaţionale, precum
al repetatelor declaraţii cu privire la echitatea şi dreptatea ce urmau
a sta la baza organizării postbelice a lumii, în timpul lucrărilor Conferinţei de pace marile puteri s-au erijat însă într-un areopag, adoptînd
hotărîri defavorabile statelor aliate mai mici, din rîndul cărora făcea
parte şi România. in „problema minorităţilor" de pildă, deşi guvernul
român se angajase solemn să acorde „tuturor cetăţenilor ţării, indiferent de limbă, neam şi credinţă" din România „drepturi egale cu cele
care aparţin cetăţenilor romani", delegaţiile marilor puteri, in spatele cărora se ascundeau interesele unor puternice trusturi şi ale unor
cercuri financiare internaţionale - au făcut presiuni asupra ţării noastre
să accepte condiţii ce lezau grav suveranitatea şi independenţa ţării. Cererea acestora de a putea interveni în treburile interne ale României
sub pretextul „protecţiei" minorităţilor a fost categoric respinsă de guvernul român, considerînd-o incompatibilă cu atributele unui stat suveran.
In final, marile puteri, au fost obligate să ţină seama de realităţile
existente, de voinţa hotărîtă a poporului român, manifestată plebisci ta 1·
în hotărîrile de unire din anul 1918, ca şi de sacrificiile materiale enorme
şi de jertfa de sînge care marca contribuţia de mare însemnătate adusă
de România la înfrîngerea Puterilor Centrale. Astfel, prin tratatele de
pace de la St. Germain (10 decembrie 1919), Trianon (4 iunie 1920),
Neuilly - sur Seine (10 decembrie 1919), Paris (28 octombrie 1920) şi
Lausanne (24 iulie 1923) a fos,t consacrată şi recunoscută pe plan internaţional România întregită.
Formarea statului naţional unitar român a conturat cadrul propice
afirmării fiinţei naţionale a românilor, propăşirii economice a noului
stat, prezenţei sale ca factor activ de pace şi stabilitate în Europa. „Acest
moment epocal din istoria poporului nostru
sublinia tovarăşul
Nicolae Cealliiescu, secretarul general al Partidului Comunist Român,
preşedintele Republicii Socialiste România la Plenara recentă a Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste - a deschis noi perspective atît dezvoltării forţelor de producţie, ştiinţei şi culturii, cît şi afirmării poporului nostru, a aspiraţiilor sale de progres, a voinţei sale de
pace, a hotărî,rii de a-şi făuri o viaţă demnă, liberă, de a trăi în prietenie şi colaborare cu vecinii săi, cu toate popoarele lumii". Angajat plenar, încă din anii copilăriei, pe fronturile de luptă ale clasei muncitoare,
ale partidului comunist, împotriva exploatării capitaliste, pentru libertate şi progres, cunoscător direct a sensurilor de dezvoltare social-economică şi politică ale României interbelice, acelaşi maJ"e fiu al poporului
nostru sublinia însă că masele populare, cele care au luptat şi s-au jer:fit pentru înfăptuirea idealului naţional n-au putut să se bucure plenar de roadele realizării unităţii naţionale, că misiunea istorică de eliberare a poporului român şi sub aspect social a revenit clasei muncitoare, partidului său revoluţionar.
şi
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1n anii interbelici, România a mmtat hotărît şi consecvent pentru
consolidarea statu-quo-ului european stabilit prin sistemul tratatelor de la Versailles, pentru apărarea independenţei naţio
nale şi _a integrităţii teritoriale. Acest obiectiv fundamental al politicii
externe româneşti a fost realizat prin variate mijloace diplomatice printre care cele mai importante au constat în participarea activă în cadrul Societăţii Naţiunilor. Succese importante pe calea transpunerii în
practică a acestor principii au fost obţinute în cursul deceniului al patrulea, cînd la cîrma politicii externe româneşti s-a aflat marele diplomat şi om politic patriot Nicolae Titulescu. Dar, aşa cum se ştie, în
contextul ascendenţei pericolului fascist şi revizionist, România a fost
Yictima tragicelor evenimente din vara nului 1940, în urma cărora integritatea statului român a fost mutilată. Aceleaşi realităţi istorice au demonstrat însă că forţa brutală nu a putut distruge idealul de unitate şi
independenţă naţională a poporului român. Actul istoric de la 23 August
1944, soldat cu răsturnarea dictaturii antonesciene, ieşirea României
din războiul hitlerist şi alăturarea ei coaliţiei de forţe antihitleriste a
deschis perspectiva unei dezvoltări noi, democratice şi progresiste a
societăţii româneşti, a lichidării dependenţei poporului nostru faţă de
monopolurile şi cercurile imperialiste internaţionale.
In contextul reformelor înfăptuite de guvernul revoluţionar-demo
cratic un loc important l-a avut reglementarea situaţiei internaţionale
a României. Tratatul de pace cu Naţiunile Unite, semnat de România la
10 februarie 1947, scotea ţara noastră din starea de subordonare faţă de
Comisia aliată de control şi recunoştea caracterul nul şi neavenit al
dictatului fascist de la Viena, din august 1940.
1n anii luminoşi ai edificării societăţii socialiste, îndeosebi după cel
de al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, Tealizîndu-se o
deplină concordanţă între politica internă şi cea internaţională, intre
îndatoririle patriotice şi cele internaţionaliste, poporul român şi-a dobîndit în mod cu adevărat plenar independenţa şi suveranitatea namenţinerea şi

ţională.

