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NOI DA~E CU PRIVIRE LA AŞEZAREA
APARŢINAND PERIOADEI DE TRANZIŢIE
LA EPOCA BRONZULUI DE LA DUD

DAN BĂClJEŢ

În timpul unor cercetări pcriegheticc din anul 1995 s-au pus în evidentă mai
multe puncte de interes arheologic aparţinând unor epoci diferite. Printre acestea
se numără şi aşezarea de la Dud, comuna Târnova, judeţul Arad, din perioada de
tranLi\ie la epoca bronzului.
Aşezarea situată la confluenţa văii Dudului cu pftrf1ul Chelari, pc dealul
.,Cioaca Chiciora" a mai fost semnalată în literatura de specialitate de Eugen D.
Pădureanu 1•
Datorită

caracterului restrâns al cercetării din punctul .,Cioaca Chiciora"' u
serie de probleme ridicate de acest obiectiv nu vor putea fi l[1muritc acum. Totu~i
cantitatea marc de material rezultată, precum şi originea cterogcnf1 a acestuia. ne
îndeamnă să readucem în atenţia specialiştilor această aşe1are.
Majoritatea materialului a fost recoltatft de la suprafaţa ~olului. în punctul
cel mai înalt al dealului realizându-se şi un mic sondaj. Dalorilft dimen~iunilor
reduse şi a faptului 1:ă nu s-a atins solul viu nu suntem în măsurft a fan: referiri
asupra stratigrafici sau duratei locuirii. S-a recoltat o cantitate mare de fragmcntc
ceramice la care se adaugă S topoare de piatră în stare fragmentară ( PI. V. Fig. 13) şi un număr redus de fragmente de silex.
Ceramica de uz comun: fragmente de culoare cărămizie sau drămi1.iu
negricioasă, pastă prost frământată, având în compoziţie nisip, mică, pietricele.
Ceramica semifină: reprezentată de fragmente de culoare căr[unizic sau
cenuşiu-negricioasă. Pasta este mai bine frământată având în compoziţie nisip.
Ornamente: prin incizie s-au realizat ben1i verticale sau orizontale cu interior haşurat, linii verticale, oblice sau orizontale; decorul în „ramură de brad".
Prin impresiune: şiruri de liniuţe verticale plasate pc buză sau pe umăr, ornfmd
singular un fragment sau încadrând alte tipuri ornamentale. La acestea se adaugă
un număr relativ mare de fragmente ornamentale prin impresiune cu un obiect
circular, decor frecvent întftlnit în cadrul culturii Baden. Ornamentul în relict
cuprinde brâuri alveolate, aplicaţii „boabe de linte·· şi - avfmd ~iun caracter utilitar
- proeminenţe pentru apucat (PI. II. Fig. I). Acestea din urmă ornamcntatc la
rândul lor prin impresiuni. Prin canelare a fost ornamentat un singur fragment.
realizâ11du-se un motiv unghiular (PI. III. Fig. o).
ln cadrul ceramicii fine amintim un fragment de culoare cărămiziu desc hi~
decorat prin incizie cu motivul „ramurii de brad" I decorul cuprinde toată suprafaţa
fragmentului I (PI. IV. Fig. I) şi două fragmente de culoare căr[1mizic ornamentate
cu un brfw în relief. Aceste ultime fragmente aparţin bronzului timpuriu cu bune
analogii la Cicău, Copăceni, Şoimuşc (PI. li. Fig. 2-3).
Materialul ceramic se completează cu o fusaiolă bitronconică şi un fragment de culoare cărămiziu deschis ornamentat prin impresiune în V sub care s-au
trasat linii incizate orizontale. Acestui fragment nu i-am stabilit deocamdat[t
proven~enta.
/11cc1drnre cro110/ogic;T: După tehnica de ornamentare, majoritatea
7
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materialului se încadrează în raza a li-a a culturii Coţofeni 1• Numărul relativ marc
de fragmente BaJen~ ar putea inJica fie o a~e1are apartinfind acestei culturi în
imediata apropiere, fie doar importuri Badcn în mediul Cotofcni ( PI. li.).
O altă problemă ridică Jouă proeminente perforate (,.cioc Je pasăre'")
apartinând culturii Tiszapolgar (PI. III. Fig. 7). Existenta sau inexistenta unor
straturi apar1inând culturii Tiszapolgar sau bronzului timpuriu va putea fi dovedită
numai de cercetări sistematice. Sperăm ca cercetări viitoare s{1 poat[1 retoha
problemele puse de a~ezarca de la Dud.

'.'.OTE

'E. P:1durean . .'\loid<'s<"Of'<'f"iric'lll'ofi1icl'1i1_111dc(11f..lmd. în Z1rid;11·il. XIV. (1JX2. p .l5--P
: I. AnJri\01u. Ci,111rih1l(ii /;J <"IIIIOil,,f,•rc'il htHll/ttlui 111111>11ri11 1i1 S- \/ Ji"ilmifi;111ic1 (irttf'lll cuhur.tl
Şoimu,,. în Thmco-Dilcirn. X. 1-2. l 1JX3. p. 39-56
'I'. Roman. C11/111r.1 Co/ol,•11/. Burure)li. l'J7<,.
• I'. Roman. I. Ne111e1hi. rut11m1 !Mdc>11 in Ro111.i11iil. Bunire)l1. 1978.

EXPLICATIA
PL.I
Fig. 1-5
Fig. 6-7
Fig. 8

PLANŞELOR

Ceramică
Ceramică
Fusaiolă.

Baden.
Cotofeni.

PL.11
Fig. I
Fig. 2-3
Fig. 4

PL.lll
fig. 1-6
Fig. 7

Ceramid1 Cotoreni.
Ceramică Bron1 timpuriu.
Ceramică Coţofcni.

Ceramică Coţofcni ~i Baden.
Ceramică Tisz(1polgar.

PLIV
Fig. 1-5

Ceramidt Cotorcni.

PL.V
Fig. 1-3

Topoare din piatr;1.

NEW DATES ABOllT THE SETTLEMENT OF DUD
(Summary)
This study brings.ncw dates about thc scllkment or Dud (Arad district).
Cotofeni. BaJen. Tiszapolg;ir (ncolithic) and Early Brontc Agc ceramics
has been discovercd here during a survey undcrtaken in the summer of llJ95.

8

https://biblioteca-digitala.ro

Planşa

r~J
1

I

.
,
·
,
·
·
I
~
I r;J "
O

~·

3

.l

.,

•·-:P e• o•
-;·):.--•.
_, .

·---......_ ______ _

4

(1-70~

\~L~
b

\
1

https://biblioteca-digitala.ro

0··

~

:,.:>'

Planşa

li

https://biblioteca-digitala.ro

Planşa

o

J'3

D

III

gJ:
.,.
·:.··

9

DO QP

https://biblioteca-digitala.ro

Planşa

IV

..',.. ,
:·•~...- -. . .

--~-----.

https://biblioteca-digitala.ro

'

.

...

.

·....

Planşa V

~1-·
/ \

\J:

\

I.

I\ "---.______ )
/

3.

/

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

F~RTIFICATIA DE PĂMÂNT DE LA SÂNTANA - ARAD
IN CONTEXTUL ARHEOLOGIC CONTEMPORAN
MIRCEA Rl!Sl'
IEGON DORNER
IVAN ORDENTLICH

I

La aproximativ 4 km sud-vest de biserica din Sântana jud. Arad. în imediata
apropicrl· a drumului cc duce :-pre Zimand. la punctul unde a fo:--t amplasat cantonul
CTR .. Cetatea Veche" se al'l:1 o fortificatie care datorită bunei consen·ări a valului
din p[1m;int poate fi observat[1 de la marc distantă deoarece terenul din 1on:1
este o d1mpic netedă. Circumvalatia de p[1mf111t. de forn1:1 aproximali\ mal:1
arc diametrele de I IJ0x970 111. cu un perimetru de peste J k111. Valul Lk p:11nf1nt.
CL' înconjoar:1 o incintă de circa 7X hectare. se 111ai păstreaâ pc o l:1timc de .,O-W 111 ~i o în:tlţimc de 2-5 m în îunqie de aplatizarea lui de dtre arăturile
intcn:--ive f:tcutc cu tractorul (cf. PI. I). Localnicii numesc accast:1 fon,ricatiL·
„La Yarl-,:1 .... Die Schan1.en ... sau ,.1-'illddr". La aproxi111ativ X00 111 :-ud-\ ~:-.L
de cantonul CFR, ampla:--al chiar pc cn:asta \·alului. în imediata apropiere a
unui dru111 se all:1 un tumul circular cu diametrul de 65 m ~i înăltimca de 5-h 111
(cola 11(1) pc care localnicii îl numesc ( .. Holurnbu Ycrbci·· sau .,Schanzhi.igd··, .
.-\cum cele mai apropiate cursuri de ap:1 curg[1toarc sunt situate la 5- 7. 1-.,n
dcp:1rtarc de fortificaţie: .. Canalul Morilor" spre nord ... Canalul Matca" ,pre
L'St ~i „Canalul Militaru" spn.: vest. Probabil d la data dind funqiona rortil'icatia
c:-.i,ta numai un p;irâu a cărei albie meandrică a fost îndrcptat:1 de .. C1nalul
Matca··. iar o altă albie. situat:1 la est de fortiîicatic era pf1r[1rul Chi,er. allUL'lll
al Cri~ului Alb.
Datorit:1 bunei conservări ~ia dimensiunilor ci imprc..,ionantc. fortificatia
de la Sf111tana a fost semnalată în literatura de ..,pccialitate înc:1 din anul 1835. dar
ca a devenit mai bine cunoscută după cc istoricul arădean Marki Sandor a publicat
dou:1 studii în care a încercat să demonstreze că fortificatia re ... pcctiv:1. ca ~i cca de
la Cornc~ti (Jadani) jud. Timi~. ar fi ringuri a,·a1-c în care acc~tia ',-au rdugiat
după înfrf111gerca lor de către Carol cel Marc. Tot ci făcea legf1tura dintre cele
două fortificatii ~i valurile de pămf111t cc străbat Banatul ~i Ci·i~ana de la sud :-pre
nord. pc care localnicii Ic numesc „Drumul lui Traian·· . .,Şanturilc romane" ..,au
.. Ş.mturile Dracului .. ( ,.Onliigarok").'
Descoperirea la 21 aprilie IXXX a unui tezaur din aur cu ocazia L'lcctu:1rii
lucr[irilor de terasament a liniei ferate Oradea-Arad. cc traversca1.ă ron,ricatia. a
atra.., din nou atcntia speciali~tilor asupra ci. Din relatările publicate rezult:1 că
piesele Jin aur au fost descoperite în a:--ocicrc cu oa,c umane ~i fragmente ccra111i~·L·
gro,icrc. iar în apropiere se afla scheletul unui adult. care îns:1 nu a\'ea inventar. ln
sondajul de verificare. efectuat de A. Tiiriik au mai fost descoperite alte dou:1
schelete. a~czate în pozitie chircită. unul de adult ~i altul de copil '(probabil mama
~i copilul). Ar rezulta deci că tezaurul re~pectiv (PI. XIII-XIV) provine dintr-u
nccropol:1 ~i că ci putea fi inventarul funerar al unei dtpetenii sau prcot-~aman.:
hirtificalia ":-i piesele <lin aur au continuat să fie considerate ca a\an: 1xîn:1 în
anul 1952. cftnd. dimpreună cu colegul E. Diirner am efectual la fala locului o
pcriegheâ ~i am constatat că în interiorul incintei pc arătură nu am gă..,it urme
de locuire din epoca migralici popoarelor. ci, numai din epoca tftrzic a bron1ului
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(BD) :;;i începutul epocii fierului ( H. A.).' Ca urmare a acestor Jcscopcriri s-a
hotărât efectuarea unor săpături arheologice sistematice. care îns;i au fost
posihilc numai în vara anului 19hJ. 1
Prima seqiunc. lungă Jc X0 m :;;i lată de 2 m a fost lrasalft pcrpcndirnlar
pc \·alui Jc pământ în locul unde era mai apalatizat. situai la circa 150 m 1.·stc
Jc cantonul CFR. care este amplasai chiar pc creasta valului Jupit cc acesta
fusese în prcalahil nivelai )i ne1c1.it. La Jata dnd a începui sit fie construit
,·alui de piunânt. humusul antic Je culoare cenu)ie. amestecat cu nuanlc de
hrun tlcschis. avea o !.:rosime de 0.70-0.90 m. (cf. PI.II si IV). FI este unil"orm
pc o lungime Jc 5-l n;. Între mctri 53.5 )i 57 a fost săpat un ~anl de apărare cu
\iu-ful asculil. lat de .\5 111 ~i ad:mc Jc pcslc 3 111. Cu p;1111:1n1ul ..,cos din ~anl ..,_
a înăllal \ alui Jc apărare. O primit lentilft dc pă111f1111 hrun deschis amcslccal rn
păm:1111 ccnu~iu a fost depusă peste humusul antic între me~ri 3.'1,.5 ~i 52 indic;md
cu aprnximalic lăţimea initial:1 a valului în construqic. ln continuarea a l"ost
adus păm:m1 din diverse locuri. for111:md lentile sau fft~ii de pfunânt Jc lji,ersc
rnlori: galhcn deschis. hrun deschis. cenu~ie deschis sau negru închis. ln l"ala
,alului au fost înfipli în pă111f1111 stftlpi verticali. gro~i de -l0-50 cm. care prohabil
d aveau o în[tllimc de fi-X 111 p:m:1 unde a fost ridicai ~i valul de p:1111,înt.
Prohahil cft pe creasta lui ,1 existai un drum Je rond cu un parapet în f"al[t pcntru
a apitra luptătorii de săgqile du~manilor. La o dată cc nu poate fi prccizal,-t
, alui de p[1mf1111 a suferi! unde a, arii în sensul cft st,îlpii verticali. dimprcun:1
cu scheletul din lemn (h,îrnc orimntalc ~i trans,crsale) au fost incendiali. dupit
cum ar rczulta din p[unântul ars de culoare: portocalie existent în gropile stftlpilor
(cf. PI .III ~i IV 111. 52-52.5). Ccrt este că ~antul de apărare a fost astup,11 1.·u
p:unf1n1 negru. adus din altă parte sau căi.ul de pc creasta valului. iar ulterior
valul inilial a fost în:tllal ~i l:trgit cu p:1111,înt scos dintr-un ah ~ant de ap[trarc cc
a,ea o deschidere Je aproape 12 111 (PI.IV m 60-72) ~i o adfmcimc de circa 3
111. Valul de păm,înl din a doua fază de construqie. lat de peste 25 m era
susţinui toi de un schelet din lemn cc se sprijinea în exterior de stftlpi verticali
mai gro~i de 50 cm. Se parc că pcrioada de funqionarc a celei dc a doua fote
de construqic nu a fost de lung:1 dura1:1 deoarece stratul de pit111;1n1 depus la
baia ~anţului nu Jcp:1~q1c 0.50 m. prohahil cu oca1ia unui asediu îndelungai.
ori din alte nwti,·e. scheletul din lemn a fost incenJial. iar pământul cc a ajuns
în contact cu lemnul a ars p,în:i la , itril"icre. primind o culoare c;1r:1111izic sau
chiar, iokt:i. atftt în gropile stâlpilor. dt )ide-a latul hftrnei. Stratul Je pfun;mt
ars arc o lftlimc de peste.im ~i o grosime Jc 0,.,0-0,X0 m indidnd propoqiilc
dezastroase ale incenJiului.
În fft~iile sau lentilele de p;'unftnl cc f(irmcază valul nu au fost g[tsitc fragmente
ceramice sau alte indicii ce ar puica contribui la Jatan:a celor două fa1.c de
fortificare. Doar în pămfmtul de umplutură al celui Jc al doilea ~ant Jc apftrarc.
sau în interiorul incintei între 111 0-30 au fost găsite dttC\ a fragmente ceramice
similar~ cu cele Jescoperite în suprafeţele 3 )i 4 pc platl"ormelc dc lorninle Jin
H.A 1• ln schimh între m 31-32 la o aJfmcime de 1..,0 m. în pcrctelc cs1i1.· al
secţiunii s-au găsit oase umane, un calcaneu ~i falange de la talpa piciorului.
Trasfrndu-se o casetă a fost desvelit un schelet uman a)ezal în pot.ilic chircit;"t
cc avea ca inventar două vase întregi ~i un pandantiv (pcnsc1:1· 1 ) de hron1 (cf.
PI. 11/2; Vll/17, 18; XV/5) care prin factura ~i forma lor ar puica fi încadrate:
cronologic în H.B.
Cele mai apropiate analogii pentru teh11ica în care a fost construit ,·alui dc
pămf1111 de la Sântana le găsim la fortifica\iilc contcmporanc de la Cornqli.
Fortifica\iile Je la Corne~ti sunt :;;i mai impresionante: ca dimensiuni (PI. XVII).
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Astfel, incinta I are 67.5 ha, a li-a are 198 ha, iar a III-a are 578 ha.5 Conform
profilelor secţiunilor trasate peste valurile de pămfmt de la Corneşti în 1939
valul s-a mai păstrat pe o lăţime de 21-25 m şi o înălţime de circa 3 m, iar
..deschiderea şanturilor de apărare variează între 11 şi 15 m şi adâncimile între
2,5 şi 3 m. Fâşiile sau letilele de pământ de diverse culori, ce formau valul
proveneau fie din şantul de apărare, fie din interiorul incintei (cf. PI .XVIII).
Importanti pentru solutia tehnică pe care au folosit-o constructorii sunt stâlpii
. verticali ce susţineau spre exterior valul de pământ şi palisada pe de creasta
)valului, deoarece sunt amplasaţi la fel ca şi cei de la Sântana_r,
'.,
Similitudinile, cc ajung uneori până la identitate, între fortificaţiile de la
Corneşti şi Sântana sugerează nu numai o contemporaneitate, rezultată de altfel şi
din materialul arheologic recoltat, ci şi o conceptie şi o tehnică de construcţie
identică. Chiar dacă populaţia care a lucrat la înălţarea acestor impresionante
fortificaţii a făcut parte din uniuni de trihuri diferite, foarte probabil că au vorhit
aceeaşi limbă şi aveau acelaşi stadiu de dezvoltare al civilizaţiei, atât din punct
de vedere economic, cât şi social sau spiritual. Cantitatea impresionantă de
lemn şi pământ necesară înălţării acestor fortificaţii arată elocvent di numai o
societate bine organizată şi puternică, cu un grad de civilizaţie şi cunoştinţe
remarcahile putea înfăptui o astfel de realizare de exceptie chiar pe plan
european, deoarece după cunoştinţele noastre nu ştim să existe incinte fortificate
contemporane care ar putea egala sau depăşi suprafaţa incintei a lll-a de 578
ha de la Corneşti. De altfel şi în ·alte domenii cum ar fi prelucrarea metalelor. a
bronzului, a aurului, a fierului etc. creatorii şi purtătorii civilizaţiei sau culturii
Sântana - Lăpuş 7 cum am denumit-o încă din 1963, au avut un rol prioritar pe
plan european, căci de pildă numai opt depozite - turnătorii din H.A 1 -cuprind
o cantitate de bronzuri echivalentă cu toate depozitele de bronzuri contemporane
adunate la un loc din întreaga Europ[1 centrală şi de nord. Dar asupra acestei
probleme vom reveni mai temeinic argumentat când vom trata geneza culturii
hallstattiene timpurii din hazinul carpato-dunărcan şi creatorii acesteia, , tracii
nord-dunăreni.

Referitor la particularităţile şi deosebirile uneori substanţiale dintre
hallstattiene timpurii de tip Sântana-Corneşti şi celelalte fortificaţii
hallstattiene: Sighetu Marmaţiei, Şomeşul Rece, Huedin, Mediaş, Telcac etc' acum dorim să subliniem doar faptul că odată cu intensificarea cercetărilor
arheologice la aceste obiective s-a constatat că ele încep să fie în funcţie abia la
sfârşitul H.Ac dar mai ales în H.Bl, iar unele dintre ele (Teleac ele) sunt în funqie
pe întreaga perioadă a hallstattulu1 mijlociu (H.8 1 J Deasemenea s-a constatat că
cele două vase descoperite întâmplător la Gava, care au stat la haza denumirii de
cultura Gava'' provin de fapt dintr-o necropolă ce începe să fie în funqie abia în
H.8 1, deci toate descoperirile databile în H.A., vor trebui scose şi tratate separat
de ansamblul general al culturii Gava. De fapt Hallstattul mijlociu (H.B) este o
perioadă când sinteza culturală hallstattatiană se uniformează pe spaţii întinse
depăşind cu mult aria de răspândire a culturii Sântana-Lăpuş.
Secţiunea a II-a lungă de 150 m şi lată de 1,20 m a fost trasată în interiorul
incintei fortificate cu scopul de a se lămuri dacă a existat şi o a doua circumvalaţie,
avfmd o formă de atol, frecvent întâlnită la aşezările culturii Otomani din epoca
bronzului. 10 Stratul de cultură iniţial are o grosime ce variează între 2,50 şi 3 m
fiind format din mai multe niveluri de locuire suprapunându-se peste lutul gaibeverzui virgin (PI .IV). Nivelul inferior are o grosime constantă de circa I m pe
întreaga lungime a secţiunii, fiind format dintr-un pământ de culoare cenuşie cu
nuanţe brun deschis. El cuprinde fragmente ceramice răzlete din perioada eneolitică
fortificaţiile
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(cultura Tisa) şi sfârşitul bronzului (BD) simtlare celor descoperite în aşezările
în faza finală a culturilor Otomani şi Pecica. Intre m 96-97 a fost descoperit un
schelet uman aşezat în poziţie chircită ce avea ca inventar cinci vase întregibile
(cf.Pl. VI/1-5 şi Pl.11/3) specifice culturii Tisa III (Tiszapolgar). 11 O primă
locuinţă de suprafaţă clar înregistrată şi bine delimitată de gropile stâlpilor ce
susţineau eventual acoperişul, ei se află între metri 40 şi 48. Locuinţa probabil
de formă patrulateră era orientată în direcţia nord-sud şi a fost secţionată în
lăţimea ei, după cum ar indica gropile din dreptul metrilor 41,50 - 42 şi 4848,60 în care au fost înfipţi stâlpii ce susţineau peretii laterali ai casei, iar
stâlpul din dreptul metrului 42,75 - 43,50 susţinea probabil grinda mediană a
acoperişului. Stâlpul mai subţire din dreptul m 50,60 - 40,80 susţinea probabil
un privdor sau prelungirea streşinei. Mai greu de explicat este stâlpul din dreptul
m 47, care eventual susţinea un perete despărţitor din interiorul locuinţei
(cfPl.IV). Pe podeaua locuinţei, situată la 1,75 m, dar şi în exteriorul ei (m.489,
se aflau bucăţi compacte de chirpic sauApământ ars de culoare cărămizie, bucăţi
compacte de cărbune şi multă cenuşe. In interiorul locuinţei, ca şi în stratul de
cultură contemporan ei, gros de 0,50 - 0,75 m (cf. m 40-58) s-au aflat relativ
putine fragmente cerami<;:e, deoarece se pare că locuinţa a fost evacuată înainte
de-a fi mistuită de foc. In afară de 2-3 cioburi databile în BD, restul aparţin
perioadei următoare H.A 1• O altă locuinţă este cuprinsă între metrii 27 şi 39.
Aici între m 39-40 se află o groapă de stâlp masiv ce are baza la -2,50 m. La
această locuinţă nu am mai găsit stâlpii de susţinere ai pereţilor şi acoperişului
ci numai 3 alveolări ale podelei, în dreptul m 31,33 şi 39 în care au fost probabil
aşezate grinzile longitudinale ale unor pereţi; mai ales că în alveolarea din dreptul
m 39 s-a găsit o mare cantitate de cărbune. Bucăţi de cărbune, ori de chirpic şi
pământ ars sfărâmat ori un strat compact de cenuşe se află pe întreaga podea
dintre m 27 şi 39. Fragmentele ceramice descoperite în interiorul locuinţei, ca şi
lama unui firez de bronz (PI.XV /10) ori inelul de tâmplă (PI .XV /3) sprijină datarea
locuinţei în H.A 1 • Trebuie precizat însă că această locuinţă este sigur ulterioară
primeia deoarece stratul de pământ ce o acoperă are o nuanţă mai închisă
suprapunându-se parţial peste prima locuinţă. Peste cele două locuinte a fost
depus un strat gros de 0,60 - Im de lut galben compact pe o lungime de 56 m
(între m 17 şi 73). De asemenea au fost înregistrate cinci gropi de stâlpi masivi,
largi de 0,60 - 1 m ce se adânceau uneori până la 3 m faţă de nivelul actual,
toate fiind umplute cu lut galben compact neamestecat cu alt pământ. gropile
de stâlpi au fost înregistrate în dreptul metrilor 21, 23, 58 , 61 şi 65.
Masivitatea stâlpilor, care probabil aveau o grosime de 50-80 cm, ca şi
dispunerea lor oarecum similară cu cea a primei locuinţe ne-au determinat iniţial
să presupunem că ei susţineau o construcţie impunătoare, eventual, un templu, ce
avea o latură de 42 m, cât reprezintă distanta dintre stâlpii exteriori. 12
Ulterior, după publicarea unor fotografii aeriene 1', întreaga interpretare
a situatiei stratigrafice dintre m 17-73 ai secţiunii II, care se pare că secţionează
fortificaţia A, va trebui schimbată, chiar dacă până la o nouă verificare ar rămâne
doar ca simplă ipoteză de lucru. Astfel, cei cinci stâlpi existenti între metri 4148 ar putea fi interpretati că susţineau nu acoperişul unei locuinte, ci bârnele
longitudinale ale unui schelet din lemn ce îmblăneau un val de pământ lat de 78m. Stratul de pământ ars, cenuşe, bucătile compacte de chirpic sau cărbune ar
putea proveni de la arderea scheletului de lemn ce susţinea şi îmblănea fortificaţia
din prima fază. O a doua fază de fortificare înregistrată între metrii 30 şi 40 avea în
faţă stâlpi mai masivi după cum rezultă din diametrul de 1m (m 39-40) al gropii,
ce se adâncea până la 3 m faţă de nivelul actual. Bucătile compacte de cărbune,
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pământul
perioadă

ars şi chirpic arată că şi această fortificaţie a fost incendiată după o
de funcţionare care nu pare să fi fost prea îndelungată. Alveolările
terenului cu diametrele de circa 50-60 cm indică locul amplasării grinzilor
longitudinale care îmblăneau pereţii laterali ai valului de pământ, ce avea acum o
lăţime de circa 1O m.
Impresionantă este cea de a treia fază de fortificare prin marea cantitate
de lut galben adus din altă parte dar mai ales prin dimensiunile ei, căci distanţa
dintre stâlpii exteriori, ce susţineau bârnele care îmblăneau valul depăşeşte 42
m. Această fază de fortificare nu a mai fost distrusă prin incedniere, cel puţin în
porţiunea secţionată, iar dărâmare ei după cum o arată stratul de lut galben din
exteriorul valului (metrii 17-21 şi 65-73) s-a petrecut lent, probabil după
părăsirea ei. Din păcate nu se poate preciza cu certitudine perioada ei de
funcţionare. Cert este că ea suprapune fortificaţia anterioară care pe baza
puţinelor fragmente ceramice şi a lamei de firez poate fi datată în H.A deci ea
este ulterioară acestei etape cronologice eventual în faza finală a Ha!lstattului
A.
Cele două suprafeţe (3 şi 4) au fost trasate în locul unde fierul plugului a
scos la lumină fragmente compacte de chirpic, ori fragmente ~eramice şi oase de
animale indicând prezenţa în acel loc a unor locuinţe. Intr-adevăr, după
decopertarea stratului de arătură s-a constatat că fierul plugului a răvăşit parţial
platforma de pământ ars cu bucăţi compacte de chirpic şi lespezi de gresie căzute
odată cu prăbuşirea pereţilor şi a acoperişului locuinţei de suprafaţă care probabil
a avut o formă patrulateră cu laturile de aproximativ 14x8 m. Din păcate din cauza
culorii uniforme a stratului de humus antic nu au putut fi înregistrate gropile stâlpilor
ce susţineau pereţii şi acoperişul casei. De asemenea nu au fost înregistraţi pereţii
despărţitori ori vetre de foc. Fragmente ceramice descoperite pe cele două platfonne
prin forma, factura şi ornamentaţia lor pot fi încadrate cu precădere în H.A 1 deşi
au fost găsite şi câteva fragmente ceramice din B.D sau chiar din H.8 1 . Cea mai
mare parte a ceramicei este neornaAmentată, provenind de la diverse forme de vase
folosite cu precădere la bucătărie. In caroul 13-14/2 între adâncime de 0,40 la 0,90
ma fost descoperit un vas mare bitronconic ornamentat pe gât cu patru caneluri
late paralele, iar pe corpul bombat cu caneluri late ce formau arcade, precum şi cu
opt butoni proeminenţi, împodobiţi de asemenea cu caneluri concentrice (cf. PI X/
1 şi Pl. V/4 ). Deoarece gura vasului era la nivelul de călcare, deci al podelei şi
restul vasului a fost îngropat în pământ foarte probabil că acest vas era folosit
pentru păstrarea apei potabile. O întrebuinţare cotidiană similară au putut avea şi
alte vase de mari dimensiuni, cu înălţime11 de 0,80 - 1, 1O m, cum ar fi de pildă
vasele descoperite la Valea lui Mihai. 14 1n astfel de vase se păstrau cerealele
(grâu, secară, orz, etc) sau alte seminţe (mazăre, linte, etc) ori erau conservate
în saramură carnea şi zarzavaturile. Alte vase, ornamentate cu mult gust artistic cu diverse motive sacre (sori, stele, semilune, spirale şi triunghiuri), animale
incizate, ori redate plastic în formă de mânere sau torţi reprezentând capete de
câini, berbeci, etc. eventual totemurile familiei, clanului sau tribunului (cf. p 1.
X/5-6). Deci rolul funcţional al acestor vase era multiplu, fiind folosite atât ca
vase de provizii pentru lichidele şi alimentele necesare zilnic, cât şi pentru
anumite scopuri rituale sau mitice, inclusiv ca urne funerare ori vase de ofrandă
oferite mortului pentru viaţa de dincolo. Necropolele plane (Bobda, lgriţa,
Arad - Gai, etc.) ori cele tumulare (Lăpuş, etc.) ne oferă o mare varietate de
forme de vase folosite cotidian, dar şi numai ocazional la anumite sărbători,
nunţi, ori banchete funerare. Având un rol funqional, bine precizat forma acestor
vase nu suferă modificări substanţiale, de aceea încadrarea lor tipologică şi
19
https://biblioteca-digitala.ro

cronologică e dificilă, aproape iluzorie. Doar detaliile tehnice de ardere, ori
culoarea angobei, dar mai ales motivistica ornamentală, permit eventual unele
nuantări cronologice. De aceea pentru o încadrare cronologică mai corectă. mai
veridică, trebuie în mod obl~gatoriu să recurgem la alte produse ce însoţesc
ceramica, în special la cele din metal (arme, unelte, obiecte de podoabă etc.)
care, pe bază de statistici şi contexte precis înregistrate arheologic, permit o
nuantare cronologică mai veridică, dar şi aceasta numai relativă. Aceste „ vase
directoare" cum le-am denumit, fiind descoperite în asociere cu alte produse
ceramice în functie de aria lor de răspândire şi de complexele arheologice,
aşezări, necropole etc. pot ajuta la delimitarea cronologică şi zonală a unor
grupe de populatii ce formau în acea vreme triburi sau uniuni de triburi care
vorbeau însă o limbă comună, sau dialecte foarte apropiate, ce permiteau o
înţelegere reciprocă în conversatia cotidiană. 1 ~
Pentru datarea fragmentelor ceramice (PI. VII, VIII şi IX) descoperite
pe platformele locuintelor din suprafetele 3 şi 4 (cf. PI .V) deosebit de utile
sunt unele piese din bronz ce au fost găsite la adâncimi ce variază între 0,40 şi
0,50 m printre fragmentele de chirpic şi ceramică răspândite pe podeaua fostelor
locuinte. Astfel, în caroul 13-14/2 la,0,40 m a fost descoperit fragmentul unei
brăţări cu capul spiralic (PI.XV, 8). In caroul 7-8/6 la 0,5<t ma fost descoperit
un ac cu corpul uşor torsionat şi capul răsucit (PI.XV, 7). In caroul 6-7/2-'J tot
la 0.50 m a fost găsit un vârf de lance din bronz (PI.XV, 13), iar în caroul 1-2/
5-6 a fost găsit un nasture circular dintr-o lamă de bronz uşor concavă (PI.XV,
I), ce are două găuri prin care trecea ata sau şnurul din piele cu care era fixat
de haină. Un alt nasture (PI.XIV, 2) şi două fragmente de brăţări (PI.XV. 4),
precum şi un alt vârf de lance din bronz (PI .XV, 11 ). au fost găsite în pământ
fără a putea fi asociate cu ceramica. De asemenea celtul (PI .XV, 12), vârful
de seceră cu buton (PI.XV, 6) ca şi brâul din bronz aurit (PI.XV. 14) artistic
ornamentat au fost descoperite întâmplător cu ocazia arăturilor. Probabil că
ele au fost scoase la lumină de către fierul plugului de pe platformele unor
locuinte de suprafaţă similare celor înregistrate în casetele 3 şi 4. Cea mai
reprezentativă piesă ce poate fi bine încadrată tipologic şi cronologic este brâul
de bronz aurit, lung de 87 cm şi lat de 10 cm. De fapt, brâul nu este întreg,
lipsindu-i circa o treime din lungimea lui. El este ornamentat cu diverse motive
obţinute prin gravare sau ştantare cu ajutorul unui dorn ascuţit, astfel că diversele
motive ornamentale: arcade, linii în zig-zag, triunghiuri haşurate, cercuri, ancore
simple sau duble, etc. sunt redate prin linii punctate obtinute cu multă
îndemânare şi gust artistic. Motivele ornamentale sunt grupate în şase
compartimente diferite. Interesant şi probabil că nu era lipsit de importantă
simbolistică pentru gravor este faptul că se repetă diverşi multipli numerici: 2,
3, 4; 3, 6, 12; 2+3=5 etc. Pentru unele motive ornamentale folosite fecvent de
diverse populatii, în stadii diferite ale evolutiei lor religioase este cunoscută
semnificaţia lor religioasă sau simbolistică, cum ar fi de pildă cercurile simple
sau dintate ce reprezintă soarele, ori triunghiurile simple sau haşurate, ce
simbolizează trinitate: pământ, apă, foc, etc. Măsurând cu şublerul lungimea
compartimentelor am constatat cu uimire că ele au dimensiuni perfect egale.
Folosirea multiplilor: 2, 4, 8; 3, 6, 12 sugerează clar că meşterii gravori aveau
unităţi de măsură şi cunoştinte matematice remarcabile. Nu ştim care a fost
metoda de aurire a brâului de bronz pe care a folosit-o meşterul făurar, dar
foarte probabil că a utilizat metoda cea mai simplă de amalgamare a aurului
cu mercurul, în care brâul a fost îmbăiat în repetate rânduri până a obţinut o
aurire aproape perfectă, încât la prima vedere el părea a fi din aur curat. 16
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După cunoştinţele noastre este cea mai \·eche Jova<lf1 concretă de aurire a
hron1.ului. deoarece <le pil<lf1 inelele <le tf1111pl[1 <le la Moreşti şi Cluj 17 au fost
placate cu foite subţiri <lin aur, cc reprezint[1 o altă tehnică <le aurire a hronzurilor.
Pe teritoriul Transilvaniei au fost descoperite aproape 400 <le fragmente <le
hrf1uri. provenind de la peste 100 hrf1uri diferite găsite în JO <le localitf1ţi. dintre
care amintim doar câteva depozite de bror11uri datate în H.A 1 în care sunt
prc1.entc exemplare întregi sau fragmentare: Aiu<l. BicaL. Caranseheş. Guşteriţa.
Pecica. Suseni, Spălnaca. Uioara, ctc. 1' Faptul că un procent <le circa 90% <lin
fragmentele de brâuri transilvănene apar numai în H.A îi asigură şi hrâului de
la Sântana aceeaşi datare. Tot în H.A sunt Jatate şi lamele <le firez (PI.XV.IO)
deoarece numai în 8 dcpo1.ite-turn[1torii au fost descoperite 1417 lame întregi
sau fragmentare de ferăstr[1u. folosite probahil ca pilc pentru îndepărtarea liniilor
de turnare rămase la ohicctelc turnate în tipare hi valve. 1'' O încadrare cronologid1
similar[1 asigur[1 şi mareic număr de nasturi dcscopcriti în depozite <le hronzuri:
Tăuti (4JJ exemplare); Pecica li şi IV (62 exemplare) Sarmizegctusa ( 20
exemplare) sau chiar în necropole (lgri\a. 5J. 51J? exemplare).= 11 Chiar Jacă
nasturii calotiformi apar din punct <le ve<lcrc cronologic mai devreme.
exemplarele citate pot fi sigur datate în H.A mai ales d multe exemplare au
fost făcute din fragmente <le plăci de centuri ornamentate care nu mai puteau fi
folosite. Faptul că exemplarele de la lgrita erau înşiruite pe o aţă în formă <le
colier ar putea sugera ipoteze că nasturii respectivi erau folosiţi şi ca monede,
căci nu întfunplător ci imitr1 forma şiragurilor <lin si<lef fricute din valvele
scoicilor, care pfmă în zilele noastre sunt folosite de către populaţiile primitive
pentru a cumpăra unele produse (trocul). Acelaşi rol economic l-au putui a\'ca
şi şiragurile din tuburile conice, făcute <lin plăci dreptunghiulare tăiate 101 din
fragmente din hrf1uri. ornamentate sau neornamentate, din depozitul Jela Pecica
li sau tezaurul <le la Hinova. Tăierea plăcilor dreptunghiulare. Jar mai ales a
nasturilor circulari din hrâuri scoase <lin ut: s-a putut face fie cu dalie hinc
ascuţite, fie cu foarf"cci sau clqti speciale pentru tăiat, făurite foarte prohahil.
fie <lin bronz cu un procent marc de staniu (probabil 18-2()<'/r,J fie <lin fier frnjat
în repetate rânduri, ori <lin fier meteoritic, care avf1nd în compoziţie iridiu arc o
duritate similară oţelului.= 1 Folosirea nasturilor calotiformi, sau a conurilor de
tip Pecica, ca mijloc de schimb divizionar ni se parc fireascr1 Jcoarccc. având o
greutate mai redusă, Jeci o valoare intrinsecă mai mică, trocul sau schimhul în
natură era mult uşurat.
Celtul masiv, vârfurile <le lance. fragmentul <le seceră cu buton. fragmentele
de hr[1ţară. ca şi acul torsionat sunt atftt de frecvente în depozitele databile în
H.A I încât considerăm că nu mai este necesar s[1 trimitem la analogii. chiar dacă
prototipul unora îl găsim şi în BD. Pentru aceeaşi încadrare cronologică pledează
şi analogiile pentru brăţările din aur formate <lin 4 foi laminate în formă de frunză
de salcie ca şi brăţara formată din patru spire de stirmă parţial torsionată ori cele
patru inele.:: Sârmele din aur cu secţiunea circulară constituiau materia primă din
care prin laminare se obţineau lamele în formă de frunză de salcie iar nervurile
acestora erau apoi ornamentate cu linii punctate realizate cu ajutorul unui dorn.
Bijuteriile din aur sau bronz în formă de salcie au o largă răspândire fiind prezente
cu precădere în complexele arheologice (necropole, a~ezări, tezaure din aur,
depozite de bronzuri etc.) databile în H.A. Ne referim la fibulele de tip
Spindlersfeldc 1 la brătările de tip Sărmă~ag, la brăţările din placă de tip Uioara. la
brăţările cilindrice de tip Pecica, la inelele de tftmplă Drslavicec\ etc. Preferinţa
pentru bijuteriile în formă de frunză de salcie a fost condiţionată foarte probahil
de roluls benefic pc care îl are „fiertura" sau ceaiul din frunze tinere sau coaja
1

1

1
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nuielelor tinere de salcie albă (Salix alba) sau răchită (Sal ix fragillis sau purpurea)
care datorită conţinutului de salicină şi taninuri opreşte „frigurile" şi „fierbinţelile"
provocate de malarie sau atenuează durerile reumatice. De asemenea salicilatul
sau acidul salicilic a fost şi este folosit la conservarea alimentelor, dar şi la
vindecarea rănilor prin calităţile astringente şi coagulante pe care le au substanţele
prezente în coaja şi frunzele acestei plante miraculoase, atât de frecvent folosită şi
azi în medicina populară. 25
Datorită multiplelor întrebuintări (împletitul coşurilor de provizii şi transport din nuiele) dar mai ales a calităţilor curative benefice ar fi foarte posibil ca
în mitologia acelei vremi salcia să fi fost considerată ca un arbore sfânt, totemic sau chiar ca o divinitate explicându-se astfel varietatea şi mulţimea
podoabelor în formă de frunză de salcie. Astfel de bijuterii cu conţinut simbolic,
în special cele din aur, erau purtate probabil numai în anumite ocazii, serbări,
ceremonii religioase, de către căpetenii tribale sau preoţi-şamani. Cert este că
brăţările de aur din patru frunze de salcie de tip Sărmăşag sunt un produs
specific al meşterilor făurari din H.A 1 ca şi brâul din bronz aurit subliniind şi
pe această cale importanţa deosebită pe care a avut-o în acea vreme fortificaţia
de pământ de la Sântana. Din păcate, cercetările arheologice efectuate în vara
anului 1963 au avut mai degrabă un caracter de sondaj şi abia efectuarea unor
cercetări intensive pe mari suprafeţe vor putea contribui la cunoşterea mai
Lemeinică a complexului arheologic de la Sântana reliefând astfel adevăratul
rol istoric pe care l-au avut aceia care au construit şi folosit fortificaţiile şi
impresionantul turnul din imediata apropiere care acoperă probabil mormântul
căpeteniei care a coordonat înălţarea acestei cetăţi.
NOTE
'Fabian Gabor, Arad vam1egye leirasa historiai. geographiai, es statistikai tekintetben, Budapest, II,
1835, p. 91; Miletz Janos, Temes es Arad varmegyek tortenelmi es regeszeti emleke,: 1876, p. 166 sqq;
Marki Sandor, A szentannai avar ring. in AE, 1882, p. I12, sqq; idem, A szentannai avar giirii. in
Ko/csey-egyesiiletevkonjiv, 1883, p. 185 sqq; Lejtenyi Sandor, Arades komyeke, Arad, 1913 p. 62, sq.
Pentru fortificatiile de la Corn eşti şi problema valurilor de pământ cf. M. Rusu, Transilvania şi Banatul
Îl1 sec. VI-IX, în Banatica, IV, 1977, p. 196 sq; Florin Medelet, În legătură cu lortificafia de pământ de
/;1 Comeşu: în Analele Banatului, II, 1993, p. 119 sqq (cu bibliografia mai veche).
' AE, 1888, p. 286; AE, 1889, p. 1890, p. 190; E. Domer, Der Goldlund von Sântilna - Arad, în
Dilcia IV. 1960, p. 471 sq (cu bibliografia mai veche); K. Horedt, Problemele ceramicii din perioada
bronzului evoluat În Transilvania, în Stud. şi Corn. Sibiu. 13, 1967, p. 149; M. Rusu in
Enziklopădisches Handbuch zur Urund Friihgeschichte Europas, II Praga, 1969, p. 1289, s. v. Sântana;
idem, Considerafii asupra metalurgiei aurului din Transilvania În Bronz D şi Hallstatt A, în A etil MN
IX, 1972 p. 45 sqq; A. Mozsolics, Bronze und Goldlundedes Karpatenbecken.5, Budapest 1973, p. 208
pi. I 04-105; VI. Dumitrescu, Arta preistorică În România, Bucureşti 1974, p. 143, fig. 451; N. Burda,
Tezaure de aur din România, Bucureşti, 1979, p. 18 şi 65 n. 28.
·' De fapt am făcut mai multe periegheze şi măsutărori, căutând vestigiile scoase la suprafată de
arăturile adânci făcute cu tractorul. Fragmentele ceramice, etc. recoltate au fost depuse la Muzeul
Judetean din Arad (cf. inventar 12382 - 12398; 12448 - 12477; 12595- 12630. Tot în arătură au fost
descoperite de către Mărinoiu Ioan în 1954 un celt şi vârful unei seceri (cf. PI .XV, 6 şi 12 şi inv.
12642-12643) iar un tractorist a găsit un brâu din bronz aurit (PI.XV/14) şi două brătări masive
frumos ornamentate. brâul a fost achizitionat de Muzeul Bruckenthal din Sibiu (inventar A7905) cf.
M. Rusu, Die Verbreitung der Bronzehorte in Transilvanien vom Ende de Bronzezeit bis in die mittlere
Hal/stattzeit, in Dacia VII, 1963, p. 188 nota 35; K. Horedt, 1967, p. 149; I. Paul, în Schwerr und
Silberschătze, Reichtiimer aus 6000 Jahren rumănischer Vergangenheit, Frank furt. 1994, p. 137.
4
Colectivul de cercetări a fost format din Mircea Rusu, Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj,
Egon Domer, Muzeul Judetean Arad, Ivan Ordentlich şi Sever Dumitraşcu, Muzeul Judetean Oradea
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Dimensiunile celor trei (eventual patru) incinte fonificate diferă de la autor la autor, în funqic de
efectuate, dar şi de transformarea stânjenilor şi iugărelor în hectare cf. B. Milleker.
Delmagyaronzag regiseg/e/etei a honlog/,1/as-elott idokbol, II, Timişoara, 1899 p. 189 sqq; M. Ru,u.
1963, p. 188; K. Horedt, BefestigteSiedlungen der Bronzezeit und der Ha/lstattzeit im lnnerkarpi1tisclle11
Rumanien, în Symposium zu Problemen derjiingeren Hal/stattzeit in Mitteleuropa, Bratislava, 1974. p.
222; M. Rada. N. Ciochină, D. Manea, in SCIVA, 4, 1989, p. 377 sqq; F. Medeleţ, 1993 p. 126 sq ~i
144.
6
Despre contemporaneitatea fonificatiilor de la Sântana şi Corneşti am discutat în repetate rânduri
cu Dl. Prof. Marius Moga, căruia îi mul\umim şi pe această calc pentru amabilele şi generoa,ele
informatii referitoare la bogatul material hallstattian existent în Muzeul din Timişoara, în cea mai
mare pane inedit la acea dată, provenit din aşezări, necropole şi depozite de bronzuri (Cruceni. Bobda.
Timişoara - .,Pădurea Verde" etc)
' M. Rusu, 1963, p. 188 sq; K. Horedr, 1967, p. 149 sq; D. Berciu, Zorile istoriei tn Carpafi ,11 fii
Dumire, Bucureşti, 1966 p. 128 sq E. Comşa, Acta Arch. Carpathic;1, VIII, 1966, p. 169 sq: M.
Petrescu - Dâmbovita, Depozitele de bronwri din Ronuînia, Bucureşti, 1977. p. 22. sqq. 30 sq idem.
Symp. Thrac., 8, 1990, p.136 sq.
• K. Horedt, Aşezarea ti:Jrtilicat;i din perioad;i târzie a bronzului de /;i Sighetu/ Mam,a[iei, Baia
Mare. 1966, p.3 sqq; idem, 1974, p. 220 sqq (cu bibliografia mai veche referitoare la aceste fonifica\ii.
• A. Mozsolics, ArchăologiKhe Beitrăge zurGeschichteder grossen Wanderung. in Acta Arch. Hung.
8, 1957, p. 121 sq; M. Rusu, 1963, p.189; idem, în Actes du VIII Congres /SPP, III, Beograd, 1973.
p. I 05 sq vezi şi nota 15; E. Zaharia - S. Morintz, Cercetarea Hal/stattului timpuriu în Ro111ân1;1. in
SC/V, 1965, p. 451 sqq; K. Horedt, 1966, p.18 sq; idem, 1967, p.137 sqq; ibidem, in Act;1 Arch.
Carpathica, 9, 1967, p.5 sq; A. Laszlo, Considera/ii asupra cemmicei de tip Gava din Hiil/sww/
timpuriu, in SC/VA. 1973, p. 575 sq; idem, CercefiJrea Îllcepururilor epocii fierului din spil[iul est
carpatic, în Symp. 7hrac., 9, 1992, p. 208 sqq; Datarea ceramicei de tip Gava de la Piscoii şi Sani,I""
apărută în asociere cu bronzuri specifice H. BI este elocventă cf. I. Nemeii, Necropola hi1/l.,wm1111,i de
la Sanisliiu, in Stud. Corn. Salll Mare, 11, 1972, p. 121 sq; idem, Descoperiri de /;i începwul Hal/stattului
în zona Carei, in Stud. Corn. Satu Mare 1981-8, p. 51 sqq T. Kemenczei, Der Bronzelund von V.11c/;1oki1.
in Studien zur Bronzezeit, Mainz. 1981, p. 151 sqq; N. Chidioşan - I. Emddi, Grupul cu/turn/ lgnj,1 de
. la stărşitul epocii bronzului, în Crisia, 12, 1982, p. 61 sq; V. Vasiliev. Probleme ilfe cro1wlo!!iei
Hal/stattului în Transilvania. în Acta MN, 1983, p. 33 sqq; idem, Oberdie belestigten H.11/stattzeitlk;e„
Siedlungen am dem innerkarpatischen Gebiet Rumăniens. in Ephemeris N;ipocemi:~ l. 1991 , p. 3 sq:
M. Gumă, Civiliza/ia primei epoci a /ierului în ~ud-vestul României, Bucureşti, 1993, p. 168 sq (cu
bibliografie mai veche).
10
I. Ordentlich, in Dacia, VII, 1963, p. 115-138: idem, Anordnungund /3;wder Wohnungenim Rilhme11
der Otomaniku/tur in Rumănien, în Dacia, !2, 1968 p. 141 sqq, fig. 3; idem. Probleme da
Befestigungsanlagen in den Siedlungen der Otomaniku/tur und deren rumii11ische.1· Verbreilllngsgt'bit't.
în Dacia, 13, 1969, p. 457 sq; idem, Die chronologische G/iedenmg der Otomanikultur ;/11/"dem
rumiinischen Gebiet und ihre wichtigsten Merkmale, în Dacia. XIV, 1970, p. 83 sq: idem. Ari,1 de
rJspândire a culturii Otomani de pe teritoriul României, în Marmafia, I, 1971, p. 19 sqq: idem,
Aspecte privind cultura Oţomani, în Crisia, 4, 1974, p. 135, sq.
11
Tot în cadrul şantierului Sântana s-a efectuat o seqiune de verificare într-un tel situat la circa 7 .5
km vest de comună aproape de încrucişarea şoselei Oradea-Arad cu drumul comunal Sântana Cunici. Telul propriu zis are o formă circulară cu diametrul ue 40 m fiind înconjurat de un şanţ lat de
5 m. Stratul de cultură are o grosime de 3 m şi cuprinde 5 niveluri de locuinte de suprafată. Ceramica
descoperită apartine culturii Tisa III (Tiszâpolgâr) Telul este plasat periferic fată de aşezare mai întisă cu
diametrul de peste 200 m unde se găsesc la suprafată fragmente ceramice Tisa III sau din epoca
bronzului. Localnicii numesc telul „Holumb", ,.Holumbul de la Nyety" sau „Dâmbul Popilor"
(Popokhalma) Movila şi terenul din jur a fost în proprietatea lui Mojic Petru din Comlăuş nr. casei
888. rezultatele cercetării au fost publicate de Sever Dumitraşcu, Aşezare;, neo/iticJ de fii S,îllf,111,1 Holumb, în Banatica 111, 1975, p. 25 sqq. Mentionăm că în hotarul comunei a fost descoperit şi un
topor de cupru cu bratele încrucişate varianta IV-a după tipologia lui M. Roska, A rezc.rnkonyo/,., in
5
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Kăzlemenyek, Cluj, li, I 1942, p. 56 nr. 197 fig. 24. Alexandru Vulpe a stabilit o altă 1ipologie ~i
cronologie a topoarelor de cupru cf. Dit' 1hre 1111d Beile i11 R11mii11ie11. I. în PBF IX/2. 1970 ~i Problt•m,·
actuale privind meralur._!!lil ammei şi hrmuului Ji1 epod hro11L1ilui 1î1 Ro111,î111;1. în Rei. /.,r.. 27. 1974, p.
243 sqq. Pentru încadrarea cronologică a descoperirilor de la Sftntana cf. ~i M. Rusu. r111w,~1 li".,iJ. în
Billwtica. I. 1971, p. 77 sqq.
" Pentru această primă interpretare cf. M. Rusu. în E11:âJJop;1âi,·ches Hiinhuch zur l 1r und rriihge.,chichtt'
Europas, ll, Praga, 1969, p. 1298 s.v. Sântana.
11
Pentru fotografiile aeriene cf. Simion Ştefan, L 'hi1bitutio11 protohi,-rorique li1rtili"r! de S,îllf,lllil ( Amei.
Roum,mie) (Fin du l'âge du hronze-dt!hut de /",îge du ler). in Revue Phoro - lme1pretiltio11 inlilges
at!riennes et spuriales Pari~. 2, 1986, p. 13 din care rezultă existenta a trei incinte fortificate (ci'. P 1.1
A.8.C.).
"K. Horedt, M. Rusu, I. Ordentlich. S,ipăwrile de /;1 Oromi//11: în /l,f;lferiule. VIII. 1962. p. 3D: I.
Ordentlich. Un depozit de vuse de tip Otom,mi de Iii V.ileu lui Millill; în Swdii ,~i Comunidri Sibiu.
12, 1965, p. 181 sqq; cele 28 vase întregi au fost descoperite la baza unei gropi, săpate în lutul
galben, fiind aşezate toate cu gura în jos. probabil ritual. Tot la groapa de unde se extrage şi azi Iul
galben au mai fost descoperite 3 vase mari de provizii. negre în exterior ~i ro~ii în interior.
neornamentate sau ornamentate cu caneluri şi proeminente canelate (cf. PI. X/6 ~1 X 11/5-6 ). Ceramică
neagră canelată din H.A. a mai fost descoperită în grădini pe str. Izvorului ~i str. Caciora. iar în Pia\a
Libertă\ii a fost descoperită o urnă şi un depozit de bronzuri într-un va, de lut databil în li.I\, ci'. M.
Rusu. Daci11. 1963. p. 208 nr. 67. Pe strada Breslelor a fost descoperit un mormânt de incinera\1c ce
avea ca inventar fragmentele unei urne. o brătară cu capete spiralice d~ tip Secuieni - Ad,~ ~i na,tun
circulari de tip Pecica (cf. Repertoriul monumentelor d1i1 jude/ul Bihor. Omdea. 1974. p. 83 )i
inventarul Muzeului din Valea lui Mihai. coleqia Dr. E. Andrassy. inv. 2176-2202.
" Primul care a precizat că patria de ba~tină a ceramicei negre canelată. similar[, ru cea de tip
villanovian, este în zona confluenţei Mureşului cu Tisa a fost G. von Merhart. în B.i1111. .l1hrh„ 147.
1942, p.6. sq. Ipoteza savantului german este confirmată de descoperirik ~i cercelările arheologice
sistematice efectuate ulterior. În afară de vasele în care au fost descoperite depozite de bronmri din
H.A, (Pecica, Valea lui Mihai, Fizeş. Liubcova. Comu\el. etc). deosebit <le importante sulll necropolele
în care ceramica neagră canelată a apărut în asociere cu piese <le metal (Bob<la. Arad - Ga1. Valea lui
Mihai. lgrita. Lăpuş, Ticvanul Mare etc). cf. M. Moga în Re,•. MtlL .. I. 1964. p. 296: idem. în Afli.
de/ VII Congr JSPP. li. 1965. p. 450: K. Horedt. 1967. p. 146 sq: (Bobda): M. Rusu. în Acre., du \!III
Congr. JSPP. 1973, p. 105 sq, PI 1-2 (Arad - Gai. }'alea lui Mihai. Utpuş) I. Emiidi. 1980, p. 254 s4
(lgri\a); M. Gumă. 1993, p. 181 ~q PI. IX-XIII. XXIV-V (Cruceni. Bobda. Fizeş. Liuhcova. Corm1tel.
Ticvanul Mare).
'" La <lata când fragmentul de briiu a fost <lescoperit folia din aur ce acoperea miezul din bronz era
perfect păstrată. cu excepţia zgârieturilor făcute de fierul plugului cf. M. Rusu. Dilâl. 1963. p. 188 nr.
35; idem, 1969, p. 1289. Ulterior însă. o<lată cu încercarea de curătire şi conservare a hrf1ului. probabil
din cauza folosirii unor retete greşite. o bunf1 parte a foliei de aur a fo,t distrusă cf. Iuliu Paul. în
Goldhelme „Schwen 1111Silberschiitze. Frankfun a M." 1994. p. 137. Pentru tehnica probabilf1 ti1los1t;-,
la aurirea brâului cf. M. Rusu, Be111erJ.1111ge11 LU den grossen Werk,r,irten UII(/ Gie.Hcreili111dc11 ;111.,
Siebenbiirgen, in Studien zur Bronzezeir. Mainz, 1988, p. 388 n. 30.
"K. Horedt, SCIV. 1954, p. 213 fig. 6.3 (Moreşti): l.G. Russu. în Foliil A11,11omicil U11i1·,•1:,i1i11i.,
Cunimbrigemis. XXXIV. 11. 1959, p.3 sqq: A. Florescu. Reperroriul rnlfllrii Nouil - Cmlogeni din
Rom.inia. Călăraşi. 1991, p. 50 sq, fig. 166,2 (Cluj)
18
M. Petrescu - Dâmboviţa. 1977. p. 80 sq .. p. 224 (Aiud): p. 82 sq. PI. 115 (Bamll: p. 87 PI .126
(Caransebeş); p. 95 sq. PI. 158-159 (Guşterita); p. I O I sg. PI. 171- 172 (Pecica); p. I 07 s4 P 1.192
(Suseni); p. I 08 sq. PI. 202-204 (Spălnaca); p. 114 sq. PI. 255-57(Uioara): O. Bozu. Depoziwl de
bronzuri de la Fizeş. în Stud. şi Com. Curansebeş, IV. 1982 p. 137 sq. M. Gumă. 1993. p. 169.