OLIMPIU MATICHESCU

L'ECHO INTERNATIONAL DE LA REALISATION DE L'ETAT
UNITAIRE ROUMAIN
(Re s urne)

L'etude fait une presentation de !'ample echo international de l'Unification
de 1 Decembre 1918, de !i. Roumanie avec la Transylvanie, en presentant la position favorable de la presse des autres pays a la cause du peuple roumain.
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CONTRIBUŢIA MUNCITORILOR DIN ANINA LA !NFAPTUIREA
MAS URILOR DE REF ACERE ECONOMICA ŞI DEMOCRATIZARE
A ŢARII (1945-1948)

In perioada care a urmat actului istoric de la 23 August 1944, lupta
maselor muncitoar-e conduse de Partidul Comunist Român s-a orientat
tot mai mult spre dobîndirea definitivă a vechii orînduiri, lichidarea
rămăşiţelor regimului fascist, democratizarea ţării şi ,refacerea economiei distruse de război.
Răspunzînd cu însufleţire la apelurile lansate de partidul comunist,
muncitorii din centrul minier Anina nu au precupeţit nici un efort pentru înfăptuirea sarcinilor majore ale revoluţiei popular democratice.
Incă spre sfîrşitul anului 1944, la Anina, ca şi în alte localităţi bănăţene,
au loc mitinguri la care ~e revendică alungarea elementelor reacţionare
de Ia cîrma ţării şi realizarea obiectivelor Platformei Frontului Naţional
Democrat1. La chemarea P.C.R., minerii din Anina s-au angajat să sporească producţia de cărbune, sprijinind astfel aprovizionarea frontului
antihitler-ist. lndeplinindu-şi angajamentul, ei au reuşit să obţină în
luna martie 1945 o producţie de 80/0 mai mare decît în luna februarie 2 •
După instaurarea, fa 6 Marile 1945, a primului guvern democratic,
„expresie a colaborării largi a forţelor ce se pronunţau pentru adînci
transformări revoluţionare, sociale şi politice" 3 , minerii anineni, deşi
munceau în condiţii extrem de dificile, la 900-1000 m. adîncime, şi deşi
întîmpinau greutăţi mari în aprovizionarea cu alimente, şi-au intensificat
eforturile pentru tămăduirea rănilor provocate de război şi consolidarea
democraţiei în ţara noastră 4 • Astfel, în luna decembrie 1945, ei au
extras zilnic 320 tone cărbune, în ianuarie 1946 - 360 tone, iar pentru
luna februarie şi-au propus ridicarea producţiei la 387 tone cărbune pe
zi 5 . Aceste rezultate exprimă hotărîrea minerilor din Anina de a contribui la înfăptuirea vastului program de reconstrucţie şi democratizare
1 William Marin, Gheorghe I. Oancea, Mişcarea antifascistă şi revoluţia popuîn Danat, Timişoara, 1971, p. 289.
2 Ibidem, p. 299.
3 Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, Editura politică, Bucu-

lară

reşti,

1975, p. 53.
„Scînteia", din 6 februarie 1946.
5 Ibidem.
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elaborat de Conferinţa Naţională a P.C.R. din octombrie Hl45.
Sprijinind politica partidului comunist în problema ţărănească, muncitorimea din Anina şi-a adus un aport substanţial la aplicarea reformei
agrare în satele din împrejurimi. La 8 septembrie 1946, de pildă, sute
de muncitori din Anina şi Reşiţa s-au deplasat în plasa Sasca Montană
pentru a repara uneltele ţăranilor. 1n satele Stinăpari şi Cărbunari ei au
organizat şedinţe p~tblice „după car._. au mers în pădure împreună cu
populaţia comunelor au procedat la delimitarea pădurilor, spunînd în
acelaşi timp sătenilor c..i să înceapă folosirea pădurii ··u.
Un obiectiv de seamă al clasei muncitoare din Anma, în această
perio;.idă, l-a constituit demascarea şi anihilarea acţiunilor de sabotaj
miţiate de elementele reacţionare. La minele din Anina, precum şi la
cele din Secul şi Daman, conducerea Societăţii U.D.R. a sabotat deschiderea unor noi puţuri, nu a făcut investiţiile de capital necesare pentru
inlocJirea utilajului tehnic învechit, a împiedicat desfăşurarea lucrărilor
pentru amenajarea pompelor cu aer comprimat etc.;. In această situaţie
minerii anineni au trecut din proprie iniţiativă la deschiderea unor noi
puţuri de mină, asigurînd astfel creşterea producţiei de cărbune, într-o
singură lună, cu cu 25-3Q0/08 • Totodată, ei au cerut ca elementele sabotoare de la Direcţia Minelor U .D.R. să fie înlăturate fără zăbavă 9 •
La 30 decembrie 1947, în momentul istoric al proclamării Republicii,
minerii din Anina au fost în măsură să raponeze, cu îndreptăţită mîndrie,
P.C.R. îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producţie. Este, astfel,
demn de relevat faptul că în cursul anului 1947 ei au spoTit producţia
de cărbune cu mai puţin de 790;010.
Cu deosebită satisfacţie au întimpinat oamenii muncii din Anina
actul naţionalizării principalelor mijloace de producţie din 11 iunie 1948,
care a dat o lovitură hotărîtoare proprietăţii capitaliste, marcînd începutul
edificării socialismului în România. Cu prilejul trecerii în patrimoniul
statului a întreprinderilor aparţinătoare Societăţii U.D.R., la Anina, în
zila de 11 iunie, a avut loc o mare adunar·:.> populară la care a Ltat
parte şi un delegat al organizaţiei de partid din Reşiţa. Participanţii la
această adunare au subliniat în cuvîntul lor importanţa ·Crearn m economie a proprietăţii socialiste, „exprimîndu-şi în acelaşi timp hotărîrea
şi ataşamentul faţă de cauza întregului popor'' 11 •
Imediat după promulgarea legii naţionalizării, s-a trecut la aplicarea
unor măsmi concrete de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă în între-

a

ţării

G Mărturii. Catalog ele documente privind mişcarea comunistă şi muncitorească clin judeţul Caraş-Severin, Le)iţa, 1971, p. 29. Vezi şi Constantin Brătescu,
Din lupta Jorţeior democratice pentru în}ăptuirea reformei agrare din 1945 în
Judeţele Caraş şi Sei;erin, in File ele istorie. Culegere de comunicări şi referate
privind mişcarea comunistă şi muncitoi ească din judeţul Caraş-Severin, Re~iţa,

1971, p. 56.
7

„Scinteia" din 1 decembrie 1946.

Ibidem.
s Ibidem.