pi.XXII (Fizeş).
9
' M. Rusu. 1982. p. 378 şi Tab. I
0
' M. Petrescu - Dâmbovita, 1977, p. I Ol sq. p 1.176, 3-8 şi pi .177. 17-21. 24-34 (Pecica). p 1.113. PI.
213, 18-31 (Tăul); M. Davidescu, Un tez,wr de podo;1be rrncice descoperite /;1 Hi11ovi1-1'vlehed1i1(i.
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Thrnco - Dacirn, li. 1981, p.7 s44: I. An<lri19iu. Civiliza/iii rrncilor din sud-,·esru/ Tnmsili·imiei în
epocii bronzului, Bucureşti, 1992. p. 84. p. 172. 8-9. 14-23. 28-35 (Sarmizegetuza): I. Emii<li.
Necropo/;1 de /;1 sfărşiru/ epocii bronzului din peşrern lprif,I, în SC/VA, 1980. p. 229 s4 263. 268 fig.
5. 11-12 şi fig. 16.1-51.
" Pentru cuno~terea metalurgiei fierului încă <lin H.A. cf. M. Rusu, Începururile meti/lurpiei tiemlui
!Îl Tn111.,1Ji-;111ii1, în /11 memoriilm Co11sfimfi11i Dilicoviciu, Cluj. 1974. p. 349 s4: N .. Boroffka. Fo/osli"eil
liem/ui 1i1 Ro111iÎl1iil de Iii IÎlcepururi p;îm, fo secolul iii V/J/-/ea te.11., în Apulum. XXIV, 1987. p. 55
s44: A. Stoia, The Bepi1111i11g o{ Imn Tech110/opy i11 Ronwniil. în B1irish ArchileolopiCill Report.\·.
483, Oxford, p. 43 s44: M. Gumă. 1993, p. 263 s44 (cu bibliografia mai veche).
" Se pare că Muzeul Naţional Jin Budapesta a reuşi! să achizitioneze în 1889 numai o parte <lin
piesele Je aur descoperite la Sântana (În greutale Je 131 gr.) cf. inventarul muzeului nr. 71 / 1889/1-14)
deoarece S. Marki într-o lucrare pf1stra1ă în manuscris reproduce alte piese (sfirme) existente într-o
coleqie particulară (cf. E. Dtirner, loc. cir.. fig. 3) şi A. Mozsolics, loc. c.'r., PI. I 05. De asemenea
tezaurul Je la Sărmăpg a fost publicai integral doar recenl cf. G. Lazarovici, Goldhelm. Schwerr
und Silberschiirze, 1994. p. 126 s4. Pentru alte descoperiri cf. N. Chidioşan. în Repertoriul
monwnemelordinjud. Bihor. Oradea. 1974, 29 s4 (Curtuişeni) p. 39 (Ho<liş): I. EmiiJi. Necropo/;1
din peş,en, /pri/ii, în SC/VA 1980. p. 255. 265 fig. 17 / 117 ( lgrita): N. BurJa. 1970. p. 18 şi 65 ( Hodiş
şi Sibiu)
"E. Sprockhoff, în Milrb_!!. Srud. 1938. p. 205 s44: H. Miiller- Karpe. Beirr;igezurChro110/ogieder
l!me11telclerzeir minllich und siidlich der Alpe11. Beri 111. 1959, p. I 03 s4. 193 fig. 27. 4-5: W.A. von
Brunn, Mirreldeursche Hortli111dederju11gere11 Bro11zeLeir Berlin. 1968. p. 42. 48. 53. 70. 87. s4. fig.
7 şi I O: M. Pe1rescu - Dâmbovi\a. 1977. pi. 135. I O; p 1.160.6.25 şi p I. 268. li: T. BaJer. Ernlu/iil

fibulelor pe rerirvriul Rom.îniei de Iii sf;ir,\·iru/ epocii bnm:ţului piÎllil /;1 perioildil Hilllstilrrului liîrLiu.
în Thrnco - DiiciCil, IV, 1983, p. 120 s44; idem, Die Fibe/11 i11 Ru111ii11ie11. in PBF, XIV, 6, Miinchen.
1983. p. I O s44.
"M. Pe1rescu - Dâmboviţa, 1977 p. 173 - 174 (Pecica). pi. 90 ( Rozsaly) J. Richovsky. Dit' Mt's.1er i11
M,ihren. PPF. Miinchen. 1972. p. 20 s4, 35 şi 96 s4, pi. 34.47 (Drslavice).
25 C. Con,1a1inescu. Plamele 111edici11i1/e în iip,imreil .lillli'ifâ/ii. Burnreşli. 1971. p. 103 s4: Cir.
Consiantinescu. E. Ha\ieganu - Buruiană. Sâ ne cu11m1,1·re111 pf;1111ele 111edici1wle. proprietâfile lor
rerilpeurice ,,i modul de li1losire, Bucureşli, 1986. p. 121 s4. Şi indienii din America foloseau cojile
arborelui Je chinină (4ui4una) pentru vindecarea malariei cu muli înainle de sec. XIX. dnd ,-a preparat
sulfa1ul sau clorhiJraiul <le chinină penlru combalerea malariei. De fapt şi ren umila aspirină are la baz[1
acidul acetisalicilic. Probabil că în urma unor experienţe empirice repe1a1e. oamenii din epoca bronzului
au com1a1a1 că fiertura. respectiv ceaiul sau supa din frunze şi coji de salcie are un rol benefic pentru
combaterea unor boli. Vracii sau şamanii aveau şi au şi în zilele noaslre cunoşlin\e despre proprietflţik
plantelor medicinale şi folosirea lor etkientă. În mitologia triburilor germano-scandinave <len<lrolatria
era răspândilă cf. V. Kembach, Mirwileesen/iille. Bucureşli, 1978, p. 121. Cultul arborilor era frecvent
la diverse populaţii (cf. arborele vie\ii deci un cuh al salciei, ori chiar al unei Jivinităti vindecflloarc, care
avea ca simbol salcia era posibil). La Roma antică încă regele Numa Pompilius (714-671 a Cr.) a întîintar
ordinul preotildr salieni, iar fasciile purtate de preforieni erau formale <lin nuiele Je salcie.

LISTA
PI. I:
PI. II:

PI. III:

ILUSTRAŢIILOR

Schita fortificatiilor <le la Sântana, <lupă o fotografie aeriană:
a.Mormântul eneolitic Tisa III (Tiszapolgar);
b. Mormântul hallstattian;
c. Platforma locuintei din suprafaţa 3;
d. Vasul bitronconic în situ;
a. Profilul seqiunii I: I = humus modern, 2 = pământ cenuşiu închis
din umplutura şantului; 2 a= pământ de la baza şantului de apărare;
3 = pământ ars cărămiziu; 3 a = pământ ars portocaliu; 4 = fâşie <le
pământ cenuşiu din val şi humus antic; 5 = lentile <le pământ cenuşiu
25
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=

=

din val; 6 lentilă de pământ brun deschis; 7 pământ cenuşiu şi
brun de la baza valului; 8 = pământ negru din umplutura primului
şanţ de apărare; 9 = calupuri de chirpic; I O = cărbune; 11 = oase; 12
= pietre; 13 = lut galben închis; 14 = lut galben deschis;
b. Profilul parţial al seqiunii 2 : I = humus modern; 2 = lut galben
deschis; 3 = pământ cenuşiu deschis; 4 = pământ cenuşiu închis; S =
humusul antic; 6 = lut galben verzui; 7 = calupuri de chirpic: X =
cărbune; 9 = pământ ars şi cenuşe.
PI IV
Platformele de chirpic şi dărămăturile locuin\elor din suprafc\clc 3
şi 4
Inventarul mormântului eneolitic
PI. V
Ceramică hallstattiană. 8 = Ghiulea de praştie globulară din lut ars:
PI. VI
17 - 18 Inventarul mormântului hallstattian.
Ceramica de pc platforma locuinţei din caseta 3.
PI. VII
Ceramica de pe platforma locuinţei din caseta 4.
PI. VIII
Vase hallstatticne: I Sântana, 2 Arad - Gai, 3 - 4 Lăpuş, S Pecica, 6
PI. IX
Valea lui Mihai.
Vase din necropola tumulară de la Lăpuş.
PI. X
Ceramică hallstattiană. I Pecica, 2 Arad - Gai, 3 - 4 I .:,puş, .5 - 6
PI. XI
Valea lui Mihai.
Sântana, inele şi brăţări din aur.
PI. XII
PI. XIII
Sântana, brăţări şi sârme din aut.
PI. XIV Sântana, Piese din brohz şi bronz aurit.
· PI. XV
Moldova Veche. Colier ritual format din 43 verigi şi S pandativc
simbolice dintre care 3 vase de tip Cruceni - Pecica (H.A 1) (fosta
colecţie Dr. Iclovan).
PI. XVI Fortificaţiile de la Corneşti (Jadani) jud. Timiş.
PI. XVII Corneşti. Profilelc seqiunilor traste prin valurile de p:1111f111t.

DIE ERD-FESTUNG VON SANTANA - ARAD IM
ZEITGENOSSISCHEN ARCHĂOLOGISCHEN KONTEXT
(Zusammenfassung)
Die vorliegende Studie stellt die vor mehr als 3o Jahrcn un1crno111111cncn
Forschungen ausfsi.ihrlich vor. Zu cr~t wird <las crforschtL'
Gebiet genau umschrieben wobei die ălteren Forschungen angcfuhrt wcnkn.
Weiterhin wird des Vertcidigungssystcm analysiert wobei auf Analogicn mit
den Festungen von Cornesti (Banat), Sighetu) Marmatiei, Somc~ul Rece, Huedin,
Medias und Teleac (Siebenbi.irgen) hingewiesen wird.
Aufgrund der Analyse des archăologischen Materials, sowic des
Verteidigungssystemes und der Elemente der Zivilsiedlung gelangen dic Autorcn
zu einer genaueren Datierung des Komplexes (Hallstatt A. I) als in den vorhcrigcn
Studien.
archăologischen
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FORTIFICAŢII

DACICE PE VALEA

MUREŞULUI

INFERIOR

\11RCEA BARBU
Pc teritoriul vestic al Daciei, respectiv zona inferioară a Mun:~ului (Maris.
Marisos), 1 a Cri~ului Alh sau Negru. locuirea intcns[t ~i rcali1ărilc con1,unită\ilor
dacice, suni confirmate deplin de numeroase descoperiri arheologice.' ln special
ne reţin atenţia cele 27 tctaure datate în perioada secolului III î.d. H. - II după H.
dacice. greco-macedoniene, republicane - romane şi imperiale.
Alături de aceste dovezi. aşezările dacice fortificate de la Cozia. CâmpuriSurduc (jud. Hunedoara), de la Pecica - Şan\ul Marc, Vărădia, Bcrindia, Clit
ori alte aşezări nefortificate de la Arad, Călugăreni. Cuvin, Gro~cni, Lipova,
Răde~;ti. Moroda, Vladimirescu, Zerindul Mic,' duc la conclutia unei intense
locuiri în zona arădeană în perioada sus menţionată ~i mai tfirziu. Aceaslft imagine de ansamblu asupra civilizaţiei dacice, în ultimele două decenii. cstt: întregită
şi de rezultatele săpăturilor efectuate într-o scrie de noi aşedu·i dacice fortificate
de pe Valea Mureşului inferior.
Cercetările de la Şan\ul Marc efectuate la sfftrşitul secolului trecut şi la
începutul veacului nostru au adus la descoperirea unor importante vestigii
arheologice.'
„Şantul Mare" Pecica se găsqte pe malul drept al Mureşului pc cca di.:-a
doua terasă fluvială. Altitudinea ahsolută a platoului este de 113 m. ci fiind mai
înalt cu 15- 16 m decât relieful înconjurător. Platoul superior al promotori ului t:ste
de fom1ă aproximativ ovală, măsurând 120 m lungimt: şi 60-70 m lă\imc. Orit:ntart:a
axului longitudinal este pe direcţia nord-est, sud-vi.:st, paralel cu cursul Murqului.
Iniţial. platoul, a făcut parte integrantă din cca de-a doua terasă tluvialft a
Mureşului de care a fost separai printr-un brat al râului ce se prczintft suh
forma unui enorm ~,tnţ pc trei laturi.
Existen\a acestei bune fortificări naturale a determinat locuirea îndelungată
şi în perioade diferite a promontoriului. Şan\ul, cu o largă dcschidcrt:. a fo-,1
amenajat prin adâncire şi taluzare în decursul folosirii sale ca fortificaţie.
Săpăturile de la „Şantul Mare"' au fost începute în 1899 de Ladislau Domiitiir
care Ic continuă până în anul 1902. Istoricul cercetărilor arheologice de la ,.Şanţul
Mare'' i11ai cuprinde şi cercetările efectuate de Martcm Roska între anii 19101924 şi ale lui Dorin Popescu din partea Muzeului Naţional de Antichi1[1ţi
Bucureşti.
Săpăturile

efectuate în anii 1960-1964 de către Institutul de Istoric şi
Arheologie din Cluj-Napoca au reprezentat punctul culminant al cercetărilor
de la Pecica.\
La capătul a patru campanii de săpături, autorul lor, arheologul I. H. Crişan
cocluziona existenta la Pecica a uneia dintre cele mai importante aşezări fortificate
dacice transilvănene 6 , de tip duva, comparabilă cu cea de la Popeşti din Muntenia
sau cu cea de la Poiana din Moldova. Aşezarea dacică de la Pecil:a se compunea
din două părţi. O parte fortificată ce constituie acropola şi altft parte, situată în
imediata apropiere, ce constituie aşezarea deschisă şi care se întinde pc o vastă
suprafată.

Acropola aşezării o constituie promotoriul menţionat înconjurat de
enormul şant de apărare în bună parte natural (l!n brat mort al Mureşului), care
a fost amenajat, începând cu epoca bronwlui. In perioada dacică, .,acropola··,
45
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a fost întărită probabil cu o fortificaţie de lemn. Pe acropolă locuintelc sunt
toate de suprafaţă spre deosebire de cele din aşezarea deschisă care sunt adâncite
în pământ 7 • Inventarul locuinţelor din aşezarea deschisă este cu mult mai sărac
decât al celor de pe acropolă. Pe acropolă, de asemenea, au fost descoperite
vestigii ale unor ateliere şi ale unor clădiri de utilitate publică.
Cele două sanctuare descoperite la Pecica se înscriu printre dovezile
existenţei unei arhitecturi dacice de nivel superior.
Sanctuarul rotund de la Pecica aparţine nivelului vechi şi a fost înlocuit cu
altul de formă patrulateră terminat cu o absidă.
Existenţa celor două edificii de cult demonstrează că pe lfmgă alte funcţiuni
aşezarea fortificată de la Pecica îndeplinea şi rolul unui centru religios.
Nota esenţială a acestei aşezări fortificate rămâne cea legată de producţie:
un important centru de producţie şi desfacere a mărfurilor.~ Dintre atelierele
descoperite pe acropola aşezării o importanţă Jeosebită o deţine atelierul Je
bijutier apărut în urma săpăturilor. Atelierul bijutierului de la Pecica prwintă
importanţă şi prin faptul că din inventarul său făcea parte o ştanţă monetară
aparţinând tipului Toc - Chereluş. Aria de răspândire a monedelor de tip TocChereluş cuprinde o zonă situată între Muntii Apuseni, Mureş şi cursul inferior
al Crişului Alb şi al Crişului Negru, iar spre vest ajunge până în valea Tisei.''
Această arie de răspândire corespunde cu un areal geografic Je existenţă a unei
puternice formaţiuni politice dacice ce cuprinde şi fortificaţiile dacice de pc
Valea Mureşului şi Câmpia Aradului.
Această formaţiune politică dacică se va opune înaintării celţilor spre răsărit
şi apoi în secolul I î.d.H. va intra în componenţa marelui stat dac cn:at de
Burebista.
În aşezarea fortificată de la „Şanţul Mare", cu ocazia săpăturilor efectuate a
fost descoperită o mare cantitate de ceramică lucrată cu mâna sau la roată. Pc
lângă ceramica autohtonă la „Şanţul Marc" a fost găsită şi o însemnată cantitate
de ceramică de import de factură romană, ce face dovada legăturilor comerciale
în lumea imperiului roman. 111
Având în vedere multitudinea de descoperiri arheologice, I. H. Criş,m a
emis ipoteza identificării aşezării de la .,Şanţul Marc·· cu antica Ziridavă. Această
identificare ar fi fost reală, certă în cazul descoperirii unei inscrip\ii în care să fie
înscris toponimul. Cum o asemenea inscripţie nu s-a găsit, identificarea păstrează
un mare coeficient de probabilitate. 11 Menţionăm că identificarea ~-a făcut în
momentul când pe teritoriul actual al judeţului Arad şi în întreaga zonă de vest a
ţării erau efectuate destul pe puţine cercetări arheologice legale de civili1.aţie dacică.
Aproape în aceaşi perioadă, cercetările arheologice efectuate în anii 1963
în hotarul localităţii Câmpuri Surduc (jud. Hunedoara), pc Valea Mureşului
inferior au identificat importante vestigii apaqinf111d civilizaţiei dacicc. 1c
Cercetările au fost efectuate pe „platoul la Mănăstire" şi pe dealul „Cetă\eaua".
Punctul „La mănăstire" se găseşte pe platoul relativ mic al dealului cu aceeaşi
denumire din partea de nord a satului. Dealul, datorită formei de promontoriu, cu
pante repezi, cu perspective largi şi uşor de apărat este propice pentru construirea
unei fortificatii.
Pe platoul nivelat artificial au fost dezvelite urmele unui zid care urmează,
în general marginile acestuia. Zidul închide o suprafaţă ovală neregulată avfmd un
diametru mare de 37 m iar diametrul mic de 22 m. Construit din piatră brută,
locală, cu legătură de pământ, zidul acesta are o grosime de 1,80 m. Nu s-a păstrat
pe nici o porţiune înălţimea iniţială a zjdului, porţiunile cele mai înalte, în momentul
săpăturii nedepăşind 80-100 cm. In preajma zidului, în partea inferioară a
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construcţiei

s-a descoperit un strat gros de chirpic cu urme de lemn fasonat şi
nefasonat amestecat cu cenuşă.·
Masiva cantitate de chirpic şi dispunerea lui demonstrează că zidul nu a
fost în întregime <lin piatră, ci. <le la o înălţime oarecare era construit din lemn
şi pământ.
Suprafaţa considerabilă

a terenului înconjurat de zid reprezintă dovada
închidea o încăpere oarecare, ci, el era zidul exterior al unei
interiorul căreia, s-au constatat urme de vetre de locuire.
Pe dealul „Cetăţeaua'', din cauza dimensiunilor reduse ale terenului (25 m
diametru) săpăturile arheologice, au semnalat conturul unui şanţ la aproximativ
de 1,65 m, în care se mai păstrează bucăţi de piatră de stâncă, care apar la a<lfuH.:imt:a
de 1,50 m faţă de nivelul actual al solului. Acest fapt lasă să se presupună că pc
Ionii conturului de şanţ a existat cândva un zid ale cărui urme au dispărut.
Prin faptul că distanta dintre cele două obiective este mică şi datorită
dimensiunii mici a vârfului „Cctăţeaua", autorii cercetărilor consideră că aşezarea
principală era cea de ,,la Mănăstire" în timp cc cea de pc „Cetăţeaua" era o a~czare
mai mică având rolul unui avanpost de observaţie pe Valea Mure~ului. In interiorul
incintelor cercetate au fost semnalate vetre de foc, urme de chirpic, cenuşă, cărbune
~i o mare cantitate: de cioburi ~i vase calcinate.
Prezenţa stratului <le cenuşr, ~i cărbune admite existenta unor clădiri din
lemn. care au ars cu prilejul distrugerilor incintelor fortificate din cele dour, puncte.
Existenţa în cele două aşezări fortificate a materialelor datate în secolul I î.d.
H. face posibilă datarea lor în cursul epocii lui Burehista. 1.•
Cercetările arheologice efectuate în 1967 de l:ătre arheologi hunedoreni pc
Wirful Piatra Coziei au dus la descoperirea unor importante vestigii de epocă
dacică.,~ Pc cele cinci terase dispuse în trepte, fiecare în parte măsurfmd cca
I 00-150 mp. plasate în partea de sud-est a Pietrei Coziei, s-a putut identifica
la minus J0-40 cm un nivel antic de locuire corespunzător civilizaţiei dacice.
Pc toate cele cinci terase în urma săpăturilor a apărut un bogat material arheologic
compus <lin ceramică ~i obiecte din fier. Pe întreaga suprafaţă cercetată s-au
descoperit vetre de foc ~i o însemnată cantitate de chirpic pc care erau imprimate
urmele de nuiele şi de scânduri pc care a fost aplicat stratul de lut al pereţilor
că acesta nu
fortificaţii, în

locuinţelor.

Urmele de incendiu duc la presupunerea că sfârşitul a~czării fortificate natural
de la Cozia poate fi legat de luptele pentru supunerea dacilor de către romani în
cursul războielor purtate în primul deceniu al secolului li după Hristos.
Faptul că nu s-au găsit urme de ziduri din piatră nu exclude importanta
strategică a aşezării. Foarte verosimil că <lin cauza perc\ilor verticali. cc foc
imposibilă ascensiunea spre vfirf pc mai mult de trei sferturi din cx1n:mit[1\ilc
poalelor dealului, au fftcut lipsită de sens fortificarea suplimentară, prin 1idul
de piatră, fiind suficient relieful.
Apropierea de aşezarea romană Micia, de pc al cărui teritoriu se vede vârful
Piatra Coziei, cftl şi prezenţa materialului ceramic dacic în cadrul a~czării de epocă
romană. reprezintă dovezi edificatoare referitoare la faptul că încetarea vieţii
a~ezării fortificate de pc deal ar corespunde în timp cu întcmcicra a~ezării romane
Micia.
Între aceste trei aşezări fortificate situate pc înălţimi există o legătură directă
vizibilă între ele şi zona înconjurătoare. Acest şirag <le aşezări fortificate în zona
de vest al judeţului Hunedoara, întregeşte lanţul dade de pe Valea Mureşului
inferior şi se leagă de descoperirile dacice de pc razaju<le\ului Arad din apropierea
văii Mureşului. 1 ~
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Cercetările arheologice efectuate de Muzeul din Arad pc Valea Murqului
inferior în anii 1971-1974, întregesc lan\ul aşezărilor fortificate din această zonă.
Cercetările de la Vărădia au fost efectuate pe promontoriul cc se ridică la
marginea de răsărit a comunei în apropierea liniei ferate şi a ~oselci nationale
Arad-Deva (loc cunoscut de localnici sub denumirea de ,.La cetate") au scos la
iveală vestigii istorice cu totul nebănuite. În locul unei presupuse fortifica\ii
medievale săpăturile au scos la iveală urmele unei biserici medievale şi vestigii
arheologice corespunzătoare civilizatiei dacice din epoca sec. II î.d.H. - II d.H. 11 '
Menţionăm faptul că, în deceniul al nouălea al sec. trecut în localitatea
amintită, au fost descoperite fibule de argint specific dacice fi"iră o mcntionare
a locului descoperirii. 17
Promontoriul „La cetate", cu o întindere de 60/.~0 m şi cu orientarea nordest sud-vest, nu este cel mai înalt din împrejurimi, însă datorita formei sale cu
pante destul <le abrupte, cu perspective largi şi uşor <le apărat cât şi datorită prezenţei
Mureşului a fost deosebit <le propice pentru locuire în antichitate şi uşor da apărat
fără forme deosebite de fortificare, eventual un şanţ şi un val de apărare realizat
prin pământul scos din şan\.
Seqiunile şi suprafeţele executate atât pe promotoriu cât şi la poale au dus
la descopeirea unui bogat material arheologic de factură dacică. Se remardi
descoperirea unor locuinţe de suprafaţă şi de tip scmidordei de formă
rectangulară. La două din locuinţe au fost surprinse puternice urme de arsură,
stratul de chirpic provenind de la distrugerea aşezării. De asemenea, în urma
cercetărilor, a rezultat un bogat material ceramic. fragmente de unelte şi unelte
din fier, fragmente de râşniţe etc. 1'. Pe baza materialului rezultat în urma
săpăturilor, aşezarea de la Vărădia se apropie cronologic de cele cercetate în
judeţul Hunedoara, aparţinând perioadei dacice clasice şi reprezintft o punte
de legătură între nucleul dacic din jurul Sarmisegetuzei Regia şi aşezrtrile dacice
din Câmpia Aradului.
Aria de locuire a fost mult mai amplrt, însă lucrările legate de construirea
şoselei naţionale Arad-Deva, în anii 1930-1940 au dus la distrugerea )JllCi prtqi
însemnate din aşezarea existentft în zona de nord-vest a promotoriului. ln această
zonă, în urma realizării drumului naţional au fost înqepftrtate şan\ul şi valul de
apărare ce proteja aşezarea fortificată de la Vărădia. Intensitatea locuirii dacice de
la Vărădia a fost demonstrată de secţiunile efectuate la poalele promontoriului.
secţiuni a căror executare a fost îngreunată de construqiile moderne.
Fortificaţia de la Vărădia intră, după formă şi sistemul de construqie. în
categoria fortificaţiilor de tip promotoriu barat. 1'>
Descoperirile întâmplătoare cât şi cercetările de teren şi chiar unele sftpături
efectuate cu ani în urmă au demonstrat că zona localităţii Săvftrşin a fost intens
locuită încă din epoca bronzului şi mai ales în cea a fierului, când se manifestft atftt
de pregnant înfloritoarea civilizatie dacică.'° Cercetările de teren efectuate în anii
1969-1976-1979, au dus la descoperirea de materiale ceramice, din epoca bronwlui.
materiale ceramice dacice şi chiar de factură prefeudală. ' 1
Lucrările edilitare efectuate la poalele dealului „Cetăţeaua·•. au dus la
descoperirea unei impresionante cantităţi de ceramică dacică ~i a unor urme Je
locuire, care nu a fost de. scurtă durată, după cum ne-o dovede~tc stratul de
cultură, fapt care ne-a determinat la efectuarea unor săpături de salvare ~i sond,~i2' Săpăturile au fost efectuate PI: o zonă destul de întinsă, la poalele dealului,
în zona sud-estică a acestuia. lncepând cu anul 1980 s-a trecut la săpături
sistematice la poale şi pe promotoriu (acropolă) ce arc în partea cea mai înaltrt
dimensiuni între 80x35 - 40 m.
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În urma săpăturilor din anii 1979-1980 s-a putut constata existenţa unei
aşezări dacice fortificate natural şi artificial care se întindea în timp din sec. II
î. d. H. până în sec. II <l .. H. Inca<lrarea cronologică a fost sprijinită şi prin
descoperirea într-o locuinţă a unei imitaţii dacice locale <lupă o drahmă emisă
la Dyrrhachium în timpul magistraţilor Meniskos - Philadamon. ,.1
Continuarea cercetărilor în aşezarea dacică în ultimii ani inclusiv în
campania anului 1993 - ne-a demonstrat faptul că suntem în faţa unei aşezări
dacice de tip „dava", care se întinde în timp <lin sec. V - IV î.d. H. până la
începutul sec. II d. H., când,ea dispare în contextul războaielor daco-romane şi
la sud de Mureş în apropiere.i e'i apare fortificaţia romană <le la Bulci şi probabil
cea <le la Căpâlnaş. 2 ~
'•
Până în momentul <le faţă Cl'!'Cetările s-au desfăşurat atât pe acropolă cât
şi la poalele <lealului. Ca urmare a săpăturilor în punctele mai sus menţionate
a rezultat un bogat material arheologic aparţinând epocii preistorice (cultura
Coţofeni) 2' şi perioadei dacice.
Pe acropolă, în secţiunile executate, au fost surprir]se două niveluri dacice
distincte, având împreună o grosime de 0,40-0,50 m. In seqiunile şi casetele
trasate la poalele dealului a fost identificat un strat de cultură de o grosime de
1,60-1,80 m distingându-se cinci niveluri dacice de locuire.
Nivelul inferior de pe acropolă şi nivelurile patru şi cinci inferioare de la
poale. sunt reprezentate exclusiv printr-o ceramică lucrată cu mâ!:)a dintr-o pastă
rudimentară cu ardere slabă, cu urme de tradiţie hallstattiană. In stratul superior dal'.ic de pe acropolă şi în următoarele două niv~luri <le la poale, ceramica
lucrată cu mâna se amestecă cu cea lucrată la roată. In nivelul trei de la poale.
materialul ceramic lucrat la roată se găseşte într-o cantitate mai mică decât în
primele două niveluri mai sus. Nivelurile unu-trei de la poale sunt
contemporane cu nivelul superior de pe acropolă.
Pe acropolă, la o adâncime de 0,40 m faţă de nivelul actual, a fost surprinsă
o locuinţă dacică <le suprafaţă de formă rectangulară. La nivelul locuinţei au fost
observate urme de lustruire a vetrei peste care se suprapune un strat de chirpic cu
o grosime <le 10-15 cm. rezultat probabil în urma incendierii locuinţei. Pe vatr,i
locuinţei au fost găsite materiale ceramice, greu1f1ţi de război şi o ceaşcă dacică cu
buza uşor reliefată şi un decor din liniuţe incizate. ''' Lângă ceaşcă a apărut un cui
cu capul rotund şi lăţit, C\;J seqiunea corpului pătrată. care probabil a fost folosit în
construcţia locuinţei. ' 7 In apropiere a apărut, la aceeaşi adâncime. un obiect
din fier care la curăţire s-a dovedit a fi o cheie .. 2" Lângă locuinţă. la aceeaşi
adâncime a apărut o groapă cu un diametru de 60- 70 cm în care s-a găsit
material ceramic lucrat cu mâna şi mai ales la roată. Din gropă menţionăm
apariţia a trei fragmente de cuţit şi a unui lustruitor de ceramică. ,'J Ca urmare a
efecturării unei secţiuni în pantă cât şi pe terasă au apărut materiale ceramice
de factură dacică. In această secţiune, în zona metrilor 1-1 O, unde terenul
coboară în pantă au apărut bolovani, fragmente <le blocuri fasonate şi un vfirf
de lance cu profil lenticular. .m Bolovanii şi fragmentele <le blocuri provin probabil
<le la un zid, care a existat aici şi a fost distrus. Materialul litic se găseşte până
pe terasa ce a fost suprinsă la terminarea secţiunii S 4. datorită scurgerii în
pantă a materialului în această zonă. De asemenea, la terminaţia pantei, a apărut
un şanţ la cca. 1,5 m şi adâncime <le I m. iar în spatele său un val înalt de I m.
O mare parte a săpăturilor, în campaniile ulterioare anilor '80, au fost axate
pe zona de sud-est al dealului Cetăţeaua. Cercetările în această zonă au avut în
vedere elucidarea sistemului de construcţie al unor urme de fortificare locuinţe
atelier şi un cuptor pentru reducerea metalelor, având în jur un bogat material
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arheologic. Un ah obiectiv urmant 111 timp l-a reprezentat verificarea datelor
stratigrafice obţinute anterior şi a stabilirii în timp a unei cronologii cftt mai
exacte a aşezării şi fortificaţiei. având în vedere şi descoperirea unei necropole
de incineratie din secolul V-IV î. d. H., începfrnd cu campania din 1984. Lm:rărilc
în această zonă au fost îngreunate de existenţa unei pante accentuate a terenului
împădurit. Pe întreaga arie de sud-est a dealului Cetăţeaua. în 1.onele unde sau efectuat săpături, au fost surprinse cele cinci niveluri dacice de locuire.
La poale, la adâncimea de 2,60 111 faţă de actualul nivel de căkarc. la cca
2 m de profilul unui cuptor, lângă o vatră de foc de la o locuin\ă de suprafa\ă,
a apărut un vârf de săgeată cu profil rectangular şi cu manşon de înmănuşarc. \I
Alături de vârful de săgeată a apărut şi un cuţit cu Iarna semilunară folosit la
prelucrarea pieilor . .1 2 ln aceeaşi locuinţă, la adâncimea de 2.70 111 a apărut
1
jumătatel! unui cleşte de făurar. •.1 şi o scoabă din fier' • cât şi două cu\ilc
curbate. In secţiunea S 5 de la poale, la adâncimea de 2.40-2,50 111 au fost
surprinse două ziduri paralele. Aceste ziduri taie transversal scqiunea. Aflate
la o distanţă de 5 m, zidurile au o lăţime de 2 111 şi sunt construite din blocuri
de piatră fasonată şi nefasonată. blocuri legate cu păm,înt galben. După părerea
noastră, aceste ziduri, reprezintă fundaţiile unui turn cc a fost ridicat spre a
împiedica accesul spre acropolă şi pe terasele inferioare acesteia cfat şi pentru
supravegherea Văii Mureşului care curgea în imediata vecinătate (maximum
15-20 m). La mijlocul seqiunii. aceste ziduri se întrerup. şi la o distan\f1 de
aproximativ 1.5 m faţă de 1.idul de pc latura de sud-vest apare un cuptor
pentru reducerea minereurilor. cuptor care arc pcrqii d~n piatrf1. Acest cuplor
are diametrul de aproximativ 1.10-1.20 111 în exterior. ln apropierea sa. pc o
platformă de lut, au fost surprinse terminaţiile a trei gropi circulare. reali/ale
special pentru turnarea metalului fluid în lingouri cc urmau a fi prelucrate. Suh
această platformă a fost surprinsă pardoseala locuinţei atelier formată din
pământ amestecat cu nisip scos din albia Mureşului.
Materialul ceramic. rezultat în urma săpăturilor este deosebit de variat şi
cuprinde întreaga gamă a ceramicii dacice. foarte rf1spfrndite sunt vasele de tip
borcan şi cele cu profil aproape drept. ele constituind una din formele de bad1 ale
ceramicii dacice de la Săvârşin. ' Numeroase sunt şi fragmentele ceramice din
categoria ceramicii fine lucratf1 cu mâna. Se remarcă cănite cu toartă "·. şi
fragmentele de străchini cu buza uşor îndoită sau chiar răsfrfmlă." Din categoria
ceramicii fine remarcăm !flai ales vasele de tip fructieră. care au buza mai scurtă
în unghi drept sau oblic. 1~ ln catul ceramicii lucrate cu mfma <leosehit de numeroase
au fost ceştile şi fragmentele <le ceaşcă dacică. ••i
Fragmentele de vase tip borcan, în general. prezintă ca decor, brf1uri
alveolare, orizontale şi verticale. Cănite cu corpul bitronconic au în general
trunchiurile de con de dimensiuni egale şi toarta porneşte din buza rotunjită
fiind uneori supraînăltată. rn Fragmentele ceramice şi vasele întregite lucrate la
11
roată sunt compuse din străchini şi castroane , cu inel de fund în relief cfit şi din
vasele de tip fructieră. ~2 Ca şi tip, ele sunt asemănătoare cu cele lucrate cu mfma.
având buza scurtă, aşezată orizontal în unghi drept sau uşor oblic. De asemenea,
în cadrul acestei categorii de ceramică mai aminlill'I şi fundurile de vas de tip
borcan ce prezintă un inel de fund în relief.~ 1
Fragmentele de chiupuri (buze, funduri. pere\i) apartin unor vase mari
sau mijlocii ca dimensiune.~~ Ca ~i formă întfllnim vasele chiup cu buza răsfrfmtă
în exterior sau în trepte. Lucrate dintr-o pastă de hună calitate de culoare roşie
cărămizie, pe teritoriul arădean, aceste vase apar ~i la Vărădia de Mureş şi la
Şantul Mare-Pecica, avfmd analogii în aşezările din Munţii Oră~tiei.
1
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O importantă deosebită, în l-crcctărilc de la Săvârşin, o are apariţia în
săpăturilor a unei necrot)olc dacice de incineraţie. Primul mormânt a

apărut în urma campaniei din 1984. El era un mormfrnt de adult care a fost
depus într-un vas urnă ce a fost acoperit.cu o strachină de tradiţie hallstattiană
cu caneluri uşoare. de culoare cenuşie. ln campaniile ulterioare, până în anul
1989, au mai apărut 5 morminte sigure. Unul din aceste morminte arc o
importanţă deosebită prin faptul că vasul urnă în care a fost depus defunctul îl
reprezintă un coif din fier. Acest coif din fier face parte din tipurile de coifuri
de tip celtic timpuriu (secolul IV î.d.H.).~ 5 Şi acest mormânt a fost acoperit cu
o strachină de tradiţie hallstattiană.
Bogăţia şi varietatea materialului arheologic aflat în aşezarea fortificată
natural şi articficial de la Sărvârşin, întinderea ei în timp şi spaţiu
contemporaneitatea ci în unele momente, cu aşezările fo11ifo:ate, cercetate în
judeţele Hunedoara şi Arad, ne determină să afirmf1m cf, aici îşi va fi avut
sediul un puternic nucleu dacic de pe Valea Mureşului Inferior probabil
.,ipotetica" Ziridavă mcn\ionată de Ptolemeu în această zonă infrrioarf1 a
Mureşului.
Cercetările viitoare asupra sistemului ci de fortificare în ansamblu. asupra
aşezării propriu zise vor întregi multitudinea informaţiilor arheologice asupra
fortificaţiilor dacice de pe Valea Mureşului lnferior din zona arădeană.
O altă aşezare dacică fortificată, cercetată în ultimul timp. este cea de la
Cladova (comuna Păuliş) judeţul Arad. Cercetările au început în anul 1977 pe
dealul „Carierei" sau „Dealul cu cetatea". ,.Dealul carierei" se ană pe malul
stfrng al văii Cladovei, fiind de fapt o terasă erodată la începutul cuaternarului
şi modelată apoi de acţiunea apelor Mureşului. De pe această terasă se poate
observa ieşirea Mureşului din defileu şi cf1mpie. Terasa are o lungime de
aproximativ 180 m. şi o lăţime de 160 m, fiind înconjurată de un val de pămftnl

şi

un şan\ exterior pe latura nord-est şi pe latura de sud-vest, probabil de facturf1
medieval timpurie. Pe latura de est şi sud există numai un val de pămfmt. ln
primii ani cercetările sau axat pc studierea sistemului de fortificaţie al aşezării.
Seqionarea sistemului de fortificare pe latura de sud, a permis i<lentificarca
unui val de pământ de epod hallstalliană realizat din pămân_t bătut şi care este
afectat parţial de valul din prima etapă de locuire dacică:"· In apropiere a fost
identificată o locuinţă hallstattiană de formă rectangulară cu un material
arheologic variat. Locuirea surprinsă şi în alte părţi ale terasei aparţine şi culturii
Basarabi.~ 7
Valul <le epocă dacică este n:alizat din rocă locală dislocată, amestecată cu
pământ şi consolidat spre exterior cu stfllpi <le lemn ce au diametru de cca J0-J5
cm. Peste stratul <le pămfmt şi piatră s-a aflat un strai de pămf1111 bătut. ~s Pc
creasta valului se afla o palisadă <le pământ bătut. prinsă între două îngrădituri de
nuiele. După acest val în pantă, la aproximativ J metri se afla un val mai mic
constituit <lin pământ gălbui, în care se observă urmele unor pari dispuşi pc două
rânduri. Acest val mai mic a dispărut odată cu distrugerea sistemului <le fortificare.
păstrându-se doar conturul parilor. Actualmente, datorită extinderii nedorite a
carierei de piatră, valul de pe latura de sud a fost distrus. Cercetările efectuate în
partea de sud cât şi spre centru, au permis observarea în interiorul perimetrului
aşezării a trei terase. Autorii săpăturilor cred că prima terasă s-a realizat în
contextul construirii valului <le pămfint <le pe latura de sud. re acestă terasă au
fost găsite gropi dacice săpate în stâncă de formă circulară. In interiorul lor au
fost găsite materiale ceramice diferite. Şi pe terasa, mijlocie, au fost identificate
urme de locuire dacică, exemplificate prin existenta unei gropi <le semihor<lci
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a unei gropi similare cu cele de pe terasa întâi.
Prima etapă de construcţie a valului dacic se încadrează aproximaJiv în
secolul II î.d.H., după o monedă emisă la Apollonia şi găsită în val. lntr-o
epocă ulterioară, valul pare a fi refăcut.
Locuirea de epocă dacică comportă, după autorii săpăturilor două
niveluri, unul mai vechi, cu locuinte de tip semi bordei sau hordei în care ceramica
dominantă este cea lucrată cu mâna şi un nivel al doilea cu locuinte de suprafată,
în care materialul ceramic lucrat cu roata este abundent. Printre materialele
lucrate cu roata, un procent însemnat îl ocupă ceramica portocaliu cărămizie de
influentă romană sau poate chiar de import.~') Locuinţele de tip bordei sau
semibordei au forma rectangulară şi se adâncesc în funcţie de grosimea stratului
de păJ!lânt.
In cadrul ceramicii dacice ca şi tipuri de vase, la Cladova, pot fi
recunoscute ceştile cu toartă, castroane, fructiere, cănite cu gât lung şi cu toartă,
vase tip borcan etc. Ceramica comună, uzuală, este realizată dintr-o pastă ce
are în compozitie mult degresant, este arsă neuniform, având culoare de la
negru la negru-cenuşiu. După materialul ceramic, locuirea Adacică de la Cladova
se poate data în secolul II î.d.H. până în secolul II d.H. ln legătură cu acestă
locuire trebuie pusă efectuarea terasărilor şi a sistemului de fortificatie. La fel
ca şi aşezarea de la Săvârşin, fortificaţia de la Cladova reprezintă în cadrul
tipologiei fortificaţiilor dacice fortificaţii de tip promotoriu barat cu val şi şanţ. ' 0
Aşezările fortificate de pe Valea Mureşului Inferior, au alcătuit un sistem
de apărare menit să protejeze dinspre vest ~ nord-vest faţă de orice năvălire
complexul de fortificaţii din Munţii Orăştici." In acelaşi timp, prin aşezarea lor pc
văi (Valea Cladovei sau Valea Troaşuluii) ce legau bazinul Crişurilor cu Valea
Mureşului, ele reprezentau centre în jurul cărora gravita o intensă viaţă socialeconomică şi poate chiar politică. Bogăţia şi varietatea materialului arheologic
din aşezările de pe Valea Mureşului Inferior ne permite să afirmăm că aici a existat
un puternic nucleu dacic care făcea legătura cu aşezările dacice din Câmpia
Aradului şi din pustă, întreg ansamblul încadrându-se în sec. I î.d.H., în statul
dac centralizat condus de Burebista, şi apoi în regatul lui Decebal.
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DAKISCHE FESTUNGEN IM UNTEREN MAROSCHTAL
(Zusammenfassung)
Das Maroschtal bot schon seit dcr Yorgcschichtc giinstigc
Lebensbedingungen. Die menschlichen Siedlungen aus Jcr Peri ode Jer dakischcn
Zivilisation sind bezeichncnd fiir dcn westlichcn Teii Rumăniens. Dic
archăologische Erforschung der befcstigtcn dakischen Zcntren. vom Typus oppiclil
oder po/i'i - davu genannt - bieten das Bild einer besondercn Entwicklung vor
allem nach der Bil<lung des dakischen. zentralisierten Staates untcr Rurchista.
In der vorliegenden Arheit werden dic Ergcbnisse der ăltcrcn als auch dcr
neueren Forschungen im Gebiete der unteren Marosch vorgcstellt. Analysicrt
werden die Daten beziiglich Pecica - Santul Mare. Yaradia, sowie die Ergebnisse
der neueren Grabungen von Cladova und Savirsin. Desgleichen wurden auch Jie
Festungen von Campuri Surduc und Cozia in Betracht gczogen.
Die befestigten Siedlungen aus dem Gebiete dcr unteren Marosch bildeten
ein YerteiJigungssystem welchcs die Rolle halte den moglichcn Einfăllen von
Westen in Richtung des Komplexes aus den Brooser Bergen den Weg zu versperrcn.
Durch ihre Lage in der Năhe von Tâlem die das Kreischbecken mit dem Maroschtal
verbinden (Cladova- und Troastal) stellten diese wichtige sozial-(lkonomische und
politische Zentren dar. Diese Zentren stellen gleichzcitig auch dic Ycrbindung zu
den dakischen Siedlungen aus dem Aradcr Tictland und dcr Puszta dar. Das
besonderes reiche und diverse archăologische Material sichert cine Datierung des
Ensembles in der Zeitspanne I.Jh. v.Chr. - Anfang des II Jh. n.Chr., bzw. Jie
Zugehorigkeit zum zentralisierten Staat des Burcbista und dem K(lnigrcich von
Decebal.
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UN MEŞTEŞUG-ARTĂ DIN DACIA PREROMANĂ
CONFIRMAT EXCLUSIV DE CĂTRE DESCOPERIRILE
ARHEOLOGICE - ORFEVRĂRIA
LIVlll MĂRGHITAN
Cunoa~terea civilizaţiei materiale ~i spirituale a daco-geţilor din aria carpatoeste unul dintre lungile capitole ale istoriei noastre cc au fost
deslu~ite cu greutate de către ccrcetr1tori pe durata a mai multor 1.eci de ani Je
ample investiga\ii desfăşurate pe întregul cuprins al Romfrnici. Nu grqim
nicidecum în afirmatia că dintre multiplele aspecte ce :-.e cereau elucidate din
tainele lumii geto-dacice JoveJirea existentei în domeniul autohton a categorici
mq;terilor-arti~ti cc prelucraseră metalele pre\ioase a constituit enigma a dlrci
Jet.legare a fost de o extremă dificultate.
Este adevărat că nici produsele finite ale acelui pre\im me~lc~ug menit
să creeze frumosul în primul plan al muncii ~i numai în postura sccundi"t :-.ă
realizeze utilul, n-au ieşit la iveală cu rapiditate în calea celor cc erau prcocupa\i
de asemenea vestigii ale lumii vechi. Cele circa 150-155 de puncte topografice
în al căror perimetru s-au descoperit ocazional sau prin intermediul unor săpături
arheologice tezaure sau piese izolate realizate cu prcdileqie în argint - bijuterii
încadrabile în timp pe durata celor Jouă secole de la cumpăna dintre epoca
anterioară lui Iisus ~i epoca cc i-a urmat Mfrntuitorului - s-au acumulat în
repertoriul arheologic românesc într-un interval de peste 170 de ani.
Cea mai veche înregistrare cvasi-ştiin\ifid1 a descoperirii unui lot de obiecte
Je podoabă confcqionate Jin argint Je pc arealul locuit în antichitate de daci s-a
făcut în anul 1821. E vorba Je găsirea din întfnnplarc a unei mici comori în satul
Cioara, Jin apropiere Jc Orăştie. tezaur ale drui obiecte s-au recuperai de la
descoperitor şi au fost trimise de către aut~rită\ilc administrative austrieci.' la Viena
unde exista o colecţie de antichită\i în cadrul curtii imperiale a Habsburgilor.
Desigur că şi anterior acestei descoperiri care din f ericirc pentru posteritalc
a fost consemnată scriptic şi astfel au ajuns până la noi o seric de detalii referitoare
la modul aparitiei tezaurului. a con\inutului acestuia, a drumului urmat de obiectele
acestui fond până au ajuns la colectia împărătescă vieneză. se vor fi aflat şi alte
tezaure de podoabe din argint sau de aur pc care găsitorii Ic-au utilizat ca material
brut pentru a face alte obiecte, sau le-au vândut unor bijutieri care Ic-au topit
distrugfrndu-lc. Câte asemenea descoperiri vor fi fost pc cuprinsul Transilvaniei e
greu de apreciat.
A~adar, vom pomi discu\ia de la întâia consemnare documentară ( arhivi:-.tică)
a unui tezaur compus din piese de podoabă confeqionatc din argint. aceea Je la
anul 1821 1• Tot din felurite săpături în scopuri edilitare sau cu pril~jul lucrărilor
agricole s-au mai aflat ~i înregistrat repertorial încă câteva tezaure care şi ele au
luat calea spre unele muzee din afara Ardealului, ajungând câteva la Viena. şi
ceva mai multe la Budapesta.
Dacă în ceea ce priveşte tezaurele antice transilvane ce sunt păstrate la Viena
s-a întreprins o investigatie ştiintifică din partea unor specialişti din ţara noastră,
despre cele din muzeele budapestane încă nu există o situatie cât de cât clarificată,
La Viena, în cadrul Muzeului de Istoria Artelor, sunt conservate şi puse la dispozi\ia
cercetătorilor în materie, pe lângă fondul de la Cioara (actualmente Sălişte. jude\ul
Junăreano-pontică
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Alba), tezaurele de la Moigrad, descoperit în 1855 ~i achizitionat în anul urm;itor,
Feldioara (este vorba <le două descoperiri separate) din anii 1859 ~i 1865, Po~aga.
intrat în colecţia vicne,.ă la 1844. Marca, preluat în 1845. Moroda, ajuns în scriptcle
vieneze în 1866, brăţara de la Oră~tic, achizi\ionată în 1856 ~i tezaurul de la Some~u
Cald, ce fusese dat spre publicare la anul 1860.
Pentru cititorii Ziridavei vom d1bovi asupra tezaurului de la Moroda. sal
apartinător comunei Se Icu~. judeţul Arad. Constă dintr-un singur torquc.·s (colier)
- atât se aflrl în colcc\ia din capitala Austriei, de~i e de presupus că au mai fost ~i
alte piese <le podoabă corporală sau vestimentară cc nu au fost însă achi1.iţionate
în anul 1866. Exponatul nu a fost publicat. a~a cum se precizează de c;11re Dr.
Radu Florescu, specialistul român care a fost la Viena special pentru a studia
fondul <le antichităli al căror loc de provenientă este tara noastr;1.
Iată descrierea făcută de arheologul bucure~tean: ,,8. Torques din patru
fire <le argint netede, cu extremităţile ciocănite împreună ~i întoarse înapoi.
terminate în formă de cap de dracon. D(iametrul) max(im) 127mm, gr(osimea)
7,7mm, g(reutatea) 90,7 gr. Inventar VII A 226".
De formă circulară, cu capete libere dar atingân<lu-se între ele. singurul
element cu formă diferenţiată îl constituie tocmai capetele <le animal în care se
termină. Acestea sunt modelate prin ciocănire ~iau clar caracterul unor capele <le
mamifer cu profite puternice ~icu botul pătrat, cu nările marcate. Asemena capele
ne sunt cunoscute <le exemplu de pe o brăţară de la Slimnic 1 ' , iar decupajul lor
unghiular poate fi raportat la brătările spiarlicc de la Feldioara, Hetiur, Ghelin1a 11 '
Capul de animal cu profil unghiular î~i găse~tc o paralelă evidentă în terminatia
zoomorfă a unui inel serpentiform <le aur <le la Nesebăr ' •
... Cum nu se ~tic nimic despre con<liţiile de descoperire a tezaurului. nu
se poate trage nici o concluzie cu privire la caracterul lui".:
Deja în primele decenii ale secolului nostru fuseseră <lescopcrite pe cuprinsul
României un număr destul <le marc <le tezaure compuse din obiecte de podoabii
lucrate din argint, încât Vasile Pârvan în monumentala-i lucrare apărută la Bucurc~ti
în anul 1926, sub egida Aca<lemiei Romfme, în editura Cultura Naţională. s;1 poa\;1
atribui acest gen <le obiecte arte locale din Dacia preromană.
Ulterior lui Vasile Pârvan s-au preocupat înccpfm<l cu deceniul al IV-iea al
secolului nostru, <le analizarea tezaurelor <le argint din Dacia anteromană arheologii
Dorin Popescu\ profesor la Universitatea Bucure~ti, ~i Kurt Horc<lt. acesta din
urmă profesor la Universitatea <lin Cluj". Ei au <lispus la acea dată Jc circa 100 de
tezaure în al căror continut se aflau aproape 1750 <le felurite obiecte Jc podoab;1.
Tot cam în acelaşi interval <le timp în care cei doi arheologi din tara noastră
studiau şi catalogau tezaurele din argint din spatiul geto-dacic. în str[1inătatc ~i al\i
cercetători publicau lucrări de diversă amploare în cadrul cărora încercau să
demonstreze imposibilitatea ca în Dacia să fi existat artizani ai metalelor preţioase
capabili să execute bijuteriile componente 1ile tezaurelor de argint din mediul
arheologic al civilizatiei dacice preromane. In această categorie a contestatarilor
artei argintului în Dacia se înscrie P,1ulovics Istvan care afirmă că aceste loturi de
piese <le podoabă sunt în mo<l eronat <lcnumitc <le către specialiştii romfmi h'/,lllrt'
d<iL"ice, ele în realitate ar fi aparţinut ~iar fi fost confeqionate de către grupf,rile de
celti stabili\i în Pannonia, ţinut <lin care prin secolul al II-iea J.H. ar fi migrai în
interiorul provinciei Dacia, aducfmd cu ci şi deja des amintitele tezaure din argint.'
Preconceputa idee a lui I. Paulovics a fost reluată din alt unghi <le vedere.
considerat mai doct şi deci mai credibil, de către cercetătoarea budapestană
Patek Erzsebet. Ea a emis părerea, în două sofisticate lucrări publicate în reviste
arheologice de mare prestigiu, că respectivele tezaure ar fi fost doar vehiculate
1
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în Dacia, dar confcqionarca acestor bijuterii ar fi avui loc undeva în aria sudvestică a Pcninsuki Balcanice, mc~lcrii argintari fiind de ctnicilalc grcco-illir[1('!).
Drept consecinţă, în pofida faptului d tezaurele de bijuterii din argint s-au
găsii pe teritoriul locuit de către daco-geţi, ele nu rcpre1in1ă arta torcutid
J;1ci<.·,1, fiind achiziţionate sau luate ca pradă de r:11boi din cadrul altei ci,ili1.aţii
superioară aceleia din Dacia antcromană.''
Contestarea autohtonismului artei argintului în Dacia a fml obiectul unei
alte lucr[tri avftnd ca obiectiv accca~i tcmatid a bijuteriilor antice. Harmalla .hînos
consider:, că tipurile de podoabe aplicate pc ,e~minte sunt identice cu piL'sL'
ornamentale similare ale sarmaţilor'. c'tlă ncmc un alt contestatar. l·ctich N.indor
„dcmonslrca1.ă"" dt tei.aurele din Dacia s-au rcali1.at în atdicrc grccc~ti din polisurile
(acestei etnii I cc î~i duceau existenţa pc litoralul de nord al Pontului l:uxin.'
Toate aceste pscudo-sllldii î~i axau di, agaţiilc în temeiul lipsei din it\'oarcle
literare a \Tcunci menţiuni din care s:1 rc1.Ultc c:, geto-dacii ar fi avui mc~lcri care
s:1 prelucreze metalele preţioase. ~i pc detaliul. c adcdrat nu lipsit de importanţă.
că pân:1 la acea dată nu s-a identificai în cadrul culturii materiale din Dacia
ateliere sau unelte de bijutier.
Dar. această carcnţ:1 în documentarea arheologic:, a începui s:1 dispar:, treptat.
pc 111ăsur;1 cc s-a accentual în Romftnia cercetarea sistcmatid a siturilor gl'tudacicc. Un prim ~i modest debut l-a proJus allarca în cadrul săp[11urilor de 111arl'
an,.,ergură întreprinse sub coordonarea profesorului clujean Constantin l)aicm iciu
în perimetrul larg de la mia1ă1.i Je Or:1~1ic. La Custqti, a fost descopcritii într-una
din primele campanii de s;1pf1turi arheologice o nico\'al:t de mici dimensiuni (circa
12 centimetri înălţime). ajum,:1 la mut.cui din De\'a,' piesă a cărei destinaţie nu era
bănuit:1 de dtrc ccrceti'ttorii din anii ·-LV44, fiind în realitate o unealtă de bijutier.
În anul 1934, la Surcea, comuna Brate::,, judeţul Covasna, pc niast;t unei
coline din preajma pârului Dreptă\ii apăruse oca1.ional un lot de ~ase mici cilindri
din fier (a,fmJ în[tlţimca de 7,3 cm ~i Jiametrul de 1,3 cm; î=o,9 L·m. d=.1 L·n1;
î=9,5 cm, d=3,3 cm; î=7,5 cm, J=4 cm; î=7.7 cm, d=2.5 cm; î=7.2 cm. d=.,.2
cm; î=6.9 cm, J=3 c111. ). împreun:, cu cf11eva bijuterii din argint. dintre care c·1tl'\ a
exemplare aflate în curs de confcqiunarc. însă nici Jc data aceasta nu s-a pus
respectiva Jcscopcrirc în legătur:1 cu posibilitatea prezenţei în Dacia a unor hijuticri
autohtoni."'
Cca dintâi 111ărturic arheologică substanţial:1 ~i induhitahii.-t în pri, inţa
a1cst:1rii în spaţiul geto-dacic a mc~lc~ugului prelucrării metalelor prqioasc.
înJclctnicirc artistică prac~icatft de b:1~tina~i. a fost făcut:, în cadrul a~e1:1rii dacice
de la Pecica.judeţul Arad. lntr-o extinsă a~c1.are dacică situa1:1 în punctul topografic
Şanţul Marc s-au iJcntificat ~i cercetai. între alte construqii dacice Jc Jifcritc
mărimi ~i rosturi cconomico-gospodărc~ti ~i un atelier Jc bijutier. Atelierul de
bujuticr a fost distrus Jc un puternic incendiu. însă sub stratul de ccnu~[1 au putut
fi găsite ~i recuperate aproape toate uneltele metalice ale argintarului. Există opt
dălti\c din bronz, avfrnd fiecare un alt tip de tăi~ (dălti\clc au lungimea de circa 710 centimetri ~i diametrul de 0,7-1,2 centimetri, l:tţimea 1[1i~ului fiinJ de 0,5-0.8
centimetri). Se constată o specializare a tipurilor de J[1ltiţc. în funqie de modelajul
părţilor ,.tăietoare". Astfel. trei dintre ele erau special făurite ca piese pentru 1:1icrca
materialului brut, alte două se utilizează pentru perforat orificii circulare. sau dup:1
necesităţi, la efectuarea unor îndoituri rotunde. Celelalte trei dftltiţc erau
concepute pentru îndoirea bucăţilor de metal în a~a fel încât să formc1e unghiuri
drepte.
Un mic patrulater din fier a servit i..:a midi nicovat:, pentru aplatizarea
unor suprafc\c reduse prin b[ttăi succesive cu un ciocan, ~i acesta de mici
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dimensiuni.
Nu lipsesc nici tiparele, sau mai bine spus creuzetele din lut ars. S-au
descoperit trei tipare: unul relativ mare ( lungimea 34 cm, lă\imca 7 ,8 cm), pc ak
cărui faţete există patru locaşuri de turnare din care se ob\ineau prin umplerea
acelor spaţii cu metal fluidizat, următoarele tipuri de lingouri: I. Lungime= 30
cm, lăţime= 2 cm, grosime= 1.5 cm; II. L=29 cm, 1=3 cm, g= 1,5 cm; III. L= 19cm.
l= 1 cm, g=0,8 cm; IV. L=2,9 cm, l= I cm, g=0,6 cm. Celelalte două sunt ceva mai
mici şi puteau forma lingouri de 10,5 cm lungime şi I, 7-2 cm grosime.
Fireşte că pentru a fi turnat în tipare metalul trebuia mai întâi topit. Această
operaţiune se efectua în cinci creuzete, şi ele din lut ars vitrificat, avftnd aspectul
unor trunchiuri de con sunt înalte de 9, 8, 6, 7 şi 5 (două exemplare) centimetri, iar
diametrul gurii măsoară 6, 4. 3,9. 3,6 centimetri (două având d=4 cm), grosimL·a
pereţilor fiind de 0,7 cm. Evident că lucrând cu metale nobile nu erau necesare
creuzete de mare capacitate.
Două mici instrumente de bronz, având înfă\işarea a câte unui crac pentru
praştie, serviseră ca menghine. Braţul lung se introducea într-un butuc din lemn
iar între cele două brate se fixa o vergea subţire din metal cu ajutorul căreia se
realiza strfmgerea materialului ce urma să fie supus prelucrării.
Pentru perforat exista un instrument din bronz avfmd o extn:mitatc ascu\it[1
şi rotundă în secţiune. Aceeaşi utilizare a avut-o şi un alt obiect de bronz. de formi"i
triunghiulară. având un vârf rotund, iar la o altă extremitate un cap ovali:_ .
O altă descoperire arheologică tot pc atf1t de edificatoare în pri,inta
documentfirii în lumea geto-dacică a prezenţei meşterilor argintari cc îşi dcslăşurau
activitatea în ateliare stabile, special amenajate pentru practicarea meseriei de
orfevrier. s-a fricut în localitatea Tăşad, comuna Drăgeşti, jude\til Bihor. Cercetând
o aşezare dacică s-a identificat în perimetrul acesteia o lrn.:uin\ă de tip hordei.
având forma ovală (diametrul mare de 3.2 metri. diametrul mic 2,2 metri) care
avea pe latura nord estică o mică absidă ( 180/70 centimetri). fa\ă de nivelul antic
de călcare bordeiul se adâncea cu circa o jumătate de metru. Pc un suport din
pietre se aflau resturile unei vetre de foc, iar în interiorul absidei şi foarte aproape
de acea vatră era o groapă cvasicirculară, de 40 centimetri adftnL·imt:, care era
aproape umplută cu mangal spart în bucă\i dt: dimensiuni diferite. În partea opusă
absidei, aproape de extremitatea de miazăzi a construcţiei îngropatf1 în sol era
depus un veritabil puchc:t de bijuterii din argint, piese întregi. exemplare în curs
de confecţionare, precum şi bucăti de argint brut (în formf1 de hară cu scqiunc
pătrată).