R

10

'IT

WiLiam Marin, Gheorghe I. Oancea, op. cit„ p. 335.
„Flamura" din 5 iunie 197:.J.
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prinderi. Dintr-un proces-verbal încheiat la 15 noiembrie 1948, în şedinţa
comitetului de fabrică de la Fabrica de şuruburi din Anina, rezultă că
la această întreprindere factorii de răspundere au acţionat cu promtitudine, acordînd atenţia cuvenită ·respectării normelor de igienă a muncii
şi prevenirii accidentelor de muncă 12 .
Conştienţi de faptul că au devenit stăpîni de drept ai mijloacelor de
producţie, muncitorii din Anina, sub îndrumarea organizaţiilor de partid,
au căutat soluţii practice pentru asigurarea bunului mers al producţiei.
Au fost redeschise astfel noi puţuri, iar între echipele de mineri se
desfăşura zi şi noapte o pasionată întrecere pentru realizarea şi depăşirea
sarcinilo·r de plan. Dorinţa vie a minerilor anineni a fost aceea „ca prima
aniversare a Republicii Populare Române să-i găsească cu sarcinile
îndeplinite faţă de partidul clasei muncitoare"1 3 • In acelaşi timp muncitorii de la calea ferată silvică s-au angajat ca pină la 30 decembrie 1948
să depăşească planul cu 18D/0 şi să reducă ,preţul de cost al tonei kilometrice de la 10,66 lei la 8 lei1 4 • Ei au chemat la întrecere pe muncitorii
de la C.F.R. şi pe cei de la Căile ferate uzinale 15 .
La Fabrica de şuruburi din Anina, după cum reiese dintr-un <raport
de activitate pe anul 1948, producţia a crescut de la 763 tone în 1947,
la 2050 tone în 1948. Raportul precizează însă că această creştere „are
loc în perioada iunie~decembrie", deci după naţionalizare 16 . Preţul de
cost, la aceeaşi întreprindere, s~a redus în perioada 11 iunie-31 decembrie 1948 cu 22,2% faţă de perioada 1 ianuari-11 iunie 1948 17. In raport
sînt consemnate şi unele neajunsuri, subliniindu-se necesitatea înlăturării
lorr în cel mai scurt timp pentru ca salariaţii acestei întreprinderi să
să obţină în viitor „rezultate şi mai bune"1 8 .
Succese remarcabile au obţinut pînă la sfîrşitul anului 1948 şi colectivele de muncitori de la Ocolul silvic, Fabrica de cherestea, Uzina electrică şi mecanică etc. La Ocolul silvic, de pildă, sarcinile de plan au fost
depăşite cu 340/o la producţie şi cu 15% la transporturi1 9 • Pentru abnegaţia cu care au muncit, doi mineri anineni au fost decoraţi cu „Ordinul
Muncii" el. III-a, această distincţie constituind „o .recunoaştere a muncii
minerilor din Anina, cărora exemplul celor toi tovarăşi trebuie să le
fie un îndemn la muncă pentru realizarea şi depăşirea primului plan
economic al Republicii noastre" 20 •
12

Documentul (neinventariat) se

păstrează

la Consiliul popular al ora.-;;ului

Anina.
13
l4
15
16

„Flamura

Roşie"

din 30 decembrie 1948.

Ibidem.
Ibidem.

Documentul (neinventariat) se

păstrează

la Consiliul popular al

Anina.
17
lB

Ibidem.
Ibidem.

19

„Flamura

20

Ibidem.

Roşie"

din 16 ianuarie 1949.
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I. Popa

Străduinţele oamenilor muncii din Anina se înscriu în ansamblul
eforturilo.r depuse de întregul popor pentru infăptuiTea sarcinilor revoluţiei democrat populare şi trecerea la edificarea orinduirii socialiste în
ţara noastră.

ION POPA

LA CONTRIBUTION DES OUVRIERS D'ANINA A LA REALISATION DES
M:e5URES DE REDRESSEMENT EcONOMIQUE ET LA DEMOCRATIBATION
DU PAYS

(Re sume)

Dans la periode contenue entre Ies annees 1945-1948, Ies masses ouvrieres
d'Anina â cote du proletariat de l'entier pays ont repondu avec enthousiasme aux
appels lances par le P.C.R., pour le redressement economique et la democratisation
du pays.
Sous la direction des organisations conununistes, Ies ouvriers d'Anina ont
fait des efforts soutenus pour le redressement des outillages industriels detruits
dans Ies annees de la guerre, pour eliminer Ies actions de sabotage entreprises
par Ies elements reactionaires, en assurant ainsi l'augmentation continue de la
production. Ils ont soutenu sans reserves la realisation des mesures de democratisation du pays et de l'acte historique de la nationalisation des principaux moyens
de production au 11 juin 1948.
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LUCRARI PREZENTATE IN CADRUL SIMPOZIONULUI
„IN MEMORIAM CONST ANTINI DAICOVICIU"
(1974-1978)

3 Martie 1974
-

-

CONSTANTIN DAICOVICIU şi
dr. HADRIAN DAICOVICIU - Cluj, Urbanizarea şi romaniîn Dacia Traiană.
EMIL CONDURACHI - Bucureşti, Constantin Daicoviciu
Viaţa şi opera.
N. LASCU - Cluj, Canstantin Daicoviciu şi filologia clasică.
I. I. RUSSU - Cluj, Constantin Daicoviciu - EPIGRAFIST.
OCTAVIAN FLOCA - Deva, Constantin Daicoviciu şi arheologia
·
Daciei romane.
ŞTEF AN FERENCZI Cluj, Constantin Daicoviciu şi cercetarea
epocii dacice.
LIVIU GROZA - Caransebeş, Constantin Daicoviciu şi arheologia
Acad.
Prof.
zarea
Acad.

bănăţeană.

12-13 Aprilie 1975

-

-

Acad. EMIL CONDURACHI - Bucureşti, Rolul armatei romane în
procesul de romanizare a Daciei.
Prof. dr. HADRIAN DAICOVICIU - Cluj, ln legătură cu drumul
roman de la Cazane.
I. I. RUSSU - Cluj, Diploma militară de la Tibiscum.
ŞTEFAN FERENCZI Cluj, Bazele geologice ale prelucrării minereurilor feroase şi neferoase din complexul cetăţilor dacice din munţii
Orăştiei.

-

SEVER DUMITRAŞCU - Oradea, A. existat un drum roman între
Aquincum (Pannonia romană) şi Porolissum (Dacia romană) pe Crişul
Repede?
FLORIN MEDELEŢ - Timişoara, Descoperirile celtice de la Remetea
Mare, judeţul Timiş.
NICOLAE LUPU - Sibiu, Noi descoperiri la Capul Stenarum.
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LUCIA ŢEPOSU-MARINESCU - Bucureşti, Cu privire la curentele
artistice manifestate în arta funerară a oraşului Tibiscum.
IUDITA WINKLER - Cluj, MIRCEA DAN - Deva, Emblema legiunii XIII Gemina pe un umbo de bronz.
NICOLAE GUDEA - Cluj, Problema recuceririi Banatului în sec.
IV e.n.
ION PISO - Cluj, Guvernatori ai Daciei în inscripţiile descoperite
in Banat.
ION GLODARIU - Cluj, O făurărie în capitala statului dac.
CONSTANTIN POP - Cluj, Prof. CONSTANTIN DAICOVICIU, iniţiatorul şcolii de arheologie de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
DORIN ALICU - Cluj, Cîteva consideraţii asupra restaurării şi
conservării monumentelor antice de la Ulpia Traiana.
GHEORGHE LAZAROVICI - Cluj, LIVIU GROZA - Caransebeş,
„Idolii" de piatră de la Balta-Sărată, Caransebeş.
DOINA BENEA - Timişoara, Atelierul ceramic militar de la Dierna.
:\DRIANA RUSU - Deva, Rolul castrului de la Micia în apărarea
frontierei de vest a Daciei.
IOAN ANDRIŢOIU - Deva, Metalurgia bronzului în sud-vestul Transilvaniei la sfîrşitul epocii bronzului.
ION STRATAN - Lugoj, Constantin Daicoviciu şi legăturile sale cu
Lugojul.
LIVIU GROZA - Caransebeş, O puşculită de bani găsită la Tibiscum.
ALEXANDRU HORVATH - Caransebeş, Contribuţii la delimitarea
administrativă şi juridică a districtului Sebeş şi Caraş.
OCTAVIAN POPESCU - Caransebeş, Constantin Daicoviciu în publicatiile bănătene între anii 1918-1945.
RiCHARD 'PETROVSZKY - Caransebeş, Cercetări arheologice în
zona oraşului Caransebeş.

13-14 Martie 1976

-

Acad. EMIL CONDURACHI - Bucureşti, Sincretismul religios în
Dacia romană.
Prof. dr. HADRIAN DAICOVICIU - Cluj, Un relief votiv cu inscripţie de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
GHEORGHE LAZAROVICI - Cluj, Ceramica neoliticG. pictată din
Banat.
ŞTEF AN FERENCZI Cluj, Observaţii geomorfologice privind apă
rarea naturală a complexului cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei.
ION MITROFAN - Cluj, Cîteva precizări cu privire la Napoca romană.
ION GLODARIU - Cluj, Continuitate dacică în epoca romană în aşezări din sud-estul Transilvaniei.
LUCIA ŢEPOSU-MARINESCU - Bucureşti, Monumente în formă de
pilastru din Dacia romană.
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ANA CATINAŞ -

Turda, MIHAI BARBULESCU - Cluj, O 1wuă
în castrul de la Potaissa.
ADRIANA RUSU - Deva, Un mormînt roman descoperit la Vroi,
jud. Hunedoara.
CONSTANTIN POP - Cluj, Signa militaria în Dacia romană.
DORIN AUCU - Cluj, Descoperiri din sec. IV e.n. la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa.
VOLKER WOLLMANN - Cluj, Din istoricul preocupărilor arheologico-epigrafice de pe cuprinsul Banatului.
OCTAVIAN RAUŢ - Reşiţa, Banatul - punte de legătură între
centru şi sud-estul Europei.
LIVIU GROZA - Caransebeş, Un obiect mai puţin obişnuit din aşe
zarea neolitică de la Ohaba-Mîtnic.
NICOLAE VLASSA - - Cluj, O plăcuţă magică de la Diernu.
FLORIN MEDELEŢ - Timişoara, Descoperiri din a doua vîrstă a
fierului în Banatul de sud-vest şi problema scordiscilor.
MARIAN GUMA - Reşiţa, Unele probleme şi perspective ale ce,-cetării primei epoci a fierului pe teritoriul jud. Caraş-Severin.
EUGEN IAROSLAVSCHI - Cluj, Cuptoarele de redus minereul de
fier de la Şoşdea.
ION PISO - Cluj, O inscripţie din castrul de la Voislova.
DOINA BENEA - Timişoara, Un tipar de medalion ceramic clin
colectia Muzeului Banatului.
MARIA PETROVSZKY - RICHARD PETROVSZKY, Caransebeş,
Construcţii romane descoperite la Caransebeş.
MARIUS MOGA - FLORIN MEDELEŢ, Timişoara, Bordeie dacoromane din sec. III-IV de la Tibiscum.
ADRIAN BEJAN - Timişoara, Un atelier de orfevrar roman-bizantin.
LAJOS KAKUCS - Timişoara, Documente de arhivă referitoare la
cercetările arheologice din Banat în perioada 1872-1918.
COSTIN FENEŞAN - Cluj, Caransebeşul şi Comitatul Severinului
în timpul primei ocupaţii austriece (1690-1695).
CONSTANTIN BRATESCU - Caransebeş, Mărturii documentare referitoare la familia Daicoviciu.
inscripţie descoperită