Descoperirea de la Tăşad s-a dovedit edificatoare pentru rc1.oh arca
controverselor ştiinţifici: pc !ema autohtonismului confecţionării podoabelor din
argint în Dacia preromană. ln componen\a tezaurului aflat în interiorul unui atelier de prelucrat metalul. dovada fiind vatra de foc şi groapa cu mangal. descifrfun
o scrie de fabricaţie completă: materia primă reprezentată prin hara de argint.
apoi produsul semifabricat ilustrat printr-o bară de argint îndoită şi aplatitată. şi
în fine. produse aproape terminate const,înd din mai multe fibule cu nodo1.it[1~i pc
arc (2 exemplare) şi un colan întreg. gata de a fi purtat în jurul gf1tului. Elementul
arheologic cel mai edificator îl constituie segmentul de harf1 din argint aflat in
lucru, fiind veriga de legătură dintre materia primă în formă de hară şi produsele
semifinite şi finite. Un astfel de detaliu nu s-a mai întâlnit în cadrul altor descoperiri
arheologice de factură dacică. i:
Cercetările arheologice din ultimul deceniu au îmbogă\it repertoriul
ustensilelor ce erau utilizate pentru confecţionarea de piese de podoahă din
metale preţioase. Un astfel de obiect, realizat din bronz, s-a găsit în cadrul
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aşezării dacice de la Ar<leu. comuna Balşa, ju<letul Hunedoara. Este vorba <le
o mică nicovală de aspect circul-ar, înaltă <le cica 4,5 centimetri. în greutate de
200 de grame, purtând în portiunea superioară o teşitură rezultată dintr-o
îndelungată batere cu ciocanul a felurite corpuri metalice c.1re au fost aşezate
pe nicovală.'-' Alte nicovale de dimensiuni reduse, confeqionate din fier. care
pc lfingă corpul propriu-zis şi partea activă pc a cărei „spinare" se efectua
pnx:esul lucrativ mai erau prevăzute cu un cui prin al cărui intermediu se fixau
în trunchiuri <le lemn. Două exemplare din acest tip <le nicovale în forma literei
majuscul T. înalte <le 21 şi respectiv 21,6 centimetri s-au recuperat <lin nivelul
arheologic <le la Grădiştea Muncelului, iar alte trei exemplare înalte între limitele
dimensiunilor de 5,2 - X.6 centimetri provin <lin cunoscuta aşezare fortificatr,
dacică <le pc vârful Piatra Craivii, judetul Alba (acestea din urmă au corpul în
patru muchii şi se termină în partea superioară printr-un capf1t pătrat sau
dreptunghiular. 1~
Cf1t priveşte dăltitele, de genul celor provenite din atelierul de bijutier de la
Pecica, s-au mai identificat şi recuperat la Cozia. comuna Cârjiti. judetul
Hunedoara, Poiana. comuna Nicoreşti, judetul Galaţi şi Ocniţa, judeţul Vfllcea. 1'
Nu mai puţin importante în atestarea practicării în Dacia a prelucrfirii artistice
a metalelor preţioase, ni se parc şi descoperirea de lingouri de argint provenit din
topirea unor monede ce erau ieşite din uzul pietii acelor timpurii('. cel mai
concludent exemplu fiind tezaurul monetar de la Stăncuta, judeţul Brăila. fond
numismatic în a cărui componentă există lingouri din argint provenit din topirea
mai multor monede. 17
Aşadar. în temeiul celor arătate se poate conchide că în stadiul de acum a
cercetărilor privind cunoaşterea civilizaţiei şi culturii materiale a daco-geţilor
practicarea meşteşugului-artă al prelucrării artistice a metalelor nobik. de
prcdileqie a argintului apare ca o realitate în afara oricărui dubiu. De altfel ar fi de
mirare cum în spaţiul Daciei preromane au apărut tezaure, mai consistente. sau cu
un numfll' relativ restrfms de bijuterii. în nu mai puţin de 150 de puncte
topografice.
Datorită faptului că în ultima \'rcme n-a mai apărut nici o lucrare de
specialitate în care să fie consemnate datele cc îmbogăţesc cu înd, JO de descoperiri
vechiul repc11oriu publicat de noi în anul 1976. considerăm utilă pentru cei intcresati
in!'>erarca ltx:alităţilor cu obiecte de podoabă dacice din argint: I) Agârbiciu. 2)
Aiud. J) Alba Iulia. 4) Angheluş. 5) Apold. 6) Ardeu. 7) Arpaş; X) /Jaml. 9)
Bălăncşti. I 0) Bănita. 11) Bfirca. 12) Bâzdâna. 13) Beia. 14) Bckcscsaba ( Ungaria).
15) Bcrnadea. 16) Bistriţa. 17) Bobâlna. IX) Bogata. 19) Bradu. 20) Braşov. 21)
C.dea Mare. 22) Călineşti. 23) Căpâlna. 24) Cărpiniş. 25) Căţelu Nou. 26)
Cfmdcşti. 27) Cfirlomrmeşti. 28) Cheţel. 29) Cerbăl. 30) Cetatea de Baltă. J I)
Cetăţeni. 32) Chipereşti. J3) Chirnogi ..~4) Chitid. 35) Ciolăneşti. 36) Clipiceşti.
37) Coada Malului. 3X) Cojocna. 39) Coldău. 40) Colţcşti. 41) Costeşti. 42)
Covasna. 43) Crăciuncl. 44) Cuciulata. 45) Cucuteni. 46) Cugir. 47) D.irmăneşti.
4X) Dârlos. 49) Dealul Piscului. 50) Dema de Sus. 51) Dersca. 52) Denia. 5J)
Divici. 54) Drăgăneşti. 55) Drăuşeni. 56) Dupuş. 57) l:pureni. 5X) făget. :'i9)
Fântânele. 60) Feldioara. hi) Fundeni. 62) Ghelni\a. 6:\) Gherla. M) Gura Yr1ii.
6:'i) Gră<listea. 66) H.irman. 67) Herăstrău. 6X) Hetiur. 69)Hunedoara. 70) /nuri.
71) Întors~ra. 72) Izvoru h·umos. 73) Kovin (Vojvmlina). 74) /.icuriciu. 75) l.upu.
76) M.trca. 77) Mediaş. 7X) Mirşid. 79) Moigrad. X0) Morc~ti. XI) Moroda. ~2J
Moţr1ţei. X3) Nădăştic. 84) CA.:niţa. 85) Oradea (anul IX25). Xh) Oradea (a. 197.l).
87) Oradea (a. 1970). XX) Oră::;tic. 89) Orţişoara de Sus. 90) Oporelu. 91) Rinei.
92) Pecica. 93) Pcteni. 94) Craiva .... Piatra ... 95) Piatra Neamţ. 96) Piatra
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Roşie. 97) Poiana (judctul Galaţi). 98) Poiana (judeţul Olt). 99) Polovragi.
100) Popeşti. 101) Poşaga. l02) Ra<lovanu. 103) Răchiş. l04) Rădtău. 105)
Rămasa. 106) Rem::;. 107) Remetea Marc. 108) Rodu. 109) Rothav. 110)
Salcia. 111) Săcălăsău Nou. 112) Săliştea. 113) Sărăcsău. 114) Sărmăşag. 115)
Săsciori. 116) Sâncrăieni. 117) Sânger. 118) Sângeorgiu Trascău. 119) Sencreuş.
120) Sighişoara. 121) Slimnic. 122) Socu. 123) Someşu Cald. 124) Sprâncenata.
125) Stănrnţa. 126) Stupini. 127) Surcea.128) Sre<li::;te (Vojvodina). 129) ~Slteş.
130) Şeica Mică. Dl) Şeitin. 132) Şiman<l. 133) Şimleu Silvaniei. 134) ntşa<l.
135) Tfintava. 136) Târgu Mureş. 137) Tftrpcşti. IJ8) Târnova. 139) Tckja
(Vojvo<lina). 140) Tili:_;ca. 141) Tinosu. 142) Turburea. 143) Viti<lei. 144) Vălenii
de Munte. 145) Vălişoara. 146) Vedea. 147) Vinţu de Jos. 148) Virtiş. 149)
Zimnicea+ trei localităţi neidentificate din Transilvania din care provin obiecte
dacice din argint păstrate la Muzeul de Istoria Artei din capitala Austriei + un

tezaur de la Bare (Jugoslavia).

NOTE
l).:,pre to.aurul J.: la Săli)tt'a (fos1[1 Cioara). juJetul al ha ve1.i: Va,ik P~nan.{icri<·,11edi\1a 1111u,1.
Bunire)li 1982), p. 299-300: I .i\·iu M,1rghi1a11. T,:,1,wrul de podoilht' d,,â<'<' d/11 ,11-p1111 de Iii .\',i//,,1<·;1
rti,,r Ci,wm.jud Alh,li. în SCHA. nr. 20/2.1969, p. 313-327: RaJu Flor.:,n1. 11111 \11cka. fr/,1//f'l'
rm11.,1/la11<·. Burnre)ti. 1979. p. l(i-20
'' I) Pope,cu. Ol?Jcr., de• piirurc•. p.200: MĂRGIIITAN. Ta:111rc:. p. 52
"' CĂRPINIŞ - Dorin Popc,cu. Tc.•,1,wrc· de ,1rpi11r diiâcc: (li). B.M.I.. XLI. I. 1972. p.7. fig. 7-l:
GHELINŢA - Dorin Pope,ni. op. âr„ p.7. fig. 75.
1
' Ivan Vcnedikov. TodorGhcra,imov. TmJ.ii.1cotoiLl,u.,r10. nr. 201 Sofia. 197.t
'R. Florescu, I. Micka. op. cit.,p.2-l
' Dorin Popescu. Tc'/,lllft' de ilf'...Uim d,1ân·. I )I 11. în B11lc'ti1111I 1\ilo1111111,·11rdor !stoncc. nr. -l0/-L 1'>71.
p. 19-32 )i nr. 41 /I. 1972. p. 5-22. Facem lrimilen:.i dom la aceslt' ultillle dou;"1 Jllal.:riak dar lllt'n\io11;1111
că D. Pope,rn a avui un m1111;ir mai Jllare de con1rihutii puhlicale în rt:\'l,IL' de ,pt·cialilalc' api1ru1.: pL'
Jurnla a circa pairu decenii. luLT;1ri deu,ehil ck \aloroa,e ~liintific·.
'Kurt Horcdt. Dic: DaJ.ischc'll Si/herli111de. în /J,1n;1. !1-.S„ XVIII. 197.l. p. 127-167. Enumer;, in
repertoriu 111 ptnll'le.
' P,iulovll', bt\ ,in. D.ici,,i J.dc:ri h,1r;ino11,J/,1 t', ,1/ ll!fJ'//c'I <'/c'{/ .. d.iJ. ·· c'/ti.,tJ.i11ncJ. t..c!nl,',c. Clu.1.
19-i-i.
'• P,itek Elis,ihe1h . .-IL upy11,•1·c:/c{( .. c/;iJ. "c,11isrJ.i11nd nitlkii11i J.,1pcwl,ttil1; în .·IW11111i1.1s l/1111pitrirn.
ll.194K.p. lX0)iurm.)JÎnA.ll..lll.19-l9.p.U.l)JUrlll .
.. Har111at1a J.inos. Swclic., o(thc• S,117/Jilti,1/J.\. în ,\,f;1py,1r-phrrip r.1mJ/111,i11J oJ.. BudapL',I. nr. X X X. 1952.
p. 87 )i urm.
'N,imlor F.:1ich. Archilc'olo_l!i.,t·he Bcitr,ip,· Lur {it·schic/11<·d,•r.\it/'llli1ti.,ch-di1J.i.,,·hc11 Hc,1ch1111_!!,'II. in
Acra Arch,1,•olopicil .·kildc:111i,1c: Sâ,'Wil<' lf1111_u,1ric,1,·. Budape,1. nr. III. 195.l. p. 127 ~1 urm.
·• P1e,J inedi1:1.
0
' Zoli.în Szekely. Cowrinu{ii la culwm daci/or,i1 ,·pocii ti,·r1J/u1~ M i.:rrnrc•a Ciuc. I'J:-4. p. 5 )I urm.:
Radu Flore,cu. Art;1d,1cilor. Bucur.:~11. IW,X. p. 4(,-47.
" Iun Hora\iu Cri~an. Zirid,11',I. Araci. 1978. p. K4-K')
":\icolae Chidio~an. nm1rih11/ii l,1 problcma oripi11iip,1<lo,1hdord,1cicc dc;1rpiw d/11 ,p,1(/111 ,·,11pi1toc/;11111/,1;111. în rris1;1. VII. 1977. p.27 )i urm.
·
,., Liviu Mi'1rghi1an. Tc.•,1;111rt'c/c:,11:ui111daâcc·. Bucur.:~li, 1'>76. p. 17-IK.
"Ioan (ioldanu. Eugen laro,lavschi. c/1 iliLil{iil li<'rului la diiâ. Cluj-l'ăapoca. 1'>79. p.'Jh ~i urm.
"Rodica Tanpu. ,\ile,,·re,rnpurilc /;I pl'lo-di!ci, Bunirq1i. 1972. p.21.
'" Constalll 111 Preda, Pm1c111c:11(,1 ;1rpi11flll11i clin r,•,1,111n·I,· cle ilrpim ch1cicc. în SCIYA. VIII. 1-4. l'J:-7.
p. I IJ-122 ~i în Swdii ,,i Cercet;iri N11111i.,111,11icc:. li. 195X. p. 239-249.
,- Rodica Tan\ău. op. cir„ p.19.
1
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EIN KUNSTHANDWERK AUS DEM VORROMISCHEN DAKIEN
DAS AUSSCHLIESSLICH DURCH ARCHĂOLOGISCHE
ENTDECKUNGEN BEKANNT IST - DIE SILBERSCHMIEDEREI
(Zusammcnfassung)
Die vorliegcnde Arbeit bringt einc Neuwcrtung der Problematik dcr
dakischen Gol<lschmie<lerci im Kontext dcr antikcn Handwcrkc.
Es wcr<lcn i.iber 150 topographische Punktc erw~ihnt in dcren Niihc zunillig,
o<ler <lurch systematische Forschungen, Horte o<ler Einzclsti.ickc gcfun<lcn wunkn.
Es han<lclt sich um Silbcrsti.icke <lie in <len letzten 170 .lahrcn cnt<leckt wur<lcn.
Es werden <lie Intcrpretationen von Dorin Popescu, Kurt Hore<lt. Ra<lu
Florescu un<l Ion Horatiu Crisan wie<ler aufgcgriffcn. Glcich1,citig wcrdcn <lie
Mcinungen auslăn<lischer Forscher, wie Paulovics Istvan, Patck Elisabcth o<lcr
Nan<lor Fetich, wi<lerspro<licr. Abschliessen<l wir<l eine Fun<llistc des auf <lcm
Gebictc Rumănicns ent<lcckten <lakischen Silbcrschmuckes vorgestcllt vclchc
<lic Existenz <lieses Handwerkcs im vorriimischen Dakicn be1.engen.
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DIVINITĂŢI ADORATE ÎN DACIA PREROMANĂ
OGLINDITE ÎN INTERPRETAT/O ROMANA
LIVIU MĂRGHITAN
În intervalul 16-18 martie 1995 a avut loc în Portugalia, la Sintra, sesiunea ~tiinţifică
„Al II-iea Colocviu de Epigrafie Greacă şi Latină". Tematica acestui forum european al
epigrafiei a fost fenomenul socio-cultural cunoscut sub denumirea de interprefiltio rom,ma prin a
cărui intermediu s-a făcut tranzi\ia de la credinţele în divinită\i locale la adorarea zeită\ilor specifice
lumii greco-romane.
Organizat de către Asociaţia lnterna\ională de Epigrafie Greacă şi Latinf1 (cu sediul la Paris
şi Roma) şi de către Muzeul Naţional al Portugaliei şi al Comisiei Na\ionale <fr Arheologie din
Portugalia (cu largul concurs al Primăriei - Cameni Municipal şi al lnstitului de Arheologie din
staţiunea climaterică Sintra) colocviul a avut o consistentă participare. S-au prczelllat 35 de wmunicări
susţinute de renumiţi epigrafişti din Portugalia. Italia, Spania. Germania. Franţa. Finlanda. Din
România. a fost o singură contribuţie. cea în,erată în filele de mai jos.
internaţională

Împăratul Marcus Ulpius Traianus (98-117 d. Chr) purtând două războaie
la care a fost nevoit să ia el însuşi parte (I O1-102; 105-106 ), cu mari eforturi
militare i-a înfrânt pe daci. 1 Ca urmare, pe la finele verii anului I06 a fost constituită
pe cea mai fertilă şi cuprinzătoare parte a fostului regat al lui Decebal Provincia
Imperială Dacia. ~ ,,Dacia traiană" a fost ab initioconcepută ca o foarte importantă
punte strategică a Romei la nordul Dunării de Jos, în cununa Carpaţilor, cu un
rol economic nu mai putin important datorită bogatelor filoane de aur şi argint
din Carpaţii vestici (Muntii Apuseni).
Noua provincie organizată după strictele criterii pragmatice ale colonizărilor
romane, în prezenta lui optimus princeps, care a rămas pe teritoriul dacilor
circa 11 luni după ce ostilităţile încetaseră, fapt fără precedent în comportamentul
împăratilor romani de până la Traian. De îndată după înfrângerea adversarilor
imperatorii nu mai zăboveau în noile teritorii cucerite ci se întorceau grabnic la
Roma spre a serba cu fastul cuvenit triumful în Forul Romei.
Stăpânirea romană în Dacia a durat 165 de ani, lăsând în urma sa un mare
număr de vestigii arheologice, iar pe plan etnic local a contribuit hotărâtor, prin
romanizarea covârşitoarei majorităti a dacilor, la aparitia pe harta europeană a
unui popor vorbitor de limbă latină şi de credinţă creştină, natiune care vieţuieşte
de aproape două milenii la miazănoapte de Dunărea Carpatică, poporul român.'
Conştient de originea sa latină, acest popor a manifestat de timpuriu interes
ştiinţific pentru cunoaşterea cât mai aprofundată a vestigiilor arheologice de factură
romană. Cercetarea vestigiilor antice romane a debutat în România în urmă cu
mai bine de un secol şi jumătate. In acel interval de timp, relativ îndelungat, au
fost identificate în teren nu mai putin de 12 centre urbane cu rang de colonia sau
municipia, constatându-se o progresivă urbanizare (un oraş în vremea lui Traian,
3 oraşe sub domnia lui Hadrian, 5-6 oraşe în anii domniei lui Marcus Aurelius, şi
în fine, 12 centre urbane în timpul lui Septimius Severus~ ). La aceasta se adaugă
circa două sute de aşezări de tipul viei sau pagi; precum şi aproximativ 150 de
gospodării izolate de-sine-stătătoare, aşa-numitele vil/a rustici.I. 5
Din territorium-ul localităţilor antice de epocă romană şi din necropolele
aşezărilor au fost recuperate monumente epigrafice de diferite tipuri, însumând
67
https://biblioteca-digitala.ro

cca 2000 de exemplare \ inscrip\ii latineşti ce se păstreazr1 în valoroase coleqii
muzeale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Drobeta-Turnu-Severin, Alba Iulia, Deva,
Lugoj, Timişoara, Caransebeş, Turda, Aiud, etc. Selectate în funqic de tematica
continutului aceste epigrafe se înscriu în următoarea ordine procentuală pc grupe:
40% tituli sepu/crales, 30% titu/i s;icli, 15% fituii imperatorum şi în final, 15%
grupajul titulipublicum portorii, tituli oricnt;J/iqi i11strume11/um.
De îndată ce a debutat ştiin\a descifrării acestui gen de izvoare scrise şi s-a
trecut la clasificarea inscriptiilor romane din Dacia traianr, a reieşit amănuntul că
într-o provincie ocupată pe calea armată, în cadrul căreia la un anume moment
istoric îşi aveau sediul nu mai pu\in de patru legiuni. pe lângă care mai erau cantoane
şi încă câteva zeci de formatiuni militare auxiliare - cohorte.,, alac' nu era
preponderent grupul de texte epigrafice în al căror conţinut se aduceau omagii
diverşilor împăraţi şi casei imperiale romane. respectiv modului inscripţiilor din
categoria fituii imperntorum. Aşa cum se poale vedea din procentajul mai sus
consemnat, pe primul loc se ană monumentele funerare particulare (indivi~uale).
iar locul secunde detinut de inscripţiilor dedicate divinită\iic ( titulisacn). In acea
fază de la începutul secolului nostru, anomalia epigrafică a fost constată ca o reali tale
dar nu s-a putut formula o explica\ie a acestui fapt oarecum ciudat.
Lucrurile au început să se limpezească pe măsur[1 cc arheologii au adus la
iveală urme de existenţă materială care puneau în evi<lenţă faptul că în viaţa
economică a Daciei romane un rol apreciabil l-a avut elementul etnic local de
origine dacică, infiimându-se teoria potrivit căreia învingătorii romani au dislocat
de pe întregul cuprins al noii provincii nord-Junărene absolut toată populaţia dacic:,
surprinsă în acel spaţiu în vara anului 106. d. Chr. Odată dovedită în mod concret
prezenţa şi continuitatea populaţiei dacice în provincia imperială Dacia. prcrnm
şi participarea acesteia la activitf1\ilc de natură economică şi implicit la viaţa
culturală specifică lumii romane', prezenţa unui num[ir apreciabil <le inscripţii
Jedicate divinităţilor nu mai reprezintă o surpriză.
Investigaţiile privind cunoaşterea religiei dacilor <lin timpul organiz:1rii lor
statele ale cărei baze au fost puse de către regele Burehista, pc la anul XO î. Chr. '.
au conchis că şi dacii, asemenea celorlalte popoare antice europene. au fost
politeişti.

Marele grupaj de sanctuare de diferite aspecte geometrice ( pătrat.
dreptunghiular şi circular) de la SarmiLegeflls;_1 Rcgid". obiectiv antic situat în
partea de sud a Transilvaniei, a ple<lat în mod concret şi hotărâtor în admiterea
ideii că şi dacii erau dominaţi spiritual de o suită întreagă de divinităţi având
fiecare un rol bine stabilit. Aşa numitul monoteism al dacilor, teorie cc rusesc
emisă la începutul secolului nostru s-a dovedit imposibil de sus\inul prin dmczi
arheologice.
Izvoarele literare antice consemnaseră )i ele acest aspect de cult din lumea
dacilor. menţionându-l ca zeu suprem pe Zalmox1\ 11 , iar ca zeu al răzhoiului şi
vitejiei ostăşeşti pe Gebdeiz1\ 1~. Nu lipseşte nici Jivinitatea feminină. ale cărei
atribute sunt corelate de protecţia vielă\ilor din pădurile care sunt atf1t <le numeroase
în masivul Carpaţilor, şi anume divinitatea denumită Bc11(fo· 1 ;_
Relativ de curând ( 1979) s-a descoperit în Romfmia un tc1.aur <le ohicclc
artistice confeqionate din argint, obiecte cc se parc că erau utili1.atc în cadrul unor
practici de cult 14 • Deoarece procesul tehnic <le restaurare a acelor piese a Jurat
foarte mult, descoperirea nu a putut fi încă pc deplin valorificată ştiintific. Ahia
de curând cercetătorii au la dispozitie piesele restaurate ale tezaurului de la
Lupu, judeţul Alba.
Există în cadrul acestui lot de plăcute figurative două exemplare cc conţin
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imagini similare, ~i anume câte un vultur care line în ghiare un ~arpe. Este
imaginea unui zeu care :-.tăpfmt~tc atflt spatiul ceresc dt ~i aria păm,întcană.
Acesta nu poate fi altul dcdt Zalmoxis''. stăpfmitorul cerului ~i al pf,mfmtului.
Dar. atributele puterii urano-chtoniene a zeului suprem al dacilor se aseamănă
pflnă la confundare cu atributele lui Zcus, în crcdinta vechilor eleni, ~i respectiv
Juppiter, în religia romanilor.
Cca de-a doua imagine pc care o supunem atentiei înfăti!;iează un călărct.
înannat. care ridică spre cer mflna avflnd palma deschisă, ca pentru un salut adresat
Marelui stf,pfln al cerului. Cu certitudine cr, repre1,cntarca figurativă îl înfăţi~e,vă
pe Gcbclt:1/1\. Această imagine SL' poate confunda cu acea sugerată de către poetul
latin Vcirgilius, în Ei1cida. III, >.5. strofă în care îl evocă pc Man Gmdil'lls
Imaginea teqă constă dintr-o fiintii feminină. somptuos învcşmfmtată. lfmgf,
care :-.unt înfăţi~atc dour, animale. cc nu pot fi atribuite unui anume regn. Zeiţa î~i
ţinc mf,inilc, cu palmele desfăcute, ocrotitor deasupra celor dour, vietăţi de la
picioarele sale. Şi în acest caz corelaţia Bendis-Artemi:-.-Diana ni se parc că nu
mai poate fi pu:-.ă sub nici un semn de întrebare.
A!;iadar, între religia dacilor acea a lumii greco-romane au existat similitudini
care merg pflnă la confundare a atributelor diverselor zeit[1ţi masculine ~i feminine. fapt cc a favorizat tran1.iţia dupf, cucerire roman:, la divinităţile pantheonului
latin.
Se poate deci conchide că num[1rul ridicat al inscripţiilor cu caracter sacru
din provincia Dacia e o reflectare a unei masive ~i relativ rapide treceri a
autohtonilor daci spre credinţele romane. în religia dacilor cxistflnd. a!;ia cum
am precizat, multe afinităţi cu religia oficialft romană". Aceste similitudini de
credinţe au contribuit într-o măsură hotărâtoare la acea de-a dreptul incredibilă
romanizare a dacilor în mai putin de două sute de ani, proces social şi lingvi:-.tic
de o extremă complexitate în desfă~urarca sa. Evident că rolul religiei în suita
fenomenelor romanizării nu a fmt deloc de neglijat. Este ~tiut di în existenta
popoarelor din a~a-numitul biirbilricum rolul credinţelor ancc:-.tralc era de-a
dreptul incomensurabil 1" Cum între religia dacilor ~i cca romană s-au :-.urprins
~tiinţific atât de multe tangenţe, a~a cum o atest[, concret imaginile pret'.cntate
din tezaurul de la Lupu, prin fenomenul numit a:-.tăzi de noi i11te1pretiltio 1w1w11il
s-a înfăptuit simbioza daco-romană din care a rezultat poporul român. unica
naţiune a cărei limbă e structurată gramatical pe limba latină din aria sud-est
curopean[t.
1
''.

1

•

NOTE
' Dio C:assius. Istorii/ rom,111,I. canea 67. cap. 6-1 O (cf. Stiltiu.,. I. I. 79-XI. lon.Janes. Gr:tirn. XIII.
76-77 ): Nicolae Iorga, Hi,·wirr: c/,•s Ro11111,111i,· r:t fii Ro111,111ite Orir:ntilk, tom. I. pars. 2. Bucarc:,t. 1937:.
f,toriil Rom;i11iei. I. Bucure~li. 1960. p. 300-316: Rac.lu Vulpe, Co/1111111a lui Tm1;111 11101111111r:m iii
,•111o!!e11r:zc·i rom,ini!or. Bucure~ti. 19XX: Hac.Jrian Daicoviciu. Un E,1,u/0111,kpemlemc 11,1 D.iâ.i r:xi,1Ji1
h;f :!050 ;mos. in .. Di,,rio ele 11mic1;1.,. Lisboa, 14 x 1980. p. 19-20.
' Mihail Macrea. Viilf,I în D,1â;1 ro111;111,'i. Bucure~ti. 1969. p. 22-60: Hac.Jrian Daicoviciu. Lil
co/011izz;1Lio11e e fii ti111Lio11,· ddlil cin;[ 11e//;1 ro111;111izzaLio11e de//;1 Ducii!. 111 •• L· Adriatica tra
Mec.Jiteraneo e Penisola Balcanica nelrantichita ... Taranto, 1983. p. 205-220: Liviu Mărghitan, Billlillu!
În /11111in.1 ;1rheologiâ li. Timi~oara, 1980; Nicolae Branga, Urb,111i.mwl D,1âr:i m111;111r:. Timi~oara,
1980.

'Gheorghe I. Briitianu, line enigme et 1111 mimdr: historique: le peup!e ro11111ili11. Bul·are,t, 1942 ( 2,-,,,.
edition): Constantin Daicoviciu. Emile Conc.Jurachi, Ro1111w11ie, Geneve-Paris-Munich. 1972, p. 127-
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158 (collection „Archaeologia Mundi); Alain Ruze. Ces liltins des C1rpiltes, Bane-Francfort s.
Main-New York-Paris, 1989, p. 11-19. 37-42, 89-94.
• Dumitru Tudor, Oraşe. târguri şi .rnte din Dacii/ romilmT, Bucureşti, 1968; Constantin Daicoviciu.
Developement urbain _et roma11i.rntion dans /;1 provincie de Dacie. în Cemenilr muze,1/ oride,111.
Oradea, 1972, 153-160.
5 Liviu Mărghitan, Cercetări arheologice pe vatra omşului Dev.1, Deva, 1971; Victor Henrich Baurnan.
Ferma romană În Dobrogea. Tulcea, 1983; Ioan Mitrofan, Vill,1e rustirne 1Î1 D,1ciil Superim1rii. I. în
Acta MN, X, 1973, p. 127-150 et II, în XI, 1974, p. 41-59.
• Jnscriptiones Daciae Romanae(Collegit, commentariis indicibusque instruxit, Dacorornanice wrtit Ioannes I. Russu)."I, Bucureşti, 1975; II, Bucureşti, 1977 (Collegerunt, Dacorumanice wrterunt.
comentariis indicibusque instruxerunt Gregorius Florescu et Constantin C. Petolescu); III/I (loannes
I. Russu adsumptis in operis societatem Milena Dusanic (Jugoslavia). Nicolae Gudea. Volkero
Wollmann); 111/2; 111/3, Bucureşti, 1984.
' Nicolae Gostar, L 'armee romaine dans Ies guerres d,1ces de Tmj,,n (I OI-l 02. I 05- I06/. IÎ1 Dacia. 23.
/979. p. /15-123; Andrei Aricescu, Armata i'n Dobrogei/ rom,11uT, Bucureşti. 1977; Liviu Mărghitan.
Les systeme.1· de fortificatione daces et romai11es dans la val/ee du Milrism. în Zirid,11·,1. 13. 1981. p.
117-122.
8 Dumitru Protase, Problema contirwifiTfii în Dacia i'11 luminii arheologiei şi 11umismatiâi, Bucure~ti.
1966; idem, Der Forschungsstand zur Konti11uitiit der bodensriindigen Bevi;/keru11g im Rcimi.,che11
Dazien (2-3 fh.). in ANRW, II, 6, Berlin. Nev-York. 1977, p. 990-1015; Constantin Daicoviciu.
Dacica, Cluj, 1969. p. 421-437. 44-558; Judita Winkler. le proce.rns ele /;1 ro111,111i.rnrio11 J la lumic!re
des monuments epigraphiques er Ku!pruraux des ;1gg/0111emtio11s rumle.~ de /,1 provi11ce de Dilâ<'. in
,.SCIVA", 25/4, 1974, p. 497-515; Silviu Sanie, Cfrilizafiil romiln.T /,1 esr ele Cmpiifi ,,·i ro11w11i1a1ea pe
teritoriul Moldovei, laşi, 198 I.
9
Ion Horatiu Crişan. Burebista şi epuc;i sa. Bucureşti. 1977.
10
Ptolemeu, Geographia, III, 8, 4; Constantin Daicoviciu. Hadrian Daicoviciu, S,1m11Legefll.-.1. ('N,i[ile
şi ;işezările din Munfii Orăştiei, Bucureşti. 1962 (recenze par Marcel Renardin „Latomus". tom 22.
fasc.2, p. 389-390); Hadrian Daicoviciu, D,1ci,1 de /;1 Burebist,1 /;1 cucerirea rom,mâ. Bucure~ti. 1972.
11
Herodot, Istorii, IV, 95. 20, 25, 30. 35. IV, 96, 40; Diodorus Siculus, Bib/iotheci/ hiswric,1, I. 94. 2;
Apuleius, Apologia, 26; Porfyrios, Vit,1 Pitagome, 14; Strabon. Geographia. VII. 3. 5; Vasile P,îrvan.
Getirn. Bucureşti, 1926. p. 157-161. 171. 264,521, 639; Ion I Russu, Li! religio11 des Geto-Daces. in
Anuarul lnstiwwlui de Studii Cf.1sice. Cluj. 1944-1948. p. 61-139.
I) Herodot, op. cit., IV, 94. 5; Constantin Daicoviciu. Herodot ,,i pretinsul 111011otei.1111 iii diicilor. în
Apulum, 11, 1943-1945, p. 90-94; idem, Dilcic,1. p. 18-21; Ion I. Russu. op. cit., în A11ui1ru/ /11.11iwwlui
deStudiiC/asice, 5, p. 103-112.
'-' Herodot. op. cit., IV, 33, V, 7; Real-Encyc/opiidieder KJ;1ssi.1·chen Altertum.rni,se.,dwfi( her,g. von
A. Pauly, G. Wissowa, W. Kroll. K. Ziegler etc.). Stuttgart, I. 1893, sq4 .. p. 269-271; Hadrian
Daicoviciu. Bendi.r, în Diqionilrde isliOrie vechei! Rmlliîniei. Bucureşti. 1976, p. 87; Mihai Bărbuk,cu.
Au sujet du culte de la deesse Benc/is chez Ies Dilco-Gc!tes, in A etil MN. V 111. 1971. p. 91-103;
Constantin Preda, Bendis. în Encic/opecl,;1 ,1rheo/ogiei şi isroriei vechi ii Rom,îniei. Bucure)ti. 1994. p .
. 174.
" Go/dhelm. Schwert und Si/berschiitLe. Reichtiimer ,ws 6000 li1hre11 rum,inisher \ler,_!!,111,!.!<'llhl'ir.
(Katalog), Frankfurt am Main, 1994. p. 180- 181, nr. 61 ( Lucia Marinescu); Ioan Glodariu. Va,ile
Moga, Tezaurul dacic de la lupu. în Ephemeris Nilp<x·ensis, IV. 1994. p. 33-48.
15
Ibidem, p. 47 şi notele nr. 41-44.
'

0

Ibidem.

"Radu Florescu, Bendis, în Diltionilrencic/opedicdeilrtii veche,, R01mîniei, Bucure~ti. 1980. p. 58;
idem, Diana, p. 133-134; Gabriela Bordenache, Scu/ture greche e rorllime de/ Museo Ni!Limwle c/i
Bucarest, 1969, p. 64-69 (Diana).
•• Mihai Bărbulescu, op. cit., p. 100-103.
19
Dumitru Protase, Riturile funerare la dilci şi di1co-roma11i. (resume: Les rites timeraire., chez Ies
daces et Ies daco-roman ies), Bucureşti, 1971. p. 183-214; Dan Gheorghe Teodor. Rmllimil,lfeil c,llfMfodunăreană ,1·i Bizanţul, laşi, 1981 ; Mi hai Gramatopol. Art;T şi ilrheologie diicic;T ,~i rom;m,T. Bucure~t i.
1982, p. 33-95.
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GOTTHEITEN DIE IM VORROMISCHEN DAKIEN
ANGEBETET WURbEN UND IHRE WIDERSPIEGELUNG
IN DER INTERPRETAT/O ROMANA
(Zusammenfassung)

Die Mitteilung wurde innerhalb des „II. Internationalen Kolloquiums fiir
Griechische und Rdmische Epigraphie" ( 16.-18. Mărz 1995, Sintra, Spanien)
vorgestellt. Der Autor unterstreicht die Ausmasse der Romanisierung der ri)mischen
Provinz Dacia . Die Existenz der interpretatio romana wird anhand folgender
Argumente angenommen: im Hort von Lupu (Kr. Alba) ist auf cinem
Silberplăttchen die Darstellung eines Adlers mit einer Schlange im Schnabel zu
erkennen. dabei kann es sich nur um eine Darstellung des Zalmoxis handeln, dcm
Herren der Erde und des Himmels; auf einem anderen Plăttchen ist ein bewaffneter
Rittcr zu sehen der einen Arm mit geMfneter Hand zum Himmel erhebt, es handelt
sich hierbei sicherlich um eine Darstellung von Gebeleizis; auf einem anderen
Plăttchen ist eine weiblichc Figur dargestellt die zwei Tiere hi.itet, in diesem Falie
handelt cs sich um Bendis.
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CĂRĂMIZI ROMANE ŞTAMPILATE DESCOPERITE LA

CLADOVA (JUD. ARAD)
PETER HUGEL
Pentru epoca romană valea inferioară a Mure~ului I fost discutată în
istoriografia noastră mai ales în contextul desfă~urării granitei de vest a provinciei'
sau în legf1tură cu sistemul de drumuri din Dacia romană'. De-a lungul timpului
puţinele date din teren-1. asociate cu laconicele informaţii oferite de autorii antici',
au fost comhinate în mai toate variantele cu putintă. Impulsul necesar avansării
cercetării îl poate constitui, la ora actuală. doar sporirea volumului de informaţii
provenite din săp[1turi arheologice riguroase. Folosirea unor mijloace de cercetare
moderne - .aerofotografia. prospeqiunea elcctromagnetid1 - se impune cu
necesitate. lntr-o primă etapă ne propunem puhlicarea unor materiale romane
provenite din s[1pături arlH:ologice mai vechi sau mai noi. din pericgheze ~i
descoperiri accidentale. materiale r:1111ase. din diverse motive. nepuhlicate.

***

lnccpfmd cu anul 1975 cecct:1rile arheologice de la Cladova au adus în
atentia speciali~tilor un sit de o complexitate dcosehit[1. Urmele de locuire de
pe Dealul Cetf1ţii (sau Dealul Carierei). situat la întretăierea văilor Cladovei ~i
a Mure~ului (la N de aceasta), în hotarul dintre comuna Păuli~ ~i ora~ul Lipova
(Radna). acoperă mai multe epoci istorice pornind din paleoliticul mijlociu ~i
pfrnă în evul mediu. Cele mai semnificative dale privesc paleoliticul. perioada
de trecere spre epoca bronzului. prima vârstă a fierului, civilizatia dacică ~i. în
final. evul mediu. AcestCfl au fost tratate prioritar în ceea cc s-a publicat p,înă
acuma despre acest sit''. ln trecere se amintcstc si descoperirea unor C:1rămizi
romane. uncie ~tampilate. în partea centraÎ - ~udică a promontoriului-. În
campaniile 1994 - 1995 în accea~i zonă au apărut, în context stratigrafic clar.
alte căr[1111izi cu ~tampila unor unităţi militare romane'.
I. Cinimi.â cu ,\liimpi/a lcpiunii XIII Gcmina
I. I. Tipul LEGI0 XIII GENINA
I. I. a. Cinimid,ifragmcntară, 24 x 21 x 5 cm; cartu~ dreptunghiular. simplu.
adfmcit. 10.3 x 2,5 cm: litere în relief înalte de 1.8 cm: Mut.. Arad. nr. inv. 16.386.
LE(gio) XIII GEN(ina) (PI. I. I. a.)
I. 1. b. Cărămidă fragmentar:1. 11 x IO x 6 cm: cartu~ dreptunghiular. simplu.
adfmcit. p[1strat fragmentar, lăţimea 2.5 cm. lungimea păstrat:1 1O cm; litere în
relief înalte de 1,8 cm: Muz. Arad. nr. inv. 16.664. LE(gio) XIII GEN(ina) (PI. I.
I. b.)
I. I. c. C7n7mid,Hragmentară. 9 x 13 c 6 cm: cartu~ dreptunghiular. simplu.
adâncit, păstrat fragmentar, lăţimea 2.5 cm; litere în relief înalte de 1,8 cm: Muz.
Arad. nr. inv. 16.712. ILE(gio) XIII I GEN (ina) (PI. I. I. c.)
I. 1. d. O7d"tnid,Hragmentară. 16 x 1Ox 5 cm: cartu~ dreptunghiular. simplu
adâncit, păstrat fragmentar, lă\ime 2,5 cm: litere în relief înalte de 1,8 c,: Muz.
Arad. nr. inv. 16.508. (PI. I. I. d.)
I LEgio) XIII Ge I N[ (ina) I
I. I. e. O:in1mid,Hragmentară, 15 x 12 x 5 cm; cartu~ dreptunghiular, simplu
adâncit, păstrat fragmentar, lăţime 2,5 cm, litere în relief, înalte de 1.8 cm; Muz.
Arad, nr. inv. 16.716. (PI. I. I. e.)
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LE(gio) XII II Gen(ina) I
La toate exemplarele litera N este imprimată sinistrovers ( este foa11e posibil
ca ~i la I. 1. e. să avem de-a face cu aceea~i anomalie). Descoperiri similare la:
APULUM (J. Szilagyi, A D;iciai Erâdrcn.vcr Heliâsegei t;, a katon.1i
Tegh1belyegek, în Diss P.11111, II, 21, 1946, pi. VI, nr. 90, p. 44; I.I. Russu. în
Apulum, V, 1965, p. 219 - 220. CENAD (FI. R()mer, în Arh. Kâ/1.. VIL 1868.
p. 191; A. Borza, în Dilc1;1, IX-X, 1945. p. 552, fig. 1/2: I.I. Russu. în Apulum.
V, 1965, p. 219 - 220: IDR III/ I, p. 248, nr. 277 e): o piesă în MUZI-:lJL
BANATULUI TIMIŞOARA ( M. Moga, I.I. Russu, L1pidarul Mu/.cului
Banatului. Monumente cpigmli'cc rom;111e, Timi~oara. 1974, 40 a: IDR III/ I.
p. 251 ). Acest Lip este discutat de I.I. Russu. lnsc:,iptiones tcgul.1rum lcgioni,
XVIII Gemilli.Jt', în Apulum, V, 1965, p. 219 - 220 ~i amintit de V. Moga. Oin
istoria militadi ii Daciei mmi.lnt·. Lc...aiunea XIII Gcmina, Cluj - Napoca. 1985.
p. 62. Imprimarea inversă a literei N este socotită eroare de cărămidar. Prccid1ri
cronologice seminificative nu sunt deocamdată posibile.
I. 2. Tipul cu dublu registru. cu antroponim
I. 2. a. Cărămidă fragmentară, 15 x 12 x 5,2 cm: cartu~ dreptunghiular.
simplu, adâncit, lă\imea 1.2 cm: litere în relief. înalte de I, I. cm, pc dou:1 rânduri:
Muz. Arad. nr. inv. 16.713.1 Le IG(io) XI III Gcm(ina) j .. S ................ (PI. I. 2. a. )
Starea de conservare a ~tampilei este precară. Se pot deslu~i doar linia
despăr\itoare, în relief, dintre cele două registre, litera G ~i cifra X, precum ~i
litera S din antroponimul cărămidarului (în rândul al doilea) Reconstituirea. numelui
cărămidarului este imposibilă. În genere ~tampilele incluzând numele C:.rămidarului
sunt datate mai târziu decât cele care cuprind doar apelativul unit:1ţii militare.
resp. la începutul sec. III d. Hr. (V. Moga. Din 1\tmi.1 militarii ;1 D.1cici 1mm111c.
Legiune;/ XIII Geminil. Cluj - Napoca. 1985. p. 62 sq)

11 CiidimiLi cu ,'ililmpila COHORS li !LA VIA COMMAGl:NORUM
li. I. Tipul sinistrovers, cu pastilă ~i L în chip de ,.lambda"
li. I. a. G1rc11111d,1fragmentară, 17 x 14 x 5 cm; ca11u~ dreptunghiular, simplu.
adâncit, lăţimea 2,) cm, lungimea păstrată fragmentar (5.7 cm): litere în relief
înalte de I cm; Muz. Arad, nr. inv. 16.502. [ CO IH (ors) II FL{;I\ ia)
CO(mmagenorum) (PI. II. I. a.)
li. I. b. CJn,midJfragmentară 14 x 12 x 5 cm; cartu~ simplu. dreptunghiular.
adâncit, lăţimea 2,4 cm, lungimea păstrată fragmentar (4,5 cm); se păstrca;,;i doar
două pastile: Muz. Arad, nr. inv. 16.715.1 Coh(ors) li Fl(avia) I CO(mmagcnorum)
(PI. II. I. b.)
li. I. c. Cărămidă fragmentară x x 5 cm; cartu~ dreptunghiular, simplu
adâncit, lăţimea 2,) cm, lungimea păstrată fragmentar (5 cm); litere în relief înalte
de I cm, se păstrează doar a doua hastă din cifra 2 ~i literele FL (L în chip de
„lambda"): Muz. Arad, nr. inv. 16.716.1 Coh(ors) I li FL(avia) CO(mmagenorum I
(PI. li. I. c.)
Toate cele trei ~tampile aparţin accluia)i tip, imprimate sinistrovcrs cu dou:1
pastile în capăt, încadrate în câte un careu adâncit, care credem că reprczin1:1 o
formă grafică aparte a prescurtării CO(mmagenorum) sau „un desen care asociat
cu numele unităţii poate fi un semn distinctiv al acesteia" (C.C. Petolcscu. L.
Mărghitan, Ţigle şi cc1r;1mi:â ştampilatt· din then11c/c de la Mici.1. în Mtl/.(:u/
Nafimwl, l, 1974, p. 256, n. 51 ). Ştampilele reprezintă a variantă a tipului descris
de C.C. Petolescu ~i L. Mărghitan, în Muzeul Ni.1/ioniil. I, 1974, p. 256, nr. 197,
rcsp. de I.I. Russu, în IDR III!), p. 201, nr. 197, tip III. Dqi s-a presupus la un
moment dat că ~tampilele de acest tip ar fi aparţinut cohortei li H1\pi1noru111. care
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ca atare ar fi staţional la Micia (C.C. Petolescu, în Si.lrgetii.l, IX, 1972, p. 44, n.
24; C.C. Petolescu, L. Mărghit-.in, în MuLeul Naţioniil, I, 1974, p. 256-257; O.
Finea, St. Ferenczi, I. Mărghitan, Micii.I. Grupul de cuptoilrc romi/ne pentru
i.lH ccmmic,1, Deva, 1970, p. 9), era vorba de fapt de o citire eronată a ~tampilei
rcsp. a grupului de litere FL interpretat drept „H", ~tampilele menţionate
apartinfmd de fapt cohortei II Hav1;1 Commagcnorum (I.I. Russu, în IDR III/."~.
p. 20 I; N. Gudea, Recent Rcse,,rc:h on the Limes ol Romiln /Jiiâi.l. in Thc
Xllth lntcmiltional Congres.,· ol Roman Frontier Studie.,, in BAR, 1980. p.
807).
Cărămizile au fost descoperite în umpluturile locuintelor atelier nr. 2 (I. I.
c. ~id. II. I .a. ), nr. 4 (I. I. h.) ~i nr. 5 (I. 2. a.), la adâncimi, fată de nivelul de
călcare actual, de 0,7 - 0,8 m. Restul pieselor au fost găsite în preajma clădirii de
piatră medievale, resp. în interiorul ci (I. I. a.) lângă zidul sudic al acesteia (În
SVIII, II. I. c.) ~i în exteriorul zidului vestic, în dreptul intrării (în SXII. I. I. c ~i
II. I. h). Ultimele trei piese provin dintr-un context stratigrafic interesant, respectiv
dintr-un strai de dărămătură anterior primului nivel de construqic al clftdirii de
piatră, ale cărei ruine se mai văd ~i astăzi în teren. Acest nivel umple urmele de
scoatere ale unor ziduri de piatră. Fragmente de cărămizi romane au mai fost
folosite ~i în emplectonul zidăriei medievale, alături de cărămida mcdievalft.
Prima clădire medievală, Je piatră, nu poate fi anterioarft sfftr~itului de sec.
XII. Cftrămizile ajunse în umplutura locuinţelor atelier (care au funqionat
prohahil la sfâr~itul sec. XII ~i începutul sec. XIII) provin din prima clădire de
piatră medievală.

Dc~i stadiul actual al cercetărilor nu permite încă o concluzie fcrmft în cc
privc~lc existenţa pc Dealul Carierei de la Cladova a unui punct fortificat roman.
cxistft totu~i uncie indicii în acest sens: alături de cărămi1.ilc menţionate ~i de
un marc număr de cărămizi nqtampilate. au mai rost descoperile ~i pili.ic de
hypocaust (circulare), un fragment de conductă din ceramică, mici fragmente de
tcrm sigilliitil, o cheie de factură romană; 2. există un nivel de df1rf11nălură anterior
nivelului de construcţie al primei clădiri medievale de piatră, nivel care umple
urmele unor ziduri pc piatră scoase care au aparţinut unei clftdiri care avea altă
orientare dedtt cea medievală; J. cărămida romană folosilft în zidăria medievală
se prezintă exclusiv suh formă de fragmente fiind utilizatft ca umplutură. în
condiţiile în care în accla~i traci de zid se folose~te ~i cărămidă medievală. ori ni
se parc improbabil ca un material de umpluturft să fi fost adus tocmai de la Micia.
situată la aproape I00 km în amonte.
Credem că actualul volum de informaţii ne permite formularea ipotezei că
în cazul descoperirilor de Cladova - Dealul Carierei ne allăm în fa\a unor clemente
care indidi existenta unui punct fortificat roman în triunghiul Lipova'' - Ncudorf 111
- Cladova. Cercetările viitoare vor fi în măsură să-l localizeze mai precis.

:\:OTE
'Ca .. vale inf.:rioar,i a Mure~ului" JesL·mn:,m cursul rf1ului ruprins între Mic1a ~i Parfornm 1cc, 2:'iO
l-.111): ve1.i ~i Amdulpc•trept<'lei,roriei. Arad. 1978. p. 18 s44 IA. :\rdekan): I. h:n:nczi. în /ind.11,1. XI.
197 1). p. 128 - 110: Al. Borta. Hillliltul 1i1 timpul ro111,111ilor. Tim,~oara. 194.'\.
: d. I. Ferenczi. în Zirid,m1. XI. 11J7 1J. p. 111 - 11~ (cu întreaga bibliografie p.in:-1 la data r~speL·tl\i1).
ma, nou ,·e1.i la D. Benea. în /-i1r-ch1111pC11 und Berichh• Lur V<,r - UIJ(/ Friihpc.,chi.-!11c 1i1 Bildc>n ll'tirt1r:-111ha..!..!. 20. 1986. p. 451 - 460: D. Benea. A. lkpn. în Tl!mco- Dilâcil. IX. 1992. p. 4:'i sq: D.
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Benea. în An.1/e/e B,11111ru/111'. III, 1994. p. 309 s4.
I. Ferenl'zi. în T1hiscus. III. 1974. p. 111 - 127 (l'u toatii bibliografia): mai nou ~cLi n. ~, Marea majoritatl' a descoperirilor sunt al'l'iJentale. multe \'el'hi ~i nevenficabilt:: Jatt·ll' prm enite din
săpăturile de la Bulci (I. Ferenczi. M. Barbu. în Zirid,ll"il. X. 197X. p. <,7 - 81: Idem. 111 MCI .·I .\//-,i
Sesiune de Rilpoa/1,: Arheologice. Oradea. 1979. p. 289 - 290) îm:ii nu define,r un rnntext roman dar.
5
cf I. Ferenczi. T,b,:,·cus. III, 1974. p. III s44.
'' RepArhAr. sv. ClaJova: V. Boroneanţ. în Ziridm,,. XI. 1979. p. 109 ,44: Idem. în Zirid,w,1. XII.
1980. p. 118-120: Idem. în Zirid,wil, XVI. 1982. p. I09 - I l'J: V Boronean\. P. Hure,an. în 7-irid:11 ii.
XV - XVI. 1987. p. o7 sqq
' vezi n. 6
• V. Boronean\. P. Hurezan. P. Hligel. R,1p11,lrft' ilrhc·olopicc pri, im/ .,,,p,irunlc din f<)<).J_ Bucure~ti.
J

1995. SV C/il(/Ol'il.
'' D. Tul.lor. OTS. p. 59.
10

S. Marki. Ar/11011. li. I. p. 23

ROMISCHE GESTEMPELTE ZIEGELN AUS CLADOVA (KR. ARAD)
(Zusammcnfassung.)
Wăhrend der Ausgrahung.cn aus dcn Jahrcn 1994 - 1995 von Cladova-Dealul
Carierei (Kr. Arad) wurde eine relativ g.rossc Anzahl von riimischcn Backstcincn
gefunden. Einige von diesen tragen die Stcmpcl riimischer Militarcinhciten: k~!.!i<>
XIII Gemim1 und cohors li Flc1vic1 Com111;1gc11oru111. Die Stempcl fChiircn fi.,lg.cndcn
Typen an: LE(gio) XIII GEN(ina), ILEJG(io) XIIII Gem(ina)J J ... JSj ... J b1w.
I CO IH II FL(avia) CO(mmagenorum ). Den Stempcl dcr Leg.ion aus Apulum trag.en
6 Ziegeln, davon einer mit doppeltem Rcgistcr uml Anthroponym. Scchs dicser
Stempel enthalten einen milglichen ,,Stempelfehlcr(,,N", sinistrovcrs, stal! ,.M .. ).
Die Stempel der Kohorte sind aus Micia bckannt wo dicsc ihrc Uarnison halte.
Die Ziegelsteine stammen aus klar <lefinierbarcn archăologischcn Kontextcn: aus
dem Emplckton eincs mittelaltcrlichcn Maucrwerkcs, aus ciner hillschichtc dic
in die Zeitspanne zwischen dcm I. Jh. n.Chr. unu dcm XII. Jh. n.Chr. zu <laticrcn
ist.
Von derselben Grabungstălle stammen auch anucrc riimischc Fundstlickc:
einige Bruchstikke von ten-;1 sigil/;1tc1 , Fragmente von Keramikrohren. cin
Schliissel. ln diesem Zusammenhang ist Jamit zu rechncn, dass auf dcm Dealul
Carierei (,,Steinbruchberg") von Cladova, der sich niir<llich uer Marosch bcfindct.
ein vom riimischen Milităr kontrollierter Punkt bcfand. Obwohl noch keinc klaren
Baustrukturen gesichert wcrdcn konnten, sind uic Funde von Cladova dic crstcn
die einem sicheren stratigrafischen Kontext zuzuordncn sind und gleichzeitig dic
zahlenmăssig reichsten rilmischen Zicgelstempelfun<le an eincm Ort der am
unteren Lauf der Marosch gelegen ist (Sinnicolau Mare unu Cenad ausgcnommcn ).
Hiermit wer<len der Hypothese hinsichtlich des Ycrlaufs des Limes entlang der
Marosch neue Argumente geliefcrt. Dcsgleichen riickt die Zugehiirigkeit Jes
Banates zur romischen Provinz Dacia in ein neues Licht. Von dcn folgen<len
Forschungen werden weitere Klărungcn erwartet.
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AŞEZAREA DACO-ROMANĂ DE SEC. IV. D. HR.
DE LA ARAD-GAi ( I )
EUGEN D. PĂDUREANU
Materialul arheologic prezentat în acest articol, provine din colecţia Gh.
Miloi fiind descoperit pe teritoriul municipiului Arad, în partea de vest a cartierului
Gai. 1 Pu11ctul în discuţie este un grind situat în stânga şoselei naţionale Arad Nădlac. In apropiere se găseşte un veche albie a Mureşului. Punctul figurează în
literatura de specialitate cu numeroase descoperiri aparţinând unor epoci diferite,
fiind intens locuit. 2
Materialul arheologic a fost salvat de juristul Gh. Miloi în perioada 19541958, cu ocazia utilizării unei cariere de nisip şi constă din: fragmente ceramice
aparţinând unor vase, chirpic, vetre, o fusaiolă dintr-un perete de vas cenuşiu,
o monedă de ţ,ronz romană-târzie, material osteologic (cochilii de melci, valve
de scoici, coame şi oase de cervidee).
). Ceramica. Din ceramică au fost realizate un număr însemnat de tipuri de
vase. Intâlnim ceramica lucrată cu mâna şi ceramica lucrată la roată.
A. Ceramica lucrată cu mâna, este procentual redusă (3%) Pasta este impură,
de culoare brun-cărămizie cu pete negricioase. Forma cunoscută este vasul-borcan
(PI. V/5).
B. Ceramica lucrată la roată. După tipul de pastă utilizat întâlnim ceramica
lucrată la roată din pastă fină şi din pastă zgrunţuroasă. Ceramica lucrată la roată
după culoarea vaselor rezultată după ardere, o împărţim în ceramică de culoare
cenuşie, maronie şi roşie-cărămizie.
I. Ceramica lucrată la roată din pastă fină cenuşie, prezintă o multitudine
de nuanţe (gri-cimentie, plumburie, negru-cenuşiu). Arderea este bună, străbate
pereţii vaselor în majoritatea cazurilor. Uneori miezul este negru cenuşiu. Suprafaţa
exterioară este la majoritatea lustruită. Formele cunoscute sunt: a/ căni şi căniţe cu
o toartă (PI. II/ I; 111/2,5), b/ urcioare (PI. VIl/5; IV /2), c/ străchini şi castroane (PI.
I 1-7), d/ chiupuri mari şi mijlocii (PI. Il/2;4;IV /6), el vasul zvelt, piriform
(PI. 11/5.), fi vasul-biberon (PI. IIl/4). Ornamentele sunt: în relief (nervuri
tehnologice) (PI. 11/3,5), incizate cu beţişorul şi lustruite-meandru (PI. VIII/
11 ). Des întâlnite sunt ornamentele lucrative având motivele: linia în zig-zag şi
meandrul (PI. 11/4,5; VIII/6) motivul brăduţului (PI. V/2), linii verticale şerpuite
încadrate de linii paralele verticale alcătuind registre (PI. V /3), benzi de linii în
val sau simple, realizate cu piaptănul în timpul lucrului la roată (PI. VIII/7,8).
Fragmentul de vas-biberon (?) păstrează urme de vopsea de culoare neagră.
Buza unui vas (PI. 11/5) păstrează cinci linuţe incizate după ardere (unitate de
măsură pentru capacictatea vasului?). Fundul vaselor, este tăiat drept, uneori
uşor concav (PI. III 5; IV/1,4,5,6,), subliniat printr-o talpă (PI. IV/2,3), împinsă
spre interior (PI. IV /5). Lipsesc fundurile inelare.
2. Ceramica lucrată la roată, din pastă de culoare maronie este numeric
redusă. Suprafaţa exterioară este bine lustruită. Formele cunoscute sunt: castronul
(PI. VII/) şi urciorul (PI. VIl/5). Ornamente nu se cunosc.
3. Ceramica lucrată la roată din pastă fină, roşie - cărămizie, este excepţional
arsă, pereţii vaselor prezintă rezonanţă, arderea străbătându-i. Rareori miezul este
negru cenuşiu. Suprafaţa exterioară este lustruită. Fonnelecunoscute sunt: castronul
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(PI. Vl/1,2) vasul zvelt, priform (PI. Vl/5) vasul mijlociu (PI. Vl/4) chiupul
mijlociu (PI. Vl/6). Ornamentele constau din: nervuri tehnologice (PI. Vl/35, VIIl/9), benzi de linii în val trase cu piaptăn ul (PI. Vl/3), striuri rare, ornamente
lustruite - linia în zig-zag plasată între două nervuri (PI. VIIl/9, Vl/6) La interior sunt vizibile „coaste" realizate în timpul lucrului la roată. Fundul vaselor
este tăiat drept (PI. VIll/3) uneori împins spre interior (PI. Vlll/5). Foarte
numeroase sunt fundurile de vase subliniate printr-o talpă (PI. Vlll/4).
Numeroase sunt urmele de desprinderi cu sfoara de pe discul roţii olarului,
uneori ceramica păstrează urme de vopsea de culoare alb-crem. Un alt fragment ceramic (PI. Vl/5) păstrează incizii intenţionate. Este greu de apreciat
care a fost intenţia meşterului olar.
Ceramica lucrată la roată din pastă zgrunJuroasă, o întâlnim în procent redus,
pasta conţine mult nisip care-i dă un aspect aspru la pipăit. Culoarea este brun
gălbui cu pete negricioase. R,rme/e cunoscute sunt: vasul - borcan şi strachina
(PI. VII/1-4) Omamentele întâlnite sAunt: benzi de linii incizate cu piaptăn ul pe
buză şi imediat pe gât (PI. VII/2). In interior se observă coaste. Fundul este
tăiat drept (PI. VII/4). Din peretele unui vas cenuşiu lucrat la roată a fost obţinută
o fusaiolă (PI. VIII/12).
Întreg materialul arheologic a fost descoperit în interiorul unor locuinţe <le
tip semi-bordei după afirmaţia descoperitorului. Alături de ceramică se găsea o
mare cantitate de valve şi cochilii, precum şi fragmente osteologice, unele cu
urme de prelucrare, aparţinând în general cervideelor.
Materialul arheologic, în speţă ceramica, după pastă, formă şi ornamente,
poate fi încadrată la începutul sec. IV-iea d. Chr. Elementele care pledează petru
această încadrare sunt: lipsa fundurilor inelare şi prezenţa în număr mare a celor
cu talpă, ornamentele lustruite, lipsa fructierelor. Fragmentul de picior aparţinând
unei fructiere de culoare cenuşie, bine lustruite la exterior (luciul metalic) nu
aparţine sec. III-IV d. Chr. ci sec. I î. Chr. - I d. Chr. şi l-am prezentat pentru a
sublin(a continuitatea locuirii în acest spaţiu.
Incadrarea cronologică este întărită şi de descoperirea în interiorul unui
bordei, pe fund, a unei monede de bronz foarte uzate de la Constantin I. 1
Materialul arheologic descoperit la Arad - Gai (I). prezintă analogii cu
descoperirile din zone apropiate Arad-Cea)a·', Arad-Grădişte (str. Lucreţiei)',
Arad - Grădişte (sere)6, Arad-Bujac7, Arad - Fabrica Teba 8 , Arad-Micălaca
(Deluţ)9, Arad-Vladimirescu (Pădurea vrăbiilor) 10 , Arad-Vladimirescu (gară) 11 ,
Horia-vest 12, Moroda'\ Sântana 14 , de asemenea cu descoperirile de la AradGrădişte (str. Voievod Moga), Aradul Nou (Str. A. Ipătescu, Str. Constituţiei,.,La
bufniţi", Staţia de pompare Nr.3) Bo<lrogul Nou - ,,Către Vale", Cicir-,,Sălciile
lui Muchi", Horia-vest, Neudorf - ,,Pârâul Roşia", Păuliş - ,,Dealul Bătrân",
SâmbăAteni - ,,Către cicireni", Şagul - ,,Păduriţa")".
Intâlnim analogii şi în aşezările din Crişana 16, nord-vestul ţării 17 şi Banat'~.
Fără îndoială că ne găsim la Arad-Gai (I), în faţa uneia din sutele de aşezări ale
autohtonilor daco-romani mai precis dacilor romanizaţi într-un grad mai accentuat,
datorită aşezării lor în apropierea fostei graniţe de vest a Daciei romane'').
Influenţa romană se manifestă mai pregnant în reproducerea unor forme
specific romane, vasul-borcan (pi. VII/1-2) strachina-farfurie (pi. VII/3) ambele
tipuri confecţionate din pastă zgrunţuroasă în aceaşi tehnică romană 20 , castronul
confectionat din pastă cenuşie sau roşie (pi. Ill/1) arse în tehnica romană 21 •
Ornamentarea buzei la vasul - borcan susmenţionat, este tot o moştenire romană 22 ,
ca şi de altfel fundurile vaselor împinse spre interior"\
Ceramica descoperită la Arad-Gai (I), îşi păstrează însă pregnante trăsături
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specifice ceramicii dacice. Âstfel vasului mijlociu de la PI. Vl/4 îi găsim bune
analogii ca formă şi ornamente în ceramica daco-getică 2 ~. La fel chiupurilemijlocii şi mari, ornamentate cu benzi de linii simple sau în val, cu pereti până .
la 2 cm îşi au originea în chiupurile dacice care la rândul lor îşi au originea în
ceramica grecească 2 '.
Atât tehnica de ornamentare prin lustruire, cât mai ales motivele utilizate,
sunt o clară moştenire din olăria geto-dacică 26 . De fapt locuinţele de sec. IV. d.
Chr. au antrenat ceramică dacică şi ceramică net ronwmT, dovedind o clară
continuitate. Intensa locuire de pe grindul de la Arad - Gai I, este explicabilă atât
prin detaliile de planimetrie (grindul apărat de inundatii) cât şi de prezenţa râului
Mureş şi a unor brate secundare. Zona împădurită atunci, bogată în vânat şi peşte
după cum o dovţdeşte materialul osteologic, va fi fost un motiv în plus pentru
locuirea de aici. Intinderea aşezării cât şi alte precizări vor rezulta în urma unor
săpături de amploare.

NOTE
' Juristul Gh. Milo, din Arad (decedat 1993) a efectuat o lungă perioadf1 ( 1950-1979) cercetări de
teren în jud. Arad. salvând un bogat material arheologic. O parte a acestui material arheologic mi-a
fost cedat pentru publicare. Mulţumesc şi pe această cale familiei pentru cedarea materialului ~i
permisiunea de a-1 publica.
: Reperroriul ilrheo/vgic a/jud.Amd. - sv. Arad - Gai (I) (denumire dată de juristul Gh. Miloi).
'Se găseşte în coleqia Gh. Miloi.
'I. H. Crişan. Conrinuifilfeil diicic,i 1î1 Cîmpia Arndului, în Apulum VII/I. 1968. p. 243-246.
'F. Duda~. Un morm,înJ wrohton din sec. ///-IV e.11. descoperit fii Amd-Griidişte, în Zirid,M1. V. 1975
p. 13-15. PI. 1/1: PI. 11/3-12.
"Egon Dorner. în Milferiille. IX. p. 446. fig. 2/ I
7
M. Zdroba, Siipiifllrile de si//Viire de Iii Amd-Bui1c. în Ziridilv,1. XIV. p. 75-76 fig. 5.6: PI. III/ 1.3.
" E. Diirner. Urme ;1/e culturii m,J/eriil!e ,h1âce pe teritoriul ilr.ide,111. Muzeul Judeţean A rad. 1968. p.
25, fig. 16.
• Material ceramic în studiu din aceeaşi coleqie Gh. Miloi.
0
' M. Barbu, S,1p,ifllrileilrheologice de /;1 Arad- V/;ulimiresrn. C1111p,111iil /979. în ZiridilVil. XII. 1980
p. 155-156.
" E. D. Pădureanu, Descoperiri ilrheo/ogice în hot,1rul comunei Amd- V/adimire.1-cu, în Ziridm·il XI,
p. 151-152, PI. X/1-4: 7, 8: IX/1-10: Xll/1-5: XV/2.
"E. Diirner, op. cit.. p. 24-25.
1.1 S. Dumitraşcu. D. Mălăescu. F. Dudaş. A~ezilrea c/;1cic;i de /;1 Mvrodil din sec. li-IV e.11.. în
Lucr.1ri Şriinfifice. seri,1 B., Oradea, 1970. p. 160-162. 165-167, PI. 11111-7: IV /1-7: V/ 1-8: Vl/7-8.
"M. Barbu. E. Dorner, Cercet,iri/e ilrheo/ogice de hi Sâllfilllil. C1111p,111i,1 /979în Ziridill"il. fli. 1980
. p. 131-151.
" Eugen D. Pădureanu, AşeZiiri de sec. III-IV e.11. pe cursul inferior iii Mureşului. în rrisiil. XVIII.
1988, p. 381-391 Pl.11/9-14; lll/1-14, IV/1-31; V/1-15: Vl/1-15:VIII/l-9, IXil-4:6-17: X/4-11. 1316: XIV/ 1-4. 6,6-a.
"' S. Dumitraşcu, Mun/11 Apuseni Note ilrheulugice. Biblioteci/ rris1;1. VIII. notele 142-146, 148. p. 14.
17
Gh. Lazin - I. Nemet hi. Descoperiri d,1cice de sec. li-IV e. n. în zonil Cilrei. 1î1 Cri.~1;1, 1972, p. 199
213; S. Dumitraşcu - T. Bader, AşeLilreil dilcifor liberi de /,1 Medii1,H1f Aurit. Muzeul de Jsrorie Silfll
Milre, 1967.
18
A. Bejan. Complexul ceramic de /;1 Lemwheim (jud Ti1111;~) Jin sec. IV e.11 .. în B,111;1ric,1. li. 1973
p. 131. 136 fig. 1/4-8 E. laroslavschi. Gh. Lazarovici, în Actil MN, 1978 p. 255-261.
1
'' E. Dorner, Dacii Liberi din Ciimpi,1 Aradului şi stilgiul lor de rom,111iL,1re 1î1 sec. 11-/'v' e. 11 .. în
Ziridilvil. III-IV, 1974, p. 93-103: D. Prota\e în Auwhronii 1i1 Dilciil, ml. I. Burnreşri. /980, atrage
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atenţia că noţiunea de daco-roman poate fi înţeleasă în mai multe feluri. În cazul nostru este vorba ue o
de daci romanizafidin perioada post aureliilmT.
20
Gh. Popii ian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1967, PI. XXXV /349; L. XIX/tipul 5 (850855) în special 853.
21
G. Popilian, Necropola daco-romanii de la locusteni, Craiova 1980, p. 148 PI. XXY/2 (M. 179.
22
/bidem, PI. V. M. 29/1; Ceramicaromilnă.... pi. L. XVIIl/842; L XIX/843-847.
23
Gh. Popilian, Ceramica romană... , PI. XXXV/343; XL/417; Necropola d;im-rom,111,T. PI. I/M2/ I;
XXIII/M 160/1; XIX/M 206/1.
24
I.H. Crişan, Ziridava, Arad, 1978 PI. 64/5.
25
S. Dumitraşcu, Chiupuri dacice (Phitoi. Doliii) descoperite în jud. Bihor, în Crisia. XVIII, 1988, p.
15 nota 23.
2
• Supra nota 24, pi. 80/1-7, 9. Registrele de linii ondulate lustruite apar şi la dacii liberi din Moldova
(v. I. Ioniţă, Dinistoriaşicivilizafiadacilor/iberi, laşi, 1982, fig. 12/1-3). Motivul brăduţului lustruit
este des întâlnit pe ceramica daco-getică, a dacilor liberi, ori daco-romanilor, v. bunăoară la Biharia
(S. Dumitraşcu, I. Crişan, în Crisia. XVIII, 1988, PI. IX/I; Co/oneşti-M,iru11fei, în Muntenia, Gh.
Bichir, Geto-dacii din câmpia Munteniei din epocii rom,111,i. PI. XXY/15).

'aşezare populată

EXPLICAŢIA PLANŞELOR
I.
Arad - Gai I; 1-7 Ceramică cenuşie lucrată la roată.
II.
Arad - Gai I; 1-5 Ceramică cenuşie lucrată la roată.
III.
Arad - Gai I;
Ceramică cenuşie lucrată la roată.
IV.
Arad - Gai I; 1-6 Ceramică cenuşie lucrată la roată.
V.
Arad - Gai I; 1-4 Ceramică cenuşie lucrată la roată; 5 - lucrată cu mâna.
VI.
Arad - Gai I; 1-6 Ceramică roşie lucrată la roată.
VII. Arad - Gai I; 1-4 Ceramică zgrunturoasă lucrată la roată; 5-6 ceramică
brună lucrată la roată.
PI. VIII. Aradul Nou - Gai I; l - Ceramică romană, cărămizie; 2 - Fragment
de picior de la un vas fructieră (sec. I. î. Chr. - Id. Chr.); 3-5 funduri de vase
de culoare roşie; 6-9, 11 fragmente ceramice ornamentate cu linii lustruite; 7,8
cu benzi vălurite incizate; 12 fragment de fusaiolă.

PI.
PI.
PI.
PI.
PI.
PI.
PI.

DIE DAKISCH-ROMISCHE SIEDLUNG AUS DEM IV.
JAHRHUNDERT VON ARAD-GAi (I) (KR.ARAD)
(Zusammenfassung)
Der Autor stellt das von Gh. Miloi in Arad-Gai entdeckte und gerettete
Material vor.
Die Keramik ist scheibengedreht, aus einer feinen (grau, braun, ziegelrot)
oder grobkomigen Pasta gearbeitet. Die Formen und die Omamentik erlauben
eine chronologische Einordnung ins IV. Jh. n.Chr. Die Datierung wird von einer
Bronzemi.inze des Constantin I, in einer halbvertieften Wohnung gefunden,
unterstiitzt. Die klare dakische bzw. romische Tradition in der die Keramik
angefertigt wurde, erlaubt uns sie den romanisierten Dakem zuzuschreiben.
archăologische
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ÎN LEGĂTURĂ CU CATARAMA TIP SUCIDAVA DESCOPERITĂ
LA PECICA - JUDEŢUL ARAD
MIRCEA BARBU
Creştinismul, pe teritoriul arădean, la fel ca pe întregul spaţiu românesc,
s-a răspândit într-o formă simplă, populară, la început fără aşezăminte religioase
deosebite şi fără o ierarhie bisericească. Elementul creştin s-a alimentat cu
influenţele cultural religioase din sudul româno-bizantin. Viabilitatea sa în zonă
s-a dat9rat romanităţii locale şi legăturilor acesteia cu sudul Dunării.
lnjudeţul Arad, elemente cu grad de probabilitate creştină au fost descoperite
la Lipova, Pecica, Zăbrani, Felnac, Vladimirescu, Vărşand, Chişineu - Criş. De la
Lipova provin două opaiţe în formă de peşte. Primul dintre acestea, confecţionat
din bronz, poate cu caracter creştin, în jurul anului 1868 se găsea într-o colecţie
particulară şi apoi a dispărut. Al doilea opait, de lut, provenit de pe teritoriul
localităţii, tot în formă de peşte cu crisme şi cruce, se află în momentul de faţă la
muzeul din Timişoara •
De la Felnac provin tipare de piese cruciforme de harnaşament şi centură
de influenţă bizantină, descoperite în anul 1899 într-o groapă de pietriş pe malul
Mureşului. Tiparele au servit la confecţionarea unor garnituri de centură, piese
ornamentale pentru împodobirea centurii şi a pieselor de harnaşament.
Descoperirea datează din secolul VII şi aparţine epocii avare tirnpuriic.
La Vărşand, în cimitirul din marginea satului cu ocazia săpării unei gropi
de mormânt în anul 1990, a fost descoperit un vas aparţinând perioadei secolelor
V-VI. Pe umărul vasului este incizată o cruce cu dimensiunile de cca 2 cm. Vasul
se află în muzeu, dar mărgelele şi piesele de metal aflate în interior nu au fost
recuperate 3 •
In apropiere, în anul 1949, săpăturile efectuate de Dorin Popescu au dus şi
la descoperirea unui mormânt din aceeaşi perioadă-l. Nu excludem posibilitatea ca
şi vasul acesta să fi făcut parte din inventarul unui eventual mormânt.
Cea mai semnificativă piesă ce poate fi atribuită creştinismului din această
perioadă, este însă o cataramă de tip Sucidava, descoperită la Pecica în urma
săpăturilor efectuate de Laszlo Dămătăr în anii 1899 - 1901 '. Catarama, aflată în
fondul vechi al muzeului, provine se pare de la un mormânt surprins, de arheologul
arădean, în campaniile efectuate pe „Şanţul Mare" şi în apropiere. ln acelaşi context au apărut două fragmente de fibulă din bronz şi o fibulă întreagă digitată.
Probabil catarama ovală din bronz de la Muzeul Naţional din Budapesta să aparţină
aceleaşi descoperiri 6 • Atribuirea etnică este discutată pe larg de D. Csallany în
Archfiologische Denkmăler der Gepiden ... fiind specificată apartenenţa sa
prezenţei gepidice în zonă.
Catarama este din bronz, în stare fragmentară. Capul este rupt şi acul
lipseşte. Ea are următoarele dimensiuni: L = 4,8 cm, I = 2,5 cm şi grosimea de
0,25 cm. Capul era probrabil dreptunghiular. Intre cap şi corp se află o porţiune
cu gâtuire alveolată. Corpul are două părţi: o parte alveolată, marcată de două·
nervuri care depăşesc lungimea corpului şi o parte care este dreptunghiulară şi
se termină rotund şi cu un buton. Pe partea alveolată şi pe începutul părţii
dreptunghiulare este un traforaj în formă de cruce. Pe partea rotunjită un trafor,~
în formă de lunulă 7 .Analogii pentru ea găsim la Piatra Frecăţei, la Szcntes 1
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Nagyhegy în Ungaria şi la Slokosnica în Bulgaria 8 • Catarama de la Szentes este
descoperită într-un mormânt gepidic datat în perioada 568-600 d. H.
Deşi este o piesă izolată în această parte, catarama de la Pecica,
considerăm că are o importantă deosebită pentru prezentarea pieselor creştine
din spatiul larg al romanitătii nord dunărene la cumpăna veacurilor VI-VII,
moment când creştinismul începe să i-a amploare.

NOTE
' Dumitru Protase, Prob/emil cominuitii/ii 1Î1 Dilciil 111 luminii descoperirilor ilrheo/ogice. Bw.:ure~ti
1966. p. 152.
'I. Hampei, Alrerrhiimerdes ti"iihem Mirre/i1/ters 111 Ungilm. li. Braunschweig. 1905. p. 529-531: idem.
în Arheo/ogiliErresitd, Butlapest. 19. 1899. p. 430: iuem. 20, 1900, p. 117- 123.
B. Milleker, Delmilgyilrors.ig regeseg/eletei, III, Timi~oara. 1897 - 1906, p. 277 - 282. Egon Di1rner.
Monnâm din eporn avilrii Iii Sânpetru/ Germiln, SC/V. XI. 1960. 2, p.429 - 431.
'Nr. inv. 16 280 I.V.
• Dorin Popescu, Siipiiturile ilrheo/ogice de Iii Vilr,~ilnd, SC/V. I - 2. 1950, p.149 - 152.
'Nr.inv.1.9681.V.
"Dezsi.i Csallany, Archiiologr\che Den/,.miiler cler Gepiden im Mitte/doni111bed,e11 (457 - 568CZ1.
Butlapest. 1961, p. 144, pi. CCXIII, 13.
7 Nicolae Gutlea, Din istorii/ ae,1·ti11ismului Iii rom,îni. Mârfllrii ilrhc·o/ogice. Oradea. 1988. p. 174.
8 Petre Aurelian: Siipăturilede la Piilfrn Frecă/ei, în A1,lferr;1/e şi Cercetilri ilrheo/ogiec-, VIII. 1962. p.
579 - 580; Dezso Csallany, Byz,111tinischeSch11i1/len uml Giirtelbc'.Khhige mit Mii.1!.. e1111111ster. in .--!etil
Antiqua AcademiileScientarum Hungilricile, tom. X, fas. 1- 3. Butlapest 1962. p. 55 - 77.

BEMERKUNGEN ZUEINER SCHNALLE
VOM „SUCIDAVA"-TYPUS AUS PECICA (KR. ARAD)
(Zusammenfassung)
Das Christentum fand in der Arader Gegend Verbreitung in seiner cinfachen,
volkstiimlichen Form, Dank der Verbindungen dcr einheimischen. romanisierten
Bevolkerung mit den Gebieten siidlich der Donau. Im Kreis Arad wurden
Gegenstănde die moglicherweise mit dem friihen Christentum in Verbindung
stehen in Lipova, Zabrani, Felnac, Vladimirescu, Varsand und Chisineu Cris
entdeckt.
Eines der bezeichnendsten Stiicke <las dem VI.-VII. Jh. zugeschrieben
werden kann, ist eine um die Jahrhundertwende von Laszlo D1)mi)t<>r in den
Grabungen von Pecica-Santul Mare entdeckte Schnalle vom Typ „Sucidava". Die
Schnalle stammt aus einem Grab. Perfekte Analogien sind in Piatra Frecatei (Kr.
Constanta, Rumănien), Szentes-Nagyhegy (Ungarn) und în Slokosnik (Bulgarien)
zu finden.
Obwohl die Schnalle aus Pecica ein Einzelstiick in diesem Landesteil ist,
ennoglicht sie einen Einblick in die Verbreitung des Christentums auf dem Gebiete
Rumăniens um die Wende des VI.-VII. Jahrhunderts.
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Fig. I Catarama de la Pecica - Şanţul Mare (jud. Arad)
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE ÎN HOTARUL COMUNEI
ŞICULA

DAN BĂCUEŢ
LORAND BORDI
Cercetările perieghetice efectuate de către noi în hotarul comunei Şicuia,
au dus la descoperirea unui numeros material arheologic format în majoritate
din ceramică.
a) În locul numit „Paisa" (la circa 2 kilometri de Şicuia) la 5 metri de digul
Crişului Alb, spre satul Chereluş, au apărut pe arătură numeroase fragmente
ceramice apartinând unor epoci diferite.
Alături de ceramica preistorică care este puternic fărâmiţată, îngreunând
astfel atribuirea culturală, au apărut şi câteva fragmente ceramice de secol VII
(PI. I, fig. 1-3) împreună cu un cercel de factură bizantină (PL. I, fig. 4).
Fragmentele sunt decorate cu linii în val sau benzi de linii orizontale. Arse oxidant, au o culoare brun-roşcată. Pasta este bine frământată, având în compoziţie
nisip cu bob mărunt.
Cercelul are formă semilunară cu un pandativ stelat decorat cu granulaţii în
tehnica bizantină. Capetele cercelului erau unite de un semidisc de prindere care
din păcate lipseşte, fiind rupt. Cercelul este confecţionat din argint amestecat cu
plumb.
Acesta face parte din categoria cerceilor de tip Gîmbaş -Coşoveni~
descoperiri similare fiind numeroase pe teritoriul ţării noastre: Priseaca Gornea-',
Câmpia Turzii\ Teiuş\ Gîmbaş, Clisura Dunării6, Coşoveni.
Pe baza analogiilor cu descoperirile de la Gîmbaş, cercelul poate fi datat
sec. VII-VIII d. Hr. fiind prezent în numeroase aşezări apartinând acestei perioade.
b) La circa un kilometru de comuna Şicuia, în partea stângă a şoselei Şicula
Chereluş, în locul numit „Tarş" sau „Sălişti", au apărut pe arătură numeroase
fragmente ceramice apartinând unor epoci diferite. 7
Fragmente ceramice de secol VI (PI. II, fig. 1-4) de culoare cenuşiu-deschis,
pastă bine frământată, lucrate la roata înceată. Unul dintre fragmente este decorat
cu linii paralele orizontale, produse prin lustruire. (PI. II, fig. I).
Interesante sunt două fragmente din „ciocurile de scurgere" ale unor vase
de epocă gepidică. Primul fragment (PI. II, fig. 3) este cenuşiu deschis, al doilea
este lustruit având o culoare cenuşiu închis spre negru (II, fig. 4). Pasta este bine
frământată, cenuşie, arsă reductor. Amândouă fragmentele au bune analogii cu
descoperirile de la Moreşti. 8
Ceramica de secol XI-XIII este reprezentată de fragmente de căldări de lut
(PI. II, fig. 5-8) de culoare brun-roşcată cu miez cenuşiu, pastă bine frământată,
având ca degresant nisip şi mică.
Cele mai numeroase sunt fragmentele ceramice de secol XIV-XV
reprezentând diferite părti ale unor vase: gât, corp, capace (PI. III, fig. 6-7).
Fragmentele sunt mici, neputându-se reconstitui profilele vaselor de la care provin.
Ornamentele: linii, benzi de linii orizontale pe gâtul sau corpul vaselor (PI.
III, fig. 1-5).
Buzele de vase sunt foarte numeroase, reprezentând circa 70% din material
(PI. IV, fig. 1-24). Pasta este fină, bine frământată, arsă oxidant sau reductor.
1
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Fragmentele provin de la vase lucrate la roata rapidă.
Alături de acestea au apărut şi un fragment de cahlă de secol XV (PI. IV,
fig. 25).
Toată ceramica de secol XIV-XV are bune analogii cu cea desoperită la
Baia. 9

NOTE:
' K. Horedt; Conrribu[ii la istoria Trn11si/v;111iei (sec. /V-X/fi}.

Bucureşti,

1958.

'M. Comşa: Unele considera[ii cu privire la ori_!!ine;1 şi ;1parte11en{a ewicJ a complexelor cu fibule
.. digitare„de tip G1inbaş-Coş<~ve11i, în Apulum. XI, 1973, p. 259-276.
' Uzum, I. Mărturii arheologice de ci viliz,l{ie veche rom,îneasc;i descoperite ,n s;1ru/ Gome,, - Ciiunif,1
de.ms, în Banarirn. 10, 1990, p. 205-237.
• Horedt, op. cir.
5
Ibidem
" lJzum. I.; Dit· Rumiinen ,ws der C/isurn Dunilrii zwi:1·che11 dem VI - und XIV .h1hrh1111derr. în
B,lllilfic'il,

5, 1979, p. 215-224.

- Locul descoperirii ~e prezintă sub ti.1rma unui platou de formă alungită înconjurai de un ~an\
Şicuia este atestată la 1334. Acest Inc pare să fie fosta vatră a satului. de unde satul s-a mutai în actuala
vatră.

'K. Horedt. op. cir.
'> E. Neamţu, V. Neamţu, St. Cheptea. Oraşul medieval Baia in sec. XIV-XV/l Cercer,irile arheologic<:'
din anii /967-1976. laşi, 1980, voi. 1-11.

EXPLICAŢIA PLANŞELOR

PL.I
,,Paisa" Fig. 1-3
PL.11.
„Tarş"

Ceramică

sec. VII-VIII.
Fig. 4 Cercel de factură bizantină.

Fig. 1-4
Fig. 5-8

Ceramică sec. VI.
Ceramică

sec. XI-XIII.

Fig. 1-9

Ceramică

de sec. XIV-XV.

PL.III.
,.Tarş"'

PL.IV.
,.Tarş"

PL.V.

Fig. 1-24 Buze vase sec. XIV-XV.
Fig. 25
Fragment cahlă sec. XV.
Harta zonei.

ARHAEOLOGICAL DISCOVERIES AT
(Summary)

ŞICULA

This study presents the arhaeological material discovered at Şicuia, district of Arad.
The arhaeological material belongs of VI-VII th, XI-XIII th and XIV-XV
th centuries. Among these the attention has to be pointed at a bizantine earring
with star-shaped pendant.
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UN NOU INEL SIGILAR DESCOPERIT
LA CLADOVA (JUD. ARAD)
GEORGE PASCU HUREZAN
Cercetările efectuate pe „Dealul Cetăţii" de la Cladova, comuna Păuliş,
judeţul Arad, începute cu mai bine de un deceniu în urmă, au pus în evidentă o
staţiune arheologică cu o stratigrafie complexă. Materialul arheologic aparţine

mai multor epoci istorice: paleolitic mijlociu, epoca bronzului, epoca tracodacică, romană şi medievală (sec.XI-XVI).
Săpăturile din ultimele campanii s-au efectuat în zona centrală şi de nord
a platoului; au fost studiate construcţia din piatră şi cărămidă (biserică),
necropola ce o înconjoară, valul de pământ de pe latura de nord care înconjoară
terasa. S-a urmărit stabilirea relaţiilor între diferitele etape de locuire, cât şi a
relaţiei dintre acestea, necropolă şi fortificaţie.
Au fost astfel scoase la suprafaţă, locuinţe, morminte de înhumare
aparţinând necropolei (cu mai multe faze) şi câteva construcţii mai deosebite
denumite de noi locuinţe-atelier. Pe baza materialului arheologic rezultat ceramică, unelte, arme, piese de harnaşament, obiecte de podoabă, monede întregul complex medieval se poate încadra în timp între sec.XI-XIII.
Cel mai bogat şi spectaculos material a fost descoperit în cele 5 locuinţe
atelier. Locuinţele diferind ca dimensiuni au câteva caracteristici comune: au
formă rectangulară, sunt săpate în stânca granitică, au intrări cu una sau două
trepte pe una din laturi. Pe lângă ceramică, unelte, arme, podoabe, obiecte de
uz casnic, obiecte de construcţie, în aceste locuinţe-atelier a fost descoperită o
mare s_antitate de zgură şi lupe de fier (zeci de kilograme).
In două din aceste locuinţe-atelier au putut fi depistate resturile unor
cuptoare de redus minereul, din tipul „pe vatră"". Cele mai bogate, sub aspectul
materialului arheologic au fost locuinţele nr.3 şi nr.4, unde au fost descoperite
pe lângă materialul amintit, obiecte de podoabă din os, cupru, pandantive, cât
şi două inele sigilare.
Primul inel, în ordinea descoperirii, găsit în locuinţa nr.3, având inscripţia
pe floare „DUS POUSA", a stârnit un deosebit interes, atât din punct de vedere
arheologic, dar mai ales istorico-documentar. Datat în sec.XIII şi atribuit unui
înalt demnitar feudal (ipotetic chiar unuia dintre voievozii Transilvaniei - Pousa,
pomenit în documente, ultima data în 1240), el reprezintă o piesă rară şi
importantă pentru complexul medieval de la Cladova. 1
Campania din 1995 a dus şi la dezvelirea locuinţei atelier nr.4 şi la
studierea materialului descoperit aici. Ea este situată în zona centrală a terasei,
la N de secţiunea S VII, ce străbate platoul aşezării pe direcţia S-N. Are o
formă rectangulară neregulată, cu dimensiunile laturilor de 3,50x6,70 m; este
săpată ca şi celelalte locuinţe în stâncă (aproximativ 0,40m) şi se adânceşte cu
circa I m faţă de actualul nivel de călcare. Intrarea în locl!_inţă se face pe latura
de S printr-o treaptă cu lăţimea de aproximativ l m. 1n cele 4 colţuri ale
locuinţei-atelier au fost surprinse gropi adâncite în stâncă, de formă rotundă cu
dimensiunile de 0,40x0,40m, probabil urme ale stâlpilor din lemn pentru
susţinerea unui acoperiş în două ape. 4
Aproape de marginea dinspre N a locuinţei, la -0,80m adâncime a fost
1
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descoperit un inel de sigiliu din argint. Inelul, confecţionat din argint de bună
calitate are greutatea de 1,38 g. după curăţire, iar diametrul verigii de 20mm.
Braţele inelului sunt sudate de sigiliu şi pe J_1meri au ornamente simple din
liniuţe dispuse vertical executate prin incizare. In partea unde se lipesc de sigiliu
braţele se lăţesc uşor. Pe sigiliu, în câmpul central, este incizată o floare de crin
într-un cerc; proximativ jumătate din verigă lipseşte, ruptura fiind prohabul de
epocă (Fig.2.)
Inele de sigiliu cu motivul florii de crin au fost descoperite în numeroase
zone, cele mai apropiate le găsim chiar în zona Aradului, Banat, Transilvania,
câmpia Tisei (Ungaria).' Ele provin fie din descoperiri întâmplătoare, fie din
complexe arheologice, fie făcând parte din tezaure. Diferite ca dimensiuni şi
greutate, ele au câteva caracteristici: materialul din care sunt confecţionate este
argint, argint aliaj sau cupru (cazuri mai primitive), majoritatea nu au inscripţii,
sigiliile sunt incizate central într-un chenar circular, sigiliul este sudat pe inelul
propriu-zis, în zona sudurii inelele se lăţesc, fiind ornamentate prin incizie cu
motive simple. 6
Analizate stilistic sau pe baza materialului arheologic şi uneori pe baza
monedelor, acest tip de inel este datat în sec. XIII şi îceputul sec.XIV. Studiul
câtorva inele descoperite în tezaure în Ungaria le plasează în prima jumătate a
sec.XIII, tezaurele fiind considerate ascunse în preajma năvălirii tătare. Motivul
florii de crin apare în sec. XIII (prima jumătate şi se cristalizează în a doua
jumătate.) 7

Tinând cont de contextul în care a fost descoperit inelul de la Cladova,
cât şi de analogiile amintite credem că el se poate încadra în a doua jumătate a
sec. XIII, cel mai târziu la începutul sec. XIV. Pentru această încadrare ar
pleda şi locuinţele, construcţia din piatră şi cărămidă, atelierul, necropola, care
funcţionau în această perioadă. 8 De altfel, documentele istorice atestă începând
cu sec. XIII, continuând cu sec.XIV şi următoarele, conducători feudali în zonă,
juzi, cnezi, voievozi, vicecomiţi, comiţi, castelani, care în mod sigur erau şefii
formaţiunilor politice şi militare din zoAnă; este sigur că o asemenea formaţiune
în acea perioadă exista şi la Cladova. 9 Incepând cu sec. XIV, odată cu formarea
domeniului catăţii Şoimoş care va îngloba pentru o vreme şi Cladova, aici
întâlnim castelani, dintre care unii erau vicecomiţi sau comiţi ai comitalului
Arad. 10
Centrul militar se mută la Şoimoş şi mai apoi la Lipova şi Cladova, ca şi
alte cetăţi din Podgoria Aradului, rămânâd probabil fortificaţii de refugiu, dar
în careA viaţa comunităţilor continuă.
In acest context arheologic şi istoric, inelul de sigiliu descoperit la Cladova
ridică unele probleme: dacă a fost confecţionat în atelierul menţionat, pentru
cine a fost confecţionat şi deci, cine ar putea fi posesorul lui?
Intregul complex medieval din sec. XIII-XIV, dar mai ales intensa
activitate meşteşugărescă (cele 5 locuinţe-atelier descoperite până acum) ne
îndeamnă să afirmăm că inelul este produs local; posesorul lui trebuie să fi
fost un feudal local cu atribuţii greu de precizat, dar făcând parte din structurile
feudale ale timpului. Continuarea cercetării de pe dealul "Cetate" de la Cladova,
dar şi extinderea ei în zona Podgoriei Aradului, corelarea ei cu documentaţia
istorică va aduce, suntem siguri la clarificări importante pentru istorta secolelor
XI-XII din această zonă.
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NOTE:
Rezultatele cercetărilor de la Cladova au făcut obiectul unor articole şi studii <lin care amintim: V.
Boroneant, Considera/ii preliminare asupra cercetărilor de la C/adova (jud. Arad}, Ziridava X, 1978.
p.139-159; V. Boronean\, Considera{li asupra istoriei străvechi ajudeJului Arad în lumina cercetărilor
de la Conop. Zăbrani şi Clado va, Ziridava XII, 1979. p. I 09-117; V. Boronean\, Săpăturile arheologice
de la Clado va (jud.Arad) din anul 1979. Ziridava XII, 1980, p.117-127; V. Boronean\, Considera/ii
asupra locuirii feudale de la Clado va În lumina descoperirilor arheologice şi a unor in vestigafii istorice.
Zirida va XIV, 1982, p. I 09-119; V. Boronean\, G. P.Hurezan, Şantierul arheologic Clado va (jud.Arnd)
A XII-a Sesiune naJională de rapoarte arheologice, Braşov, 1981, p.19-21; V. Boronean\, G.P. Hurezan,
Cimitirul din secolele XI-XII de la Cladova (jud. Arad). Ziridava XV-XVI, 1987, p.67-75; V.
Boronean\, G.P. Hurezan, Cetatea C/adova. Ziridava XV-XVI, 1987, p.75-85; O Iliescu, Inelul de
argint de la Cladova, Ziridava XV-XVI, 1987, p.85-87; V. Boronean\, G.P. Hurezan, Săpăturile de la
C/adova (jud. Arad), A XVll-aSesiunederapoartearheo/ogice, Ploieşti 1983, în MCA., 1991, p.1114; V. Boronean\, G.P. Hurezan, P. Hligel, Şantierul arheologic C!adova (jud. Arad), A XXIX-a
Sesiune na[ională de rapoarte arheologice, Cluj 1995, p. 23.
'V. Boronean\, G.P. Hurezan, Cetatea de la C!adova - reşedin[a voievodului Transilvaniei - Poma.
Ziridava XV-XVI, 1987, p.76-78 şi unn.
'O. Iliescu, lneluldeargintdela C/adova, Ziridava XV-XVI, 1987, p. 85-87; p. 86. Fig. I şi Fig.2; V.
Boronean\, G.P. Hurezan, Cetatea de la Clado va - reşedinJa voievodului Transilvaniei -Pousa. Ziridava
XV-XVI, 1987, p. 82 şi 81 (pi.V Fig.2-3).
.
•V. Boronean\, G.P. Hurezan, P. Hligel, Şantierul arheologic Clado va (jud. Arnd), A X XIX-a Sesiune
nafională de rapoarte arheologice, Cluj, 1995, p.23.
5 Există multe asemănări după cum s-a putut constata între inelul pe care îl prezentăm din locuinţa atelier
nr.4 şi inelul descoperit în locuinţa atelier nr.3; de asemenea stilistic are analogii cu unul din inelele din
rezaurul de la Şâmbăteni, din imediata vecinătate, datat în sec. XI-XIII; I. Uzum, D.Ţeicu, Precizări de
ordin cronologic şi considera/ii istorice În /egăfllră cu monumentul de arhitectură feudală de la Reşifa
- Ogăşe!e, Banatica VII, p.297-310 (Fig.6 b.c,d); Z. Lovag, Arpad Kori pecsetgyiiriik. în Folia
Archaeo!ogica, XXXI, 1980, p.221-238.
0
Z. Lovag, Arpad Kori pecsetgyiiriik. în Folia Archaeologica, XXXI. 1980, p.221, Fig. I ( 1-5).
7
N. Paradi, în Foi. Arch. 26, 1975, p. 119-161; I. Hampei, Arch. Ert., 1882, II. p.146; Z. Lovag, op. cir..
p. 221-223. Fig. I, nr.15;
• V. Boronean\, Săpăturile arheologice de la C/adova din anul 1979, Zindava XII, p.120 şi urm.: V.
Boronean\, Considera/ii asupra locuirii feudale de la Clado va În lumina descoperirilor arheologice şi
a unor noi investigaJii_istorice, Ziridava XIV, 1982, p. 109-119; V. Boronean\, G.P. Hurezan, Cimitirul
din sec.XI-XII de la C/adova (jud. Arad). Ziridava XV-XVI. 1987, p.67-69.
9
S. Marki, Aradvarmegye es Arad kiraly varos tărtenete, Arad, 1895, II, I, p.144, 153, sq;
10
S. Marki, Diplomatarium aradiense, mss., voi.I, p. 89, Arhivele Statului Arad; Gy. Gyorffi, Az
arpadkori Magyaroszag tărtenete rolrayza, Budapest 1966, p. 179.
1

EIN NEUER SIEGELRING AUS CLADOVA (KR. ARAD)
(Zusammenfassung)
Der Autor stellt einen silbernen Siegelring vor der 1993 auf dem
,,Steinbruchberg" (Dealul Carierei) von Cladova, 3o Km ăstlich von Arad,
entdeckt wurde. Der Ring, dessen Siegel ein stilisiertes Lilienmotiv darstellt,
wurde in der Fi.illschichte der Werkstatt Nr. 4 gefunden und wurde anhand von
Analogien in das XIII. Jh. datiert. Es handelt sich hiermit um den zweiten
Siegelring der auf dem „Steinbruchberg" gefunden wurde. Der erstentdeckte
trăgt die Inschrift DVS POVSA und wurde desgleichen ins XIII. Jh. datiert.
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Fig. 1 Cladova - Dealul Carierei. Pl:in de situaţie (1995).
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Fig. la. Cladova - Dealul Carierei . Zona centrală.
Plan de situaţie (1993), cu marcarea locului de descoperire a inelului.
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ORGANIZAREA CNEZIALĂ ÎN BANAT
IN SECOLUL AL XIV-LEA
~

ADRIAN BEJAN
VALERIA NICOLETA CIUPE
p) Statutul social-economic şi juridic al cneZJlor bănăţeni în secolul al XIV-iea.