-

26-27 Martie 1977

-

Prof. dr. HADRIAN DAICOVICIU - Cluj, Amissio Daciae.
GHEORGHE LAZAROVICI - Cluj, Puţul neolitic de la Cuptoare.
FLORIN MEDELEŢ - Timişoara, Cercetări arheologice recente la
Remetea Mare (jud. Timiş).
ION GLODARIU - Cluj, Cronologia Latene-ului în Dacia.
MARIAN GUMA - Reşiţa, O nouă aşezare dacică în Clisura Dunării
- Stenca Liubcovei.
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Cluj, Problema aşezărilor civile dacice din
de vedere geografic.
- EUGEN IAROSLAVSCHI - Cluj, Materialul arheologic de la Vărădia.
- ADRIANA RUSU - Deva, Descoperiri arheologice de epocă romană
pe actualul teritoriu al Devei.
- LUCIA ŢEPOSU-MARINESCU - Bucureşti, Un atelier sculptural de
la Tibiscum.
- ANA CATINAŞ - ANA HOPIRTEAN, Turda, O nouă teracotă cu
zeiţa Venus la Potaissa.
ION PISO - Cluj, Noi descoperiri epigrafice la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
CONSTANTIN POP - Cluj, Statui imperiale din bronz de la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa.
- DORIN ALICU - Cluj, Un cadran solar de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
- OVIDIU BOZU - Reşiţa, Cohors I Sagittariorum la Zăvoi.
- O. RAUŢ, R. PETROVSZKY, O. BOZU - Reşiţa, Caransebeş, Drumurile romane din Banat.
- DOINA BENEA - MARIUS MOGA, Timişoara, Tibiscum şi războaiele
marcomanice.
- IOANA CIMPEANU-HICA - Cluj, Date noi despre un grup de morminte romane tîrzii de la Napoca.
- IOANA BOGDAN-CATANICIU - Bucureşti, Populaţia clientelară din
Muntenia în sec. II-III e.n.
- VASILE MOGA - Alba Iulia, O nouă inscripţi.e despre Hierobol descoperită la Apulum.
- ILIE UZUM - Reşiţa, Consideraţii istorice cu privire la monumentul
de arhitectură feudală de la Reşiţa-«Ogăşele».
- ŞTEFAN MATEI - Cluj, Cetatea feudală de la Mehadia.
- COSTIN FENEŞAN - Cluj, Privilegiile Caransebeşului şi Căvăranului în a doua jumătate a sec. al XVl-lea.
- LIVIU GROZA - Caransebeş, Un participant bănăţean la războiul de
independenţă căpitanul Moise Groza.
- MIHAI DRECIN - Oradea, Cornel Diaconovich - marcant economist
al românilor transilvăneni.
- VOLKER WOLLMANN - Cluj, Un corespondent din Banat al lui
Theodor Mommsen.
- ION OPRIŞ - Bucureşti, Constantin Daicoviciu şi Comisiunea Monumentelor Istorice, secţia pentru Transilvania.
- CONSTANTIN BRATESCU - Caransebeş, Acţiuni politice şi culturale ale românilor din Transilvania şi Banat pentru unirea cu Romd,nia
-

ŞTEFAN FERENCZI Munţii Orăştiei din punct

(1906).

-

OCTAVIAN RAUŢ - Reşiţa, Cîteva toponime bănăţene care atestă
continuitatea poporului român.
MIHAIL BURTEA - Timişoara, Contribuţii la ideea de cetate medievală la Căvăran.
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DUMITRU ROŞU - Constantin Daicoviciu, Kevelaboş - cetate feudală la Căvăran?
NICOLAE TRIF - Timişoara, Căvăranul în sec. XII-Zea şi al XVII-Zea.
O privire istorică.
MIHAIL PETCOVICI - Constantin Daicoviciu, Contribuţii documentare la istoria mişcărilor sociale în Banat în veacul al XVIII-Zea.
ION DAMIAN - Timişoara, Căvăranul în ultimele trei secole. O privire demografică.
ALEXANDRU MAGDA - Buoureşti, Amintiri despre un fost coleg şi
prieten, Constantin Daicoviciu.

-

26-27 Martie 1978

-

NICOLAE CORNEANU - Caransebeş, Colegi şi prieteni.
ION STRATAN - Lugoj, Contribuţii la problema preocupărilor savantului Constantin Daicoviciu cu privire la cercetarea arheologică a
Banatului.
ION OPRIŞ - Bucureşti, Rolul lui Constantin Daicoviciu în cercetarea unor monumente din Transilvania.
GH. LAZAROVICI, MARIAN GUMA., ILIE UZUM - Cluj, Reşiţa,
Săpăturile arheologice de la Moldova Veche.
RICHARD PETROVSZKY - Caransebeş, ŞT. CADARIU - Reşiţa,
Aşezări Coţofeni în judeţul Caraş-Severin.
TUDOR SOROCEANU - Cluj, Relaţiile culturii Mureş cu vecinii ei
din sud.
CAIUS SACARIN - Reşiţa, Bronzuri din colecţia Muzeului judeţean
de istorie Reşiţa.
MARIAN GUMA - Reşiţa, Consideraţii preliminare asupra periodizării Hallstatt-ului mijlociu în Banat.
FLORIN MEDELEŢ - LAJOS KAKUCS, Timişoara, ln legătură cu
unele vechi descoperiri arheologice inedite din zona Sînicolaul Mare,
aflate în fosta colecţie Kuhn.
ION GLODARIU - EUGEN IAROSLAVSCHI, Cluj, Extracţia şi reducerea minereului de fier din Dacia.
ION PISO - CI.ruj, Cu privire la guvernarea lui Tib. Iulius Flaccinus.
ION MITROFAN - Cluj, Asupra aşezărilor coloniştilor romani fundate în Dacia.
DOINA BENEA - Timişoara, Cu privire la transfera rea Legiunii II II
Flavia felix din Dacia în Moesia Superior.
OCTAVIAN RAUŢ - OVIDIU BOZU, Reşiţa, Unităţile auxiliare romane din Banat.
DAN ISAC - Cluj, Terra sigillata de la Westenidorf descoperită la
Tibiscum.
NICOLAE VLASSA - Cluj, ln legătură cu două amfore cu inscripţie
pictată de la Gornea.
https://biblioteca-digitala.ro

426

-

-

Lucrările

simpozionului C. Daicoviciu (1974-1978)

LUCIA ŢEPOSU-MARINESCU - Bucureşti, ln legătură cu monumentele funerare de la Tibiscum.
IOAN ANDRIŢOIU - Deva, Morminte de incineraţie recent desc1Jperite în necropola de la Micia.
ANA CATINAŞ - Turda, Cultul lui Liber la Potaissa.
ADRANA RUSU - Deva, Monumente epigrafice inedite în colecţia
Muzeului judeţean din Deva.
IOANA HICA-C!MPEANU - Cluj, Cimitirul prefeudal de la Căpuşul
Mare sec. VI.
CRISTINA FENEŞAN - Bucureşti, Aspecte ale instaurării dominaţiei
otomane în sangeacul Lipovei în lumina kanunname-ului din 1554.
EMERICH LAY- Lugoj, Situaţia socială din judeţul Caraş în preajma
revolutiei din 1848-1849.
LIVIU. GROZA - Caransebeş, Aspecte privind organizarea regimentului grăniceresc din Caransebeş.
PETRU BONA - Caransebeş, O personalitate din graniţa bănăţeană
generalul Mihail Trapşa.
ALEXANDRU MAGDA - Bucureşti, Traian Doda în lumina adevă
rului istoric.
MIHAI DRECIN - Oradea, Banca «Albina» din Sibiu şi Banatul
(1871-1918).