In secolele XI-XIV, stăpânirea regatului feudal maghiar asupra Banatului
era încă precară, în ciuda organizării la jumătatea secolului al XII-iea şi la începutul
secolului următor a unora din regiunile sale în comitale, mai ales a celor din câmpia
de vest şi nord - vest: Timiş ( 1177); Cenad ( 1197) şi Caraş ( 1200). 1
La începutul secolului al XIV-iea, odată cu instaurarea pe tronul Ungariei a
dinastiei angevine, se constată pătrunderea pe teritoriul Banatului a unui mare
număr de feudali străini, mai ales maghiari, care reuşesc să obţină, pe diferite căi
- prin donaţii pentru merite deosebite, prin silnicie - de la regii angevini proprietăţi
întinse.
În zonele de câmpie şi de podiş ale Banatului, unde stăpânirea străină s-a
impus mai de timpuriu şi mai direct, structurile social-economice şi politice
autohtone au fost afectate, dezvoltarea lor firească a fost mult îngreun<!_tă, rosturile
lor au fost diminuate, dar niciodată nu au putut fi complet desfiinţate. In zonele de
deal şi de munte ale Banatului, din vecinătatea Ţării Haţegului şi a Ţării Româneşti.
feudalizarea a cunoscut un ritm mai lent, obştile şi conducătorii lor au rezistat mai
p,ult, s-a păstrat organizarea tradiţională în cnezate, voievodate saujupanate (jupe).
ln aceste regiuni românii şi-au conservat instituţii proprii, o clasă feudală proprie,
şi-au menţinut autonomiile lor, rânduite după principiile dreptului românesc', pe
tot parcursul secolului XIV şi în secolele următoare.
Când primejdia externă era mai puţin ameninţătoare, după slăbirea şi
îndepărtarea stăpânirii tătare (înainte de a se fi făcut cunoscută primejdia turcească
în aceste părţi), feudalismul maghiar, ajuns într-o fază de înflorire, odată cu
ridicarea Angevinilor pe tronul Ungariei, a trecut la un adevărat asalt împotriva
realităţilor structurilor feudale româneşti.
De multe ori s-a desfăşurat un lung şi uneori dramatic proces între obştile
care-şi apărau viaţa, pământul şi libertatea şi forţele feudale sau feudalizante:
puterea centrală era sprijinită de feudalii laici şi ecleziastici care încearcă să
ştirbească autonomia şi libertatea obştilor..1
Pentru Banat, primele informaţii clare despre cnezi le avem de la începutul
secolului al XIV-iea, vechimea acestei instituţii fiind evident mai mare. Excepţii
sunt: informaţia lui Anonimus, de la sfârşitul secolului al Xii-lea din „Gesta
Hungarorum", care aminteşte despre „trei cneji ai bulgarilor", care luptând de
partea ducelui Glad împotriva maghiarilor, îşi pierd viaţa cu acest prilej şi confuzele
date oferite de Rogerius referitoare la unii din conducătorii locali ai tătarilor,
identificaţi uneori drept cnezi români. ➔
Admiţând originea cnezilor în interiorul obştilor săteşti şi apariţia lor în
perioada finală a procesului de etnogeneză, rezultă că adevăratul cnez şi adevăratul
cnezat au existat în perioada anterioară menţionării lor în documente. Atunci când
încep să apară menţionări scrise asupra existenţei cnezatelor (diplome de întărire
date de autorităţi) ele nu fac altceva decât să oglindească transformările suferite
de institutie ca atare. 5
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Analiza statutului cnezilor bănăteni în secolele XI-XIV poate lămuri atât
problema originii şi evoluţiei instituţiei cnezilor cât şi caracterul şi complexitatea
feudalismului românesc în perioada sa de început. Prima menţiune a unui cneaz
în părţile bănăţene datează din anul 1319: cnezul Baciu (,,Bach knezius"), care,
împreună cu fiul său Ivan, se plânge în acest an comitelui de Caraş că „un nobil Pavel zis 01oz - a mutat cu sila un sat al său numit Eueriş, în alt loc din acelaşi
comitat"6, ceea ce nu înseamnă atât faptul că cnezul Baciu stăpânea de mai multă
vreme satul Ezeris, 7 ci faptul că el stăpânea probabil în calitate de cnez mai multe
sate.
Deci prima menţiune a unui cnez bănăţean e privitoare la un caz de
deposedare. 8 Actul deschide seria documentelor de acest tip prin care se reflectă,
pe de o parte, tendinţele acaparatoare ale nobilimii maghiare sprijinite de regalitate,
pe de altă parte, prin opoziţia (protestele frecvente) cnezilor români însăşi rezistenţa
şi trăinicia instituţiei, bazată pe vechiul drept românesc, fus va!ahicum.
Despre cnezul Baciu (Bach), documentele nu mai amintesc nimic până în
anul 1360, când este menţionat Dominic, nepotul său de fiu, nobil de Giulvăz,
însă fără nici o referire la calitatea de cnez a bunicului său. El se plânge de cotropirea
a trei posesiuni dobândite de antecesorii săi 9 , ceea ce confirmă ideea că Baciu (cel
din 1319) stăpânea mai multe sate în calitate de cnez.
Câţiva ani mai târziu, în 1326, este atestat un alt cnez - Stanislau - fiul lui
Stan, care a primit drept danie de la rege)e Carol Robert, moşia Strâmtura
(Surduky), pentru slujbele făcute regelui. 10 In ce au constat aceste slujbe nu se
menţionează. Poate pentru merite deosebite în apărarea graniţelor, dacă ar fi să
ţinem seama de importanţa pe care atribuţiile militare le au în viaţa cnezului.
Dacă cnezul Baciu (Bach) din 1319 protestează împotriva strămutării
samavolnicea locuitorilor din satul său Ezeriş, el nefiind încă supus unei autorităti,
nu acelaşi lucru îl putem spune despre cnezul (Kenesius) Bratan din Şoşdea (Caraş)
, care în dAocumentul din 1333 apare în situaţia de cnez supus stăpânului feudal
maghiar. In această calitate, el participă la acţiuni iniţiate de stăpân (pustiirea
moşiei Remetea a magistrului Pavel fiul lui Himfy (Heym) şi a fraţilor săi), singur
sau împreună cu alţi oameni, cum este Mauriciu, fostul slujbaş al magistrului
Pavel Magyar, zis de Themeskuz. 11
Cercetarea cazului, poruncită de regina Elisabeta a Ungariei, la 30 august
1333, nu are efect, dovadă că la începutul lunii decembrie a anului 1334, acelaşi
cnez Bratan, împreună cu fiii săi, răpesc - probabil tot din ordinul stăpânului
feudal - animalele iobagilor din acelaşi sat Remetea. 1~
Zece ani mai târziu, după pustiirea moşiei Remetea, la 1343, comitele
Benedict Himfy se plânge împotriva actelor de violenţă ale unui cnez, Bracan
(Braian la Şt. Pascu), care „împreună cu fii săi Grigore şi Finta din acelaşi sat
Şoşdea, au săvârşit pagube pe aceeaşi moşie Remetea". 13 Dat fiind asemănările şi
timpul relativ scurt care a trecut de la întâmplările din 1333 şi 1334, credem că
Bratan, cnezul de Şoşdea este una şi aceeaşi persoană cu cnezul Bracan menţionat
în plângerea lui Benedict Himfy din 1343. 1n acelaşi an 1343 cnezul Lucaciu, fiul
lui Rai_f:u, ocupă unele sate de pe domeniul cetăţii Vărădia. i-1
In categoria cnezilor supuşi autorităţii stăpânului feudal intră şi cnezul Toma
din Caraş, osândit în 1342 la plata unei amenzi în valoare de 3 mărci, pentru că nu
anunţase vicecomitelui de Caraş furtul unui cal. 15 Din relatarea acestui episod se
desprinde una din atribuţiile cnezilor, anume aceea de a supraveghea menţinerea
ordinii satului sau satelor pe care le conduceau.
Intensificarea penetrării maghiare, reflectată de organizarea comitatelor
regale, constituirea ~omeniilor feudale aparţinând nobilimii ungare, au avut urmări
I 10
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negative pentru cnezatele de pe teritoriul Banatului. Cnezii devin cnezi domeniali,
supuşi autorităţii feudalilor laici sau ecleziastici, intermediari între obşte şi noul
stăpân. Atribuţiile .cnezilor sunt din ce în ce mai mult îngrădite de autoritatea
reprezentanţilor regalităţii sau ai stăpânului feudal.
Menţinerea instituţiei cnezatului în Banat, de-a lungul întregii perioade
medievale, nu ar fi fost posibilă fără rezistenta îndârjită a obştilor săteşti româneşti,
în frunte cu unii dintre cnezii lor, în faţa tendinţelor de cotropire care veneau din
partea feudalităţii maghiare. Această împotrivire se manifestă sub diferite forme
violente, uneori pe timp îndelungat. De violentă se face vinovat cnezul Dobrotă
din Banat, care în 1344 prinde pe Mihai, iobagul lui Benedict Hem ( Himfy) şi-l
duce legat în comuna Sântă-Maria. 16
Rezistenta îndârjită a populaţiei româneşti în obşti în frunte cu cnezii lor
aleşi, determină regalitatea maghiară să aplice o politică mai elastică în aceste
regiuni. Se constată, mai ales în prima jumătate a secolului al XIV-iea şi în secolul
următor interesul regalităţii de a îngădui formele vechi de viaţă în regiunile
mărginaşe, pentru a cointeresa populaţia la apărarea graniţelor în faţa pericolului
extern îndeosebi tătari şi turci, puterea centrală colaborând cu cnezii obştilor. 17
Din timpul lui Carol Robert datează primele innobilări de cnezi, încercându-se pe
căi ocolite, subminarea autorităţii obştilor. Pe de altă parte, cnezii care se desprind
din mijlocul comunităţii şi ajung la poziţii economice mai avantajoase, (aceasta în
virtutea unor atribuţii îndeplinite din tată în fiu) caută să-şi legalizeze din punct de
vedere juridic situaţia, printr-un act de danie. Obţinând actul de danie, de multe
ori însoţit de imunitate, cnezii se transformă în adevăraţi feudali, asimilaţi şi din
punct de vedere juridic nobilimii. ,,Cnezatul lor nu se mai bazează pe autoritatea
conferită de obşte, stăpânirea lor nu mai era sub servitute keneziatw.~ cnezul nu
mai datora regelui ascultare, slujbe şi dijme cum datorau ceilalţi cnezi. Moşiile
stăpânite până atunci sub nomine keneziatus, acum le stăpâneau nomine regio.

p/eno jure ... perpetuo et irrevocabiliter'. 18
Documentele confirmă această realitate. Dintr-un act din 1419, care conţine
expunerea unui proces desfăşurat la Vissegrad (Ungaria), între românii Sandu şi
Petru în legătură cu dreptul de proprietate asupra a două sate româneşti. Lipcea şi
Hemicea, rezultă că strămoşii Sandu şi Petru - Sărăcin Neculai şi Luca, fiii lui
Crăciun, căpătaseră de la regele Ludovic de Anjou în 1350, două sate româneşti Lipcea şi Hernicea, cu dreptul de cnezat. S-a demonstrat prin acest document că
întărirea în cnezat nu înseamnă totodată şi dreptul de proprietate deplină asupra
satului concedat unui cnez. Ceva mai târziu, pe la sfârşitul secolului al XIV-iea,
Sigismund de Luxemburg întăreşte această despărţire a cnezatului de proprietate.
Ulterior, membrii acestei familii vor obţine şi dreptul de proprietate de tip feudal
(condiţionată), iar românii Sandu şi Petru din 1419, pretind la judecata ce se face
în Vissegrad, să li se recunoască asupra satelor menţionate nu numai dreptul de
cnezat ci şi pe cel de proprietate. 19
La 1352, regele Ludovic de Anjou, prin magistrul Posade Zeer, comitele
Caraşului şi castelan de Caransebeş, confirmă lui Iuga şi Bogdan, fiii lui Ştefan
din Mâtnic (Mutnuk), cnezatului Mâtnic din districtul Caransebeş, cuA dreptul de
jurisdicţie asupra tuturor locuitorilor pentru „credincioasa slujbă". 20 In aparenţă
este un act de dăruire a unui pământ „desert" numit Valea Mâtnicului. Se arată că
acel pământ a fost cerut de fraţii Iuga şi Bogdan de Mâtnic spre a fi stăpânit şi
îmbunătăţit după drepturile cnezilor de Caransebeş. Comitele le dă acest pământ
pe veci, ,,Intru fiii fiilor lor şi urmaşii moştenitorilor lor", lămurind că nici un
judecător nu îi va judeca ci ei vor avea dreptul de judecată în toate pricinile, afară
de tâlhărie, hoţie şi incendieri. 21
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Este probabil că şi Ştefan, tatăl fraţilor luga şi Bogdan sau alţi înaintaşi ai
lor să fi fost tot cnezi, funcţia transmiţându-se din generaţie în generaţie, acum
(1352) având loc pentru prima dată confirmarea oficială.
Tendinţele contropitoare ale nobilimii maghiare, încercarea lor de a pune
mâna pe pământurile stăpânite de români se vor intensifica în a doua jumătate a
secolului al XIV-iea. Este o perioadă de mari transformări în statutul social-economic şi juridic al cnezilor în general, perioada care corespunde domniei lui
Ludovic de Anjou „unul din principii cei mai ageri, mai activi şi mai stăruitori din
acest secol al XIV-iea, în care înfloresc cele din urmă personalităţi cavalereşti". cc
Politica dusă de regele ungar nu mai este atât de favorabilă cnezilor români ca cea
a înaintaşului său Carol Robe1t. Antagonismul dintre populaţia de rând, majoritar
românească şi nobilimea regatului se manifestă acut cu prilejul conflictului cu
domnul Ţării Romfmeşti, deşi originile acestui antagonism trebuie căutate încă de
la aplicarea măsurilor de uniformizare 22 administrativă hotărâte de rege prin
decretul din 1351. Potrivit decretului, nobilimea, considerată de rege ca elementul
de bază al stăpânirii sale, dobândeşte prin recunoaşterea principiului avicită\ii o
putere de sine stătătoare şi o permanenţă ce făceau din ca unul din stâlpii regalităţii.
în timp ce tărănimea, şi în general toţi oamenii pământului ce nu erau nobili sau
asimilaţi nobililor erau supuşi unui regim uniform ce impunea perceperea aceloraşi
sarcini de la toli ţăranii, indiferent de situaţia lor de iobagi stabiliţi pe pământul
unui nobil, sau de oameni din satele cneziale nesupuşi până atunci acestor
obligatii. 23
In intervalul aprilie - octombrie 1366, regele Ludovic de Anjou s-a aflat în
Transilvania, având în obiectiv problema românească sub două aspecte: 1) efortul
de a readuce la ascultare celelalte două ţări româneşti de peste Carpaţi (Moldova
şi Ţara Românească): 2) luarea unui complex de măsuri împotriva românilor din
interiorul regatului. 24 Prin decretul regal din iunie 1366 se statua că stăpânirea
legală asupra pământului se exercită exclusiv pe baza actului scris, a diplomei
emise de rege, ceea ce însemna, de fapt, excluderea cnezimii româneşti din rândul
feudalilor, aceştia ştăpânind pământul în virtutea dreptului nescris - ,,ius valahicum
et ius Keneziale". In acelaşi act se stabilea că nimeni nu poate să posede moşii cu
titlu nobiliar sau cu titlu de beneficiu, decât dacă este catolic, ceea ce marca
excluderea prin lege a feudalilor români de religie ortodoxă din rândurile nobilimii.
Intuind reacţiile adverse pe care le-ar stârni aceste măsuri restrictive, suveranul
maghiar acordă nobilimii libertate deplină de a „extermina sau nimici toţi făcătorii
de rele din Transilvania de orice neam şi mai ales pe români". 25
Prin aceste măsuri care se vor extinde şi asupra Banatului, regele Ludovic
de Anjou a limitat asimilarea cnezimii româneşti cu nobilimea {fapt care se
întâmplase sub regii Arpadieni şi chiar în prima jumătate a secolului XIV). Punând
cele două condiţii: deţinerea actului de donaţie de la rege şi apartenenţa la religia
catolică, regele i-a oprit pe români să mai constituie o stare privilegiată, nobiliară
şi românească, de sine stătătoare şi a pregătit cotopirea în viitor a nobililor români,
care se conformau cerinţelor regale, în masa nobilimii ungare. 26
Hotărârea luată în 1366 - departe de a potoli disensiunile dintre nobilii regelui
şi români-era menită să inteţească conflictul. Prin privilegiu se tăcea deosebire
între cnezii nobili, adică înnobilaţi sau dăruiţi cu cnezatul printr-o diplomă regală
- a căror mărturie era echivalentă cu aceea a unor nobili şi cnezii de rând, a căror
mărturie era asimilată cu aceea a „vilicilor" sau juzilor săteşti, fără a emite să
susţină că favoarea acestei asimilări nu trece dincolo de acordarea acelei valori
cantitative mărturiei cnezilor recunoscuţi şi nu ajungea nicidecum până la
recunoaşterea unei calităţi nobiliare conţinute implicit în formula folosită. Procedura
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de judecată constă în mărturia unui număr-de 50 de persoane din aceeaşi categorie
socială: nobil pentru nobil, nenobil pentru nenobil.27
Cu decretul regal din 1366 se intensifică procesul de diferentiere a cnezimii,
proces care se va caracteriza prin strădania unui număr cât mai mare de cnezi de a
pătrunde în rândurile nobilimii, tendintă realizată însă de putini dintre ei. Marea
majoritate a cnezilor vor mai fi numiti un oarecare timp „bărbati cinstiti", ,,bărbati
destoinici", ,,bărbati vrednici", ajungând în cele din urmă a fi simpli juzi săteşti
sau oameni de rând, pierzându-se, treptat în rândurile tărănimii. 28 Au rămas însă
foarte mulţi cnezi care, chiar şi în veacul următor, au stăpânit pământul fără act
scris, mai ales în regiunile de deal şi de munte ale Banatului; de asemenea au
rămas nobili care şi-au păstrat credinta ortodoxă secole de-a rândul, sau nobili
români de origine cnezială care şi-au păstrat etnia şi care vreme îndelungată erau
numiti „nobiles valachi". Cu trecerea vremii apar şi tendinţe de a înlocui principiul
eligibilităţii cu principiul ereditar, concretizat în detinerea dregătoriei de cnez
perioade mai îndelungate de către membrii aceleiaşi familii. Spre sfârşitul secolului
XIV şi în secolele următoare, puterea centrală va întări unor familii cneziale dreptul
de a stăpâni unele formaţiuni cneziale sub forma de „cnezat veşnic" (titule perpetuo
kene:âatus), stăpânirea pământului în temeiul unei danii regale asimilându-i pe
cnezii respectivi însă cu nobilii, în aceste cazuri fiind ilustrată faza de trecere de la
starea cnezială la cea nobiliară. 2')
În Banat conflictul dintre modul de stăpânire al cnezilor bazat pe normele
vechiului drept românesc şi cel al nobilimii maghiare, care se baza pe documentul
scris al conferirii regale, avea să fie puternic, manifestându-se sub forma unor
deposedări fortate în favoarea noilor beneficiari. Acest fel de donatii contrastează
cu cele întâlnite su.b Carol Robert, când dania consta de fapt în recunoaşterea unor
stări mai vechi. 11 Impotriva acestei situaţii românii protestează cu vehemenţă şi
aqionează prin cele mai felurite mijloace. Din a doua jumătate a secolului al XIViea, protestele, plângerile şi judecăţile purtate între cnezii români şi noii. beneficiari
ai actelor de împroprietărire semnate de regii maghiari se înmulţesc. Astfel, dintrun document din 1357, ştim că românii Farcaş, Grigore şi Nicolae, fii cnezului
Socol, cedează comitetului l9an Bissenul o parte din moşia Valea (Woya) Secaşului, din comitalul Caraş. In anul următor, 1358, Farcaş şi Grigore, fii aceluiaşi
cneaz Socol, sunt în proces cu magistrul Ioan Bissenul, împotrivindu-se acestuia
pentru stăpânirea moşiei Valea Secaşului, arătând că le-a fost dăruită de regele
Carol Robert în 1342, pentru vitejia în luptă a părintelui lor.·' 2 Prin contopire, satul
Woya (Valea) a ajuns în întregime în stăpânirea lui Ioan Bissenul. Aceşti fii ai
cnezului Socol (Farcaş, Grigore şi Nicolae), nu sunt menţionati nicăieri a fi cnezi,
dar când e vorba de moşia lor, Valea Secaşului, actul judelui Curtii regale din
1358 aminteşte de calitatea de cnez a tatălui lor.
Nu ştim dacă la proces balanţa d~eptătii a înclinat în favoarea românilor,
ştim doar că în acelaşi an Ioan Bissenul şi oamenii săi - cnezii Basarab din Caraşul
Mare şi un alt cnez, Bararab din caraşul Mic - hotărăsc soluţionarea neîntelegerilor
şi încheierea grabnică a procesului pe calea vtolentei, dând foc casei cnezului
Socol (Zokul sau Zecul), care „pierdu în acel pojar actul de dăruire al regelui
pentru moşia Valea Secaşului (Sekaspataka)". n Prin cumpărare cu suma d.e 3400
florini, satul Valea (Woya) a ajuns în stăpânirea regelui Ludovic de Anjou. In 1361
regele dăruieşte domeniul familiei Himfy. Urmaşii cnezului donator au fost alungati
de noii proprietari, sub pretextul că pământul dăruit de regele Carol Robert a fost
sporit între timp, cu alte pământuri necuprinse în actul de danie. Desfăşurarea
evenimentelor pledează pentru un caz de deposedare forţată şi pe nedrept a cnezi lor
români. Valoarea în bani a statului - 3400 florini - constituie o dovadă cu privire la
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valoarea economică şi chiar demografică a satului Valea. Este posibil ca cnezii
donatari sau urmaşii lor să fi alipit donaţiei alte suprafeţe de pământ, defrişate sau
des\elenite de oameni de sub jurisdicţia lor, ceea ce nu justifică însă prin nimic
pretenţiile nobililor Himfy. Şi în acest caz, lăcomia feudalilor s-a orientat asupra
celor npi valoroase aşezări şi asupra altor bunuri ale celor mai slabi. 1·1
ln anul 1363 cnezii români din districtul llidia protestează împotriva anumitor
rectificări de hotar pe seama familiei nobiliare Himfy, cerând ca moşiile dăruite
de regele Unga,jei lui Benedict Himfy să nu se extindă şi peste teritoriul aflat sub
jurisdicţia lor.·15 In anul următor. 1364, cnezii români Ştefan, Ioan, Toma şi Dimitrie
din comuna Comianu (poate Comiat) se află în proces cu un oarecare Nicolae din
comuna Zlavatinţi, pentru o părticică de moşie_,r, Diferendele nu se rezolvă însă şi
în acelaşi an, cnezul Dumitru de Comiat (Caraş) fiul lui Matis (Mathias) este
acuzat pentru că a vrut să atace şi să ucidă pc Andrei Toma pc moşia sa Zlavotinţi. ,Rernltă că în fata presiunilor exercitate de reprezentanţii feudalită\ii maghiare,
românii nu precupeţesc nimic pentru a-şi apăra drepturile lor, recurgând chiar la
acţiuni de rezistenţă.
,
Reacţia nobilimii maghiare din Banat va fi dură. In anul 1370, de exemplu,
nobilimea din comitalul Caraşului proscrie pc mai mulţi cncti şi iobagi români
din wnă şi le confiscă moşiile.
O altă mărturie care confirmă rezistenta îndâ1:jită a cnezilor români din Banat
este cca din 1372, prin care Ludovic de Anjou restituie românilor Ioan. Ladislau şi
Petre Neacşu (Nexe), cnezatul şi moşiile ce le confiscase sub falsul pretext de
rebeliune. 1'1 Se pot presupune numeroasele intervenţii şi eforturi depuse de cnezii
români pentru a reuşi să intre în posesia drepturilor care Ic-au fost încălcate şi a
moşiilor care le-au fost confiscate. Deşi deţinea actul de restituire al regelui. în
anul 1376 cneazul Neacşu îşi manifestă din nou nemultumirea împotriva familiei
Himfy. care începea să-şi exercite autoritatea şi pretenţiile în Banat. sechestrfmd
un iobag al.familiei din comuna Colonia, strămutându-l cu locuin\a pc teritoriul
castrului Cuiejdi şi săvârşind probabil şi alte acte de violentă ·1"
După consolidarea dinastiei Angevine, atât Carol Robert d11 şi fiul său
Ludovic de Anjou iar mai târziu Sigismund de Luxemburg vor încerca, în repetate
rânduri, să-şi impună suzeranitatea asupra teritoriilor de peste munţi. De aceea. în
secolul XIV intervin momente de criză în relaţiile dintre Ungaria şi Tara
Romfmească, având ca efect încă înainte de 1360 luarea de către regii maghiari a
unor măsuri represive împotriva cnezilor români Jin Transilvania. Situaţia cnezilor
bănăţeni reflectă acest proces, Banatul aflându-se în vecinătatea zonei de conflict
dintre Ungaria şi Ţara Românească. Măsurile luate în 1366 împotriva stăpânilor
de pământ care nu au aderat la religia catolică reflectă de asemenea şi încercările
de prozelitism, care urmăreau să rupă popula\ia ortodoxă locală de legăturile cu
18

Ţara Rom,înească.-1 1

Nemulţumirile românilor din Transilvania şi Banat faţă de stăpânirea străină
se vor accentua din cauza măsurilor luate pe plan social de Ludovic de Anjou.
Biruinţele domnilor români din Moldova şi Ţara Românească împotriva regilor
ungari influenţează capacitatea de rezistenţă a cnezilor din Banat faţă de tendin\elc
cotropitoare ale regatului Ungariei. Cnezii bănăţeni îşi dau seama tot mai mult că
în Ţara Românească pot găsi adăpost în caz de pericol; unii dintre ei au trecut de
partea domnilor români când aceştia au fost atacaţi de suveranii maghiari. Astfel
se explică gestul cnczului Vladislav, fiul lui Laheci (sau Ladislau Lehăcescu). din
districtul Mehadiei, căruia regele Ludovic de Anjou îi confiscă la 19 iunie 1376
satul Boloşni\a (Baluasnica) din acelaşi district, pentru că „a fugit în ţinuturile de
peste munţi şi s-a aliat duşmanului nostru" . .ic Domn al Tării Româneşti în acel.
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timp era Yladislau Ylaicu. Gestul lui Yladislav Laheci va fi um1at în alte împrejurări
de alţi cnezi bănăţeni. Satul Boloşniţa (Balvasnita) a fost dăruit de rege cnezilor
„Surian, Bogdan, Dimitrie, Toma şi Blasie, răsplătind astfel vitejia lor în lupta şi
credinţa lor faţă de rege". 41
Cel mai amplu document care reflectă cauzele nemulţumirilor românilor
este cel din 1376: un apel al cnezilor fraţilor Himfy de pe moşia Remetea, adresat
soţiei banului Benedict Himfy. Cauzele pentru care protestează oamenii de pe
moşie sunt (conform M. Holban):
I) Vexaţiuni şi im pi lări din partea administratorului sau ,judelui" cu prilejul
executării obligaţiilor faţă de stăpâni: ,,Nicolae cnezul, fiul lui Pri bi li, vi se plânge
vouă şi fiilor voştri că judele Nicolae ne-a poruncit sj mânăm oamenii în grabă.
Noi nu am fost acasă atunci, în ceasul ăla, şi el ne-a luat pentru această pricină 17
boi şi 14 florini. Henec (poate Hâncu) se plânge de aceasta, că i-au luat un cal l-au
dat lui Pavel şi l-au omorât".
2) Mutarea cnezilor în altă parte, din porunca stăpânilor (probabil pentru
a-i despărţi unii de alţii): .. şi numai pentru pricina asta şi de teama asta, au plecat
6 oameni numai din satul ăsta în satul ăla al zisului Pri bi li (care nu trebuie confundat
cu satul lui Nicolae, fiul lui Pribill), căci Nicolae cnezul este la un loc cu fratele
său şi Mioc, judele lui Nicolae ne-a despărţit, căci fii voştri i-au zis să facă lucrul
ăsta".

3) Jecmăniri din partea judelui care împreună cu oamenii săi (în cazul de
faţă cnezul Marcu şi cnezul Dobrota). percepe îndoitul celor datorate, împărţind
câştigul cu oamenii săi: .,de la moara lui Ioan cnezul au luat 14 florini fără temei.
Pavel care e cnez zice aşa că în satul meu s-au /u;.1(26 florini şi 2 boi şi în Călina un
bou şi 200 de bolovani de sare, 4 florini au plătit şi din Files a luat un cal bun
făcând 14 florini, 7 a plătit, 6 florini a luat; şi mai spunem lucrul ăsta că din părţile

a

Remetei lui Petru, judele Nicolae a luat pe un an I OOO de florini, adică 30 de
boi, I O vaci şi din celelalte lucruri de mâncare, nu putem să zicem cât, adică din
caş, din oi, din pui şi din porci şi 40 de ţapi; şi asta putem să mai spunem iarăşi că
Dobrota cnezul cu Marcu cnezul săvârşeşte astea asupra noastră împreună cu judele,
că ci iau banii şi împart între ei şi iau de două ori atâta. Din Fi Ies şi Călina s-au luat
cu japca 8 boi, 23 de porci; şi cum cnezii din Remetea spun cu toţii că noi am
plătit toate cele datorate lui Petru şi judelui şi lui Nicolae".
4) Pierderi suferite cu prilejul transportării bucatelor: ,,şi Herka a cărat
bucatele cu 4 boi şi i-au pierit; şi Mihail cnezul spunea aşa: că doi boi au mai
pierdut şi Peleş şi Henec adică au pierdut 70 de grămezi de bucate".
5) probleme şi pierderi datorită unor conflicte de hotar, cu castelanul cetăţii
vecine Cuieşti.
Şi totuşi acest apel înfăţişând greutăţile şi împilările suferite de cnezii romfmi
şi de oamenii aflaţi sub jurisdicţia lor se încheia pe un ton ameninţător: ,,deci să ne
vestească nouă adevărul prin omul de faţă sau prin altul, căci de nu, atunci vom
merge aiurea, unde putem să trăim".••
Documentul reflectă situaţia cnezilor de pe domeniul feudal. In acest caz,
cnezii, deşi supuşi autorităţii unui ,jude" cu atribuţii de administrator, îşi exercită
autoritatea asupra „oamenilor din satul lor". Deci cnezii au "o dublă calitate, fiind
în acelaşi timp reprezentanţii stăpânului de moşie faţă de oamenii din satul lor
(cnezul Marcu şi cnezul Dobrotă, care colaborează cu administr<!_torul domeniului,
judele Nicolae), şi reprezentanţii acestor oameni faţă de stăpân. In calitatea dintâi,
constituie şi ei într-o oarecare măsură un instrument al clasei dominante, în calitatea
cealaltă ei reprezintă dimpotrivă, un element de solidarizare cu dominanţii şi pun
45
condiţii stăpânului sau pleacă de pe moşie, cu toate riscurile unei asemenea acţiuni.
A
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Într-un alt document din 1377, referitor la un partaj între fratii Himfy Benedict şi Nicolae - legat de domeniile Remetea şi Iersig, se află pretioase lămuriri
asupra rolului jucat de satele cneziale în economia domeniului nobiliar al fratilor
Himfy. Asfel, în afară de târgul (civitils) Iersig, ce se împarte între cei doi frati în
portiuni bine determinate, în cuprinsul cărora intră unele gospodării (mensiones)
iobăgeşti, toate celelalte aşezări ce se împart între fratii Himfy sunt sate cneziale.
Se pomenesc chiar trei mori cneziale, două pe Pogonis în satele lui Dobrota şi
Luca, a treia în satul lui Mihai. Se pot distinge chiar două tipuri de aşezări cneziale
(M. Holban): a) satele cneziale numite după numele cnezului (satul lui Mihail,
satul lui Pribill, etc.); b) forma mai veche a cnezatelor mentionate aici în lotul lui
6
Nicolaţ Himfy, anume Jupii cu cnezatele silfe.J
lnverşunarea cu care cnezii români îşi apără drepturile rezultă şi din răscoala
cnezilor survenită după moartea regelui Ludovic de Anjou. Profitând de tulburările
din regatul Ungariei prilejuite de alegerea noului suveran, cnezii bănăteni se
răscoală în 1385, sub conducerea lui Yladislav şi Mihai, fiii cnezului Dan,
nerecunoscând pe noul rege Sigismund de Luxemburg, ginerele şi urmaşul lui
Ludovic. Cnezii bănăteni aderă la partida lui Horvathy, care luptă împotriva regelui
Sigismund, răscoala continuând şi după încoronarea lui Sigismund. Conflictul a
căpătat o amploare deosebită prin interventia domnului Ţării Româneşti Dan I
( 1384-1386) în ajutorul cnezilor răsculati. Dan I, cu o armată puternică încearcă să
pătrundă în Banat prin douf( directii: pe la sud, unde a întâmpinat o rezistentă
puternică Ia cetatea Mehadta şi pe la est, unde a fost oprit în jurul Hategului.J 7
Pentru a potoli răscoala şi a-i aduce la supunere pe cnezii răzvrătiti, regele va
trimite împotriva)or pe banul de Maciova, Nicolae Garay, devenit ulterior palatin
al Ungariei, probabil pentru serviciile aduse regalitătii cu acest prilej. Proportiile
răscoalei se întrevăd din documentul emis de regele Sigismund de Luxemburg în
1408, la mai bine de 20 de ani după încetarea conflictului: ,,Apoi, nu ta·mult timp
după aceea, după ce am fost încoronati cu sacra coroană regală, numitul Nicolae,
în prezent Palatin, pe atunci banul nostru de Maciova, la porunca noastră şi-a
ridicat cu putere banderia sa pentru zdrobirea numitilor infideli din părtile Timişane,
unde numărul lor se mărea, pornind cu alti credincioşi de-ai noştri, ajutati de
puterile Celui de Sus, au învins pe Yladislav şi pe Mihai, fii lui Dan, şi pe celălalt,
Yladislav Zanc, care-şi adunaseră cetele spre jignirea noastră"."b
După încheierea conflictului dintre Ungaria şi Ţara Românească,
documentele de la sfârşitul secolului XIV, dar mai ales din secolul următor, abundă
în danii de sate şi cnezate pe seama cnezilor de obşti sau a cnezilor pe cale de
înnobilare, drept răsplată pentru servicii credincioase sau pentru fapte <le arme
deosebite. Astfel, în 1387, regele Ungariei Sigismund de Luxemburg, conferă lui
Bogdan <le Mârnic şi fiilor săi cnezatul comunei Almafa (Mărul) din districtul
Temeskuz, drept recompensă pentru serviciile militare cei le-a prestat la diferite
ocazii,J 9 sau, în 1392, regele Sigismund confirmă pe Bogdan, cnezul <le Mâtnic, în
posesiunea unui teren, pe care îl câştigase în urma unui proces desfăşurat în 1391,
în fata banului Nicolae al Severin ului şi a nobililor şi cnezilor districtelor româneşti
Sebeş, Lugoj, Caran şi Comiat, cu orăşenii din Caran, pentru o părticică de părnânt
de lângă râul Timiş. 50 Din seria aceastor documente nu trebuie omis cel din 1370,
prin care chiar Ludovic <le Anjou confirmă pe Roman şi Ladislau, fii lui Struza
(Sturza) Românul în cnezatele a două moşii la izvoarele râului Mutnic, ,,pe care
tatăl lor le-a stăpânit cu titlul de cnezat". 51
Uneori, cnezilor le sunt dăruite sub titlul de noi <lonatii (no vile doniltiones)
domenii şi cnezate pe care le stăpâniseră sau le detinuseră până atunci cu drept
cnezial (more keneziatus), cum s-a întâmplat în 1394, când îl găsim <lin nou pe
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Bogdan de Mâtnic, într-o diplomă a regelui Sigismund, prin care Bogdan este
confirmat în posesiunea comunelor Maciova şi Dobragoste de pe domeniul castrului
Sebeş, pe care le stăpânise şi până atunci cu titlul de cnez'\ drept răsplată pentru
faptele sale de vitejie.
La A. D. Xenopol, datarea şi interpretarea acestor documente este total
diferită. Astfel, eruditul istoric român consideră că „în 1387 regele Sigismund
întăreşte despărţierea cnezatului de proprietate, deoarece printr-un document din
acest an, regele dăruieşte lui Ştefan de Mutnuk (Valahul), pentru credincioasele
lui slujbe, proprietatea moşiei Almalfa pe care până atunci o detinuse ca Knezat". ''
După câte s-a văzut, în documentul din 1387 nu este vorba de Ştefan de Mâtnic, ci
de fiul său Bogdan, şi nu este vorba de proprietatea moşiei Almalfa, ci de cnezatul
comunei. Considerăm că este inexactă şi afirmatia lui Xenopol potrivit căreia:
„acelaşi monarh - Sigismund - întăreşte pe Bogdan în 1387 în proprietatea a două
moşii, Maciova şi Dobragosta din districtul castrului Sebeş, pe care moşii, până
atunci, Bogdan le detinuse cu titlul de cnez dându-i anume toate drepturile de
proprietate, locurile cultivate şi necultivate, apele, cursul apelor, munţii şi
păşunele". 5~ După cum rezultă din documentele referitoare la aceast reprezentant
al familiei Mâtnic, nu poate fi vorba încă de dreptul de proprietate deplină asupra
pământului, ci doar de cel de posesiune.
Analizând modul de redactare al documentelor, când satul cnezial este întărit
prin danie regească se disting 3 momente esenţiale: I) poruncă a regelui către
instanţa de constatare şi adeverire cerând relatii asupra moşiei solicitate şi dispunând
atribuirea ei, urmând ca eventualele împotriviri legale să fie judecate în fata regelui;
2) răspunsul instantei cu arătarea numelor împotrivitorilor legali; 3) actul de danie
al regelui cuprinzându-le pe celelalte.
După un interval era dată diploma sau privilegiul solemn pecetluit cu pecetea
dublă şi autentică. 55 Actul de danie sau de întărire cuprinde porunca adresată
locuitorilor români din satele respective, de a-i primi pe stăpânii noi sau pe vechii
stăpâni confirmaţi prin documente oficiale şi pe urmaşii lor şi a-i păstra şi a-i
asculta ca pe cnezii şi stăpânii lor, ca pe alţi cnezi dinaintea acestora, sau când se
dau sau se întăresc sate sau cnezate altor cnezi, conditiile sunt de a le stăpâni cu
aceleaşi libertăţi, drepturi, imunităţi şi datini de care s-au bucurat alţi cnezi. Pentru
daniile sau confirmările de moşii pe seama cnezilor români, de pe la mijlocul
secolului al XIV-iea se folosesc formule proprii, cu respectarea obiceiuluiromi.Îmlor
sau cu toate libertăţile, drepturile, scutirile şi obiceiurile folosite şi ţinute de ceilalti
cnezi ori să le ţină (stăpânească) după obiceiul cnezatelor celorlalţi români (St.
Pascu).v,
În seria documentelor din secolul al XIV-iea, există unele în care se găsesc
mărturii privind rolul şi obligaţiile cnezilor bănăţeni.
b) Atribufiile cnezilor bănăfeni 1Î1 secolul al XIV-iea

Un prim document care oferă informaţii privind atribuţiile cnezilor datând
din 1369 este o plângere comună a obştii cnezilor din districtul Sebeş ( universitas
kenezyorum et aliorum O/achorum de districtu Sebeş), adresată banului Benedict
Himfy, prin care aceştia îl r9agă pe ban să-i scutească de darea de 300 de florini
pe care n-o mai pot achita. In document se arată ca: ,,atunci când regele a atacat
Bulgaria, cnezii au participat cu toate resursele la expediţie, oferind în acelaşi
timp, pe cheltuiala lor ospitalitatea regelui şi suitei sale; că au participat, tot atunci,
alături de armata banului Emeric şi a voievodului Denis la asediul Vidinului; au
acordat din nou sprijin şi ospitalitate atunci când voievodul Denis a trecut cu
împăratul Ioan al V-lea Paleologu!; în timpul iernii regele s-a reîntors cu împăratul
şi din nou au acordat întreaga ospitalitate lui şi suitei ce îi însoţea, neprimind
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nimic din cheltuielile făcute, astfel că acestea se ridică la 263 nori ni pentru ora~ ~i
150 daţi de district, la care trebuie adăugate şi f urajcle date suitei ~i trupelor
ce îl însoţeau pc rege; încă de la începutul expediţiei militare organit.ale Je rege
împotriva Ţării Româneşti în 1368 (unJe domnea VlaJislav Vlaicu). Jistrictul a
organizat o trupă permanentă Je 200 oameni la Mehadia. pi'ină cc regele a revenii
aJucânJ cu el o trupă de 500 oameni. cheltuielile pentru întrqincrca acestora
fiind suportate tot de cnezi şi de locuitorii districtului"" 7 Acestc eforturi materiale
au dus la înrăutăţirea situaţiei locuitorilor acestor ţinuturi. fiind puşi în situa\ia de
a nu mai putea achita darea de 300 de florini: ,,iar acum. mr,ria voastră cerc de la
noi, adică de la ţinut şi Je la cetate 300 de florini, pc care nu putem în nici un chip
să-i dăm acum ... fiind atât de cumplit cople~iţi de atâtea nevoi ... Drept aceea.
închinându-ne până la pământ. ne rugăm de domnia voastrf, să ne cru\a\i de data
aceasta şi să nu puneţi să ni se ceară acei florini"." Documentul, pc lfmgă faptul că
relevă forţa militară şi economică consiJerabitr, a districllllui înd, din veacul al
XIV-iea, surprinde atribuţiile cnezilor, care serau de natură economică. militar[,.
financiară. Se parc că această <lare de 300 de florini era pcrioJică şi că sarcina
strângerii ei de la locuitorii districtului revenea cnezilor, care aveau şi atribuţii
aJminislrative, care redactează cererea în comun, în numele obştii, ci îndeplinind
astfel rolul de intermediari în populaţia românească din Jistrictul Sehc~ ~i autoritatea
maghiară, reprezentată în persoana banului Jc Severin Benedict Himfy. lnfom1aţiilc
pe care ni le oferă acest document vin să completeze informaţiile referitoare la
unele atribuţii ale cnezilor din actul din 1352 dat de comitele de Caraş, Posade
Zeer, fraţilor Iuga şi Bogdan de Mâtnic, în care se pomenştc că ,.libertatea dupr,
care cnejii din districtul Sebeş îşi stăpâneau satele libere, având dreptul de a nu fi
judecaţi de nimeni ci dimpotrivă de a judeca în toate pricinile afarr, de tâlhărie.
hoţie şi incendiere, care se vor judeca la scaunul de judecată din Caransebc{'. ,.,
Un alt document foarte important, din care se pot desprinde atribuţiile
cnezilor români este cel <lin 1371-1372.w Documentul este de fapt o conscripţie
care priveşte exclusiv populaţia românească din Banat. El datează din perioada
conflictului pc care îl are Ludovic de Anjou cu domnul Tării Romfmeşti, Vladislav
Vlaicu, şi cu bulgarii. O însemnătate deosebită acordă regele maghiar întfiririi
frontierelor pentru a putea face faţă primejdiei. Mai mult ca oricând se dovedise
atunci importanţa strategică a cetăţii de la Orşova, pe care regele hotărr,ştc să o
fortifice din nou. Lucrarea aceasta a fost încredinţată comitelui Timişoarei Benedict
Himfy, care în această calitate avea sub controlul său toate cetăţile bănăţene până
la Orşova. 61 Peste 60 de cnezi români au fost i)bligaţi în acele împrejurări să dea
cei 300 de muncitori necesari pentru terminarea lucrărilor. Doar 16 dintre aceştia
sunt amintiţi în document cu titlul <le cnez: Dominic, cnezul <le Zynyt.cg; Ioan.
fiul lui Necşa (Nexe) <lin cnezatul Purhuna; Bana, cnezul din Cinca; Roman, cnernl
din Hodoş; Topşa. cnezul din Zal<lubag; Bale, cnezul <lin Milas; cnezul Crăciun
din Zepmezeu; cnezii luga şi Tatomir (Thatamerius); cnczul Cosma <lin Vlasolt:
cnezul Ciucaş (Chincaz) <lin Zal<lubag; cnezul Stan din Nevrincea, cne1.ul Radu
din Biniş; cnezul Luca <lin Ho<lospatak; cnezul Fi Ies (Fylisk) <lin Syrkech ~i cnczul
Petru din Syrkech şi cnezul Petru din Boldor. Presupunem că vor fi fost cnezi şi
alţi reprezentanti ai satelor care au condus oamenii la construirea cetăţii Or~ova.
Cnezii şi muncitorii lor au fost recrutaţi <lin toate părţile Banatului, dar lista nu
prezintă nicidecum numărul complet al cnejilor din satele românqti <le aici. Anume
consideraţii vor fi îndemnat pe banul Severin ului să aleagă numai pe cei notaţi pe
listă/'" ori poate fi vorba de o omisiune a celui care a redactat documentul, sau de
reprezentanţi ai satelor respective în calitate de juzi sau primari săteşti, care
îndeplineau aceleaşi atribuţiuni ca şi cnezii.6-1
încă
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Rostul cnet:ilor re marile drnnenii mobiliare din Banat L''-IL' rclkCLal Lk
documentul din U7n al cnc1ilor fra\ilor Himry de pc mo~ia Rcmctca. adrc ... at
banului lknedicl. Ace~Li cne1i '-L' afl:1 subordona\i acelui .jude :\'.icolac ... care k
rorunce~Lc .. să mf1ne oamenii în grab:1 la îndcplinirc;1 ohliga\iilor lor... ~i ctrL· i1
-,anqionează f:tră a \inc eoni de motivele reale. lu,intl de la ci. în lip"a lor. un
num:1r de hoi ~i o sumă de bani. deci cnc11i exercită autor1t;1tca a"upra llamcnilllr
din satul rcspccti\. chiar dacă la r:1ndul lor sunt "upu~i ~i L'i ;1u1ori1:1\ii unui .._jude„
cu atrihu\ii de administrator peste cnoi .. .Prin for\a lucrurilor. acc~ti cnl'li de PL'
domeniile nobiliare aluncd spre una din urm:1tllarcle extreme: "au ajunµ cll;1d:1
de topor în mfma slăpfmilor. c;1 acei Dohrn1:1 ~i Marrn ()llllll'ni\i în pl:1nµcrc. ,,n1
rămân una cu oamenii lor."'
Cnezii aveau ~i obliga\ia de a mcn\inc ordinea în "atele suru'-L' au1ori1:1\ii
lor. Astfel. în 1>82. comitele de Cara~ ordon:1 lui Toma Chinl'lul din rnmuna
Cerbi (Zaruastelek) să adud înaintea sa pc un om anll.al d1 fura"c un cal Lk la
nobilul Ştefan Zecul.''' Pentru că nu î~i r:1cu"c datoria. vicccomitck îl conda111n;-1
pe Toma Chinezul la o amcnd:1 de J mărci.
Atributiilc cnezilor se pot de"prinde ~i din acltd dat în 1387 de Ştefan de
LosonCt.. ban al Severinului ~i comite de Timi~. care în numele regelui Sigismund
dă lui Petru. fiul cnezului Dccs (Dioni-,ic - la Şt. Pa-,cu) din di ... 1rictul cc1:1\ii regale
Mehadia precum şi fraţilor săi buni Hal mag. Cri"tofor ~i Mihail. satul regal Patal-spre a-l stăpâni şi folosi cu condiţia de a plăti „pc fiecare an trei grn~i de fiecare
aşezare şi a da castelanilor ,1ui1u1u,1gcs1111i/ (darea oilor). dup~ rnm ohi~nuie"c ":1
plătească şi pentru celelalte sate ale lor cnc1.iale .. _'''' Cnoii mcnţiona\i în acest
document intră, pc de-o parte în categoria.cnc1ilor înstări\i cu drept cne1.ial prin
documente emanate de la rutcrea ccntral:1. pc de altă parte în categoria cnc1.ilor
castrensi.'' 7 În actele de danie sau de confirmare a cnc1.atelor -.c rrecizca1ă ~i
drepturile şi libertăţile de care vor beneficia donatorii. Cne1.ul în"1:1ri1 în -.tăp,inirca
cnezatului. uneori beneficia de jumf11a1c din datul oilor de la locuitori. ccalal1:1
jumăt,~te era destinată vistieriei regale.,,,
In 1390, .. pentru credinţa lor ~i meritele crcdincioa"elor "lu_jbc. fărtuitc ~i
făcute sfintei coroane şi nouă „regele Ungariei. Sigismund. întfirc~tc ca danie nou:1
aceluiaşi Petru", fiul lui Dees, nobilul cnez de Tcmqcl, cu locuin\a în \inului
cetăţii noastre numite Mchcdia, ,.mo~iilc Crivina şi Patak", împrcun,i cu toate
drepturile şi justificaţia lor, cu pămfmturilc de arf11ură. lucrate ~i nelucrate. livc1i.
păduri, ape şi cursul apelor, şi cu toate veniturile lor, între adc\ ăratcle ~i bf11rf111elc
lor semne de hotar între care au fost folosite ~i s1:1p,inite de demult". în schimbul
obligaţiei ca „atunci când noi sau urmaşii noştri. regii Ungariei. în curgerea ,remii.
ne-am pregătit să pornim sau să pornească ... război spre partea de răsării. ci (cnc1ii)
şi moştenitorii lor să fie datori să pornească din pomenitele lor mo~ii la acel r:11hoi
cu câte un călăreţ precum ... este în obiceiul unor nobili din zisele \inu!uri .. _, . , Cnc1ii
de pe domeniul cetăţilor regale aveau atribuţii militare bine stabilite. ln plus. cnc1ii
menţionaţi intrau în categoria cnezilor întăriţi cu privilegii de drept nobiliar.,,,
Cnezii aveau drept de judecată, mai ales în pricini mărunte. A-.tfcl. în· 1.191.
Nicolae, banul Severinului convoacă pe nobilii şi pe cnezii districtelor romf111q1i
Sebeş, Lugoj, Caran şi Comiat ca să judece procesul dintre cnczul Bogdan din
Mâtnic cu orăşenii din Caran, pentru o părticică de pământ de lângă rf1ul Timi~_·,
Analiza repertoriului documentelor din secolul al XIV-iea din Transilvania
72
şi Banat permite surprinderea atribuţiilor cnezilor: foci/le-. adunau de la \:1ra11ii
români din cnezatul lor dările faţă de stat, iar cfmd cnezatul era aservit. şi cele fat:1
de stăpânul feudal; soc1~J/-eco110111ic.~ răspundeau de slujbele tăranilor din cnezatele
lor datorate puterii centrale; juridice-. judecau procese de mai mid imporlan\ft
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dintre oamenii de sub autoritatea lor (tâlhărie, furt şi incendiere); militare-.
conduceau o ceată de oameni în timp de război. În evoluţia instituţiei cneziale au
loc mutaţii în atribuţiile cnezilor; ponderea principală trece de la cele prevalent
judiciare şi militare la început, spre cele cu caracter social-economic şi adminsitrativ
(anume stabilirea şi strângerea dărilor de la populaţia de sub jurisdicţia lor şi
organizarea de noi aşezări).
\;) Structura şi organizarea iiduniirilor cneziale
Intre instituţiile medievale româneşti din Banat, una mai puţin studiată a
fost adunarea sau comunitatea cnezilor, instituţie reflectată documentar pentru
perioa~a secolelor XIV-XV.
In terminologia latină, specifică documentelor medievale din Banat,
adunările cneziale apar de mai multe ori menţionate cu fomrnlele „congregationes ··.
,,universitates", ,,congregatio generalis" (în sens de adunare a tuturor cnezilor),
„universi kenezii" (toţi cnezi), ,,iurati ac universi kenczii in sede iudiciaria" (juraţii
şi toţi cnezii în scaun de judecată), ,.universi kenezii et nobiles" (toţi cnezii şi
nobilii), ,,universi kenezii et Olachi" (toţi cnezii şi românii). 73
Membrii acestor adunări erau cnezii iar după ceunii cnezi prin înnobilare
au ajuns să facă parte din nobilimea regatului, adunările devin mixte. cneziale şi
nobiliare.
Adunările obşteşti româneşti erau concomitent foruri de judecată, iar în
prezenţa suveranului, organe legislative: rezolvau pricinile dintre membrii clasei
feudale, sau, mai rar, dintre alte categorii de oameni liberi, reglementau raporturi
economice (de pildă între nobilime şi biserică), luau măsuri pentru înăbuşirea
izbucnirilor violente ale ţărănimii, aprobau prin vot chemarea la oaste a populaţiei,
acordau anumite prerogative nobilimii, în vederea menţinerii ordinii feudale în
ţară. 74

Cei care s-au ocupat cu studiul acestei instituţii - Şt. Pascu, Viorel Achim. I.
A. Pop - au subliniat asemănările, clementele comune adunărilor obşteşti bănăţene
cu congregaţiile comitatelor sau cu adunările obşteşti ale voievodatului
Transilvaniei. Faptul se datorează atât influenţelor exercitate de instituţiile feudale
maghiare asupra instituţiei cneziale româneşti, cât şi tendinţelor manifestate de
cnezi români (mai ales din a doua jumătate a secolului XIV) de a se integra
feudalităţii regatului. Cu toate acestea în secolul XIV şi următoarele două secole,
adunările româneşti îşi vor conserva caracteristici Rroprii cu elemente specific
româneşti, neîntâlnite la congregaţiile maghiare. In ce priveşte componenţa
adunărilor obşteşti din Transilvania şi Banat, s-a constatat (I. A. Pop) că la o
asemenea adunare, românii nu-şi puteau delega decât pe cnezi şi voievozi (c.irc
erau tot cnezi la origine), poate unii din ei înnobilaţi (oricum asimilaţi cu nobilii),
alăctuind deja, sub aspect social-economic, o feudalitate. 7'
Mărturiile privind adunările cneziale româneşti din Banat datează din a
doua jumătate a secolului al XIV-iea când stăpânirea maghiară se frtcea tot mai
puternic simţită în zona de răsărit a Banatului. Pentru secolul XIV, documentele
consemnează 7 adunări româneşti. În ceea ce priveşte alcătuirea acestor adunări,
în trei dintre ele (adunările din 1363, 1376 şi cca. 1390- IJ92) sunt menţionaţi
cnezii. Adunarea din 1369 îi cuprindea pe cnezi, pe ceilalţi români din districtul
Sebeş şi pe locuitorii târgului Sebeş. Alte două adunări, cele din 1378 şi 1391 îi
reuneau pe cnezi şi pe nobili, iar adunarea din 1389 sau de la începutul anului
următor era fromată din nobili români şi din „oameni de altă stare" din districtele
Sebeş, Lugoj şi Mehadia.
Prima consemnare a unei adunări cneziale româneşti în Banat este legată de
o încălcare a drepturilor cnezilor. La 22 martie 1363 capitlul din Cenad raporta
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regelui Ludovic de Anjou despre hotărnicirea moşiei Voya (poate Valea) şi despre
punerea în stăpânirea ei a nobilului Benedict Himfy şi a rudelor sale. Documentul
precizează că în zona de vecinătate a moşiei cu teritoriul cetătii Ilidia s-au strâns
cnezii românilor (,,kenezii Valahorum"), care nu s-au putut înţelege cu noii stăpâni
asupra aşezării seilrnelor de hotar, deoarece aceşti cnezi îşi vedeau ameninţate cu
răpirea o bucată de pământ şi o pădure. 7r, A doua întrunire consemnată de izvoarele
istorice este cea a obştii cnezilor şi a altor români din districtul Sebeş care în 1369,
protestează împotriva aceluiaşi Benedict Himfy, ban al Severin ului. Documentul
este de fapt o petiţie, o plângere, cuprinzând greutăţile la care erau supuşi cnezii şi
ceilalţi locuitori din district: participarea la oaste în cursul evenimentelor din Bulgaria din 1365-1369; găzduirea oferită voievodului Transilvaniei Denis (Dionisie),
împăratul lui bizantin Ioan al V-lea Paleologu! şi regelui Ungariei, pentru care au
cheltuit 263 de florini cei din oraş şi 150 de florini cei din district; eforturile pentru
întreţinerea unei trupe permanente de 200 de oameni, care au rămas la Mehadia
când regele i-a atacat pe „necredincioşii săi", din Ţara Românească; apoi cheltuielile
pentru întreţinerea a 500 de oameni cu rolul de a apăra graniţele sudice ale regatului
în caz de atac din partea domnului Ţării Româneşti; pustiiri produse de oastţa
regelui, arderea grădinilor. curţilor, locuinţelor, moartea vitelor, foametea, etc. ln
concluzie, neputând plăti noua dare de 300 de florini impusă de rege, ,,adunarea
cnezilor şi a celorlalţi români din districtul Sebe{', se roagă ca, spre compensarea
vechilor nevoi să fie scutiţi de acea dare. 77
Cnezii care protestează în 1369 erau cnezi liberi, cnezi regali care se
adresează banului Severinului Benedict Himfy „în calitatea acestuia de înalt
demnitar al regelui". 78
In 1376, cnezii Nicolae, Micu, Hence (Hâncu), Ioan, Pavel, Filea, Mihail.
Ivan şi Petru din satele Remetea, Călina, Fi Ieşti, aflate pe domeniul fraţilor Himfy.
înaintează o plângere soţiei banului Benedict Himfy, în care protestează împotriva
nedreptăţilor săvârşite de administratorul moşiei, judele Nicolae, cu prilejul
executării obligaţiilor faţă de stăpâni, care atrage de partea sa pe cnezii Marcu şi
Dobrota, percepând dublul celor datorate şi împărţind câştigul cu oamenii săi; de
mutarea silnică a oamenilor în alte locuri de pe cuprinsul domeniului, de greutăţile
datorate conflictului dintre domeniul nobililor Himfy şi domeniul Cetăţii Cuieşti.
Autorii plângerii ameninţă că, dacă nu se vor îndrepta lucrurile„ vom merge aiurea,
unde p_utem să trăim''. 79
In ordine cronologică urmează un document din 1378, referitor la moşia
Voya (Patak sau Valea), pomenită şi în 1363, când cnezii români din districtul
Ilidia protestau împotriva unor rectificări de hotar în avantajul familiei Himfy.
care ar fi intrat în stăpânirea unei suprafeţe de pământ şi a unei păduri ce aparţineau
cnezilor. 8° Cincisprezece ani mai târziu, Gheorghe şi Benedict, fii cnezului Ioan
de Valea, pretindeau că posesiunea moşiei Voya fusese recunoscută tatălui lor de
regele Carol Robert. Regele Ludovic de Anjou poruncea capitlului de Cenad să
facă cercetarea stării moşiei cu ajutorul unor personaje importante din ierarhia
regatului Ungariei. Cei desemnaţi au mers la faţa locului, unde îi aştepta „o adunare
a multor nobili şi cnezi vecini şi megieşi" ai moşiei Voya (Valea), precum şi a altor
nobili şi cnezi ai districtului llidia. Nesocotind rolul nobililor şi cnezilor rumâni
prezenti, reprezentantii puterii centrale i-au deposedat de suprafetele în litigiu pe
urmaşii cnezului Ioan de Valea, acuzaţi de viclenie şi înşelăciune. 81
Cea de-a cincea adunare atestată în Banat a fost convocată de banul
Severinului, Ioan Kaplay, la sfârşitul anului 1389 sau începutul anului 1390 şi a
întrunit pe „nobilii şi oamenii de altă stare" (,,nobiles et alterius status homines")
din districtele Sebeş, Lugoj şi Mehadia. Adunarea comună a celor trei districte a
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avut rol de adeverire, confirmf111d pierderea de către Petru. fiul lui Des. nohilul
cnez de Temcşcl ( ..Pctrus. fiulius Decwsi. nohilus kcnc1.ius de Temcshd'"J. a
documentelor de proprietate asupra mo~iilor Cri\'ina ( Kry\'apatak) ~i Patak. a~l·t.ate
sub muntele Padc~ (Padych). Actele ,.li s-au prăpădit ~i le-au fost înstrftinate în
vremea în care Dan Voie\'odul, cotropise cu puternica sa o~tire pomenitele locuri
ale cetăţii noastre Mehadia'". Amintirea adunării rcpret.cntan\ilor celor trei districte
româneşti este consemnatft în actul de reconfirmare a stăpf111irii (nma donatio)
dat de regele Sigismund de Luxemburg cnc1.ului Petru ~i fra\ilor săi: Halmeag
(Halmagh). Cristofor şi Mihail, pe hata m[trturiei hanului de Severin că s-a info1111at
despre pierderea diplomelor de proprietate, .. de la nobilii ~i oamenii de altft stare
din comitalele (districtele) Scheş, Lugoj ~i Mehadia". S-a evitat astfel consemnarea
concretă a cnezilor ca participanţi la adunare. dc~i pre1.enp lor acolo este aproape
sigură, mai ales că problema în discuţie îl vi1.a pc unul din cnezi - nohil cu rudele
sale. Diploma regalft condiţionează dreptul de posesiune al cnezilor de Temeşel
de obligaţia lor de a participa. în c.t1.ul organi1[1rii vreunei expediţii regale .. spre
părţile de răsărit'' ... cu o lancie de o~teni·· ... după ohicciul celorlalţi nobili cnc1.i
din zisfle ţinuturi'"."
ln 1.191 hanul de Severin. Nicolae de Pcrcny, a convocai „nohilii ~i cnctii'"
din districtele Sehq. Lugoj. Caran ~i Comiat. pentru judecarea litigiului de hotar
dintre Bogdan de Mâtnic ~i l'iul său Ştefan. pc de-o parte, ~i .. oamenii ~i oaspeţii""
(populi ct hospitcs) din ora~ul Caran (Cftvăran) de altă parte. Obiectul disputei
este o „bucată de pământ care se întinde pfmft unde rftul Mfttnic se vftrsa în Timi~.
De fapt, cnezii depun mărturie că pfunfmtul a aparţinui din vechime cnezilor de
Mâtnic. fiind vorba de o adunare de adeverire. Pc temeiul acestei mărturii. hanul
de Severin recunoaşte stăpânirea lui Bogdan de Mftlnic ~i a mo~tcnitorilor săi
asupra pământului aflat în disputa.'~ Judecata este validată în 1392, dar procesul
va continua în deceniile următoare, din cauza nemulţumirii orftşenilor din Caran.
~i se va încheia abia în 141,P'
Conţinutul unui act emis în 1390-1392 de către banul de Severin Nicolae
Pereny constituie prima mărturile directă despre existenţa unor instanţe romfme~ti
de judecată, care puteau fi alcătuite numai dintr-un cncz, sau, mai prohabil, din
mai mulţi cnezi ai aceluiaşi district. s,, Banul Sevcrinului a fost înştiinţai de către
cnezul Bogdan, din cnezatul său, că a fost prins şi reţinui de către oamenii nobilului
Ştefan Himfy la Iersig. Cnezul Bogdan îl solicita
banul Nicolae de Pereny sft
intervină pentru eliberarea lui Bogdan pe cauţiunea cnezului, urmfmd ca acesta să
fie judecat, dar după „legea românilor" ( .. iuxta legcm Olachorum'"). Cererea
cnezului Bogdan, ca „omul" său să fie judecat după legea romfmilor implică
existenţa unei instanţe românqti care să judece în acord cu această lege.'' Anali1.f111d
cele 7 întruniri ale cnezilor români din secolul al XIV-iea, se poate constata cft
aceste adunări nu au avut caracter exclusiv judecătoresc. În L\6:\ dar mai ales în
1369 şi 1376, după măsurile luate în 1366 de regele Ludovic de Anjou care loveau
în statutul cnezilor, în drepturile şi în religia lor ortodoxă, adunările au avut ca
obiect plângerile şi protestele cnezilor români împotriva tendinţelor feudalităţii
maghiare de deposedare, de spoliere, de încălcare a vechilor drepturi. Adunările
din 1389 sau 1390 şi din 1391 sunt prezidate de banii Severinului, Ioan Kaplay,
respectiv Nicolae de Pereny, cnezii din mai multe districte au rolul de martori; iar
poziţia lor exprimată în interesul unor cnezi sau cnezi - nobili devine hotărâtoare,
recunoscută de oficialitate (în două cazuri chiar de regele Ungariei).
Se poate presupune că aceste adunări aveau încă din secolul XIV o anumită
periodicitate, numărul relativ mic de documente păstrate nepenniţând opinii ferme

pc
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în acest sens.