-

CONSTANTIN BRATESCU - Caransebeş, Preocupări muzeistice în
sudul Banatului la sfîrşitul sec. al XIX-lea - începutul sec. al XX-Zea.
ION POPA - VASILE ZARBECA, Reşiţa, Despre unele catastrofe
miniere din sudul Banatului.
Acad. EMIL CONDURACHI - Bucureşti, Soarta lui Laberius Ma:rimus.
Prof. dr. HADRIAN DAICOVICIU - Cluj, Suum cuique.
ŞTEF AN FERENCZI Cluj, Castrele de marş de la Ponorici (cam.
Pui, jud. Hunedoara), fortificaţii romane necunoscute pînă acum în
partea vestică a Munţilor Sebeşului.
CONSTANTIN POP - DORIN ALICU, Cluj, Puncte de vedere privind
centrul artistic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
DORIN ALICU - Cluj, Templul lui Silvanus de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa.
NICOLAE GUDEA - Cluj, Istoricul dezvoltării cercetărilor privind
Dacia romană.
ŞTEFAN MATEI Cluj, Cetăţi feudale timpurii din sudul Banatului
în lumina izvoarelor scrise.
COSTIN FENEŞAN - Bucureşti, Noi informaţii privind iobăgimea
din Banat în a doua jumătate a sec. al XIV -lea.
ION HAŢEGAN - Timişoara, Pavel Chinezu şi lupta antiotomană
în Bcrnat la sfîrşitul sec. al XV-Zea.
TIBERIU BOŞCAIU - Oţelul Roşu, Ioan Popasu şi mişcarea revoluţionară de la 1848 din Transilvania.
1
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PRESCURTĂRI BIBLIOGRAFICE
ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

ACMIT

ActaArch.
Acta ArchHung.
ActaClassUnivDebr
ActaMN
ActaMP
ActMuz
Adriatica
AE
AEM
AIIC ( = AIIAC)
AISC
AK
Alfoldy, Pasti
Hispaniensis

Alfoldy; Hilfstruppen
AnB
AnnEp
AnSI
AP

Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secţia
pentru Transilvania. Cluj, I (1926-1928), II (1929),
III (1930-1931), IV (1932-1938).
Acta Archaeologica et Antiqua. Szeged.
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungariae. Budapest, I (1951) şi urm.
Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. Debrecen, 1965 şi urm.
Acta Musei Napocensis. Cluj-Napoca, I (1964) şi urm.
Acta Musei Porolissensis. Zalău, I (1977) şi urm.
Din activitatea muzeelor. Cluj, 1955, 1956 (în continuare ProblMuz).
Adriatica prachistorica et antiqua. Zbornik radova
posve<!em Grgi Novaku. Zagreb, 1970.
Archeaologiai Ertesito. Budapest, 1869 şi urm.
Archaeologisch-epigraphische Mitteilungen aus Osterreich-Ungam. Wien, I-XX, 1877-1896.
Anuarul Institutului de istorie şi arheologie Cluj.
Cluj, I (1958) şi urm.
Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj-Sibiu,
I - V (1928-1948).
Archeaologiai Kozlemenyek. Budapest, I (1863) şi
urm.
G. Alfoldy, Fasti Hispaniensis. Senatorische Reichsbeamte u.nd Offiziere in den spanischen Provinzen
des Romischen Reiches von Augustus bis Diocletian.
Wiesbaden, 1969.
G. Alfoldy, Die Hilfstruppen in der romischen Provinz
Germania Inferior. Diisseldorf, 1968.
Analele Banatului.
Annee Epigraphique. Supplement annuel li. la Revue
Archeologique. Paris.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza"
din Iaşi.
Arheolollki Pregled. Beograd, I (1959) şi urm.
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Apulum

ArhM
Athenaeum
AV
AVSL
Balkan Studies
Ilanatica
BAR
.BayerischeB ( = BVB)
BCMI
BerRGK
BJ

BMI
BSA
BSAB
Bulletin
Buridava
Carpica
Christescu, Istmil
Christescu,

Viaţaec.

bibliografice

Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia.
Alba Iulia, I (1939-1942), II (1943-1945), III
(1947-1949). IV (Studii şi comunicllli, Acta Musei
Regionalis Apulensis, 1961), V (1965), VI (1967),
VII/l-2 (1968-1969). VIII (1970), IX (1971 şi
urm.
Arheologia Moldovei. Bucureşti, I (1961) şi urm.
Athenaeum. Studi periodici di Literatura e Storia
dell 'Antichita. Pa via.
Arheolo§ki Vestnik. Ljubljana.
Archiv des Vereins fiir Siebenbiirgische Landeskunde
Hermannstadt (Sibiu). 1843-1915.
Bal.kan Studies. Thessaloniki, I (1960) - VI (1965).
Banatica. Reşiţa, I (1971), II (1973), III (1975),
IV (1977).
'
British Arhaeological Reports. Oxford.
Be.yerische Vorgeschichtsblătter.
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice.
Bericht der Romisch-Germanischen Kommission.
Frankfurt a/M, I (1904) şi urm.
Bonner Jahrbiicher des Rheinischen Landesmuseums
in Bonn und der Freunde und Forderer des Rheinischen Landesmuseums in Bonn. Bonn.
Buletinul monumentelor istorice. Bucureşti.
Annual of the Britisll School of Athens, 1949.
Bulletin de la Societe d' Archeologie Bulgare.
Bulletin (Istvestija) de l'Institut archeologique Bulgare. Sofia, I (1921) şi urm.
Buridava. Studii şi materiale. Rîmnicu-Vilcea.
Carpica. Bacău, I (1968) şi urm.
V. Christescu, Istoria militară a Daciei romane.
Bucureşti, 1937.
V. Christescu, Viaţa economică a Daciei romane.
Piteşti, 1929.
şi

CIL

Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlin, 1863

C.I.S.P.P.

Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche
e Protoistoriche. Roma, I (1964). II (1965), III (1966).