ConduLii

În secolul al XIV-iea, evoluţia instituţiei ~neziale este determinată de
transformările prin care a trecut societatea locală. In Banat ca şi în Transilvania.
problema cnezială dobândqte noi particularităţi datorită suprapunerii unei
organizări de stat străine peste formaţiunile politice româneşti, a unei structuri
economico-sociale feudale de model apusean peste realităţile autohtone feudale
sau pe care de feudalizare în forme proprii, locale.
Deoarece extinderea stăpânirii ungare s-a făcut treptat şi diferenţiat din punu
de vedere geografic - teritoriile din vestul Banatului, din zonele de câmpie ~i
podiş au fost cucerite şi stăpânite mai de timpuriu, cele din răsăritul Banatului mai
târziu şi cu intensitate mică - cnezimea a ajuns o categorie socială neuniform[, ~i
neunitară. ss

Cnezii care apar menţionaţi în documentele din secolul al XIV-iea sunt de
fapt micii feudali români, o feudalitate românească specifică, incipientă, desprins[,
din sânul obştilor şi avându-şi originea în perioada prestatală. La început.
nerecunoscuţi (ca stăpâni) printr-un act oficial, ei stăpâneau în virtutea dreptului
cutumiar românesc. Recunoaşterea cnezilor, întărirea în cnezat însemna
transformarea unui feudal tradiţional, fără document scris. într-un feudal
semioficializat atunci când confi1111area se face cu drept cnezial sau deplin oficializat
în caz'-!_I în care confirmarea implică înnobilarea. 8')
Incă din secolul al XIV-iea, în r,îndul cnezilor se constată un porces de
polarizare. Unii dintre ei, ajungând la poziţii economice dominate, în virtutea
obligaţiilor îndeplinite ereditar, caută să-şi legalizeze juridic, printr-un act de danie
situaţia, pentru a pătrunde în rândul nobilimii. Concomitent se constată un proces
de decădere a cnezilor care, pierzându-şi privilegiile, sunt asimilaţi, ca statut social şi juridic, cu primarii satelor. sfârşind în rândul iobăgimii_'m Diploma regelui
Ludovic <le Anjou din 1366 favorizează acest proces. Chiar afla\i în dependen\a
unui nou stăpân feudal, cnezii şi-au mai păstrat mult timp un anumit prestigiu şi o
anumită autoritate în satele lor. Rezistenta şi protestele cnezilor romfmi împotriva
ştirbirii autorităţii şi drepturilor lor sunt numeroase, îmbrăcând cele mai diferite
forme.
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THE KNEZIAL ORGANISATION IN THE XIV-rn CENTURY IN BANAT
(Summary)

'

In the fourteenth century the evolution of the knez institution was brought
about by the changes the local society had experienced.
The overlapping (superposition) of some feudal structures of western type
and of the historical reality of the Banat alters the original social economic and
politica! structures, but these ones could not have been completely abolisbed.
In the hill and mountain regions of Banat the traditional organization in
knez principalities, voivode principialites or „Jupanate" was preserved. The Ro125
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manians kept their own institutions, their own feudal class, an<l they maintaine<l
their autonomy by obeying the principles of Roman ian Law (lus Valachicum ).
The first mentioning of a Romanian knez from Banal in IJl9 refcrs to a
case of <lispossession.
The intensification of Hungarian penelration, the selting up of thc feudal
domain belonging to thc Hungarian nobility had negative conse4uences for thc
knez principialites lying in the Banat.
The free knezes werc su bd ued to thc lay or ecclesiastical feudals · authority.
or to interme<liarics between the comunity and the new landlord.
Thc knetes·prerogati\'cs wcre more an<l more limite<l by the authority of
the royal representativcs or of the lan<llor<l.
The opposition or thc Romanian village comunities led by their kcnezcs
took on diferent forms of manifcslation. ranging from protcsts to violent acts.
cornpclling the Hungarian royalty to enforce a more diplomatic policy on this
tcrritory.
Thc firsl cnnoblcmcnts of knctes go back to thc timc of the Hungarian
king. Charles Robert (Carolus Robcrtus).
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PAVEL CHINEZU
1. UCENICIA ARMELOR
IOAN

HAŢEGAN

În lipsa unor mărturii documentare înainte de anul 1464, viaţa lui Pavel
Chinezu I poate fi doar aproximată, în funqie de cele cunoscute până acum ca şi
din evoluţia situaţiei politico-militare a regatului în intervalul de timp de la moartea
lui Iancu de Hunedoara ( 1456) până la dezlănţuirea războaielor central europene
din timpul fiului său Matia Corvin ( 1468). Punctul „postquem" al intcrpret[irii
noastre se va opri la anii 1467- 1468, atunci cfmd datele documentare şi pozitia
socială a lui Pavel Chinezu se vor dovedi suficiente pentru elaborarea uni alt tip
<le reconstituire istorică.
Cunoscând <lata naşterii lui Pavel Chinezu, în jurul anului 14.32, ne putem
pune întrebarea, Jacă a participat sau nu la uncie din luptele antiotomane
desfăşurate sub conducerea lui Iancu de Hunedoara. Ca vârstă şi timp istoric.
faptul este posibil-teoretic- întrucât în 1454 avea circa 22 de ani şi în 1456 circa 24
de ani. Şi practic faptul se putea întâmpla mai ales în 1456, când vârsta potrivită,
adăugată calităţilor sale fizice se putea conjuga cu amploarea efectivelor ridicate
de către Iancu de Hunedoara pentru apărarea Belgradului: o bună parte a acestor
efective au fost ridicate din Banat, acesta fiind şi locul de concentrare a trupelor
pentru campania de la Belgrad.
Nu s-a păstrat nici o mărturie contemporană care să vorbească despre un
asemenea eveniment. Ca urmare, nici ipoteza nu poate depăşi stadiul enuntat;
dacă ar fi participat la aceste lupte, contemporanii s-ar fi grăbit să amintească
acest f~pt cel puţin atunci când era mare conducător de oşti.
ln sprijinul unei aparitii mai târzii, după moartea lui Iancu, pc scena
conflictelor militare vin mărturiile contemporane şi târzii care vorbesc despre
începuturile lui Pavel Chinezu sub comanda lui Blasius Magyar (Blasius
Podmaniczky)' şi traditia populară care nu reţine pentru începuturile sale decât
momentul întâlnirii cu regele. Ele se completează şi oferă o imagine coerentă şi
veridică asupra strălucitei cariere militare de început a lui Pavel Chinezu.
Ca timp. întâlnirea tânărului fiu de morar cu regele Malia Corvin. trebuie
situată cel mai devreme spre mijlocul anului 1458, dată la care regele de nici 18
ani, scapă din captivitatea în care era tinut de guvernatorul Cehiei. George (Jiri)
Pod ic brad la Praga. Puternica partidă a Huniazilor era condusă, după decapitarea
lui Ladislau Huniade în 1457, de către Mihai Szilagyi, unchiul lui Matia. Szilagy
reuşeşte să obţină alegerea celui de-al doilea fiu al eroului de la Belgrad, ca rege
al Ungariei. Matia Corvin îşi va regăsi mama şi unchiul în castelul de la Timişoara.
De aici va pleca apoi spre ceremonia încoronării de la Szekesfehervar şi tot la
Timişoara se va întoarce, întrucât lucrările dietei se vor desfăşura în oraşul Szegcd,
la confluenţa Mureşului cu Tisa. După această dată multitudinea obligaţitlor sale
regale îl va împiedica pe Matia să revină în Banat, Bihor şi Transilvania. Intrucât
evenimentul întâlnirii tânărului Pavel Chinezu cu regele trebuie situat în acest
interval, cel mai probabil an rămâne tocmai acest an 1458, cel mult până spre
1460.
Desfăşurarea propriu-zisă a întâlnirii, aşa cum o vede tradiţia populară,
reluată şi de istorici, este interesantă. La moara în care locuia bătrânul morar şi
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fiul său Pavel, poposeşte într-o 1.i o ceată de vfmători însetaţi. În mijlocul cetei se
remarcă un tânăr plin de viată şi înconjurai cu semne de respect <le cei din jur.
leşit în întftmpinarea oaspeţilor, <lespre care ştia di suni nobili, hătrftnul morar se
scuză că nu le poate oferi ospitalitate <lupă nobleţea lor din cau1a săr{1ciei ~ale. Le
oferă direel o carafă cu apă (sau băutură, după alte variante) fără tavă. ln acest
moment apare pe scena istoriei fiul morarului, Pavel care ia carafo cu apii din
mâna tatălui, o aşează pc o piatră de moară aflată în curte şi o oferă apoi vân{1torilor.
Cel care o primeşte este în<1şi tânărul rege. Impresionai de foqa herculeană a
tânărului morar dar şi <le nohle\ea gestului, regele se arată dornic <1-I ia la curtea
sa.
De acum încolo, informaţiile - unitare până acum - se fragmcntca1.ă întrudt
unele variante consideră această întâlnire ca momentul efectiv al încadr{trii tânftrului
în suita regală, în timp ce altele vorbesc doar despre întâlnirile şi acordul <le
principiu care constă în promisiunea solemnă a regelui de a-l lua în serviciul său
pe Pavel de îndată ce acesta se va pre1cnt<.1 la curtea regală.
Episodul cu piatra morii întinsă regelui drept tavă pentru carafa cu bf1utură
este amintit doar în izvoare mai târzii care preiau toate variante ale tradi\ici orale,
puternice încă în secolele XVIII-XIX. Destul de greu de crezut la prima vedere.
episodul apare logic şi pe <lcplin veridic în contextul întregii vieţi a lui Pavel
Chinezu, în care faptele de bravură fizică puţin obişnuită sunt numeroase.
Nu vedem în acest aspect o <lorintă de exagerare sau o simpl{1 plitsmuire a
traditiei orale ci doar o reflectare a faptului „brut" care a impresionat nu nuniai pc
participantii la întâlnire ci mai apoi şi pe mulţi contemporani şi pe aproape toţi
urmaşii. Din relatarea lui Francesco Fontana, <le-acum cunoscută nou{1, ştim că
Pavel Chinezu era de statură obişnuită, deci mijlocie - cel mult spre I, 70111 - dar
foarte robust. Însuşi Bonfini care l-a cunoscut mai bine dedtt Fontana, spune clar
că Pavel Chinezu „inuditis ani mi corporis viribus fccit: statura rnbore, lineametisquc
membrorum Herculi prorsus assimilis"1, ceea ce înseamnă c{1 statura era rnbustft,
iar configuratia mâinilor şi picioarelor îl făcea să fie asemuit lui Hercule.
Dovezile irefutabile ale forţei fizice ieşite din comun a tfmărului Pavel le
oferă acelaşi Bonfinius care spune în continuare că pornea adesea de unul singur
pietrele morii sau că este capabil să ridice un butoi plin cu vin deasupra capului şi
să bea din el.
Aceste prime isprăvi, repetate în timp cu diferite ocazii, aduc gestul cu
piatra morii la dimensiunile sale reale, perfect compatibile foqei fizice a tânărului.
Nu ştim dacă Pavel a ţinut piatra morii într-o mână sau amândouă şi nici ce
dimensiuni avea această piatră. Pietrele de moară me<lievale adăpostite în <li verse
colecţii muzeale ne oferă o imagine generală asupra dimensiunij şi greutăţii lor:
circa I metru - diametru şi în jur de 50-75 kilograme - greutate. ln mod obişnuit.
în curtea unei mori sunt depozitate doar pietrele de moară uzate, cu greutatea sub
cea iniţială. Dacă avem în vedere acest fapt, greutatea pietrei se cifra la aproximativ
50 de kilograme şi ridicarea ei era perfect posibilă pentru Pavel Chinezu.
După plecarea vânătorilor, morarul şi fiul său rămân mai departe în vechea
lor moară. Pavel este însă mereu cu gândul la promisiunea regelui; nu se poate
spune cât timp a mai rămas în casa părintească şi nici când anume a plecat spre
curtea regală. Acest moment nu poate fi însă prea îndepărtat în timp de această
vizită. Odată plecat, Pavel are de înfruntat primejdiile unui drum destul de lung ~i
de greu. Acum este mai greu să acordăm credit deplin diferitelor legende populare
care vorbesc despre diverse întâmplări al căror erou este din nou Pavel Chinezu;
acestea sunt perfect posibile dar apare ~i posibilitatea unor exagerări sau adăugiri
târzii cu rolul de a face mai atractivă pentru ascultător povestirea; aşa încât
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amănuntele trebuie privite cu destule rezerve.În timpul drumului tânărul traversează
o pădure întâlnindu-se cu un urs; înainte ca ursul să se dezmeticească, Pavel îl ia
în braţe strângându-l până când îi sfărâmă oasele. Dacă nu i-am cunoaşte puterea
fizică uriaşă nu am fi acordat nici _un credit povestirii; aşa însă o reproducem sub
rezerva unui semn de întrebare. Intr-o altă zi întâlneşte o bătrfmă care strânge
vreascuri într-o pădure şi este atacată de câinii nobilului stăpân al pădurii. Pavel
Chinezu îi sare în ajutor bătrânei şi ia de coamă cei doi câini. zdrobindu-le capetele
unul de altul. Apare un grup de nobili aflaţi la vfmătoare prin jur care se reped
asupra îndrăzneţului, dornici să-i dea o lcqie; Pavel nefiind nobil, se putea aştepta
la cele mai grave pedepse. Vânătorii se reped spre el în goana cailor cu gândul să-l
calce în picioare şi apoi să-l biciuiască. Pavel smulge din rădăcini un pomişor din
preajmă şi se apără rotindu-l deasupra capului; îi cad victimă primii atacatori.
htc recunoscui de către unul dintre foştii însoţitori ai regelui, anume de vitcawl
!!Cncral Hlasius Magyar. care-l ia sub proteqia sa. povestind celorlalţi prima sa
-1fttâlnirc cu acest tfmăr.
În acest episod, legenda şi adevărul istoric îşi dau mfmă întrucftt Pavel
Chinc1.u îşi va începe ucenicia propriu-zisă a armelor sub acest comandant. Hlasius
Magyar. de care se va apropia foarte mult în viitorii ani. Nu cunoaştem nici o al1:1
relatare [1supra unui ah mod de începere a meseriei armelor sau al unui alt comadant
sub care să fi servil Pavel Chine ✓ u în această pcrioad:1 cuprinsă aproximativ între
anii l-tiX-1464.
Bonfini nu precizează în timp momentul în care Pavel Chinezu in1r:1 în
rfmdul armatei regale. dar oferă alte detalii asupra grelei ucenicii pc care şi-a
impus-o tf111ărul: era capabil să ia în dinţi un om înarmat şi să se înv,îrtească cu ci
avf111d asupra-şi propriile arme; în întrcccrilc.atle1ice ale ostaşilor şi în locurile de
antrenament era veşnic neînvins, învăţf111d mqteşugul armelor alături de mentorul
său Blasius Magyar. care a fost atât de mulţumit de ci încftt l-a luai tovar:1ş la lupte
şi mai apoi i-a dat şi fata de soţie'.
Faptele sunt mai pline de semnificaţii decât la prima vedere întrucât aceasl;t
ucenicie a armelor nu a fost deloc uşoară sau pl:1cu1ă pentru Pavel Chinau care a
trebuii ~ă muncească serios în _taberele regale pentru a ajunge la deprinderea
completă a m.înuirii armelor. Int.îielalea dobândită prin calităţile sale fi1.ice
excepţionale este completa1:1 de tehnica mfmuirii armelor albe şi acelor de li1c
care-şi f:-tcuseră apariţia în cadrul armatei regale. Fie acum. fie mai tf1r1.iu, Pavel
deprinde şi primele clemente de tactică şi strategic militară. Cel mai probabil ele
i-au fost predate de către Hlasius Magyar după cc acesta a remarcai şi mintea
sprintenă a tf111ărului oştean.
Până în anul 1464 nici un document nu-l aminteşte pc Pavel Chinezu. lucru
perfect normal întrucfll acesta nu este dccfll unul dintre miile de oşteni ai armatei
regale. Documentele de după 1464-1470 vorbesc însă toate despre servicii militare
prestate regelui încă din frageda sa tinereţe. Cum aceasta se putea înt.împla doar
în jurul vftrstei de IX-25 ani a regelui, apare logic conluzia dl începuturile militare
ale lui Pavel Chinezu se desfăşoară încă din primii ani de domnie ai suveranului.
adică i!nediat după încoronarea din 145X.
Intrucât nu se cunosc toate aqiunilc desfăşurate acum de Blasius Magyar.
l.îngă care era şi Pavel, trebuie să Ic deducem din contextul general politico-militar.
Nu ştim dacă Blasius Magyar_a f:-tcut parte de la început din partida Huniazilor
sau s-a al[1turat acesteia abia după încoronarea lui Matia Corvin; în primul c.11. a
luptat desigur alături de partizanii săi. Dacă acceptăm drept veridică ipoteza naşterii
lui Pavel Chinezu în Banat. atunci posibilitatea teoretică a par1icip;1rii sale la vreuna
din luptele pentru tron apare posibilă. La vftrsla de 26 de ani. pc care o avea atunci
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Pavel, putea fi un bun

luptător.

Ambiguitatea

notaţiilor

bonfiniene obligă

însă

la

multă prudenţă.

In cursul anului 1457, an deosebit de încărcat de evenimente politice care
cu moartea regelui Ladislau al V-lea Postumul la Viena, efectivele
militare au fost concentrate doar pentru a obţine supremaţia în favoarea uneia
dintre cele două partide nobiliare: a Huniazilor şi respectiv liga Cilli-Ujlaki.
Conducătorul primeia, Mihai Szilagyi, cumnatul lui Iancu de Hunedoara, era comite
de Timiş, ban de Macva şi căpitan al Belgradului, care în octombrie intră în
Transilvania şi opreştete în jurul Sibiului, o incursiune de jaf a beiului dunărean
Mihaloglu Ali bei. La începutul anului 1458, imediat după încoronare, Matia Corvin
are de luptat cu trupe austriece pătrunse în comitalul Vas din vestul Ungariei, In
încercarea lui Friederich al III-iea de a dobândi pentru sine coroana regală. In
primăvară se face simţit din nou pericolul otoman, turcii devastând şi în acest an
Banatul. Mihail Szilagyi este în tot cursul anului 1458 în Banat, îngrijindu-se de
întărirea hotarelor sudice prin sporirea garnizoanelor cetăţilor de margine,
concentrarea în zonă a unor importante contingente militare ale districtelor
româneşti şi nobilimii bănăţene. Insuşi regele vine la Szeged, apoi coboară pe
Tisa şi Dunăre până la Belgrad cu dorinţa de a consolida linia Dunării. O nouă
incursiune otomană la nordul acesteia are loc în toamnă, dar ostilităţile se rezumă
la atât, ambelor forţe lipsindu-le convingerea în declanşarea unor acţiuni de
amploare.
Reîntors în Banat şi apoi la Szeged, Matia Corvin convoacă aici dieta
regatului la începutul lunii ianuarie din 1459, cu intenţia fermă de a obţine
suplimentarea ajutoarelor financiare şi militare pentru continuarea luptei
antiotomane. Trimite în acelaşi timp delegaţi la congresul de la Mantua spre a
obţine din partea apusului noi bani şi trupe. Primeşte deja un prim ajutor bănesc
din partea papei Calixt al III-iea în valoare de IO.OOO de galbeni; la fel se va
întâmpla şi în anul următor, 1460. Cererea sa de ai se trimite 12.000 de călăreţi
italieni, deşi sprijinită de papalitate, nu află nici un ecou favorabil la curţile
principilor italieni. Nici lucrările congresului mantuan nu reuşesc să continue mult
timp şi acesta sucombă fără a adopta vreo hotărâre.
Ofensiva otomană, precedată de o nouă incursiune în Banat, se declanşează
în vara lui 1459 şi are ca scop cetatea Smederevo, capitala Serbiei. După cucerirea
acesteia, în luna august, urmează o incursiune pustiitoare peste fluviile Sava şi
Drava. Matia nu reuşeşte să schiţeze nici un gest notabil de apărare, în schimb se
împacă cu unchiul său Mihail Szilagyi, pe care-l închisese în cetatea Şiriei, ca un
prim semn de autoritate regală.
Luptele cu austriecii continuă, fapt care-l deterp1ină pe Matia Corvin să-l
trimită aici pe banul Macva, Simon Magnus (Nagy). In tabăra austriacă luptă şi
Nicolae Ujlaki şi Sigismund de Szent Gydrgy, fideli încă împăratului Friedcrich.
după moartea nepotului său Ladislau Postumul. După mai multe hărţuieli se ajunge
la lupta decisivă pe 7 aprilie la Kormend câştigată de imperiali, care nu profită de
situaţie ci se retrag în propriul teritoriu. Matia trimite imediat o solie şi un
salvconduct celor doi magnaţi cu intenţia de a sparge blocul advers; în schimbul
unei amnistii totale şi a unor funcţii înalte. Matia speră să-i readucă pe rebeli
lângă sine. Reuşeşte în această intreprindere după cum obţine şi un armistiţiu cu
Friederich de Habsburg.
•
După încetarea luptelor cu imperialii, Matia Corvin trimite noi trupe în
Slovacia, acolo unde husiţii lui Jan Jiskra de Brandys stăpânesc efectiv Slovacia şi
Ungaria superioară de câţiva ani. Comandanţii trupelor regale sunt Sebastian
Rozgony şi Blasius Magyar. Luptele principale ale acestei campanii se dau cu
culminează
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prilejul asedierii cetăţilor Vadna, Valgatha, Galgoz, Komorazkius7; toate sunt
din zona muntoasă a Slovaciei. Victoria trupelor regale la Valgatha. în
preajma sărbătorii de Sf. Gheorghe (23.IV), apoi la Myslia lângă Koc'lsice în vremea
Rusaliilor, le deschid acestora drumul spre întreaga Slovacie. Sunt masacrate în
drum garnizoanele cetăţilor, dar şi o parte a populaţiei civile. Amândouă p[1rţile
angajate în conflict procedează aşa încât este greu astăzi să stabileşti cine a început
şi cine a urmat exemplul. Luptele continuă la Golzech. unde doi dintre cei mai
renumiţi comandanţi de oşti husiti. Axanit şi Telefus sunt învinşi. Noi lupte se
desfăşoară lângă Sarospalak, Saro, Uduczk şi Breznice. Nici una din părţi nu
reuşeşte să obţină victoria care să decidă soarta campaniei. Pe timpul verii încetează
dar vor fi realuate spre toamnă; vor continua aproximativ în acelaşi mod pfmă în
vara lui 1462 când Jiskra va fi învins definitiv.
Aceste campanii sunt una dintre primele menţiuni cunoscute nouă despre
luptele în care Blasius Magyar deţine un rol de conducător. După afirmaţiile lui
Bonfini, confirmate de tradiţia populară, în aceste lupte şi-a tăcut ucenicia şi debutul
Pavel Chinezu. El este doar un tfm[ir simplu, nici măcar de rang nohil. care-şi
tlesăvârşeşte tehnica militară; se va impune destul de curând în faţa camarazilor
tic arme, a comantlanţilor săi prin curajul şi vitejia tlovedite în cele mai grele
ceasuri ale luptelor. Va lupta atât în nord împotriva creştinilor, cât şi în sud. în
special împotriva turcilor.
Pentru una sau câteva dintre aceste lupte - imposibil de precizat în timp şi
în spaţiu - tradiţia vorbeşte despre fapte de bravură săvârşite de tânărul oştean.
Conforn1 obiceiului timpului înainte de începerea propiu-zisă a luptei, în faţa celor
două linii ies cei mai viteji şi cei mai curajoşi ostaşi, provocând la lupt[t dreaptă
câte un duşman. Lupta seamănă de altfel, cu un duel, în care nu există decât
învingător şi învins, acesta de regulă - mort. Preţul acestei înckştări este dovedirea
curajului, a tehnicii personale, dar şi sporirea moralului trupelor proprii; pentru
învingător, el se materializea1.ă în armele şi calul învinsului. Pavel Chinezu este
unul dintre aceşti vestiţi luptători, ieşind întotdeauna la harţă şi întotdeauna
învingător. Devine o figură pitorească a oştirii şi, într-un fel, un excelent făuritor
de moral pentru trupele proprii. Legenda spune că în timpul unei asemenea
încleştări. Pavel îi strânge atât de lare mâna duşmanului încftl acesta nu-şi mai
poate descleşta degetalc înţepenite: Pavel îşi scoate sabia şi-i retează capul în
strigătele de admiraţie ale camarazilor s{ti.
Anul 1460 aduce cu sine o grea pierdere pentru Mat ia Corvin. Noi incursiuni
otomane devastează Banatul. Slovenia şi paqial sudul Ungariei panonice. Mihai
Szilagyi aflat mereu la frontierele h{măţene se întâlneşte cu vestitul Comandam de
achingii, Mihaloglu Ali hei. după cc acesta devastase comitatele bănăţene Timiş,
Caraş şi Cuvin. Lupta se desfăşoară la Posasin (Pojejena) şi este deosebit de
îndfujită, fiind câştigată pf111ă la urmă de otomani. O mare parte a trupelor regale
r{unâne pc câmpul de luptă. mulţi participanţi suni făcuţi prizonieri şi duşi în
sudul Dunării. Printre ei şi comandanţii Mihail Szilagyi, Grigore Labatlan şi
voievodul Transilvaniei Petru Csch de Lewa: primii doi fiind trimişi la lslambul.
închişi şi torturaţi. sfârşesc în anul 1461 prin a fi cusuţi într-o piele de bivol şi
aruncaţi în apele Bosforului. Voievodul transilvan se r{1scumpără mai târziu pentru
fabuloasa sumă de 60.000 de florini.
Relaţiile lui Malia Corvin cu împăratul german. Friedrich al III-iea de
Habsburg se îmbunătăţesc prin semnarea tratatului de pace. Vecinul din sud.
domnul Ţării Romf111cşti, Vlad Tcpeş. aflat în relaţii paşnice cu Malia Cor\'in.
îndeosebi graţie influenţei hi nefăcătoare a lui Mihail Szilagyi. se vede nevoit acum
să intervină în sudul Transilvaniei. unde saşii uneltesc împotriva sa. Tot în acest
localităţi
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an se încheie un tratat <le alianţă între Ungaria ~i Tara Românească, ca semn al
unităţii în faţa duşmanului comun: turcii otomani.
Continuă luptele <lin nordul Ungariei şi <lin Slovacia. un<le trupele conduse
<le aceiaşi Sebastian Rozgony şi Blasius Magyar asediază cetatea Pat ha <lin munţii
Tatra. o cuceresc ~i o eliberează comitalele nordice Borso<l şi Giimiir <le sub
ameninţarea lui Jiskra. Lupte la fel de puternice se desfăşoară la Sajomenthe.
Balozvar, Rhumon, Zcechan, Zyrchietha. Salgo etc .. terminate, cu victorii ale
trupelor regale. Sunt cucerite apoi Epcr_jcs. Ujvâr. Zips. Kcsmark. In urma acestor
repetate înfrfmgeri. Jiskra trebuie să consimtă la încheierea unui armistiţiu.
Respectat <loar câteva luni, el va fi rupt în 1461 şi abia după campania personală a
regelui din anul 1462, asistăm la pacificarea propriu-zisă a regiunii prin intrarea
lui Jiskra şi a trupelor sale în cadrul armatei regale. Ultimele rămăşiţe husite vor fi
înfrânte abia în anul 1467 la Kostolan.
Ioan Vitez, episcopul Ora<lici rcuşqtc să mijlocească la Olomouc. în
Slovacia. armistiţiul <lin acest an, aducând-o în regat şi pe logodnica lui Matia.
Ecaterina <le Po<liebra<l. Amfmată de mai multe ori, căsătoria regelui se reali1.ca1.ă
la începutul anului 1461. Moartea timpurie. după câţiva ani abia. a reginei îi
dezleagă mf1inile de obligaţiile faţă de Cehia.
Atf1t în anul 1459 cât şi în anii 1460-1461, Pavel Chinezu trebuie văzut printre
participanţii la aceste lupte <lin nordul regatului. mereu în preajma lui Blasius
Magyar. Oricum. ci se ridică Jeja <le la primele sale grade militare, chiar <lacă nu
deţine funcţii <le natură să-l adud în atenţia curţii regale şi a izvoarelor
contemporane.
Imixtiunea otomană în sud-vestul Balcanilor continuă şi în anul 14()1. iar
apelul disperat al regelui Bosniei. Ştefan Tomasevic, adresat ,ecinilor s[1i creştini
rămâne fără nici un rezultat. Matia se află în Boemia, fără a interveni cu nimic: ca
urmare, Bosnia se declară vasală Porţii Otomane. Mulţumit de re1.Ultatul campaniei
sale, Mohamed al II-iea îşi în<lrcapt{1 atenţia spre ţinuturile anatoliene. unJc beiul
de Kastamonu, apoi Trapezuntul creştin, se constituie ca fixare de rezistenţă
antiotomană. Moartea lui Ştefan Tomascvic şi luptele interne <lin Bosnia permit
otomanilor să intervină din nou în sprijinul partidei turcofile <le aici. solicitfm<l
tributul, ca un important pas în subjugarea ţării. Matia este nevoit să ia în
considerare noua evoluţie politică bosniacă şi să-şi concentreze forţele. Dar situaţia
militai~ă se schimbă prin deplasarea centrului de greutate la Dunărea Je Jos.
In anul 1462 situaţia politică a regatului Ungariei se consolidcaz{1 prin
tratatele de pace cu Austria şi cu Jan Jiskra, ambele ratificate <le dieta desfăşurată
în mai la Bu<la. Ştirile din Severin, Belgrad şi de pe Sava vorbesc despre amploarea
preg{1tirilor militare intreprinse <le rege. Dar ameninţarea otomană se deplasează
spre Tara Românească, un<le Mahomed al II-iea vrea să răzbune ofensele aduse
de temerarul Vlad Ţepeş. Trece Dunărea în vestita campanie Jin iulie. în cursul
căreia armata Ţării Româneşti sub comanda personală a voievodului reuşeşte să
servească o adevărată lecţie cuceritorului Constantinopolului. Reacţia hocrimii
muntene după retragerea sultanului îl determină pe Vlad Tepeş să se retragă spre
Transilvania, unde aşteaptă ajutorul aliatului său Matia Corvin.
Oştirea regală se concentrează la Szeged, apoi urcă pc valea Murcşulu,i,
trece în depresiunea Sibiului, coborând încet spre lltra Romfmească. Cunoscuta
duşmănie a saşilor ardeleni împotriva lui Tepeş, îi determină să acţione1e în cel
mai neprielnic moment iar Matia Corvin se lasă înşelat de jocul lor. Ca urmare,
Vlad Tepeş este arestat la trecerea munţilor, de către Jan Jisa ~i trimis la închisliarc
la Buda, apoi la Visegrad. Unul dintre cele mai favorabile momente militare ale
deceniului este irosit prin complotul saşilor şi indolenţa regelui. Va trece mai hinc
132
https://biblioteca-digitala.ro

de un deceniu pfmă Malia Corvin îşi va recunoaşte grc~eala şi va încerca sfi o
repare. Dar momentul m.Ia1:1 trecui. nu mai poale fi reîntors. Ambitia ~i înfumurarea
unui 1f111ăr ajuns rege. distruge ceea cc efortul ambelor popoare clădise în decenii
întregi de lupte ~i jertfe.
Pavel Chine1u este cu sigurant:1 participant la luptele din prindvarf1 -:;i
începutul verii din Slovacia: î~i însotc-:;tc regele în lllai la Ruda, în iunie - în 1abf1ra
de la SzcgcJ -:;i în iulie - prin Transihania. Pentru prima Jată t,înărul o~tcan arc
oca1ia <1-I \adă pc crudul Tepe~ Jcsprc care circulau deja legende. Oare care vor
l"i fost sentilllcntelc sale la vederea lllfmdrului domn. căzut pradă intrigilor
du~manc·.1 Se va fi gfmJit atunci Pa\el Chinezu că peste 13 ani vor lupta î111prcun[1
~i vor încerca să repare, atunci. grc~cala Jc acum a regelui'! Oricum. domnul
muntean nu se poate să nu fi lăsat o puternid1 impresie în sunetul o~teanului matur
care era acum Pavel Chinezu.
Pc pl,~nul relatiilor politice intcrnationalc. anul 1463 aduce cfttcva noutf1ti
importante. ln primul rfmd încheierea păcii dintre turci -:;i ~lbania lui Gheorghe
Kastriotul SkanJcrbcrg. la Skopljc în Jata J~ 27 aprilie. ln timp cc albanetii
reuşesc cu greu să ~1cargf1 urlllcle pustiitoarelor lupte, Mahomed al II-iea at,1c:1
Argosul ~i Jcschidc un nou război cu Veneţia ( 146.,-1478). Ca răspuns. flota
republicii intră în Peloponcz. sub conducerea amiralului LorcJano. în timp cc
armata Jc uscat conJusă Jc BcrtolJo J"Estc în număr Jc I I .OOO Je oameni
repurtează succese notabile în lot cursul anului în acccasi zonă. În acelasi an 1463
'
'
se întrunesc. în septembrie. la Roma solii principilor cre~tini,
în rata cărora
papa
Pius al II-iea propovi"1Juic~lc o nouă cruciadă antiotomană. Cu gn:u se adună c.îte\ a
trupe pc litoralul italian al Adriaticii. Jar moartea papei în 14 septembrie 1464
închciţ acest cpisoJ lipsii de glorie.
ln aprilie 1463 se deschid la Toi na lucrările obi-:;nuitei diete anuale a regatului
printre ale cărei măsuri se nulll.:iri"1 noi prcgf1tiri antiotomane. concomitent cu
întărirea frontierei suJice. Planul unei ofensive hotărf1tc împoq·iva musulmanilor
sunt fflcutc publice Europei. dar trupele se aJună foarte greu. ln plus. tehnica de
lupti"1 solicilati"1 ora~clor î~i întf1r1.ic nepermis de mult apariţia. Obligativitatea
nobilimii Jc a participa la lupte se rcstrfmgc Joar la o singuri"1 participare anuali"1
între hotarele regatului. Faptele se referă în special la Transilvania. unde doar 3/4
Jin efective pornesc la lupti"t sub comanda regelui ~i voicvoJului. restul de 1/4
r[1mf111ând pc loc. Iobagii sunt siliti s:1 participe la luptă cu cal ~i echipament propriu.
inclusiv cei mai săraci dintre ci. cu armele pc care Ic au în gospml:tria proprie.
Proporţia participării nobiliare era de 4/S la lupte -:;i I /S conccntrati pc loc.
Nobilimea midt particip[t personal la campania regală în accca~i propoqic cu marca
nobilime. Cei ce slujesc pc lângi"1 un senior mai puternic ~inu pol participa personal la lupte sunt obligaţi să trimită un om în loc. Toti nobili. inclusiv iobagii lor.
sunt înscrişi în registrul armatei. M[1suri valabile în ansamblu. Jar ~i acum marca
nobilime reuşeşte să-~i păstreze privilegiile ~i imunitf1tilc. Povara luptei antiotomane
o vor purta şi pc mai departe masele populare. Semnificativă este proporţia
participării la oaste: I iobag la 10-20-Je poqi Jc pc posesiunea unui nobil sau 2
iobagi_pcnlru 20-30 Jc porţi.
In luna mai Malia Corvin ratifică tratatul de pace încheiat în 1462 cu FricJrich
de Habsburg, asigurându-şi spatele pentru campaniile anunţate. Ştiri despre
iminenta unor atacuri otomane peste Drava şi Sava sosesc la curtea regală încă în
lunile martie - aprilie. Drept urmare pc 29 mai trupele sunt concentrate la
Pctrovaradin, coboară spre suJ în iunie, dar nu întftlnesc duşmanul, care aqioncaz[1
în Bosnia şi Banat.
Mahmud beilerbeiul Rumeliei intră în vară în Bosnia ~i cuccrqtc cetăţile
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Jajce, Bob_ovac, Kljuc şi ca urmare aproape toată ţara intră sub suzeranitatea
otomană. In Srem acţionează din nou Mihaloglu Ali bei care trece Sava pc la
Sremski Mitrovica, prnflă,jefuieşte, ucide şi arde într-o zonă cuprinsă între Zemun
şi Sremski Mitrovica. lmpotriva sa este trimis comitele de Timiş, Petru Socot şi
fratele său Mihail, cu trupele bănăţene. Bătălia decisivă se desfăşoară la Fitak,
consfiinţind victoria creştină şi fuga lui Ali bei în Serbia otomană.
Nemulţumit de situaţia creată, Ali bei îşi strânge circa 4.000 de achingii şi
trece din nou Dunărea, de data aceasta în Banat, pe la Smederevo, pătrunzftnd
adfmc spre nord, până în zona Timişului. Mulţi localnici au îngroşat rândul robilor
şi o mare cantitate de pradă - carele achingiilor. Pc drumul de întoarcere sunt
întâmpinaţi de voievodul Transilvaniei. Ioan Pongracz de Dengeleag, unchiul
regelui. Cu trupele transilvane şi cu cele bănăţene, voievodul transilvănean reuşeşte
să-şi apropie victoria după o luptă crâncenă. O parte a duşmanului rămâne pe
câmpul de luptă, restul fugind peste Dunăre în frunte cu Ali bei. Majoritatea prăzii
şi robilor este recuperată. Pentru victoria de aici voievodul va primi o importantă
donaţie din partea regelui în anul iArmător.
Ocuparea Bosniei de căire turci în intervalul mai - iunie 1463 impune
concentr,Jrea trupelor regale în toamnă la gurile Savei şi începerea opera\iunilor
militare. Intre timp, la 12 septembrie se semnase la Petrovaradin tratatul de alianţf1
antiotomană dintre Ungari-a şi Veneţia. Cele două păqi se obligf1 să declanşeze
concomitent atacuri pe apă şi uscat şi să nu încheie pace separalf1 cu otomanii.
Efectivele lui Malia Corvin numărau 7.000 de oameni în banderiul regal, din care
5.000 de pedestraşi şi 2.000 de călăreţi, 12.000 de oameni în banderiile nobiliare
şi trupele de mercenari estimate la 25.000-26.000 oameni, în cca mai marc parte
cehi şi germani.
De la Petrovaradin regele trece Sava, intră în Uwra. apoi prin Grabisinc. pc
la mijlocul lunii octombrie 1463, ajunge în faţa cetăţii bosniece Jajcc. ocupată din
vară de turci. Este principalul obiectiv al campaniei. Asediul cctă\ii durează pânf1
în prima zi de Crăciun (25 decembrie) când aceasta capilualează. Comandant al ci
este numit Szekcly, iar guvernator al Bosniei - Emeric Zapolya. La lupte participă
toată nobilimea de curte. Dintre evenimentele mai importante ale campaniei
reţinem în primul rând atacul lui Mihaloglu Ali hei îndată după trecerea Savei,
pentru a treia oară în acest an beiul este învins de creştini. Cu prilejul acestei
ciocniri. Malia Corvin îşi face debutul la comanda trupelor sale în lup!a
antiotomană, după cum o mărturiseşte singur într-o scrisoare către papalitate'. In
timpul luptelor sunt cucerite aproape 30 de cetăţi. castele şi oraşe hosniccc
importante: Jajce, Ycrhas. Ranja, Luka, Tesanj, Srehernik etc. La începutul lunii
ianuarie 1464 Matia îşi retrage trupele, după ce întăreşte garnizoanele cetăţilor.
reîntoan.:earca sa are un scop precis: încoronarea cu coroana Sf. Ştefan rcadusă la
Szekesfehcrvar, în prezenţa întregi ii nobilimi şi a clerului. Fcstivitf1ţilc se prelungesc
încă cfttva timp atât aici cât şi la Buda. Cu acest prilej regele înnobilează mai mulţi
participanţi la luptele anului 1463.
Nu avem încă nici o informaţie documentară despre Pavel Chinezu. deşi
diploma regalft din 19 septembrie 1474, spune clar că printre celelalte merite ale
sale este şi acela de a fi luptat împotriva turcilor''. Cum până în acel an principalele
aqiuni antiotomane au fost cele enumerate de noi mai sus. rezultă că Pavel Chinezu
trebuie văzut ca participant cert la uncie dintre luptele antiotomane din intervalul
1458-1464. Am procedat la o scurtă trecere în revistă a acestor cveni111entc. pentru
a observa posibilităţile de apropiere a sa de una sau alta dintre lupte. In mod sigur.
el participă la campaniile hosniece din 1463-1464. cele mai importante acţiuni
regale antiotomane de până acum. Şi iarăşi, aproape sigur, comandantul sftu di134
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rect a fost, în cele mai multe lupte acelaşi Blasius Magyar. În sprijinul acestor
consideraţii vin şi afirmaţiile tradiţiei - populare şi culte - care vorbesc despre
isprăviile sale în luptele cu turcii, nu în calitate de comandant, ca mai târziu, ci de
simplu luptător, aşa cum era el în perioada în discuţie.
Din anul 1464 datează de fapt şi prima atestare documentară cunoscută
nouă despre Pavel Chinezu. Documentul este semnalat de către Csanki Dezso
care indică o sursă din arhiva natională maghiară 1°. Intrucât nu am avut posibilitatţ::a
de a vedea şi analiza documentul, trebuie să acordăm credit autorului citat. ln
esentă documentul se referă la o donatie regală în favoarea lui Pavel Chinezu.
căruia Matia Corvin îi dăruieşte posesiunea Ketyi din comitatul Abauj. Fostul
proprietar s-a dovedLt a fi infidel şi confom, uzantelor juridice ale vremii posesiunea
i-a fost confiscată. In cuprinsul actului, Pavel Chinezu este amintit cu titlul de
„egregius Paulus Kenezy". Faptul semnifică deja ridicarea sa la rangul nobiliar
care îi permite să obtină şi posesiuni din partea regelui. Nu putem şti dacă acordarea
nobilitătii s-a făcut cu prilejul încoronării din 1464, cum ar părea probabil, sau cu

vreun alt eveniment anterior. Oricum, la data emiterii donatiei Pavel Chinezu
avea această calitate.
Sub acest nume va figura în diplomele regale în perioada deceniilor
următoare, eventual sub o formă apropriată „Kinisio". Epitetul de „egresius" este
primul pe scara ierarhiei feudale indicând totuşi un nobil, traducându-se prin
strălucit, glorios, ales. Este folosit pentru a desemna categoria micii nobilimi,
fidelă regelui şi care beneficiază adesea de gratia sa. Posesiunea donată este
întâmplătoare, prima care s-a eliberat şi vine la scurt timp după acel act ue
nobilitare.
Noi conflicte armate se desfăşoară în Balcani în a doua jumătate a anului
1464. Continuă ostilităţile turco-veneţiene în Grecia peninsulară şi insulară, se
redeschi_µ luptele cu Albania şi Mahomed al II-iea nu renunţă la gândul de a cuceri
Bosnia. In intervalul lunilor iulie - august o nouă armată este trimisă şi reocupă
Bosnia înlăturând garnizoanele regale instalate în anul trecut. Cu această aqiune,
turcii încheie practic cucerirea definitivă a Bosniei - care va fi transformată în cea
mai mare parte în paşalâc. Încercarea regelui Ungariei de a restabili situaţia din
iama trecută nu reuşeşte decât parţial şi succesul este efemer.
In septembrie trupele sale trec pe la Djakovo şi Ilok, intră în Bosnia şi atacă
cetatea Zvornik, apărată de Mihaloglu Iskehder bei, fratele lui Ali. Cei 22.000 de
oameni ai regelui ( 14.000 pedestraşi şi 8.000 călăreţi) asediază cetatea între 8
octombrie şi 9 noiembrie. Incercarea lui Ali bei de a-şi ajuta fratele se soldează
uoar cu fuga acestuia din cetatea asediată. Matia îl numeşte rege al Bosniei pe
Nicolae Ujlaki, bătrânul tovarăş de arme al tatălui său. Numirea este mai mult
onorifică întrucît uoar o mică parte a tării mai era sub controlul său.
Din această campanie am reţinut un episod interesant. El este semnalat de
către cronicarul otoman Semseudin 11 , care arată că încercarea lui Ali bei de a veni
în ajutorul Zvomikului eşuează din pricina vlahilor din zonă care se împotrivesc
cu arma în mână trupelor sale, fapt care-l determină să ia o cale mai ocolită şi să
piardă timp preţios. Nici un izvor creştin contemporan nu menţionează această
situatie în care vlahii se împotrivesc penetraţiei otomane în zona lor de locuire.
Matia Corvin nu avea nici un interAes să împartă cu cineva laurii campaniei, pe
care o trâmbitează în toată Europa. In noiembrie trupele sale se retrag spre Sava şi
Dunăre, campania fiind practic terminată. Cu aceasta se încheie ultimul episod al
rivalităţii turco-maghiare pentru stăpânirea Bosniei, conflict declanşat la începutul
secolului al XV-iea.
Sultanul îşi continuă opera de integrare a ţinutului în sfera intereselor
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otomane. concomitent cu acţiuni militare în Grecia ~i Asia Mid. Mai mult chiar.
reu~c~tţ să neutralizeze rezistenţa cre~tină pc Dunăre prin câteva solii care propun
pacea. In ianuarie - februarie 14h5 o astfel Je solie ajunge la BuJa. Jar okrla este
refuzată Jin pricina tratatului încheiai cu veneţienii. Drept răspuns heiul de
Smedercvo intră în Banatul Macvci ~i praJ:1 pfmă lfmgă Belgrad; regele află de
această situaţie la data de JO martie!' ~i trimite ajutoare în 1.onă. La această lup1[1
participă Nicolae Ujlaki cu trupele sale ~i cu ajutoarele regale. Tot aici lup1:1 ~i
nepotul fostului despot sftrh Gheorghe Brankovic. Vuk Brankovic. refugiat în
Ungaria după transformarea Serbiei în pa~alâc. Vuk Brankovic Je\ine titlul de
despot al sârbilor refugia\i în regal după acest eveniment. Luptele din acest an se
desfă~oară în Srem. dar sunt di; o importanţă locală, cu hărtuieli ~iatacuri mărunte.
în um1a cărora turcii se retrag. ln acela~i timp regele află despre pierderea Jcfinitivă
a Bosniei, ca urmare a noii acţiuni turcqti din martie. Ujlaki. răm,îm: în continuare
cu trupele sale în zona Belgradului, unJe se execută mari lucr[1ri de fortificare a
cet;1ţii.