Cohen

H. Cohen, Description historique des monnaies frappeess sous l'Empire romain. Paris, 1880-1892.

Colocviul VII

Colocviul VII (Cultura şi istoria tracilor de sud de
pe teritoriul României. Epoca bronzului). Bucureşti,
23-25 XI 1978.

Comunicări

Comunicări.

Crisia

Crisla. Oradea.

Centrnl de istorie, filologie
Craiova; din 1970 (I) sub Historica.
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urm.

etnografie.

Prescurtări

Crnokal~ka

Bara

DA
Dacia

DissPann
Dobo, Inscriptiones

DolgCluj
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bibliografice

Crnokalcka Bara - naselje starcevscb.e i vin~anske
kulture. Beograd, 1961.
Cb.. Darenberg et Edm. Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques et romaines. Paris, I-V (1877-1919)·
Dacia, rechercb.es et decouvertes arcb.eologiques~
Roumaine. Bucureşti, I (1924) - XII (1948); N.S.
Revue d'arcb.eologie et d'b.istoire ancienne. Bucureşti,
I (1957) şi urm.
Dissertationes Pannonicae. Budapest.
A. Dob6, Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque ad res earundem provinciarum pertinentes, Budapest, 1975.
Dolgozatok az Erdelyi Nemzeti Ermes es Regisegtârakb6l. Cluj, I (1910), X (1919).

DolgSz

Dolgozatok a M. Kir. Ferencz J6zsef Tudomanyegyetem Arcb.aeologiai Intezetebol. Szeged, I (1925)

Drobeta
Drobeta
BDR
Epigraphica

XIX (1943).
Drobeta. Drobeta Turnu-Severin, I (1974).
Ephemeris Dacoromana. Roma, I-X, 1923-1945.
Epigraphica. Rivista italiana di epigrapb.ia. Milano,
I 1939 şi urm.

ErdM
FAS Caransebeş
FAS Lugoj
FestPittioni

Enlelyi Miizeum. Cluj, I (1860) - L (1945).
Filiala Arhivelor Statului Caransebeş
Filiala Arhivelor Statului Lugoj
Festscb.rift fiir Richard Pittioni zum siebzigsten
Geburtstag. Wien, 1976.

FHDR

Fontes historiae Daco-Romanae, II,

Filow, Legionen

B. Filow, Die Legionen der Provinz Moesien von
Augustus bis Diokletien. Leipzig, 1906.

Porni, Limes

G. Forui, Limes. EstrantoJdal DizionariolEpigraphico
di Antichita Romane. Roma, 1959-1962.

Germania

Germania. Anzeiger der romisch-germaniscb.en Kommission des Deutschen Archăologiscb.en Instituts.
Frankfurt a/M„ I (1917) şi urm.

Gooss, Chronik

C. Gooss, Chronik der archăologischen Funde Siebenbiirgens, în AVSL, XIV, 1877.

Hampei, Bronzkor

J. Hampei, A bronzk6r emlekei Magyarhonban,
I-III, Budapest, 1886, 1892, 1896.

Handbuch

Miiller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte, I-II,
Miinchen, 1968.

HTRTE

Hunyadvarmegye 1'ortenelmi es Regeszeti Tarsulat
Evkonyve. Budapest.

IDR

Inscripţiile

1970.

Daciei Romane. Bucureşti Ed. Academiei
R.S.R„ I (1975), II (1977), III/l (1977).
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Inscriptiones Latinae Selectae, ed. H. Dessau. Berlin,
I (1892), II (1902), III (1916).
Inscriptions de la Mesie Superieure.
Jahrbuch fiir prăhistorische und ethnographische
Kunst. Berlin.
Instraiivanja. Filozofski Fakulttt u Novom Sadu
Institut za istoriju Novi Sad.
Istoria României. Bucureşti, I (1960), II (1962),
III (1964), IV (1964).
Izvoare privind istoria României (Fontes ad historiam Dacoromaniae pertinentes), Bucureşti, I ( 1964).
(vezi şi FHDR).

ILS
!MS
IPEK
Instraiivanja
Ist Rom
IzvlstRom

JbAlt
JOAI
JRS
Kira!y, Dacia
Klio
Kraft, Rekrutierung

Jahrbuch fiir Altertumskunde. Wien, I-VII, 19071913.
Jahreshefte des Osterreichiscben Archăologiscben
Instituts. Wien, I (1898) şi urm.
Journal of Roman Studies. London, I (1911) şi urm.
= P. Kirâly, Dacia Provincia Augusti, I-II, Becicherecul Mare, 1893-1894.
= Klio.
Beitrăge
zur alten Geschichte. Leipzig,
I-XXXVI (1901-1943) şi urm.
K. Kraft, Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten
an Rhein und Donau. Bem, 1951.
L'Europe a la fin de l'âge de la pierre. Actes du
Symposion du Neolithique europeen, oct. 1954. Praga
1961.

L'Europe

Lucrări ştiinţifice

bibliografice

=

Marisia (StcomTgM)

Lucrări
ştiinţifice.
Institutul
Oradea, I (1969), II (1971).
= Marisia. Tîrgu Mureş.

Materiale

=

Materialj

Pedagogic

Oradea.

Materiale arheologice privind istoria veche a României. Bucureşti, I (1953). Materiale şi cercetări arheologice, II (1956) şi urm.
P cegi ranih zemljoradnickib kultura u Vojvodini
i Sraskom podunavliu. Materialj. Srpsko arheolo§k<>
druMvo. Beograd; Bor.

MB

Muzeul Banatului

MC

Muzeul

judeţean

Timişoara.

de etnografie

şi

istoria

locală

Caran-

sebeş.

MCD

In memoriam Constantini Daicoviciu. Cluj, 1974,

MemAntiq.

Memoria Antiquitatis. Muzeul arheologic Piatra.
Neamţ, I (1968), II (1970), III (1971), IV-V (197273/76).

MFME

A M6ra Ferenc Muzeum Evkonyve. Szeged, I (1956)
urm.

şi
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B. Milleker, Delmagyarorszâg regisegleletei. TimiI (1897), II (1899), III (1906).
Muzeul de Istorie al Transilvaniei Cluj-Napoca.
Muzeul Judeţean de Istorie Reşiţa.
Neolitic Centralnog Balcana. Beograd, 1969.
Neues Ungrisches Magazin. Pressburg,
Omagiul lui Petre Constantinescu-Iaşi. Bucureşti,
1965.
D. Tudor, Oltenia romană. Bucureşti, ed. I [1942),
II (1958), III (1968), IV (1978).
D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană.
Bucureşti, Ed. ştiinţifică, 1968.
Orvos - Tenneszettudomânyi ErtesitO. Cluj, 18791948.
C. Patsch, Beitriige zur VOlkerkunde von Siidosteuropa. Wien, I-IV (1925-1937).
D. Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina
arheologiei şi numismaticii (Biblioteca de arheologie,
IX), Bucureşti, 1966.
şoara,

MITCN
MJR
NCB
NUM
Om CI
OR
OrTrgSate
OTTE
Patsch, Beitriige
PC

Pesty, Krass6

F. Pesty, Krass6vârmegye tortenete, voi. I-IV,
Budapesta, 1914.

Pesty, SzOrenyvm.

F. Pesty, Szorenyi bânsâg es Szoreny varmegye
tortenete, I- III, B udapest, 1877 - 1878.

Pflaum, Carrieres

H. G. Pflaum, Les carrieres procuratoriennes equestres
sous le Haut-Empire Romain, voi. I-IV, Paris, 1960,
1961.

PIR2

Prosopographia Imperii Romani, saec. I, II, III,
ediţia a II-a, Walter de Gruyter
co„ Berlin-Leipzig,
1933-1970.

Pontica (Pontice)

Pontica (Pontice) Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie. Muzeul de arheologie Constanţa.

ProblMuz

Probleme de muzeografie (continuare la ActMuz),
Cluj, 1960 (1964).

PV

Prehistorika Vinea, I-IV, Beograd, 1932-1936.
Prăhistorische Zeitschrift. Berlin-Leipzig, I ( 1909)
şi urm.

PZ
R„A

RE

Revue Archeologique. Paris, 1844-1941.
Realencyclopiidie der classischen Alterumswissenschaft
(Pauly-Wissowa-Kroll). Stuttgart, 1893 şi urm.

RESEE
RevMuz
RIC

Revue des etudes sud-est europeennes. Bucureşti.
Revista Muzeelor. Bucureşti, I (1964) şi urm.
Roman Imperial Coinage. Londra.

RIR

Revista
1947).

istorică română. Bucureşti,
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Romer in Rumanien. Ausstellung des ROmisch-GermannJschen Museums Koln und Historischen Museums
Cluj. Koln, 1969.
M. Roska, Erdety Regeszeti Repertoriuma, I, Oskor,
Cluj, 1942.
Sargetia. Buletinul Muzeului Regional Hunedoara.
Deva, I (1937), II (1941), III (Contribuţii la cunoaş
terea regiunii Hunedoara, 1965), IV (1966) şi urm.
Studii de limbă, literatură şi folclor. Reşiţa, I (1969),
II (1970), III (1976).
Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie).
Bucureşti (I) 1950 şi urm.
Studii şi cercetări de numismatică. Bucureşti, I
(1957), II (1958), III (1960), IV (1968, V (1971).
Studii şi cercetări ştiinţifice. Cluj, I (1950) - VIII
(1957).
Scriptores Historiae Augustae.
Sovetskaia arheologija. Moskva.
Spomenik. Beograd.
Sbornik Prace Filosoficke Fa.kulty Bmi"nske University.
Starinar, organ srpskog arheolo!ikog dru§tva. Beograd,
I (1884) şi urm.
Studii şi comunicări. Etnografie-Istorie. Caransebeş,
I (1975), II (1977).
Studii şi comunicări. Muzeul Brukenthal. Sibiu.
Studii şi comunicări. SatuT Mare.
L. Strack, Untersuchungen zur rOmischen Reichsprăgung des zweiten Jahrhunderts, I-III, Stuttgart,
1931-1937.

RomRum

Roska, Rep.
Sargetia

SLLF
SCI\"(A)
SCN
scş

SHA
SobArh
Spomenik
SBFFBU
Starinar
StcomC
StcomS
StcomSM
Strack

Babeş-Bolyai,

Studia

Studia Universitatis
Cluj.

StZvesti

Studijne Zvesti Arheologickeho Ustavn Slovenskej
Akademie Vied (= Studijne Zvesti). Nitra, 1952 şi
urm.

Szilagyi, Teglabelyegek

Thomasson, Statthalter

=

series Historia.

I. Szilagyi, A daciai erOdrendszer helyorsegei cs
katonai teglabelyegek (Die Besatzungen des Verteidigungsystems von Dazien und ibre Ziegelstempel).
Budapest, 1946 (Dissertationes Pannonicae, II, 21).

B. E. Thomasson, Die Statthalter der rOmischen
Provinzen Nordafrikas von Angnstus bis Diocletianus.
Lund, II, 1960.

Tibiscus

Tibiscus.

TIR

Tabula Imperii Romani, L 34. Buclapest, 1968; L
Bucureşti, 1969.

Timişoara,

I (1970)
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Torma,

Adal~k

bibliografice

43:1

K. Torma, Adalek eszaknyugoti Dacia fO!d-es helyirn-

=

tăhoz. A M. Tud. A.kad. Evkonyvel, XIV, II. Pesta,

TransAnt

TRET
Tudor, Arhrom
Tudor, Podurile
Viaţa

DR

Wagner, Dislokation

ZfA
ZborNM

28 -

Sludii

=

şi comunicări

de istorie

1864.
C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'Antiquite.
Bucureşti, ed. I (1938), II (germ. şi ital. 1943), III
(1945).
Tortenelmi es Regeszeti Ertesit6. Timişoara, I (1885)
- XXXIII (1917).
D. Tudor, Arheologia romană, Bucureşti, 1976.
D. Tudor, Podurile romane de la Dunărea de Jos.
Bucureşti, Ed. Academiei R.S.R„ 1971.
M. Macrea, Viaţa în Dacia Romană. Bucureşti, iEd.
Ştiinţifică, 1969.
W. Wagner, Die Dislokation der [romischen Auxiliarformation in den Provinzen Noricum, Pannonien,
Moesien und Dakien von Augustus bis Gallienus.
Berlin, 1938.
Zeitschrift fi.ir Arcliiiologie. Berlin.
Zbornik radoya Narodnog :Muzeja. Belgrad, I (1956)
şi urm.
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