Ultimele rezisten\e husite rcciJivcat.ă în acest an, dnd cehii rnnJu~i de
Svchla ridică steagul luptei Je eliberare. Lui i se lătură membri „uniunii fr;1\e~ti'"
cehe ~i nu1l1ărul lor trece Je 7.000 de oameni. Cetăţile lor de sprijin sunt Kostolan
~i Trnava. Incă în martie. regele se arată îngrijorai Jc atacurile lor ~i implica\iilc
posibile ale luptelor. Pregăte)le Jc zor trupe pc care Ic trimite spre aceste tone; în
vară îm:cp luptele în Slovacia }i Moravis. Trupele regale sunt conduse Jc către
Blasius M<tgyar 1 '. După lupte grele cehii sunt învin~i iar Svchla capturai ~i dus la
BuJa.
Participarea lui Pavel Chinezu la aceste lupte. dqi 1H.:a1cstat;t documentar.
pare certă. mai ales că la comanJa trupelor este Blasius Magyar. Nu -;c pol detaila
aspecte ale încle~tărilor Jupă cum nici nu se poale stabili o cronologic a acestora.
Succesul campan_iei se va răsfrânge asupra multor participanţi, heneficiari ai gra\iei
regale._
ln toamnă apar noi ameninţări otomane pc Dunăre ~i Sava care solici1;1
intervcn\ia personală a regelui ~i a trupelor sale. La 18 septembrie este în drum
spre Belgrad Jupă care cohoară pc valea Savei unJc îl allăm )i în octomhrie. f;1r;1
să ~lim cu precizie Jacă a respins sau nu vreo incursiune turcească. Singurul rezultat
notahi! îl constituie hotărârea sa Jc a nu încheia o pace separa1;1 cu turcii.
ln primăvara anului l-U16 trupele otomane se deplasea1:ă pc mai multe
fronturi: Ncgropontc în Grecia. Albania. Bosnia. BdgraJ. Ştiri despn: ultillla
Jirecţie de mar~ otomană ajung ~i la curtea regală Jin Buda. care se grăhe~te ,;i
întărească garnizoanele cetăţilor din jur. Lupte. imposibil de precizat în timp ~i
spaţiu, se desfă~oară între Sava ~i Dunăre. a1[11 spre Belgrad cfat ~i în jurul unor
cet,1\i bosnicce. Sultanul î~i stahilc~le cartierul general în Bulgaria ~i trimill.: noi ~i
noi contingente pc direcţiile de atac preconizate.
Se redeschide ~i conllictul husit ~i r-.Jatia Corvin particip;t personal la lupte.
fără a reu~i să influenţeze soarta acestora. lnfrângcrea trupelor regale în bătfilia ~e
la Kostolac îndepărtează perspectiva unei rapide soluţionări a conflictului. ln
octombrie trupele regale încearcă s:1 recucerească măcar câteva dintre cetă\ile
husiţilor, în care scop regele aduce ma~ini de aseJiu ~i artilcric
Rezultatele sunt
însă descurajatoare.
La aceste lupte participă cu siguran\ă atfll Blasius Magyar. bun cunoscător
al situatiei. cât ~i tânărul său protejai. Pavel Chinezu. Nu există certitudini asupra
rolului lor în aceste lupte, dar cel puţin pentru Magyar este sigură comanJa unui
corp Je armată. Oricum, Pavel Chinezu nu mai este o~teanul Jc rând de acum
câţiva .ani ~i tinJcm să-i acordăm un rol de căpitan pe lângă Blasiw, Magyar.
1
".
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Acest fapt este în concor<lanţă cu funcţia sa <le comite <le Maramureş <lin anul
1467, care presupune pentru <leţinătorul ei cel puţin o funqie mijlocie în ierarhia
militară a vremii sale. Dacă menţionăm şi faptul că în 1468 este <leja general alături
<le Magyar, participarea sa la luptele <lin Slovacia - Moravia anilor 1467-1466,
trebuie văzută ca un pas <lecisiv pentru <lesprin<lerea <lin sta<liul <le mic nobil.
aqionân<l pe lângă un coman<lant <le oşti, Pavel Chinezu, fiin<l <leja un membru
marcant al corpului de armată trimis împotriva husiţilor. In acelaşi timp, tot mai
desele conflicte cu turcii <le pe Dunăre şi Sava impun prezenta regelui şi oe.lată cu
ea, şi a acestui familiar al său. Nu putem şi nici nu trebuie să înlăturăm complet
participarea lui Pavel Chinezu la unele dintre aceste connicte antiotomane. O
precizare se impune totuşi: atât Blasius Magyar cât şi Pavel Chinezu luptă în principal împotriva husiţilor şi a altor duşmani în regiunile nor<lice şi vestice ale
regatului, însoţindu-şi regele în sud atunci când primejdiile de aici sunt deosebit
de grave şi necesită efective militare sporite.
Se profilează acum o nouă ameninţare asupra voievodatului Transilvaniei
prin intrarea lui Mihaloglu Ali bei în Ţara Românească cu 1().()00 de achingii.
Beiul aşteaptă momentul prielnic pentru realizarea surprinderii, dar pregătirile
masive ale voievodului îl împiedică să-şi realizeze planul. Revine însă în nordul
Dunării în anul um1ător. 1467, de data aceasta în Banat. Este întâmpinat de trupele
bănăţene şi parte din garnizoana Belgradului, fiind învins lângă Pancevo 1\ Este
<loar un episod din marea acţiune ofensivă otomană care invadează Albania, Grecia,
Dalmaţia şi ajunge până la hotarele Italiei. Lupte grele se desfăşoară şi în Anatolia.
unde beii de Karamania doresc să recâştige independenţa principatului lor. Împăqiţi
între atâtea teatre <le operaţiuni, otomanii nu reuşesc decât acţiuni temporare, fftră
a obţine victorii decisive în vreuna dintre tările atacate; în Albania suferă din nou
o înfrâpgere dezastruoasă.
Inceputul anului 1467 îl află pe Matia Corvin, deci sigur şi pe Pavel Chinezu,
în Slovacia, dornic să răzbune înfrângerea de la Kostolac şi să pună capăt rezistenţei
husite. Concentrarea trupelor se face în zonă, în detrimentul unei plănuite acţiuni
regale împotriva turcilor instalaţi în Bosnia; trupele trimise spre Zagreb suni
rechemate. Toată luna ianuarie 1467 este petrecută cu asediul cetăţii Kostolan
punct forte al „uniunii frăteşti" cehe. Asediul îl începuse încă din 1466 Blasius
Magyar. Numărul mare al materialului de asediu arată intentia fermă a regelui de
a încheia ostilitătile prin mână forte. Poziţia deosebit <le bună a cetăţii este
contracarată de puterea gurilor de foc şi a trupelor care o asediază la care se a<laugă
şi spectrul foamei pentru apărători. Garnizoana încearcă să eva<leze din încercuire
prin părăsirea c,ţtătii pe versantul cel mai abrupt al muntelui, cu ajutorul unor
poduri mobile. In timpul unei nopti fără lună cea mai mare parte a apărătorilor
escaladează zidurile şi dispar în pădurile dese din munti 7; prinzând de veste Matia
îşi trimite cavaleria în urmărirea lor. Multi sunt ucişi în aceste lupte iar 250 de
prizonieri sunt aduşi în fata regelui, care-i trimite în carcerele din Buda. Dup[1
cucerirea înaltelor puncte de rezistentă, husiţii sunt obligaţi să depună armele.
Supravieţuitorii vor intra în trupele regelui ca mercenari, acum înfiinţându-se acea
„legiune neagră", celebră în toate bătăliile dintre anii 1467-1492. Numele i-a fost
dat după culoarea închisă a echipamentului său militar.
Deşi regele părăseşte teatrul de operaţiuni, trupele sale continuă acţiunea
de curătire a ultimelor rezistenţe, îndeosebi în Moravia şi la hotarele Boemiei
propriu-zise. Faptul este confirmat de o scrisoare din primăvara lui 1467 a regelui
ceh George (Jiri) Podiebrad prin care arată că Blasius Podmaniczki (Magyar)
jefuieşte, arde şi ucide în Moravia 18, aducând astfel mari pagube zonelor respective. Aceste acţiuni continuă până spre vară, stingându-se încetul cu încetul. Ţinând
1
"

-

1
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seama <le evenimentele interne din acest an. luptele <lin Moravia nu pot dcpă~i
intervalul lunilor iunie-iulie.
Matia Corvin arc <le rezolvat acum ultima încercare a nobilimii de a se
scutura <le autoritatea sa regală, din cc în ce mai puternică. Rftscoala nohilimii
transilvănene arc drept caU1:ă această politică de centralizare excesivă practicată
1.k Matia Corvin. Magnatii transilvani rcu~esc să-~i apropie mica nohilimc ~i
proclamă acum dezlipirea Transilvaniei voievodale de regatul Ungariei ~i
transformarea sa într-un regat independent Coroana noului regat ii este ofcritit
lui Ioan de S1.ent-Gyiirgy (Sftn-George). Evenimentul se dcsl"ft~oari"t făr[t \ttrsare
de s,îngc datorită aderentei totale a ardelenilor la accast:1 mai veche dorintCt a lor ~i
faptului că regele este prins încă în sfera preocupărilor sale din Boem ia ~i Austria.
Un rol important în cksfă~urarca aqiunilor transilvane din acest an l-a avut Ştefan
cel Marc. care nu poate fi detaliat <latorită precautiunilor re care ~i Ic-a luat domnul
Moldovei. Pretcntiile de suveranitate ale lui Mat ia îl determină pc Ştefan cel Man:
să-~i dorească ca vecin o 'rransilvanic indepcndent[t ~i legată cu celelalte tări rom,îne
prin idealul comun al luptei antiotomane. Emisarii săi cutrcicră Transih·,mia ~i
află audienta doritft. suprapusă peste mai vechile încercftri ale voievodatului de a~i recâ~tiga independenta politicii.
·
Riposta regelui Matia Corvin vine îns[t destul de repede. Trupele -.ale aflate
în centrul Europei sunt transferatL: cu rapiditate spre Transilvania. Cu !U)OO de
c[tlărc\i ~i 4.000 de pcdcstra~i. regele intr[t odată cu sfâr~itul verii în Transihania.
Nu se Jesfă~oară lupte propriu-1ise. regele rcu~ind să intre pa~nic în marile ora~c
ale voievodatului: în seP,_lemhric la Cluj. în octomhric la Sihiu ~i în noicmhrie la
Sighi~oara ~i Bra~ov. ln octomhric se Jcsfii~oară la Turda lucrftrilc dietei
voievodatului. uncJc regele acorcJă amnistie generală tuturor celor răt.\Tftti\i în
schimbul n:nuntftrii la prctentiile lor. Capii r[11vrătiti fug în Polonia. La mijlocul
lunii noiembrie, Transilvania este complet pacificată.
Rolul jucat Jc Ştefan cel Marc în evolutia rftscoalei transih ane este îns[t
cunoscut regelui care hotărc~tc S:i-1 pcdcpseasc[t cu asprime. Mai \ echilc pricini
Je neîntelegere dintre ei. generate îndeosebi Jc pretcntiilc de suveranitate a prea
apostolicului rege al Ungariei. neacceptate pfmft acum de Şctfan cel Marc. sunt
repuse pe tapet. Orice motive sunt hunc pentru a justifica ~i acoperi Jorin\a de
expansiune a regalitătii.
La sfâr~itul lunii noiembrie. cei 12.000 de oameni la care se acJaug::i ~i
contingentele transilvane. imposibil de preci1.at. se conccntreazrt la trccCttorile
sudice spre Moldova. Cca mai mare parte trece Carpatii pe la Ghime~-Oitu1.. o
altă parte venită prin Maramurc~. trece pe la Rodna-Bftrgău'". locuri pc care
moldovenii le închiseseră cu prisăci Je pămfmt ~i lemn". Printre comandan\ii
armatei regale se nu111[1ră Nicolae Banffy, Nicolae Csupor, Pavel Chinezu. etc. Pc
19 noiembrie 1467. trupele regale ajung la Trotu~", pe care-l ard. Peste 101.ilc. la
29 noiembrie, este asediatft. cucerită ~i incencJiatft cetatea Je pămfmt cu palisade
de lemn de la Roman. Malia Corvin este întâmpinat aici de o solie de pace a
Jomnului moldovean, care îi face propuneri mocJcratc dar rcmnahile pentru
stingerea conflictului. Regele nu este însă multumit ~i dore~tc s[t-1 pedepsca-.că
asurru pe vecinul „neascultător... Timp de circa I O zile flamura regală flutură
deasupra Romanului, după care trupele sale ard târgul Roman ~i satele din jur.
îndreptându-se spre nord. Ajung la Baia, tftrg vechi cu populatie 0110Joxă ~i catolică.
sediu al episcopiei catolice din Moldova. Regele î~i stabilc~te cartierul general în
incinta acestei ep(-;copii, a~ezată în inima t,îrgului, în pia\a centrală faţă-n faţă cu
biserica catolică. Incasele din jur se adăpostesc magnaţii ~i prelatii. iar mai spre
marginea târgului celelalte trupe. Moralul tuturor este excelent. în ciuda iernii
1
·'.
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grele şi a ciocnirilor de mică importantă avute până acum. Măsurile de securitate
de la începutul campaniei slăbesc în intensitate, lucru pe care Ştefan cel Mare îl
atlă prin iscoadele sale.
Moldovenii realizează încercuirea completă a duşmanului de la distanţă, şi
fără ca acesta să simtă. Trupele regale sunt blocat_e în târgul Baia. în momentul în
care Ştefan cel Mare pregăteşte atacul decisiv. ln noaptea de 12/13 decembrie
1467 pc la miezul nopţii, Ştefan dezlănţuie atacul prin incendierea târgului făcută
de iscoadele sale, strecurate din timp în localitate.
Piaţa centrală cade prima pradă focului. Distanţa relativ marc dintre rege,
comandamentul său militar şi restul trupelor ca şi intercepţia drumurilor din interior şi de ieşire din oraş de către moldoveni, nu permite o coordonare eficientă a
trupelor regale, oferind impresia unei lupte fără speranţă. Fiecare om luptă pentru
salvarea sa personală. Doar un mic grup de oşteni din jurul regelui se opun cu
înverşunare dw;;manilor, dutfmd o calc de scăpare pentru suveranul lor. Cei câţiva
curteni de lângă rege găsesc pfmă la urmă drumul spre libertate, nu înainte ca
regele. abia ieşit din casă, sfi fie săgetat în păqile moi ale spatelui şi pus în
imposibilitatea de a mai călări. Mai mult legat pc cal decât călare, Malia scapă
prin jertfa oştenilor şi vitejia gărzii personale. Beneficiază şi de trădarea unuia
dintre boierii moldoveni care nu a închis drumul aşa cum i se ordonase; pentru
această greşeală boierul va plăti cu capul, dar regele îşi atlă mult râvnita libertate.
Este purtai spre trecătorile carpatine şi trecut în grabă munţii spre Braşov, unde
rămâne să-şi vindece rana. Trupele sale rezistă încă câteva ore la Baia, după care
începe fuga şi respectiv, vfmătoarea oştenilor regali. Unii reuşesc să treacă în
Transilvania pe la nord, altii pe la sud, o mare parte căzând în mâna moldovenilor.
cei cc reuşiseră străpungerea se adună în ultima săptămână a lunii la Braşov, locul
convalescenţei regale.
_
Care ar fi putut fi aqiunilc lui Pavel Chinezu în acest an 1467? ln primăvară
- vară luptă încă în Moravia şi Slovacia împotriva ultimelor rezistente husite. ln
vară - toamnă îşi însoţeşte regele în Transilvania, odată cu transferul trupelor din
Moravia spre Transilvania. Nu-i ştim nici acum gradul militar, dar este sigur în
grupul de condamnaţi apropia\i regelui posibil încă în umbra lui Blasius Magyar.
Participarea sa la campania din Moldova şi la lupta de la Baia, multă vreme
pusă sub semnul întrebării este certificată de însuşi Matia Corvin într-o diplomă
din anul 1472' 1 . Certificând serviciile credincioase prestate de către Pavel Chinezu
regele aminteşte printre primele. şi participarea lui în campania împotriva
voievodului Ştefan. Urmare directă a acestei afirmaţii, Pavel Chinezu trebuie văzut
mereu în preajma lui Matia, autor al unor fapte de bravură pe care beneficiarul lor
direct Ic aminteşte şi peste 5 ani. Nu ştim dacă s-a retras împreună cu acesta sau
s-a îndreptat spre Maramureş prin nord.
La 31 decembrie 1467 Matia Corvin, aflat încă la Braşov se adresează
comitelui de Maramureş, pavel Chinezu"~, ordonându-i să-l introducă pe nobilul
maramureşan Ambroziu de Dolha în stăpânirea posesiunilor sale şi să-l apere
împotriva duşmanilor săi din comital. Aceasta înseamnă că la data de 31 decembrie
Pavel Chinezu nu era în preajma regelui ci, cel mai probabil, în Maramurq. Se
poate să-l fi însoţit pe rege şi apoi să fi plecat spre comitalul respectiv, după cum
este posibilă şi varianta trecerii sale din Moldova direct în Maramureş prin Bârgău
Rodna. Alternativele sunt posibile datorită necunoaşterii exacte a datei numirii
sale în această funcţie de comite. Este prima funcţie publică pe care o îndeplineşte
Pavel Chinezu în administraţia regală. Dacă acceptăm ideea că a fost ni.Imit comite
abia după întoarcearea din Moldova, înseamnă că l-a însoţit pe rege la Braşov şi a
plecat spre Maramureş abia în ultima săptămână a anului.
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Intervalul <le timp foarte scurt dintre lupta <le la Baia şi diploma emisă la
Braşov ca şi compelxitatea situaţiei <le moment ne face să apreciem că numirea sa
în funcţia <le comite de Maramureş s-a produs cu câteva luni înainte de campania
moldoveană. Momentul posibil este toamna lui 1467, în perioada imediat următoare
pacificării transilvane pe care o face regele. Cel mai indicat moment ni s-a părut a
fi desfăşurarea dietei voievodatului din luna octombrie la Turda. Regele, mulţumit
de evoluţia situaţiei îşi numeşte câţiva credincioşi în diven,e funcţii locale, Pavel
Chine'.{U este unul dintre aceştia.
In acest caz el are timpul necesar pentru a-şi prelua atribuţiile dintre care
cea mai importantă este aceea a concentrării forţelor maramureşene în vederea
expediţiei din Moldova. Masiva participare maramureşană la campanie este
semnificativă pentru poteniialul militar al zonei. Pentru aceste merite un Coroiu
din Onceşti şi fiul său, Ioan primesc titlul de baron liber, iar Gheorghe Avram din
Onceşti, Mihai din Petrova, Nan Mihai din Slatina, Petru Leuca din Vad, Ioan
Miclea din Sugatag, Petru din Berbeşti, Simion a lui Pop <lin Uglea, Lupşa din
Berbeşti şi Steţcu din Biserica Albă sunt răsplătiţi în moduri diverse de către rege 2'.
Deplasarea lor în Moldova s-a făcut cel mai probabil prin pasul de nord. RodnaBârgău în frunte cu comitele lor. Realizează joncţiunea cu trupele regale în
decembrie, participă la lupta de la Baia şi se retrag din nou în Maramureş, pe
drumul pe care au venit. Faptul că la 31 decembrie Pavel Chinezu nu se află lângă
rege pare a întări concluzia enunţată.
Pavel Chinezu este cel de-al 29-lea comite cunoscut de Maramureş 2 ''.
Antecesorul său în funcţie fusese Pavel Parlagh în anii 1460-1461, iar succesor
i-ar fi fie un Blasius de Kesz (Keszy) în anii 146W7, fie un Gabriel Pereny în
147028 . Indiferent care dintre ei i-a urmat, Pavel Chinezu nu deţine multă vreme
această funcţie de comite. Motivul îl constituie acţiunea regală de pregătire a unui
mare război împotriva Cehiei, pregătiri în care Pavel Chinezu joacă un rol important.
Reţinem însă această dată de 31 decembrie 1467 pentru două motive: prima
certificare a participării lui Pavel Chinezu la campaniile regale şi tot prima atestare
într-o funcţie publică, alta decât cea militară.

NOTE
' Despre figura lui Pavel Chinezu s-a scris destul de pu\in în literatura istorică rom,îneasdi. În ultima
jumătate de secol au existat doar încercările lui Constantin Rezachievi,i. Pavel Chinew - 1111 vajnic
luptător pentru libenatea din veacul XV, în Mag,ui11 Istoric. IX. 2/95. Bucureşti, 1975, p. 33 şi cele
opt studii publicate de Ioan Ha\egan. Nici unul dintre acestea nu are în obiectiv această perioaJă de
începuturi a lui Pavel Chinezu. Acest studiu este o primă încercare în acest sem.
: Antonio Bofini, Rerum Hungaricarum decades tres cum dimidi;i, Base I. 1568. p. 578: .. ,ub Magyare
Blasio primum meruit".
3

Ibidem.

• J6kai Mor, A magyarnemzettăneneteregenyes rnjzokbol. Budapesta, 1890. p. 367 afirmă di \inea
piatra într-o mână; afirma\ia este proprie istoriografiei romantice şi trebuie privită cu rezerve.
5
Antonio Bonfini, op. cit., p.578.

'' Ibidem.
'Aqiunile militare desfăşu.rate în Cehia şi Austria sunt detaliate de acelaşi Antonio Bonfini, op. cit ..
edi\ia Buda, 1770 p. 41 O; folosindu-i relatările am păstrat şi denumirile în forma care au fmt tipărite
atunci.
8
Ştefan Katona, H,:,roria critica regum Hungariae, tom VIII, Buda, 1792, p. 408 - 409.
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"Teleki J6zsef. A H11nvi1d1;1k kom Milgy;1rorsz,îgon. voi. XI, Pesta, 1855, p. 513.
'° Csanki Dezsil, MilgyilrorszJg fijrfcfnelmi liHdmjzil ii Hunvildiak komban. voi. I, Budapesta. 1890.
p. 228.
" Semseddin, în M. Guboglu şi M. Mehmed, Cronici rurceşri privind Ţ;irile Romiine. Exrmse, voi.
I, Bucureşti. 1966. p. 207.
" Frakn6i Vilmoş. MJryiÎs kinîlyi /ev/ei. voi. I, Buuapesta. 1893, p. 82.
'-' Antonio Bon fini. op. cir. ed. Buda. p. 422 îl aminte~te sub numele său real Poumaniczky; Blasius
este ceh sau slovac ~i este numit Magyar / Ungurul, datorită prezen1ei sale ~tatornice în tabăra
Hunialllor.
"Nagy I v,în - Ny.î1y Albert. Milgyilr Dip/onwcziai Eme/eke M,îfy;i.1" kiriÎlyi Kombâ/, voi. I. Buuapesta.
1875, p.34.
"XXX. Timi,wilm. piigini din rrectlf şi de ilLi. Timişoara. 1969. p.51.
"' Teleki J6sef. op.cir.. XI, p. 230 - 237.
17
Antonio Bonfini. op. cir. eu. Buua. p. 422.
"Teleki J6sef. op.cir.. XI, p. 278 - 279.
''' Fr. Firnhabel, Die Verschwârung der Siebenbilrgen gegen Kcinig M,,rhia.~ Corvin im .hthre l-167.
în Norizenbhm. Beilage zum Archiv Ilir Kunde 6srrerreichischer Geschichrsquel/en, Viena, 1895.
p. 193; Konrad G. Gundisch. Pilrticip;ireil saşilor la răzvrătirea din anul /467 ii rmnsilv.inenilor
Împotriva lui Matiil Corvin. în Swdiil Universrisr.1s B,tbeş Bolyai. Serie.\· Hisrorica, XVII, nr. 2. Cluj
Napoca, 1972. p. 21 - 30.
"' Bibliografia numeroasă sintetizată de Al. Gh. Savu. Şretim cel M;tre. C.tmp;mii. Bucureşti 1982. p.
50.
"Antonio Bonfini. op. cir.. eu. Buua. p. 427.
" Nicolae Iorga, l.mm;1 RomJnilor. voi. IV, Bucureşti. 1937. p. 152.
" Kammerer Emo - Dihy Feren,y. A Zichy cfs v.1sonkeâigrri!Zichy csa/iîd idijsbb;îg,înilk o/...m;111yr.îni.
voi. XI. Buuapesta 1915. p. 122 - 129.
"Ioan Mihaly ue Apşa, M,tmmorosi diplâmilk ii XIV
XV szâwdbâl. Sighewl M,trlllilfiei, 1900.
p. 481.
'' Alexandru Filipaşrn. lsroria Man111111reş11l11i. Bucureşti, 1940, p. 72.
'" Ibidem. p. 248.
"Ibidem.
'" Csanki Dezsii, op. cir .. I, p. 461.
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PAVEL CHINEZU - LE METIER DES ARMES.
(Resume)
L'etude suit la vie et l'activite de Pavel Chinezu pendant appoximativement
dix annees ( 1459 - 1467 ). II s'agit d'une periode tres importante pour le formation du jeune militaire, qui partait de I' etat de simple soldat.
On fait reference aux actions militaires de Matia Corvin et ses generaux
dans cette periode. Le soldat Pavel Chinezu y a participe, par obligation. Les
preuves de bravoure et ses capacites de commandant militaire on determine Blasius
Magyar de l'accepter dans son entourage et c'est ainsi que Pavel Chinezu <levint
un vrai commandant.
Les progres de ses capacites se sont manifeste dans des founctions militaires,
mais aussi dans le fait qu'il re~ut des titres nobilaires et plusieurs possessions. Sa
participation aux luttes de Bosnie etala campagne de Moldavie marquent lemoment decisif d' une nouvelle etape. Dix annees suffirent a Pavel Chinezu de foire
le saut du soldat aux general.
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CAHLE DIN TRANSILVANIA (I)

ADRIAN ANDREI RUSU
Aşa cum se întâmplă de obicei, când informaţia documentară scrisă este
mai generoasă, informaţia arheologică este neglijată. Cât priveşte însă evul mediu
transilvan, raportul este doar aparent în favoarea informaţiei scrise. Căci, această
informaţie nevalorificată până la limitele ei, dă impr,_esia unei şanse de cunoaştere
mult mai generoase decât este cu adevărat posibil. In fond, realităţile medievale
ale Trilnsilvilniei sunt şi riimâ11 esenţialmente ilrheologice. Lucrurile sunt foarte
clare atunci când ne limităm doar la cultura materială.
Oricine se apropie de capitolul culturii materiale medievale a Transilvaniei
constată cu destulă facilitate că nivelul ei de cunoaştere este întratât de scăzut.
încât rămâne cu mult în urma performanţelor de cunoaştere înregistrate pentru
Moldova, Dobrogea ori Ţara Românească. Paradoxul merge până acolo încât. o
serie importantă de piese aparţinătoare culturii materiale transilvane se ştiu ast[1zi
numai mulţumită descoperirilor făcute în provinciile româneşti extracarpatice.
Spre deosebire de aceleaşi provincii, unde cercetările au atacat numeroase :--ituricheie pentru civilizaţia medievală, în Transilvania clementele de comparaţie rezultă
numai din aşezări modeste şi periferice ori, pur şi simplu, din descoperiri
întâmplătoare.
Cu siguranţă

cel mai consistent capitol al culturii materiale îl constituie
ceramica. Din ea am ales-o deliberat doar pe cea funcţional-decorativă, constituind
capitolul îndeobşte cunoscut sub numele de căhlăria medievală. Alegerea este
deliberată. Ea serveşte ori va servi, după ce va fi mult mai bine cunoscută, datării
altor piese scoase din contexte arheologice similare. Această valenţă îi va lipsi
aproape totdeauna ceramicii de uz casnic. Cea de-a doua raţiune este cea artistică.
Plastica decorativă pentru sobe reprezintă un document unic de realizări artistice,
gust estetic şi social, difuzare şi recepţie. Sobele au fost şi au rămas o lungă perioadă
de timp singurele piese de mobilier neperisabil ale interioarelor medievale.
Materialul inedit care ne stă la îndemână este neaşteptat de bogat. Cu toate
acestea strădaniile pentru publicarea lui au fost prea puţine. O primă etapă a fost
aceea în care piesele întregi, de colecţie, au fost utilizate în studii de ţvoluţia
ceramicii ori a elementelor stilistice din diferite capitole de istoria artei. In etapa
următoare, cahlele au început să fie restituite ca material arheologic 1• Rezerva
faţă de ele persistă datorită restrânsei literaturi de specialitate româneşti. Implicaţiile
din istoria artei, a doctrinei religioase ori a orizonturilor Cl!iturale medievale laice
nu fac decât să descurajeze pe cei ispitiţi să le publice. In ceea ce ne priveşte,
considerăm că impasul trebuie trecut cu asumarea riscurilor inerente oricăror
cercetări de început.
Seria de cahle pe care începem să o prezentăm aici rezultă din cercetări
arheologice personale, din descoperiri anterioare rămase nevalorificate ori din
depozitele unor muzee.

Cahle din Alba Iulia (I). Concurenţa pe care Apulum ul i-a făcut-o
întotdeauna Albei medievale a făcut ca să fie cercetate şi publicate puţine elemente
de cultură materială aparţinătoare evului mediu. Cahlele ca atare apar semnalate
destul de devreme. Cu prilejul unor săpături făcute de A. Csemi, în ceea ce el
considera a fi un „complex termal" şi s-a dovedit ulterior a fi palatul guvernatorilor,
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au apărut cahle-oală. Fără să ştie ce sunt, Cserni a publicat o parte t!_in ele'. Alte
piese au ajuns pe căi necunoscute în vechile coleqii ale muzeului'. In săpăturile
din 1953 ale lui D. Protase sunt din nou menţionate. După cfttc înţelegem din
descrierea autorului, coroborată cu observarea fragmentelor publicate, a fost vorba
de cahle simple, nesmălţuite, cu gura unghiulară". Datarea acestora nu se poate
limita însă doar la sec. XIV-XV, ci, aşa după cum ştim astăzi cu certitudine,
asemenea piese îşi continuă folosirea până târziu în secolul al XVII-iea ori chiar al
XVIII-iea. Mai departe, cel mai mare lot care a văzut lumina tiparului a fost cel
provenit dintr-o locuinţă aflată în oraşul intm muros. Ea a fost distrusă cu prileju~
evenimentelor de la mijlocul veacului al XVII-iea-', care practic, au pus capăt
înfloririi medievale a metropolei princiare de pe Mureş.
Piesele pe care le prezentăm în continuare au fost descoperite în anul 1992,
cu prilejul unei cercetări arheologice întreprinse în preajma palatului Apor, situat
către mijlocul laturii de nord a cetăţii medievale anterioare fortificaţiei habsburgice.
Sunt piese disparate care ar putea fi cu greu localizate în arhitectura unei singure
sobe. Cea mai bună şansă de grupare ar avea-o doar fragmentele care apartin
secolului al XVI-iea.
I. Fragment (aprox. 6,5x3,5 cm) (fig. I), provenit dintr-un disc cu diametrul
de 12 cm. Decorul este format din două chenare exterioare: unul simplu (0,7 cm).
celălalt ( 1 cm) realizat cu un şir de triunghiuri. Pe cftmpul principal a ex)stat un
decor vegetal(?) asimetric, greu de înţeles datorită mărimii fragmentului. Intregul
decor coboară în trepte abia sesizabile, către centrul discului. Este acoperit cu un
smalţ verde închis, strălucitor. Pc verso păstrează începutul unei rame de prindere,
modelată iniţial. Pasta, deşi omogenă, este incomplet arsă.
Fragmentul a fost descoperit pe podeaua unei locuinte (anterioare locuinţei
L J, la o adâncime de 2,60 m (S 1/1, m 7). Tot acolo au fost recoltate numeroase
frăgmente de vase cu smalţ verde, alte fragmente ceramice pe care se găseau
urme de pastă vitroasă şi fragmente de vase de sticlă. Deoarece o mare parte din
locuinţă a fost cercetată şi nu s-au găsit alte fragmente de discuri ori cahle, nu
avem motive să credem că fragmentul de disc descoperit a făcut vreodată parte
dintr-o sobă. Mai curând ar putea fi vorba despre un rebut ajuns întftmplător în
umplutura locuinţei. Asocierea este proprie pentru un atelier care lucra în acelaşi
timp vase ceramice smăltuite şi recipiente de sticlă de cca mai bună factură, imitatii
după produse vencţiene 6 • Cu ajutorul unei monede de argint găsită în umplutura
locuinţei, ea se datează în intervalul 1390-1437. Aceasta ne fâce să socotim cii ne
giisim În faţa celui mai vechi atelier de ceramicii medievalii sm;1/ţuit,1 descoperit
până În prezent În Transilvania.
Discurile ~<;mălţuite au servit deopotrivă sobelor de cahle, cfll şi decoraţiei
monumentelor. In Transilvania au fost semnalate la Făgăraş 7, Hărman 8 , Feldioara 9
şi Glad na Română 10 • Cele mai apropiate cronologic sunt cele de la Glad na Română,
dar acelea nu sunt smălţuite. Asemenea piese smălţuite cu datare în prima jumătate
a secolului al XV-iea s-au descoperit însă în cetatea Buda 11 • Difuzarea rapidă a
modelului din cetatea regală către periferiile regatului a fost posibilă prin contactele
centrului episcopal de la Alba Iulia. Descoperirea de la Alba Iulia se înscrie în
lanţul de difuzare mai larg a acestor tipuri de piese. Recent au fost semnalate
discuri smălţuite în verde deschis şi verde cafeniu (0=9,5 cm), cu decoruri realizate
doar prin chenar, la Mănăstirea Tutana din Ţara Românească. Descoperitorii propun
ca datare sfârşitul secolului al XIV-iea 1".
2. Fragment de cahlă-placă, cu lăţimea de 8,5 cm şi lungimea păstrată pfmă
la 12,5 cm (fig.2) Descoperit în două bucăţi care s-au lipit (S Ij2, -O.7Om). Prezintă
un decor încadrat într-o succesiune de două chenare simple. In mijlocul cahlei are
1
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figurat un dreptunghi în care este cuprins un decor reliefat în formă de piaptăn cu
mai mult de opt „dinti" şi capfttul terminat într-o trifurcaţie. Este o piesă fără
ramă, cu urme de degete de la procesul de presare în tipar. Arderea este incompletă.
Se observă urme de folosire pe verso.
Ca formă, piesa este semnalată din secolul al XV-iea, fără a avea o răspândire
prea mare. Modelul decorului nu l-am întâlnit. Deoarece analogiile de formă sunt
smăltuite şi cu decor figurat de calitate, nu ne putem pronunta cu fermitate pentru
o <latare strictă în secolul al XV-iea.
3. Fragment de cahlă-placă, cu Iătimea de 18,5 cn1. Din lungime s-a păstrat
doar o parte ( I 0,5 cm), care ar putea reprezenta circa I /3 din piesa întreagă (S I/ I.
-0.60m) (fig. 3). Este lucrată din lut ars superficial. Placa arc marginile uşor ridicate.
Pe verso se disting butoane de prindere din lut. Decorul se compune <lintr-o
succesiune de chenare care coboară înspre centrul piesei. Primul C!-.te simplu. unnat
apoi de un al doilea. mai subţire, ambele despărţite de spatii fără decor. Cel de-al
treilea chenar are suprapus pastile de lut ovale. uşor oblice, cu partea interioară
prezentfmd trei crestături. Aspectul lor aminteşte destul de bine <le mici flăcări.
Capetele acestor decoruri ating uşor al patrulea chenar. Acesta a<lăpostcşte lujeri
<le viţft de vie, care au, pc o parte, câte un ciorchine, iar pe cealaltă câte o frun1.f1.
După chenarul al cincilea, câmpul central al păcii nu mai are simetrie. Urmea1.ă
!,rn registru care continc un decor ce se aseamănă cu ductul frânt al scriiturii gotice.
In rest se observă <loar două flori ('!) stilizate în colturi.
Piesa combină un element de inspiraţie gotică, cu altele care sunt
renascentiste. Din acest motiv ea nu se poate coborî cu <latarca mai jos a secolului
al XVI-iea. Aranjarea modelului, împreună cu registrul ,.inscriptiei", aminte~te
întrucâtva de unele cahle descoperite la Suceava 11, Jar de origine nonmoldoveană.
Nici solutia fixării cu butoni de lut nu se atestă pentru secolul al XV-iea.
4. Fragmente de îmbinări de cahle scmitubulare. Contextul de descoperire
este pentru această piesă, foarte limpede (S 1/1, -0,80m, L 10, dar un alt fragment
a fost găsit în preajma unui obol de secol XV). Din acest motiv. datarea în secolele
XV-XVI este asigurată.
Ceea ce avem la îndemână este un decor realizat „în frânghie", la îmbinarea
unor cahle-oală. Arcul de cerc păstrat le indică dimensiunea <leschiderii <le circa
6,5 cm (fig. 4 ). Piesele sunt nesmăltuite şi cu arderea incompletă.
Analogii există. Vom cita doar pe cele Jc la Mălăieşti (Hateg) 1~ şi Hunedoara 1' ,
pentru a ne opri numai la Transilvania.
5. Fragment de cahlă-placă cu ardere incompletă, nesmăltuită (S I/ I).
Reprezintă partea centrală a Jecorl_!lui (0=8 cm) (fig. 5). Este o floare cu mai
multe petale, grupate în <louă şiruri. Intre petalele mari ale şirului exterior întâlnim
<lecoruri care imită reţeaua de nervuri ale unor frunze. Nu este exclus să apartină
unei piese combinată cu nr. 3.
O analogie foarte apropiată a fost publicată ca fiin<l descoperită la Bo<logaia
(jud. Harghita). A fost datată în secolul al XVl-lea 1(•. Spre deosebire de piesa <lin
Secuime, cea de la Alba are modelul mai adunat şi mai bine conturat şi, din acest
motiv, este mai reuşită. Arhetipul poate fi urmărit în timp şi mai jos 17 •
6. Fragment de cahlă-placă, cu ardere incompletă, nesmăltuită. Reprezintă
colţul unei piese cu margine supraînălţată în trei trepte şi prelungită în spate cu o
ramă dreaptă şi scurtă (S 1/2) (fig. 6). Decorul este tratat simplu, cu benzi de lut
subţiri, cruţate. Reprezintă probabil două volute cu un vrej median de la o
compoziţie stilizată. Mărimea fragmentului nu îngăduie alte precizări. Se datează
larg în sec. XVI-XVII.
7. Fragment <le cahlă-placă cu ardere incompletă, acoperită cu un smalţ
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verde-albăstrui neuniform şi de proastă calitate (S 1/1) (fig. 7). Piesa provine
probabil de la vecinătatea unui soclu. Numi astfel se explică curbura accentuată a
unei margini fără decor şi lipsa vizibilă a unei alte modalităţi de prindere în corpul

sobei.
Fragmentul are prea puţine elemente decorative pentru a fi descifrate corect.
Sunt două registre, cel dintâi aparţine unui chenar lat de 2,8 cm în care se disting
volute mai ample şi forma uno~ elipse, umplute ori bordate de pastile ce imită
frunzuliţe ori petale foliforme. In registrul central figurează doar un mic decor
stilizat destinat să umple colţul. Se datează probabil în secolul al XVII-iea.
8. Fragment de cahlă-placă decorativă cu romburi, nesmălţuită (S 1/1) ( fig
8). Pasta a fost de asemenea neuniformă ca substanţă şi ardere. Nu se observă pe
verso nici un fel de urme, ale modalităţilor de prindere în sobă, doar urmele de
degete ale meşterului olar şi de funingine de I~ folosire.
Chenarul este dublu şi fără decoraţii. In câmpul piesei pornesc baghete
înguste de lut dispuse în linii încrucişate paralele, aproximatiov la 45°.
Decoraţii similare sunt extrem de frecvente. Numai faptul că nu s-au publicat
încă piesele ne împiedică să putem vorbi despre răspândirea reală a tipului. Cahlele
cu romburi de la Cecheşti (jud. Harghita) sunt datate în a doua jumătate a secolului
al XV-iea 18 , altele de la Cristuru! Secuiesc, acelaşi judeţ, sunt, se pare, din secolul
următor 19 • Piesele sunt ori fără chenar ori cu un chenar simplu. Mai apropiate de
cahla de la Alba Iulia, sunt piese inedite descoperite la Cluj şi în apropierea sa, la
Feleacu. La unele însă se complică tratarea romburilor prin scoaterea lor în relief.
O altă piesă cu „plasă" simplă, de la Târgu Mureş a fost datată în secolul al XVIIiea 20 • Deoarece decorul nu ne ajută la datare, luăm în considerare modalitatea de
prindere a cahlei în sobă. modalitate (fără ramă) care pledează mai mult pentru
secolul al XVI-iea.
9. Fragmente figurate diverse (fig. 9-1 O). I .e-am grupat deoarece, ca tehnică,
în parte decor şi datare, se pot trata împreună. Fragmentele sunt prea mărunte
pentru a le putea oferi o descrierea specială. Pe unele observăm motive norale
(fig. 913, 5, fig. 10/1-4), pe altele motive stilizate amintind de cunoscutele tipare
puse în circulaţie de habanii vinţeni ( fig. 9/1-2), altele cu reprezentări de castel
(fig. I 0/5-6) şi în sfârşit fragmente cu şiruri ori câmpuri de puncte între decoruri
vegetale ori geometrice (fig. 9/3-4). Ultimele două tipuri apar la Alba Iulia" şi la
Vinţu de Jos 2C, în contexte stratigrafice de secol XVII.
I O. Fragmente de cahlă-oală. S-au descoperit peste tot, atflt nesmălţuite,
cât şi cu smalţ verde deschis. Majoritatea deschiderilor sunt pătrate, dar există şi
deschideri circulare, cu interior smălţuit. Aceste din urmă piese, urcă până în sec.
XVII-XVIII~ Dintre piesele nesmălţuite, mai notăm cflteva care au în interior brâuri
decorative. In preajma Albei, astfel de piese se datează la Deva şi Hunedoara în
sec. XV-XVF-1, iar la Vinţu de Jos în a douajumătate a secolului al XVI-lca 21 •
Cahle de la Cetatea de Baltă (jud. Alba). În expoziţia de bază a Muzeului
Naţional al Unirii din Alba Iulia există expusă partea inferioară a unei cahle-plftci
cu decor figurat, realizat într-o manieră destul de grosolană, din pastă cu pietricele
şi ardere incompletă. A fost presată cu degetele în tipar. Nu este smfilţuită. Prin
amabilitatea colegilor albaiulieni, am studiat această piesă inedită 2 '. In depozitul
muzeului am mai descoperit alte două fragmente 26, care au condus la reconstituirea
grafică suficient de relevantă, a piesei iniţiale.
După cum se observă (fig. 11) este vorba despre o cahlă-placă cu lăţimea
de 24 cm şi cu înălţimea maximă probabilă de 34 cm. În partea superioară cahla
se restrânge într-un fronton triunghiular. Acest aspect îi trădează în bună parte
locul în economia sobei. Ea nu putea fi altfel plasată decât în partea superioară a
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unei sobe, eventual într-un şir de piese care asigurau şi coronamentul.
Decorul constă dintr-o ramă-chenar, uşor înăltată faţă de c~mp, în partea
triunghiulară ritmată de mici intrări de pastile cu capăt semicircular. Intreg!;ll chenar
este dublat de o decoratie de forma unor nervuri subtiri scurte şi oblice. In partea
centrală este figurat un balaur fără membre (?), cu capul spre stânga şi coada
răsucită într-o volută strânsă. Pe mijlocul trupului animalului stă în picioare un
personaj îmbrăcat în armură. Cu ambele mâini introduce în gura deschisă a
balaurului o lance. Dacă capul nu s-a păstrat decât în jumătatea inferioară, în
schimb se distinge bine o aripă ce pleacă de deasupra umărului stâng al
personajului. Marginea superioară a aripii este sugerată cu o linie bine conturată,
iar penele doar prin mici pastile de lut. Pentru a umple spatiul din jurul figurilor.
meşterul a utilizat solutia unor şiruri de proeminente de lut de formă aproximativ
dreptunghiulară.

Reprezentarea aminteşte frapant de iconografia Sf. Gheorghe omorfmd
balaurul. Cum se cunoaşte, avem cahle în care sfântul apare şi pe_µestru, căldmd
direct balaurul. Sunt piese de la Feldioara 27, eventual şi făgăraş 2 ". In Moldova s-au
descoperit în patru aşezări (Suceava, Vaslui, Iaşi, PărhăutW'. Or, în cahla noastră
un element iconografic esential ne împiedică să vorbim de acelaşi sfânt: aripile.
Acestea sunt mai potrivite Sf. Arhanghel Mihail. Pentru a nu duce analogiile
iconografice prea departe, este suficient să arătăm că Sf. Mihail apare reprezentat
pedestru, cu lance şi pe balaur, adică aşa ca pe cahla în discutie, pe pecetea oraşului
Alba Iulia, căruia i-a fost patron până în vremuri foarte apropiate.1°. Este, credem,
imposibil ca a~easta să fie singum reprezentare a Sf. Arhanghel Mihai pe cahlele
din România. In lipsa unor descoperiri mai concludente, nu se poate nesocoti nici
alternativa reinterpretării unor piese considerate ca reprezentându-l pe Sf.
Gheorghe.
Piesa se datează destul de uşor, pe baza tipului de arml!,ră în care este
11
îmbrăcat sfântul. Ea datează de la începutul secolului al XVI-lea • In acele timpuri
cetatea era în mâinile moldovenilor, moştenită din donatia regelui Matia Corvin ul
către Ştefan cel Mare.
Fragmentele de cahlă cu reprezentarea Arhanghelului Mihail, au ieşit la
iveală cu prilejul săpăturilor arheologice întreprinse la Cetatea de Baltă de către
Gh. Anghel „începând din anul 1969". Singurele rânduri publicate despre această
cercetare, apărute în anul 1986, nu pomenesc nici un cuvânt despre descoperiri de
cahle.1 2 , însă ne promit că „bogatul material arheologic, format din ceramică, obiecte
de os şi de fier, ghiulele, mateJiale de construqie etc .... vor fi prelucrate şi publicate
într-o monografie aparte" 1.l_ In aşteptarea ei, restituirea nostră trebuie considerată
ca preliminară.
Ci1hlă de la Gilău (jud. Cluj). Cercetările arheologice din castrul roman de
la Gilău, au fost efectuate între anii 1976- 198 I. Cu prilejul acestora au apărut şi
numeroase cahle provenite de la castelul medieval care suprapune partial vechiul
castru. Fără să cunoască valoarea lor, colegii noştri arheologi de epocă romană leau aruncat.1~. Dintre piesele găsite, responsabilul şantierului, Dan Isac, a păstrat
câteva fragmente di!T care am reconstituit o piesă de o mare valoare artistică şi
documentară. Este vorba despre o cahlă nesmăltuită, dreptunghiulară (23x 17,5
cm) (fig.12) cu o ramă scurtă (3 cm), lipită la placa figurată. Arderea nu a fost,
nici în cazul ei, completă. Pe verso se păstrau urme de la impimarea în tipar şi
funingine de la folosirea într-o sobă.
Câmpul figurat este încadrat de un s_henar dublu. Centrul este ocupat de un
scut renascentist, fără valoare heraldică. In mijlocul scutului se află o pasăre în
profil spre dreapta, cu ciocul întors spre coadă. Penele sunt stilizate şi tratate sub
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forma unor mici triunghiuri, coada are pene lungi, ~ar în dreptul capului mai arc o
creastă figurată ca un dreptunghi divizat pc lăţime. Injurul păsării întfilnim vrejuri
simple ori împerecheate. Deasupra scutului este o inscipţie din care lipseşte
începutul. Prima literă pare să fie un O, urmat apoi de un grup de trciyifn:: 467.
Cea mai potrivită lectură este aceea de ANNO (abreviat AO), 111647. ln registrul
inferior al cahlei se găsesc două litere E şi M, care sunt iniţialele meşterului.
Printre litere şi cifre, ca şi pe lateralele scutului, apar încă perechi de puncte în
relief.
Datarea cahlei nu comportă nici un fel de problemă. Moti vui ei decorativ
s-ar părea că reprezintă pasărea Phi'mix. Reprezentarea ci pc cahle nu a fo~I special urmărită până în prezent. Cel mai aproape s-a plasat de Lemă Daniela Marcu,
care a observat corect prezenţa unui tip de repezentare diferit de acela al pelicanului
care îşi hrăneşte puii. Exemplul cel mai potrivit avut la îndem~nă a fost o piesă de
la Sighişoara. Se mai invocă apoi o altă piesă de la Alba Iulia',. In um1a cercetărilor
arheologice întreprinse de noi la castelul Martinuzzi din Vin\u de Jos (jud. Alha).
am avut şansa de a descoperi piese asemănătoare. Fără să intrăm în detalii, t:are
vor fi oricum publicate cu prilejul restituirii întregii serii de la Vin\, vom scrie
doar că este vorba despre aceleaşi caracteristici iconografice, cu singura deosebire
că modelarea păsării este mai reuşită. Ca şi în cazul de la Gilău, deasupra scutului
apare înscris un an, care aparţine sfârşitului de semi XVII: 1689 (fig. D). Un
exemplar aproape identic, dar fără an, a apărut la Hunedoara"·. El nu s-a putut
identifica corect datorită lipsei celei mai mari părţi a cftmpului cahlei. S-au pi"tstrat
doar colţul din stânga-sus al scutului, parte din capul păsării cu un pcnaj-crL·astă
compus din trei pene şi ramura pe care o ţinea în cioc.
Exemplarele discutate dovedesc viabilitatea repezcntării în tot cuprinsul
veacului al XVII-iea. Au rămas încă nelămurite originile prototipului.
G1h/e/e de la Moigrnd (Porolissum) (jud. Siihy). Medievistul care arc
curiozitatea de a deschide primul volum al monografiei complexului arheologic
de la Porolissum-17, va constata includerea în acest volum şi a unor piese care nu
sunt romane. Printre acestea se vorbeşte şi se desenează „plăci din ceramică pentru
decorat pereţii (cahle)'' 1' . Singura raţiune pentru care au t~>st tratate este ci"1 şi
Vitruvius ar fi pomenit de „lucrări de beton şi pardoscli''-"1• In rest, nu se cunosc
nici un fel de analogii de epocă romană.
Piesele sunt fără nici cel mai mic dubiu, medievale. Nu li se cunosc exact
locul de descoperire. descrierea lor rămâne valabilă. Cele patru fragmente aparţin
probabil aceleiaşi sobe care utilizează plăci cu un motiv decorativ principal, realizat
în mai multe variante. Umplerea spaţiului dintre figurile principale ale decorului,
cu puncte reliefate este o modalitate decorativă extrem de frecventă pe căhlăria de
secol XVII.

NOTE
' Nu este în inten\ia noastră o trecere în revistă a istoriografiei privitoa~ la cahlele 1ransilvane. O
schi\ă e~te prefigurată <.le Daniela Marcu. Cilhlt' s,lst'şri din st'colt'/t' XVI-X VII descoperirt' la Ft'/dioam.
jud Braşov. în Rev. Mon. /sr., LXI, nr. I. 1992. p. 38. reluată mai amplu în referatul <.le <.loc1oral
Cahle şi sobe din Trnnsilvaniil (sec. XIV-XVII). 1.\-roriogmlia problt'mt'i.
'În A/solehermegyei riir!L;neti. regeszeti es rem,eszcttudom,inyi t.irsuhlt evk,,ny1'e. 3. 1890. p. 44:
4, 1891, tab. III/9.
-' Piese semnalate <.le vechile inventare ale Muzeului <.lin Alba Iulia. Majoritatea provin. probabil. <.1111
vechile săpături ale lui A. Cserni.
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• Cercetările arheologice din 1953 1Î1 cetatea de la Alba Julia, în Studii şi cercetări de istorie, Cluj,
VII, nr. 1-4, 1956, p. 29-30.
'Gh. Anghel, O locuinţă din secolul al XVII-iea descoperită la Alba Iulia, în Apulum. VI, 1967, p.
366-369.
'' Asupra produselor de sticlă ale atelierului de la Alba Iulia vom reveni, pe larg, cu un alt prilej.
' Ana Iliescu, Voica Puşcaşu, Plăci cernmice descoperite În cursul cercetărilor de la cetatea Făgăraş,
în BMI, XXXIX, nr. 4, 1970, p. 14.
• Mariana Dumitrache, Materiale ,·eramice din cetatea [ărănească din com. Hărman, jud. Brnşov, în
Cercetări arheologice, III. 1979, p. 418.
9
Daniela Marcu, C1hle săseşti ... , p. 33-34.
10
R. Popa, D. Căpă\ână, V. Achim, O cefille medievală la izvoarele Begheiu/ui. Cercetările de hi
Gladna Română.jude/ul Timiş. în Re1'. Muz.Mon. l5t. Artii, XVIII, nr. I. 1987, p. 15, fig. 4.
" Boldizsăr Peter, Gotikus kalyhacsempek az ujabb budavari asatas /eletanyag;ib6/, în A Mora Ferenc
Muzeum evkiinyve, 1988/1, Szeged, 1989, p. I09.
'' S. Cristocea, Carmen Oprescu, Cercetările arheologice de la Mănăstirea Tutana (jud. Argeş) ,,·i
problema încadrării tipologice u unui nou triconc de la cumpăna veacurilor XIV-XV, în Rev. Mon.
Muz. Mon. Ist. Artă. XIX, 2, 1988, fig. 19.
11
R. Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Mărturii de civiliza/ie medievală românească, Bucureşti,
1979. p. 74-75.
" V. Eskenasy, Adrian A. Rusu, Cetatea Mălăieşti şi cnezatul Sălaşului (sec. XIV-XVll), în Anuilr.
111st. Arheol. Chij-Napoca. XXV, 1982, p. 70, fig. !Oa.
"D. Marcu, Gh. Petrov, Cahle din .1·eco/e/e XV-XVII În colecţiile muzeelor din Dev,1 şi Huned0;1rn.
în AT, III, 1993, p. 100.
10
Benko Elek, Szeke/ykereszturi kilyhacsempek 15-17 szazad, Bukarest, 1984, p. 47, 48, pi. 2.
17
Boldizsăr Peter, op. cit., p. I 09
1
• Benko Elek, op. cit., p. 49.
1
• Ibidem, p. 70.
0
'
Andrei Zrinyi, Olari din Târgu Mureş şi produsele lor În lumina cercetărilor materialului rezultat
din .~iip,iruri, în Mari5ia, V, 1975, p. 98-99.
"Gh. Anghel, op. cit., p. 366.
"Castelul Bethlen (Martinuzzi). Cercetări inedite.
"Dana Marcu. Gh. Petrov, op. cit., pi. I, p. 95
" Vezi nota 21.
' 5 Inventar nr. 5815, cu titlul „Sf. Gheorghe şi balaurul".
'" Inv. 5301 „fragment tipar" - de fapt partea superioară şi inv. 5816 „cap de balaur".
"Daniela Marcu, Cahle să.5eşti ... , p. 29, fig. 6.
'" Voica Maria Puşcaşu, Plăci ceramice decorative descoperite la cetatea Făgăraşului in anii /966/973, în Acta Musei Meridionalis, II, 1980, p. 224, fig. r.
,,i Paraschiva V. Batariuc, Cahle cu Sliintul Gheorghe de~·coperite la Sucea vil, în SCIA. Ami p/;1stic,i,
39, 1992, p. 36.
111
Vezi D. Cernovodeanu, Ştiin[a ,~i arta heraldid in România, Bucureşti, 1977, p. 497, pi. CXLV nr. 4.
"Pentru această datare ne bazăm pe iconografia monedelor maghiare reprezentându-l pe Sf. Ladislau.
"Din inventarele muzeului întelegem că au fost totuşi recuperate cahle-oală (inv. 5254, 5277) ori
altele din compunerea unei sobe (ex.: inv. 5584 - decorată cu „funie").
n Gh. Anghel, Fortifica/ii medievale În piami din secolele XIII-XVI, Cluj - Napoca, 1986, p. 92.
3
' Informa\ie Alexandru Diaconescu.
35
Dana Marcu, Gh. Petrov, op. cit. p. 104.
"' Ibidem, p. 98-99, pi. 111/15.
·" N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic daco-ronliln la margine,, de nord ii Imperiului
Roman, voi. I (ActaMP. XIII, 1989).
3
• Ibidem, p. 280, 516, 971, pi. CXII.
39
Ibidem, p. 280, nota 55.
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LISTA ILUSTRAŢIILOR
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1 Fragment de disc smăltuit (Alba Iulia)
2 Cahlă-placă cu decor în formă de piaptăn (Alba Iulia)
3 Cahlă-placă cu decor renascentist (Alba Iulia)
4 Cahle semitubulare cu decor în formă de frânghie (Alba Iulia)
5 Cahlă-placă cu floare centrală (Alba Iulia)
6 Cahlă cu decor vegetal (Alba Iulia)
7 Cahlă de soclu cu decor vegetal şi geometric (Alba Iulia)
8 Cahlă-placă decorată cu romburi în relief (Alba Iulia)
9 Fragmente de cahle din sec, XVII (Alba Iulia)
10 Fragmente de cahle din sec. XVII (Alba Iulia)
11 Cahlă cu reprezentarea Sf. Arhanghel Mihail (Cetatea de Baltă)
12 Cahlă cu pasărea Phonix (Gilău)
13 Cahlă cu pasărea Ph6nix (Vinţu de Jos)

KACHELN AUS SIEBENBURGEN (I)
(Zusammenfassung )
Der Autor stellt liber ein Dutzend Kacheln aus dem XIV-XVII Jh. aus
Siebenblirgen vor. Die Stlicke stammen aus den eigenen Grabungen, aus
Museumsdepots oder aus den Grabungen anderer Archălogen. Alle Stiicke sind
bisher unveroffentlicht. Die meisten stammen aus Alba Iulia (Karlsburg), unter
ihnen ein Stlick, dass wăhrend den Grabungen im Apor Palast ( 1992) entdeckt
wurde und auf die ălteste Werkstatt flir glasierete Kacheln aus Siebenburgen
hinweist ( durch einen Munzfund zwischen 1390 und 1437 datiert). Die anderen
Fundstlicke wurden ins XV. (Fig. 2), XVI. (Fig. 3, 4, 5), XVI- XVII ( Fig. 6 /
XVI-XVII Jh./, 8, li ), und XVII Jh. datiert ( Fig. 7, 9, Io, 12, 13).
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PE URMELE GLOBURILOR PĂMÂNTEŞTI MEDIEVALE
EUGEN GLUCK
Unul din instrum~ntele ştiinţifice ale marilor descoperiri geografice ~i în
general ale navigaţiei au devenit începând cu secolul al XVI-iea globurile
pământeşti, executate mai întâi manual cu texte manuscrise şi apoi multiplicate
prin imprimare. Generalizarea con~tiinţei faptului că pământul este rotund a dus
la concluzii juste că nici o hartă plană nu este de tot precisă dată fiind curbura
solului, globurile pământeşti ofereau un nou reper pentru orientare în spaţiu şi
directi!.1 vânturilor principale, energie utilizată de nave în epoca medievală.
In stadiul actual al cunoştinţelor noastre se pare că primul glob pământesc
executat în scop geografic care a supravieţuit până astăzi provine din anul 1492.
Desigur pe noi ne interesează în primul rând faptul cum a fost reprezentată
ţara noastră pe aceste globuri timpurii, care reflectă totodată interesul pentru
antrenarea în circuitul economic internaţional şi a navigatiei contemporane. La fel
este firesc şi faptul că în contextul patriei noastre o reprezentare mai precisă are
Dobrogea, marcată prin poziţia ei între cursul şi delta Dunării şi Marea Neagră,
obiectiv major al navigaţiei de totdeauna. Globurile, generalizate în secolele al
XVII-XIX-lea, în general nu puteau fi realizate decât la dimensiuni reduse cea ce
face că. ele să surprindă numai elemente într-adevăr majore.
In cursul cercetărilor noastre în diverse colecţii de acest fel dintre care cea
mai însemnată cea de la Biblioteca Naţională Austriacă din Viena au fost văzute
câteva globuri provenite din secolul al XVII-iea. Astfel remarcăm un glob ieşit,
după 1621, din faimosul atelier Blaeu, condus atunci de Jacobus Blaeu la
Amsterdam. Nu trebuie să uităm faptul că pe atunci Olanda era un fel de cărăuş al
mărilor, deci produsele atelierului amintit erau foarte căutate de navigatori. Globul
respectiv are un diametru de 34 cm. Pe glob apare Dunărea reprezentată destul de
corect, deşi Dobrogea pare a fi mai lată decât ar trebui să fie proporţional. Delta
menţine ficţiunea medievală a celor cinci braţe cu golfurile şi insulele din faţa
braţului' Chilia şi Sulina. Pe glob sunt marcate nominal oraşele Chilia, Sfera
(probabil Sulina) şi o localitate Saniara, care ar putea să fie Constanţa sau poate
Mangalia. Ţărmul este crestat; şi în sudul deltei se vede un intrând care este identic cu golful Sinoe şi Razelm. In interiorul cotiturii Dunării în preajma deltei apare
localitatea „Defin" care ar putea să fie Măcin.
Pe teritoriul României se disting nominal Moldova, precum ş~ cursul
Prutului. Principala localitate înscrisă pe glob este „Margpşeşti". In Ţara
Românească se distinge bine cursul Ialomiţei cu doi afluienţi. Intre localităţi se
distinge Târgovişte, într-o formă foarte corectă. Transilvania este inexistentă pe
glob ca provincie distinctă.
O viziune mai clară a Transilvaniei apare pe globul p_ământesc al lui Matheus
Greuter (1553-1638), care q_ lucrat în principal la Roma. In 1632 publica un glob
având diametrul de 50 cm. In timp ce globul amintit al lui I. Blaeu avea o menire
eminamentă nautică lucrarea lui M. Greuter acordă o atenţie sporită uscatului.
Dobrogea la el este redată sumar, iar delta Dunării se compune din patru braţe.
Hidrografia română se evidenţiează prin Prut, Ialomiţa, Olt şi Mureş, cu un curs
aproximativ, dar la acesta din urmă apare cotul exagerat moştenit de la hărţile
medievale precedente. Localităţile marcate, sunt Sibiu, Hunedoara, Târgovişte,
Vaslui, Iaşi şi necunoscuta Margoşeşti şi Tarista. Pe litoralul românesc nu apare
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nici o •r~ezare umană.
Jn realizarea globurilor pământeşti o nouă etapă a fost deschisă de Vincente
Coronelli ( 1650-1718). Cea mai mare performaniă a lui a fost realizarea celor două
globuri comandate de Ludovic al XIV-iea cu un diametru de aproximativ 3.85 m.
Ele se păstrează până astăzi.
Un alt glob realizat în anul 1639, văzut de noi, mentionează Dobrogea relativ
bine. Pe marginea Mării Negre se găseşte istoricul Tomis precum şi delta Dunării,
îmbinate cu nişte insule. Oraşele marcate sunt Clujul, Alba Iulia, Târgovişte.
SuceavAa şi Galati, acesta din urmă sub formă de „Jalas ...
In secolul al XVIII-iea se înmultcsc globurile terestre, dintre care remarcăm
cel elaborat de Johann Gabriel Doppelmayer ( 1677-1750). Astfel în 1728 s-a pus
în circulatie un glob care marca bine teritoriul Dobrogei prin cursul Dunării, dar
delta era prezentată exagerat, fluviul având şase braţe. Dintre localităţile rom,îneşti
apar numai Timişoara şi Iaşi.
Unul din cele mai bune globuri ale secolului al XVIII-iea a fost cel editat în
1792 de D. F Sotzman ( 1754-1840) cu un diametru de 31 cm. membru al Academiei
Regale de Ştiinte Prusacă din Berlin. Pc acest glob Dobrogea apare în condiţii
geografice aproape reale. Delta în schimb are numai dou_ă braţe. Golfurile Sinoe
şi Razelm sunt menţionate fără să fie marcat vreun port. In acelaşi timp autorul a
înregistrat creşterea continuă a navigaţiei pc Dunăre înscriind toponimul Brăilei.
Ţara Românească şi Moldova sunt precizate între granitele contemporane şi apar
distinct de Turcia, care domină doar regiunile situate la sud de Dunăre. In Moldova
posesorul globului poate să vadă Iaşiul, iar în lara Româncascft Bucurqtiul.
Transilvania nu este marcată separat, Jar apare capitala vremelnică Sibiu. oraşul
Satu Mare, Timişoara (reşedinta Banatului) şi Orşova, important punct strategic
şi economic. Hidronomia nu este nominalizată pe teritoriu românesc în afară de
Dunăre dar o simplă privire ne oferă posibilitatea omologării râurilor Casimcea
din Dobrogea, precum şi a Prutului, Siretului, Dîmboviţei, Oltului, Jiului şi
Mureşului.

Trebuie să facem amintire despre globul terestru pus la dispoziţia celor
interesati de către Friedrich Gottlicb Haan ( 1711-1827 ). Din cele Jouă lucrări de
ale lui a fost văzut de noi un glob având un diametru de 27 cm ( 1822). El reliefează
bine poziţia Dobrogei cu Dunărea care se varsă în Marea Neagră prin două brate
închizând o regiune haşurată. Astfel se semnalizează con<liţiile specifice ale zonei.
Dintre porturile româneşti autorul cunoştea Chilia. Dintre apele curgătoare se
evidentiază doar Oltul, Jiul şi Timişul, desigur că întotdeauna ele sunt prezentate
schematic. Toponimele sunt relativ putine, dar foarte dar scrise: Bucureşti, Sibiu,
Timişqara şi Cluj.
In sfârşit ne referim la marele „Terestra! Globe" al geografului Newton,
care a intrat în circulatie în 1832 la Londra. El acordă o aten1ie sporită lărilor
române, ceea ce se oglindeşte şi în numărul mare de localităţi pe care le menţi<mează
desigur din scopuri economico-politice.
Cursul Dunării este redat cu precizie, deşi şi aici încă ispiteşte o ramifica1ie
exagerată a deltei. Pe litoral se remarcă drept porturi principale Constanţa şi
Mangalia. Pe teritoriul Dobrogei mai apar Hîrşova şi Rasova.
Hidrografia română este reprezentată deficitar. Astfel, putem recunoaşte
pe hartă Prutul, Siretul, Buzăul şi Mureşul, toate nominalizate. Mult mai abundente
sunt localitătile care au fost selectate pe zone geografice. Asfel identificăm în
Moldova: Iaşi, Roman, Hîrlău, Focşani şi Galati. La sud de Carpati apar Bucureşti,
Buzău, Ploieşti, Slănic, Craiova, Cernet şi Crasna, acest~a două din urmă având
pe atunci o anumită importantă în reţeaua de comunicatii. In Transilvania numărul
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localităţilor marcate este şi
informări ale autorului.

mai mare,

datorită

probabil

abundenţei

surselor de

În concluzie, putem constata că globurile terestre, pe măsura răspândirii

cunoştinţelor geografice şi sporirii interesului economic şi ştiinţific, includ elemente
referitoare la ţările române şi totdeauna pun în evidenţă coasta românească a Mării

Negre.
Desigur, merită în acest sens continuarea
imagini plenare a evolutiei globurilor pământeşti.

cercetărilor

cu stabilirea unei

MITTELALTERLICHEN GLOBEN AUF DER SPUR
(Zusammenfassung)
Der Autor verfolgt die Darstellung des rumănischen Territoriums auf
verschiedenen Globen, die im XVII-XIX Jh. hergestellt wurden Untersucht werden
Globen von Jacobus Blaeu (Amsterdam-1621 ), Matheus Greuzer ( 1553-1648;
Rom), Johann Gabriel Doppelmayer ( 1728), D.F. Sotzmann ( 1792), Friedrich
Gottlieb Haan ( 1822) und der grosse „Terestral Globe" des Geographen Newton
(London, 1832). Es kann festgestellt werden, dass die Kiiste des Schwarzen Meeres
schon von den ăltesten Globen mit besonderer Aufmerksamkeit dargestellt wird,
wăhrend die Darstellung des Landesinneren an Genauigkeit erst im Laufe der
Zeit gewinnt.
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CONTRIBUŢII CU PRIVIRE LA ISTORIA MEDICALĂ
MEDIEVALĂ A ARADULUI
EUGENGLUCK
De la.începutul existentei lui, poporul nostru s-a văzut confruntat cu problema
combaterii bolilor de tot felul. Deşi cunoştintele de anatomie, _fiziologie, psihologie,
etc. ale vremii erau reduse, ceea ce a frânat dezvoltarea medicinii ştiinţifice, nu
trebuie să credem că oamenii din epoca feudalismului şi chiar a celui timpuriu au
rămas pasivi în faţa suferinţelor umane. Din contră, geniul colectivităţii a creat o
remarcabilă „medicină populară'', bazată pe însumarea experienţelor cotidiene.
Fireşte, atare preocupări au fost proprii şi locuitorilor părţilor Aradului şi Lipovei.
Experienţa populară a fost preluată de oamenii culţi care au verificat-o şi au legat-o
de cunoştinţele ştiinţifice ce începeau să se contureze tot mai mult.
Numai o asemenea interpretare putem da unui pasaj din legenda cea mare
a sfântului Gerard, varianta prelucrată de Arnoldus Wion şi publicată la Veneţia
în anul 1597. 1 Este vorba de perioada dintre anii I 030 -1046, răstimp în care
episcopul Gerard, originar din Veneţia, păstorea dieceza de rit latin a Mureşanei
(azi Cenad). Potrivit acestui important izvor istoric, episcopul manifesta o
solicitudine deosebită faţă de bolnavi şi chiar poseda o fannacie proprie, constând,
în special, din ierburi medicinale. Desigur, în nomenclatorul acesteia nu puteau
intra decât plante ce creşteau în perimetrul sau în apropierea diecezei şi pe care le
putea cunoşte doar din experienţa populaţiei băştinaşe care rămăsese pe loc chiar
şi după prăbuşirea voievodatului lui Ahtum ( I 028). De asemenea, izvorul amintit
pomeneşte despre aplicarea la bolnavi a unui regim alimentar.
Aceste date dobândesc un spor de verosimilitate atunci când sunt corelate
cu informaţiile furnizate de cea mai veche variantă a legendei mari, bazată pe
Codex Cianadinus, prelucrată de Simone Siculus şi tipărită la Roma în anul 1519.
Aici se vorbeşte în esenţă despre faptul că eroul principal al povestirii poseda
cunoştinţe medicale pe care le aplicase şi în Republica Sfântului Marcu."
In secolele următoare practicile sus arătate nu au dispărut, ci în unele
împrejurări au dobândit o importanţă deosebită. Astfel, în secolul al XVII-iea, în
perioada stăpânirii otomane, la Radna (azi Lipova II), călugărul franciscan Ioan
Plumbo prepara medicamente din resurse locale şi le recomanda bolnavilor. Ele
au fostAapreciate pozitiv atât de populaţia locală, cât şi de turci. 1
Incepând din secolele al XII-XIV-lea se constată şi pe meleagurile noastre
apariţia unei intelectualităţi trecută prin şcoli înalte, inclusiv cele cu profil medical. 4 Nu este întâmplător că unul din pJimii medici semnalaţi documentar pe
teritoriul patriei noastre apare la Lipova. In vremea respectivă oraşul de pe Mureş
cunoscuse un avânt economic serios bazat în primul rând pe comerţul de sare. De
asemenea, acest centru urban avea o viaţă spirituală proprie, oglindită prin ridicAarea
şi apoi lărgirea impunătoarei catedrale ortodoxe în piaţa centrală a oraşului. Intrun act de hotărnicire, databil din 11 august 1367 se nominalizează medicul Petru
din Lipova, posesor al unei vii pe dealul Minişului. Documentul nu oferă amănunte
despre studiile şi activitatea lui, dar este incont~stabil că trebuia să fi avut o situaţie
respectabilă şi din punct de vedere ma1erial. 5 In perioada următoare şi alţi tineri
lipoveni trebuie să fi studiat medicina. In matricola celebrei facultăţi de medicină
de la Padua am găsit înregistrat la anul 1494 studentul medicinist Petru din Lipova.
167
https://biblioteca-digitala.ro

Alături de medici funcţionau chirurgi şi bărbieri care se ocupau de regulă
cu tămăduirea rănilor sau practicau mici operatii de suprafaţă. Această tagmă era
foarte necesară în cursul conflictelor armate interne şi externe care reclamau
numeroase victime. În anul 1607. un astfel de bărbier locuia la Lipova în casă
proprie, ceea ce arată că avea oarecare stare.'' Instituţionalizarea asistenţei medicale
a fost reclamată şi de marile epidemii de ciumă cc au bântuit în 1348, 1368-74.
1380-82, 1441, 1456, etc. Erau frecvente şi îmbolnăvirile de variolă, malarie, etc.
Primele instituţii de asistenţă a bolnavilor nu aveau un program bine definit.
Limitele dintre spitale, aziluri şi hanuri pentru călători nu erau precizate. Ele
funcţionau mai ales pe lângă mănăstiri. Una dintre aceste „bolniţe" a funcţionat
pe lângă mănăstirea Hodoş-Bod rog, cel tf1rziu în jurul anului 1400. 7 Potrivit celor
mai vechi fresce existente la catedrala ortodoxă din Lipova, reprezentând pc sfinţii
Pahomie şi Theodosie, întemeietorii monahismului. se poate presupune cft acest
lăcaş de cult în primele secole ale existenţei lui era legat de o mănăstire şi chiar de
o bolniţă. 8 De asemenea, bolniţe puteau exista şi· pe lângă mănăstirile catolice
lipovel)e menţionate documentar în 1327, 1349, 1531.
In secolul al X V-lea, apar în părţile noastre primele spitalţ, încadrfmdu-se
între cele mai vechi spitale create pe teritoriul patriei noastre. ln aceste sens, o
informaţie preţioasă oferă biografia lui Filippo Scolari, zis şi Pippo Spano, ban al
Timişorii, originar din Florenţa. Potrivit textului elaborat de Jacopo di MesserPoggio, al cărui original se găseşte în depozitul secţiei de manuscrise a Bibliotecii
Naţionale Centrale din Florenţa. banul a dispus „să se ridice din temelii un spital
construit cu o artă majestuoasă şi pe care din bl,!năvoinţa lui l-a dotat foarte bogat".''
Nu cunoaştem anul înfiinţării acestui spital. ln tot cazul acesta trebuie să fi fost
cândvq în anii premergători morţii lui, intervenită la Lipova în anul 1426.
In preajma decesului său, Pippo Spano a depus eforturi deosebite în \'ederea
restabilirii sănătăţii lui zdruncinată în toiul luptelor antiotomane purtate de 'fările
Române. Chiar cu un an înainte de moarte participase la luptele din Tara
Românească în vederea respingerii unei invazii otomane. El a chemat la Lipova
şi doi medici italieni anume pe Jeronimo di Santo Miniato „doctor în arte şi
medicină'' precum şi Antonio di Florentia „medicus". Nu ştim ce s-a întâmplat
mai târziu cu acest spital. Totuşi Lipova rămâne un centru sanitar important, cu
atât mai mult cu cât oraşul ajunge la apogeul dezvoltării sale medievale în prima
jumătate a secolului al XVI-iea.
Dezvoltarea economică a Lipovei a fundamentat obţinerea privilegiilor promulgate în anul 1530, care depăşeau drepturile tuturor oraşelor din Transilvania.
In acest context nu este de loc surprinzător faptul dt apare la Lipova un spital In
funcţiune. Ne stă la dispozitie un document autentic provenit din anul 1536. ln
acest an un cetăţean al Lipovei oferă testamentar o sumă de bani spitalului care se
situa în centrul urbei. Potrivit dispoziţiei testamentare, un număr de instituţii cultice
şi umanitare au beneficiat de legale în valoare totală de 14 fl. din care două reveneau
spitalului. Testatorul nu specifică în vederea utilizării sumei amintite un scop definit,
deci conducătorii spitalului erau liberi să o folosească după voia lor. 11
Trebuie să menţionăm faptul că pe lângă spitalul din Lipova în părţile noastre
mai funcţionau şi unul la Cenad, iar cel de-al doilea oferea tămăduire celor proveniţi
din valea Crişului Alb. Nu dispunem de date directe cu privire la nivelul activităţii
curative ce se desfăşoară la Lipova. Credem însă că spitalul se găsea la un nivel
elevat, ceea ce dovedeşte faptul că în anul 1406 la Lipova un om de cultură cu
numele Petru copiase un recetar amplu. Acesta conţinea recomandări referitoare
la o sumedenie de maladii la nivelul cunoştinţelor contemporane. Recetarul
actualmente este în posesia secţiei de manuscrise a Academiei de Ştiinţe din
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Budapesta. Recomandările recetarului pe de o parte se bazau pe utilizarea plantelor
medicinale, pe de altă parte propuneau folosirea unor elemente ale chemoterapiei.
ca de exemplu consumul camforului şi alaunului. Nu putem uita că acest manuscris
s-a copiat după un original necunoscut nouă, cu o sută de ani înainte de activitatea
de imP,_ortantă epocală a lui Paracelsus.
In cazu) ,,durerilor de ochi" se recomandă o solutie făcută din petalele
trandafirului. In cazul infeqiilor bucale se recomanda o soluţie compusă di_n alaun,
coajă de pâine, etc. cu care bolnavul urma să facă spălături periodice. In cazul
reumatismului se recomandau băi, iar apa urma să fie pregătită prin adăugarea
unei solutii. Găsim retete împotriva vărsatului şi intoxicatiei stomacale. 1~ Trebuie
să subliniem faptul că reţetarul de la Lipova nu a fost un unicat în părţile noastre.
Recomandări la nivel similar se găsesc în manuscrisul cunoscut sub numele de
„Sbornicul de la Hodoş·· (corect Hodoş-Bodrog), provenit din perioada 1391-1409
şi care se găseşte actulmente în posesia Muzeului Naţional din Praga. Dintre
recomandările inserate în acest manuscris amintim propunerile stomatologice.
Astfel se recomandă mestecarea firezarului de stejar care curătă dinţii şi care
vindecă gura bolnavă. u Un alt sbornic provenit din secolul al XIV-iea, detinut de
mănăstirea Hodoş-Bodrog, dă indicatii în cazul muşcăturii de şarpe. 1~
Nivelul medicinii contemporane se oglindeşte şi în codicele copiat în anul
1406 de către Ştefan din Baia Mare, detinut actualmente de seqia de manuscrise a
Bibliotecii Universitare din Miinchen. De fapt aici apar recomandările faimoasei
şcoli de medicină din Salermo de acum cunoscute şi în Transilvania, cu privire la
combaJerea surdităţii, bolile membrelor (reumatism), măsuri antitermice, etc.
In final putem invoca şi reţetarul de la Oradea din jurul 1465, detinut
actulamente de biblioteca mănăstirii augustine de la Klosterneuburg de lângă
Viena. u,
În tot cazul datele de mai sus dovedesc că Lipova a jucat un rol de seamă în
dezvoltarea medicinii din ţara noastră.
1

'

NOTE
' Reprouucerea microfilmată a acestei lucrări se găseşte la Arhivele Statului filiala Arau. realiLată
Jupă originalul aflat la British Library uin Londra.
' Xerocopia lucrării executată la Biblioteca Apostolică Vaticană se află în posesia noastră.
' Sanuor Marki, Arad varmegye es Amd sub. kir. v;Jros tcJnenere (Istoria comitatului Arad ~i a
oraşului liber regesc Arad). Arad 1895, voi. li, p.248.
• Ibidem. voi. I, p.138.
'Orszago, Levelu\r (Arhivele Na\ionale), Budapesta, Dl 26375 (xerocopia la Muzeul medicinii din
Arad).
'' S Marki, op. cir., p.146.
7
Arhiva mănăstirii Hodoş-Bodrog. f.n.
'Constatările noastre la fa\a locului.
'' Archivio Storico Italiano. tom IV, FirenLe, 1843, p. 179.
'

0

Ibidem.

" Copia documentului executat după originalul aflat la Arhivele Na\ionale din Budapesta se găseşte
la Arhivele Statului filiala Arad. colecţia de manuscrise (Marki).
" Xerocopia textului în posesia noastră.
n Microfilmul realiLat de pe originalul din Praga se găseşte în muLeul mănăstirii Hodoş-Bodrog.
1
• Manuscrisul respectiv actualmente este în custodia Bibliotecii Episcopiei ortodoxe române din
Arad.
'' Xerocopia textului este în posesia noastră.
'" Augustiner Stift Klostemeuburg, biblioteca, mss.941.
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BEITRĂGE ZUR GESCHICHTE DER ARADER

MITTELALTERLICHEN MEDIZIN
(Zusammenfassung)
Der Autor stellt wichtige Anhaltspunkte fiir die Entwicklung der Medizin
in der Arader Gegend vor. Es wird auf die Kenntnisse des Bischofs Gerhard aus
Tschanad beziiglich Heilpflanzen hingewiesen, so wie diese in der Legende des
Heiligen Gerhard erwăhnt werden (fur die Zeitspanne I030-1046). Einer der ersten
dokumentarisch bezeugten Ărzte auf dem Gebiete Rumăniens ist Petru aus Lippa
(1367). Im Jahre 1494 befand sich ein anderer Petru aus Lippa in Padua um dort
Medizin zu studieren. Nebst Ăr.lten beschăftigten sich auch Chirurgen und Barbiere
mit der Heilung der Wunden. Fiir das Jahr 16o7 wir<l ein Barbier aus Lippa erwăhnt.
Die lnstitutionalisierung der medizinischen Assistenz wurde von den grossen
Epidemien des XIV-XV. Jh. geboten. Die ersten Krankenanstalten (bol11ite)
funktionierten neben den Klostem (Hodos-Bodrog, Lippa). Am Anfang des XV.
Jh. griindet Filippo Scalari (Pippo Spano) ein Krankenhaus in Lippa. Ein
funktionierendes Krankenhaus in Lippa wird auch in einem Dokument aus dem
Jahre 1536 erwăhnt, ein weiteres existierte in Tschanad.
Das Niveau der medizinischen Kenntnisse wird auch von den erhalten
gebliebenen Rezeptesammlungen widerspiegelt. Zu erwăhnen ist jene des Petru
aus Lippa ( 1406), · die Rezeptesammlungen des Klosters von Hodos-Bodrog
(Sbomicu/ de la Hodos-Bodrog, 1391-1409 bzw. XIV. Jh.), der Kodex des Stefan
aus Baia Mare ( 1406), die Rezeptesammlung von Oradea ( 1465).
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LOCURI ŞI VETRE ÎN MUNŢII ZĂRANDULUI
SAU „LUMEA LUI HOREA" LA 1784 - 1785.*
DAN

DEMŞEA

Reconstituirea lumii săteşti din vremea lui Horea continuă să rămână un
deziderat. Noi încercăm să contribuim la crearea unei imagini despre habitat în
Munţii Zărandului pe baza unor surse mai puţin cercetate: izvoarele cartografice.
Datele de toponimie ale acestora împreună cu numele de locuri culese pe teren
constituie subtanţa studiului de faţă. Datele de memorie orală, culese de cartografi
şi de către noi, confirmă în unele cazuri păstrarea lor neîntreruptă mai mult de
două veacuri 1•
Despre lotrie şi mişcări ţărăneşti între Crişuri şi Mureş s-a scris substanţiaF.
Una dintre direcţiile cercetării noastre a constituit-o depistarea numelor
topice care să indice vechile vetre de locuire şi să pomenească de mişcarea lotrilor
(haiducilor) în patrulaterul piemontan al Munţilor Zărandului. Cercetarea
cartografică a fost completată de cercetări în satele de pe culoarul Mureşului, cu
predilecţie în localităţile Şoimoş, Conop şi Bârzava între 1969-1971. Aria
cercetărilor noastre a coincis cu teritoriul fostului district cameral al Tot-vărădiei,
situat între creasta Munţilor Zărandului şi râul Mureş singurul district de pe teritoriul
fostului comital al Aradului unde flăcările din toamna anului 1784 au atins toate
curtile nobiliare 3. Dincolo de creasta munţilor Zărandului, în raza fostului comital
al Aradului, ,,numărul domnilor de pământ era mic / .. ./ majoritatea aşezărilor
erau subordonate erariului imperial"~- Aici nu se constată distrugeri. Toate acestea
justifică limitele teritoriale pe care ni le-am impus pe parcurs.
Denumirea de munţi ai Zărandului este de dată recentă. Ea acoperă
patrulaterul montan dintre Mureş şi Crişul Alb, exclusiv pe teritoriul judeţului
Arad\ Cu multă probabilitate, atribuirea acestui nume masivelor Highiş şi Drocea
este rezultatul unei nevoi mentale de a perpetua numele de Zărand după anul
1918, cu toate semnificaţiile sale istorice, ca bastion de luptă în procesul emancipării
naţionale româneşti 6 din secolul XIX. O privire de ansamblu pe hărţile comitalului
sau judeţului Arad ne determină să facem următoarele constatări: I) aşezările din
bazinul Crişul Alb, mult mai numeroase decât cele din culoarul Mureşului, ocupă
un teritoriu, de-asemenea, mai întins, coincizând aproximativ cu întinderea fostului
comital medieval al Zărandului 7 . Nu întâmplător, comitalul Zărandului a fost
numit de către populaţia autohtonă drept „Comitalul Crişului" sau „Varmeghia
Crişului" 8 • 2.Cea mai mare parte a suprafeţei montane, grupată în jurul celor
două masive, Highiş şi Drocea, se află la nord de cumpăna apelor dintre Mureş şi
Crişul Alb, deci în spre partea Crişului Alb. 3). Răspândirea crângurilor, a
gospodăriilor izolate sau a sălaşelor a fost mai frecventă decât pe versantul sudic
al acestor munţi în a doua jumătate a secolului al XIX-iea (vezi anexa I). Hărţile
topografice militare austriece, executate între anii 1884-1890, redau fidel această
situaţie. Materialul cartografic din secolul al XVIII-iea şi prima jumătate a secolului
al XIX-iea este destul de sumar în ceea ce priveşte obiectul cercetării noastre
(vezi anexa II). În schimb cel aflat la serviciile de carte funduară ale Notariatelor

* Lucrarea de fată are la origine comunicarea pe care am sustinut-o în cadrul Simpozionului ~tiin\ific
„200 de ani de la răscoala tăranilor condusă de Horea, Cloşca şi Crişan", de la Deva (26 oc!Ombrie
1984) sub titlul „Drumul zărăndean al răscoalei lui Horea".
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constituie cronologic vorbind primele surse valoroase din punci de vedere
toponimic. 9 Cele mai bogate în date de microtoponimie, probând existenţa
anterioară a unor aşezări omeneşti, a unor evenimente sau persoane legate de
istoria medievală şi modernă le oferă schiţele cadastrale şi hărţile ocoalelor silvice.
Pentru realizarea hărţii noastre (anexa I) am utilizat scara de lucru şi datele
„Hărţii fizice, economice şi administrative a judeţului Arad, întocmită şi executată
de cartograf Ştefan Poenaru, scara I: 100.000, /anul/198ff'.
Numirile topice legate de lotrie (haiducie) şi de mişcarea de rezistenţă
populară în general, depistate de noi, se află în apropiere de creastă - vechi drum
de oieri. Facem o înşirare de la est la vest, menţionând în paranteză cel găsit în
mod exclusiv pe harta lui Şt. Poenaru:
- Pârâul Bejenari, la nord de satul Moroştia;
- Dealul Bejenarilor, la nord de comuna Conop;
- La Beciuţ, la nord-est de comuna Conop;
- Pârâul Bitangului. la nord de comuna Conop;
- Dâmbul Căpitanului, la nord de satul Milova;
- Patu(?) Dealul Tâlharilor, sub panta vestică a vfirfului Highiş;
- Dâmbul Tâlharului, la nord de Df1111bul Căpitanului (cf. Poenaru);
- Izvorul Lotrului, la sud-vest de Agrişul Mare.
Topicul .,La Beciu( din raza extravilană a comunei Conop cere o explicaţie.
Că ar fi un derivat lingvistic al numelui maghiar al capitalei vieneze nu pare să fie
plauzibil. Mai degrabă înclinăm să credem ce este vorba de un diminutiv al numelui
onomastic Beciu (Baciu), atribuit fie unei persoane tinere cu numele de Beciu, fie
unui lotru care amintea localnicilor de vestitul Petru Beciu, dezertor, şef al unei
cete de lotri şi promotor al rezistenţei populare în munţii Zărandului în vremea
revoluţiei lui Horea, Cloşca şi Crişan. Informatorii locali 10 nu au putut de nici un
fel de explicaţia în sensul celor de mai sus. Au reuşit să descrie locul numit „La
Beciu( ca fiind o coastă împădurită într-un Ioc izolat. Situarea sa între satul Conop
şi creasta munţilor Zărandului, acolo unde aceasta se apropie cel mai mult de
cursul Mureşului conferea avantaje pentru refugiul temporar al unor lotri.
Pentru cuvântul ,.bitang" (regionalism) putem admite explicaţia noastră
propri~ de vagabond, golan. concomitent cu cea de ticălos, bastard 11 din diqionar.
In faza actuală a cercetării încă nu am reuşit să aflăm de la cei cfiţiva
informatori locali vechimea şi semnificaţia documentară a acestor nume de locuri.
Uneori s-a dovedit dificilă identificarea pe hartă a informaţiei culese pe teren.
Probatoare pentru intensa viaţă pastorală din trecut sunt următoarele nume
topice depistate în vechiul areal de locuire, aflat în imediata apropiere a drumului
de creastă piemontan (în ordine, de la est la vest):
- Pârâul Mocanului, la est de satul Troaş;
- Dealul Oilor, la est de satul Slatine;
- Valea Oii, la sud de Slatina;
- Piatra Păcurari, la sud de satul Văsoaia, chiar pe drumul de creastă;
- Pârâul Păcurăresii, la sud-est de Păiuşeni;
- Culmea Păcurarului, la nord-nord-est de satul Monoroştia;
- Pârâul Ciobanului, la nord-est de comuna Conop;
- Pârâul Ciobanului, la sud de satul Nadăş;
- Pârâul Păcurarului, la nord de fostul sat Radna (actualmente făcând parte
din oraşul Lipova).
De-alungul vechiului drum de transhumanţă pe creasta Munţilor Zărandului
şi a Munţilor Metaliferi, de la Alba-Iulia până la Şiria 1~ şi din Munţii Apuseni
până în câmpia panonică 1.1 schimbul de produse sub forma trocului sau cea
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pecuniară a constituit unul din factorii menţinerii şi dezvoltării vetrelor de civilizaţie
tradiţională românească. Dezvoltarea şi specializarea diverselor meşteşuguri în
mun1i şi pc văile lor, atât pe domeniile fiscale cftt şi pe cele senioriale prefigura şi
chiar cerea descătuşarea relaţiilor economice de schimb de corsetul feudal. 1-'•
Obştile săteşti au fost tulburate în posesia lor. de-o pa1te. datorită măsurilor vexatorii
ale autorităţilorcomitatense şi, pc de-altă parte. datorită intensificării cumpărărilor
de domenii de la Erariul vienez întreprinse. de către nobilii din alte părti. în zona
de cori,dor (culoar) a Mureşului inferior.
lnl[mţuirca succesivă a măsurilor administrative, economice. politice.

militare şi cultural-religioase a determinat rip~)sta celor exploatali. tulburând
spiritele. creind o stare de spirit revoluţionară. ln aceste condiţii se ies mai lent
sau mai repede. pe arii întinse acţiunile petiţionare şi se pregăteşte în taină răscoala.
După înfrângerea revoluţiei populare de la 1784 politica internă a
guvernanţilor şi-a accentual tăişul oprimator. Situaţia revoluţionară s-a menţinut
multă vreme după 1784. Teama faţă de izbucnirea unei noi „horaiade"' persistă.
făcftndu-sc simtită în aprilie 1790" (pe teritoriul comitalelor Hunedoara, Zărand
şi cele vecine cu Ungaria) şi în anul 1800 (în comitalul Zărand) •
Desfiintarea gospodăriilor răzleţe sau a crfrngurilor, concentrarea şi alinierea
„ caselor ţărăneşti „risipite"' (subl. ns) a fost secondată de limitarea posibilităţilor
de mişcare a ciobanilor care însoţeau turmele de oi transhumante. Autorităţile
habshurgicc. în frunte cu împăratul Iosif al II-iea 17, au fost conştiente de pericolul
organitftrii unei rezistenţe de lungă durată în Carpaţii româneşti 18 •
ln pre1.ent. o apreciere exactă a num;irului şi gradului de dispersare a
gospodăriilor ţărăneşti la sfârşitul secolului al XVIII-iea este greu de întreprins.
Putem n:constitui în linii mari o parte din ..lumea lui Horea"". u1ilid1!d hiiqik
cadastrale din ultimul sfert al secolului XIX-iea şi informaţia de pc teren. ln zestrea
111cntal[1 a colccti, itftţilor rurale se găsesc numeroase toponime care amintesc de
lolosirea ~i. uneori. lornirca padinilor (dmpurilor) şi lă1:uirilor (defrişărilor) de
pc spinarea munţilor. Redăm dtcva dintre ele: Df1mhul Covăs,înţanului. Pftr,htl
Moţi. Câmpul Mare. Padina. P,îrf1ul Căsoaici. Pfirf1ul Biscricuţii. Hrnjcşti. Dealul
Cr,îjma. Faţa lui Forai. Cftmpul Moaţei. Dfunhul Padinuţî, Oltoaic. Obor. Df1mhul
de la Spiţă. Groapa Ardilcanului etc'''.
Informaţia culeasă la Şoim o~ ( astăzi cartier al Lipovci) relevă existenţa a
două vetre de locuire pe valea Şoimoşului în sus. una pc Dfunhul Rachii' 0 şi alta
la Df1mhul cu morminţi' •
Comuna Bârzava şi satul aparţinător Monoroştia au avut. fiecare vetre mai
vechi. Bf1rzovcnii îşi amintesc de un astfel de loc numit „Bahina··. la 18 km de
vatra actuală. pe valea B.îrz[1vi\ii în sus". Cei aflaţi la „Satul Radului"". la cap[1tul
văii Monoroştici. se spune că au fost siliţi de căire autorităţi sft se mule în .. \arin[1".
unde au trehuit printre altele. sft taie .. hcrcuri"" (..sftlcari"')' '. Harta domcnial:i a
satului Monoroştia executată în anul 17XJ conscmnc,v[1 o vatră siitcască antcrioar:1
acestuia „Monorostya Batrin"' (Monoroştia h[1trf111ăf'. lftngă „satul Radului··.
Actualul sal Groşii - Noi arc la originea sa concentrarea unor cătune cum au
fost: I) PI isca (scmnalatft de Pocnaru pc harta sa suh denumirea ..Ple~ca··) ccntrat:1
în jurul D,îmhului Plischii: 2) casele din jurul sau de lf111g[1 .. Culmea Cioaca Aria"":
3) gospod[triile de pc Culmea Gro~ilor: despre acestea din urmă se ~tic c.-1 ar fi fost
întemeiate de criscni".
În hotarul ~atului Troaş, chiar pc drumul de creastă. în jurul sau pc „Dealul
T[1tarului"' a existat un nucleu de locuire pfmft prin secolul al XVlll-lea. O altii
1:onă de locuire exista pc dealul „C[1run1u"'. urma1[1 de fixarea pc vatra actual;1''.
Paralele cu măsurile luate pentru „cohorftrca" caselor pc firul v[1ilor sau la
10
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vărsarea lor în Mureş, autoritătile comitalului Arad depun strădanii pentru
îmbunătătirea porţiunilor dificile de pe ~rumul dinspre Radna către Ardeal, lărgind
strâmtorările de pe parcursul acestuia. ln felul acesta erau sporite posibilită\ile de

control şi interventie la nord de râul Mureş' 7 •
Datele de toponime culese de pe teritoriul comunei Conop între anii 19701974, identificate pe harta cadastrală din ultimul sfert al secolului al XIX-iea,
surprind existenta a peste 40 de poieni, padini, câmpuri la munte, in<licftnd folosinţa
îndelungată agricolă şi pastorală a acestora. Fiecare dintre ele este nominalizată,
stăruind încă în memoria satului. Şi nu se prezintă drept un caz izolat. Numele <le
locuri de pe întreg teritoriul ţării sunt apreciate ca fiind „una din cele mai pre\ioasc
componente ale patrimoniului cultural al poporului român"''.
Ipoteza existenţei în secolul al XVIII-iea, în Munţii Zărandului, a unui numftr
sporit de aşezări dispersate, în echilibru cu mediul ambiant, situate mai mult pc
platourile şi şeile montane va deveni cu siguranţă, certitudine, pe măsură ce se vor
înmulti dovezile de locuire de acest fel.
Pădurea - care înconjura din toate părtile aşezările săteşti - relieful aplatizat
al înăltimilor, clima blândă, gospodăriile tărăneşti, toate au constituit un adf1post
propice nu numai pentru lotri ci şi pentru o retragere a populaţiei satelor <le pc
valea Mureşului în toamna şi iarna anului 1784. La vestea apropierii <lins pre Arad
şi părtile Bănătene a întăririlor militare imperiale, populaţia satelor de la nord <le
Mureş începe să se retragă în „păduri"/ subl. noastră/; cei care locuiau la grani\a
cu comitalul Hunedoarei sau dincolo <le ca, s-au retras pe drumul „ascuns" de pe
cumpăna apelor <lin munţii Zăran<lului.
Drumul <le creastă „al păcurarilor'.'''1 - drum de cumpfmă a apelor - împreună
cu ramificaţiile sale spre Mureş şi Crişul Alb, presărat cu gospodării a constituit o
veritabilă coloană vertebrală a rezistenţei ţărăneşti începând din luna noiembrie
1784 până înspre primăvara anului 1785. Acest patrulater montan, intens locuit se
dovedea a fi în continuare greu <le controlat. Autorităţile se arătau în luna august
1785 îngrijorate în legătură cu pregătirea unei noi revolte în districtul cameral al
Tot-Vărădiei

10

•

Drept încheiere să ne oprim o clipă asupra unei însemnări contemporane
ivită <lin lăuntrul acestei lumi româneşti. La câteva săptămfmi sau chiar luni <le la
martiriul de la Alba - Iulia amintirea revoluţiei era încă extrem de vie. Probabil că
în acest interval al anului 1785 faptele revoluţionare sunt consemnate sau istorisite
<le către învăţătorul <lin Vărădia <le Mureş. Tot el nota în 1786. pc fila de gardft a
unui Penticostar: ,,Scris-am Eu Iosif Popovici
Dascăl în Tot Vărf1<lic/./ Şi
am scris în anul care au
răsposat părintele Protopop/./
anul răposării au fost 1785/./
lară când am fost cu. au fost 1786/./
Cinste, închinăciune, Slavă şi mărire
în veci, amin, anu/lui/ când au ars
curţile D-mnilor Din ţara ardealului
şi din ţara ungurească/,/
Horea căpitan şi cu a lui slugi/,/
'784"' 1•
Este foarte probabil ca însemnările lui Iosif Popov ici să fi fost păstrate multă
vreme în taină. Taină a fost şi participarea multora la evenimentele rcvolu\ionare.
Se ştie că cei arestaţi au negat sau au intrat în muţenie atunci când erau interogaţi
în privinţa implicării lor în răscoală.
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Câteva constatări finale s-ar impune: I. Acţiunile coordonate ale răsculaţilor
se petrec în ţinuturile montane păduroase şi dens locuite (domin,înd satele de tip
răsfirat). 2. Teama şi îngrijorarea autorităţilor nobiliare faţă de o rezistentă a acestor
sate de munte explică măsurile de mutare, dislocare sau concctrare luate după
1784. 3. Experienţa rezistentei montane din iama anului 1784-1785 a fost reeditată
la 1848-1849 în aceleaşi locuri. 4. Evoluţia mentalului colectiv evidenţiază o
radicalizare în rândul ambelor tabere care se confruntă. Sensul acestei evoluţii
indică prezenţa unei conştiin\e naţionale. Dar nu acesta a fost obiectul propriu-zis
al studiului nostru, ci acela de a reconstitui lumea sătescă montană în vremea
răscoalei lui Horea.
MUNŢII

LISTA BIBLIOGRAFICĂ COMENTATĂ PRIVIND
ZARANDUJ-UI - A SURSEL,pR CARTOGRAFICE CONŞULTATE

(NECITATE IN LUCRARE), IN ORDINE CRONOLOGICA
(SEC. XVIII - XX)
I. Arhivele Statului Arad (prescurtat A. S. A.) Colecţia hărţi, 11/123, Harta
Ungariei şi Transilvaniei, /anul 1718/, 90 x 61 cm.; pomenteşte doar localităţile
Radna, Hedincz şi Totvaradia.
2. Biblioteca Academiei R.S.R. Bucureşti (prescurtat B. A. 8.), Marsigli:
La Hongrie et le Danube. La Haye, 1741; men\ionează cetatea Şiriei, cu multă
probabilitate, sub denumirea „Farba".
3. A. S. A., ibidem, 11/148, Harta staţiilor de poştă din regatul Ungariei./
înainte de 1744/, 45 x 38 cm.: pomeneşte de localităţile Şiria, Radna şi Şoimoş şi
un singur pârf1u, Cigher; limba germană.
4. B. A. B., Cabinetul de hărţi, Harta comitalului Arad,/ după anul 1744/:
apar menţionate o serie de localităţi şi drumul Arad - Deva de pe partea nordică a
Murqului: de asemenea sunt menţionate doar două cote montane „Hegycs H"/
alom/ şi „Mogura H"/alom/, aceasta din urmă la nord de satul Obârşia; text în
limba maghiară.
5. Ibidem. Harta regatului Ungariei, anul 1769; este menţionat doar drumul
nord-mureşan; text latin.
6. A. S. A. 11/25-26, 66, 67 şi 77, ibidem, Planurile satelor aparţinătoare de
familia Kasrnnyi: Bârzava (anul 1783), Monoroştia ( 1783), Groşi ( 1783), Baia
( 1784 ). Lupeşti ( 1784 ): text latin. Toate măsurătorile datează dinaintea Revoluţiei
populare.
7. Ibidem, 1/147, Harta itinerariilor poştale din regatul Ungariei, Galiţia.
Moravia, Austria, Steyermarck, Croaţia, Slovenia, Sirmia etc. Viena, 1788: nu
apare decât o singură localitate, Galşa (în text „Galas'').
8. Ibidem, 1/145, Harta Imperiului austriac (fragmentară), (sfârşitul sec.
XVIII/, text german; cuprinde localitf1ţile „Vilagoş/Şiria/, Kuvin, Gyorok, Radna,
Dud, Buttyn/Buteni/, Odvoş, Koprucza/Căpruţa/, Totvarad, Soborsin/Săvârşin/,
Oborsin/Obftrşia?/ şi câteva pâraie care izvorăsc din munţii Zărandului; formele
de relief nu apar reprezentate; amplasarea Şiriei, figurată topografic sub formă de
cetate, împreună cu Cuvinul şi Ghiorocul, este mult mai spre vest decât în realitate;
drumurile nu sunt, de-asemenea, reprezentate.
9. Ibidem, 11/124, Harta Ungariei cuprinzând fauna, flora, minereurile,
morile, topitoriile, oficiile sării etc, anul 1791; de reţinut menţiunea unui depozit
de sare;
10. Ibidem, 11/125, Harta geografică a sud-estului Ungariei, Transilvaniei,
Banatului, Olteniei şi Munteniei. Viena, 1792; este consemnată den,arcaţia dintre
districtul Ineului şi cel al Tot-vărădiei pe drumul de creastă al munţilor zr1randului:
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este consemnat doar drumul sud-murecşăn; localizarea satelor este imprecisă.
11. Notariatul de stat Arad, serviciul de carte funduară, Schitele topografice
ale localităţilor Şoimoş şi Mi Iova ( 1857); am menţionat doar aceste două localit:ili
deoarece au oferit nume topice legate de obiectul lucrării noastre.
12. B. A. B., Cab. de hărţi, Sche<la Col., Harta generală a statului imperial
al Austriei, mapa XIV, Viena. 1856; sunt menţionate cotele montane „Hegyes H/
alom/, Debello Gora, Mihalalc B/ergc/, Drocsa B/erge/. Gyalu Puica, Mihasasta,
Gyalu Fontina"; drumul de creastă este l'igurat de la vf1rl'u[ Drocea spre bi p,în:-i
aproape de Căzăneşti Uud. Hunedoara). un clcm1:nt nou îl 1.unstituie rcpre,cntarea
drumurilor care străbat de la nord la sud, munlii Zărandului.
13. A. S. A., ibidem, 11/127, Harta administratid a Ungari1:i. planşa XVI./
Viena, anul 1858: sunt reprezentate drumurile cu direqia nord-sud. fftrft form1: tk.
relief.
14. Ibidem, 11/138, Ha11a cercurilor militare şi armatei teritoriale a Ungariei,
a doua jumătate a sec. al XIX-iea: semnificativă parc să fie menlionarea Sf1vârşinului
şi a Lipovei, în mod exclusiv. pc culoarul Murqului.
15. Ibidem, 1/105, Ha11a fizică a Ungariei. scara I: 200.000. planşa 40 gradl:46 grade, ,,Lugos", Viena, 1884-1887; drumul de creastă este întrerupt la nord de
Bârzava. între Cioaca Popii şi vftrful Aria şi la nord de Troaş. între vf11fol Breaza şi
Piatra Albă; spre est, drumul de creastă este vizibil până la Luncoiul de Jos ( jud.
Hunedoara);
16. Ibidem. 1/102, Harta topografid a Ungariei. scara I :75.000, planşa
,.Zimandcuz - Toc - Şiria", anul 1884 (cor1:ctal 1890): mcnlion1:a1[1 sălaşele în
număr mai mare decf1t harta de la po1.itia anterioarft ( nr. 15) şi harta Iui Şt. Poenaru
din 1980, citată în lucrarea de fală.
17. A. S. A. Biblioteca documentar[1. nr. inv. 9446. Damaschin :'\-kdrc
(învătător): Geografia comitalului Arad pentru clasa /a/111-a /a/ :-;,coalelor poporale.
Arad. Tipografia Tribuna Poporului, 1900. 76 p.; la p. 62 -..e am, reprodus:, harta
comitalului Arad unde apar Joar două denumiri montane. Highiş şi Drocea.
18. A. S. A., Col. hărţi. 11/100. Zona 19 col. XXV: 18--L Sarkad es Kisjenii.
scara I :25.000: anul 190 I: cuprinde Jrumul d1: crea-..1[1 Jin dreptul Şiriei.
19. Oficiul pentru cadastru şi ocrotirea 11:ritoriului juJcţean Arad ( prc-..curtat
O. C. O. T. Arad), Schiţa cadastrală a satului Nadăş 1884. careul XXXI. planşa
30; dealul „Horzsest" este transpus eronat pc ha11a lui Pocnarul ca l'iinJ .. Horicşti":
în realitate este vorba de fost cr:111g „Horjcşti" al familiilor descendente in linie
bărbătească <lin familia Horga. Informaţie de la inginerul silvic Matca Mihai.
20. O. C. O. T. Arad, Schi\a cada-..trală a satului Conop. anul 1884 - 1914.
21. C-tin Teodorescu, General: Atlas geografic, Braşov. 1924, ediţia /a/ 3a, planşa nr. 27; figurează denumirea „M/unţii/ Zarandului" pfrnă la limita cstid
a judeţului Arad, cuprinzfmd şi masivele „Heghiş" şi „Drocca".
22. E. Ambrosius, K. Frenzel: Imaginea pămftntului. Bicldeld - Leip1.ig.
19.10. planşa 47 - 48; munţii Zarandului l'igurcazft sub denumirea . .Zarandu G/
ebirgc/.
23. Alex. Roşu: Geografia f'izică a Rom[111ici (cur-..). Bucureşti. 197:~. p.
284, -..chip tectonică a Munţilor Apuseni: zona dintre Mureş şi Cr·i:-;,ul Alb cuprinde.
de la vest spre est; .,Munţii Zarand", ,.Bazinul Drocea" şi „Mun\ii Droc1:a··.
D. O. C. O. T Arad, Plan de situaţie al comunei Conop. anul 1972. -..c,ra

I: IO.OOO.
24. Inspectoratul silvic al juJcţului Arad, hărlilc Ocoalclor silvice de la sud
de râul Crişul Alb şi de la nord de rf1ul Mure~. anii 1982 - 198.\ scara I: I O.OOO.
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NOTE
' Cercetan:a etnograficf1 admitea o cifră medie ue 200 de ani pentru vechimea datelor de i,torie
localf1. O rruc1uoasf1 cercetart' în Muntii Apuseni a întreprins între anii 1979-1982 Florian Duua~.
\'e11 cartea ,a R.isco.1/ii lui florii/ in rmd1ii;i poporului. Buc„ 1984:
' Vell în ac.:,1 ,en, cap11okk ue,pre lotrii uin ţinutul Cri~ului Alb. între anii 1750-1800 în cartea lui
l·lorian Duda~. Zimndul- chipuri ,,·i ti1predi11 rrr:cllf. Bunire~ti. 1981. p.60-100. Se cuvine ,ă adf1ugf1m
aici L'fl pentru perioada anilor 1815- 1848. ne stf1 la uispozi\ie subcapitolul „Mi~cări \ărăne~ti / .. ./ în
cea mai rect·111f1 monografie a juue\ului Arau. intitulată Amdul - pem1,111e11f,i 1Î1 isron,1 piilrici. Arad.
1'178. p.184- 188.
'Edificiul Jomenial u.: la Petri~ al familiei Salbeck a fost pu\in afectat ue către răscula\i în rnmpara\ie
cu c·a,telul ,1n11lar din punct di: veuere stilistic ue la Săvfir~in al familiei Forray. Unul uin capitelele
de grt:\le ornami:ntat cu henl\·imi. ale fostului c,l\tel ue la Săvfir~in, depistat întâmplător într-o curte
an.:;,.[1 a Consiliului popular local. se află actualmente în coleqia învăţătorului Iosif Dohangie uin
S[I\ flf)lll.
1

l·lonan Duda~. R,hcoilfil lui llon,11Î1 rrndif1,1 poporutm; Buc„ 1984. p. 86
· 'krmenul „munţii ZfiranJului". locali,.aţi în apropierea Brauului. apare într-o relatare sibian[1 a unui
Iunqionar. Sd1a,er. r.:kritoar.:. la e\t'n1mentele anului 1784. Vezi în ln·oilrde r;iscoillt'i lui /lorc·a.
\•11. li. Buc·. 1')8. p.186.
:--:,L·111n,1 d111 11,-irţile t1pfmte înainte ue 1918 nu folo,e~te termenul ue munti ai Zfiranuului. Ve1i anexa
11 1Li,1;, h1hliografică a hfirţilori.
„ În anul IX76 gu\ernul uuali,1 desfiinţea1:i comitatul Z:iranuului. înlăturânu în felul ace,1a
adn11ni,tra\ia "' în limba romf111:i. Di,trictul I lf1lmagiului a fo,1 anexat comit,llului Arad iar celfilalt .
.ii Brad11lu1. a fost alipit comitatului lluneuoara.
· ,\L'e,t conutat ,e întinuea ue o pani! ~i alta a axei Cri~ului Alb, de la izvor până la confluenţa l'II
( 'mul '.'il!gru. Cf. Cs,inki Dezsii. Kogutovitz Man6, Mii.!_!Yilrorsz,îg M,îtyils kinîly hilliîhil.or- /.JC)()jn
I II 1,'rl.,'p" lwzili tiirtc:ndmi filnir.foîhoz. Budapest. / 1897 /. Vezi ~i N. A. Constantinl!scu: harta ..'Firile
Romf111e în răzbrnul cu turcii (Ţările Români! în epoca lui Ştefan cel Mare)"' în Atliis geogmtic.
nroric. eco110111ic;,istilfi,ric. eui\ia VIII. Bra~m·. /1939/. p.U0-131.
'Silvestru Moluovan. Zirilndu/ şi il4un(ii Apuseni ,li Tr.111.,ifrilniei. Sibiu. 1896. p.40
., Începânu din anul 1853. imeuiat după emiterea patentei imperiale privi10are la reglementarea
raporturilor ue propriclate funciară între \firăniml! ~i mo~ieri. topografii au consemnai toponi1111L·ek
do111111ante.
'" Berar Ion. Moraru Nicolae 1cl!I b:11rr111). lovu Cra~ovan. Ursulescu Dimitrie. Bălan Ioan (mo)
Pantea), Olanu Petru, Călean M„ Chelmagan Ion ~i Bălan Tranuafir (mo~ L1e).
" lkla Kelemen. Diqimlilr de h11z1111ilr m;ighiilr - mm.în, ediţia a li-a. Bucureşti. 1971. p. 49.
"Chiar ~i uin Poiana Sibiului pfmă la Şiria. turmele ue oi „tăi pă culme merg" ( informa\ic ue la Mo~
Pantea uin Conop, culeasă în anul 1971 ).
Vezi ~i M,irki Ş,inuor. Amcfr,în11r:gyr: c:s AnllfsLilhild Kir.ilyi l'iÎros fiirft'IIL'fe, voi. li. Arau. 1895. p.
882-883. unue menţionează faptul că ..oierii obi~nui,eră să-~i mfme turmele pentru iernat în pustele
comitatului Arau I ~i că/ pe acesl urum ascu11\ umblau şi bandi\ii"/ sic'/.
'' .. Mai ales satele uomeniilor de mijloc şi ue sus. vara trebuie -.i locmea,că pă~unat în 111un\1. iarna
la ~e, sau Jrept în Ungaria". Daviu Prodan. R;iscoillil lui Horei/. voi. I. Bucure~ti. 1979. p.111.
'" D. Prouan op. cir.. p. 117 pa,sim.
"N. Densu~ianu. Revo/11/iil lui Horei/ 1Î1 Trilmi/i ,111i,1 şi l!ngilriil 178.J - 1785, Bucure~11. 1884. p. .'ii I.
1
" Ioan Horo~. Fricii de o nou,i r;hcoillii ii ro111,î11ilor din Z.imnd. fii /800, în „ Transilvania". Sibiu.
1926. nr. li- 12. p.629-623. CfGheorghe Bartoş. Bibliografia răsrnalei lui Horea. Buc„ 1980. po,.
413.
"Măsurile prernnizate de împărat se refereau la asigurarea încreuerii în rnndudnorii satelor. rnntrolul
nocturn al preLen\ei sătenilor la casa lor. reuucerea numărului ciobanilor la unul singur pentru mai
multe sate, mutarea celor risipi\i într-un singur loc, merindele pentru lucru la p,idure să ajung:1
pentru o singurii Li ~i interuiqia cump,-irării ~i purtării armelor ul! foc ~i a prafului ue pu~că ue către
rom.în 1. N. Iorga. [,roriil mm,inilor din Ardeii/ ,,·i l 11g.m,1 ( De la mi~carea lui Horea pf111f1 astăzi).
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Bucure~ti. 1915. p. 48-49.
" .. Acolo în viii le ~i pe crestele mai joase ale muntilor. mul\1mea de necreLut a p;i,torilm ~i-a fi.xa1
lftca~uri statornic<' ~i ~e ascunde n1 nenumărate turtne de oi. prin urman: ar putea fi ,l·oa,i1
aprovizionarea pentru o nouă armată .. ./ care/ odat,1 cu înn·putul primăveri, va de,fft~ura în 1110d
organizat armatele sale ticăloase ... sft cotropea,l·f1 statul ungar ...... pasaj din ,cn,oarea contelui
Sz1,îray. prefectul comitalului SLabolcs. datat:i în 10 decembrie l7X4 l.1 C:a~ov1a. Vezi G. Tepeleii.
M. P,îrlog. uitt'1 ,, d,11<' 1i1 lt'p,illlrâ c11 r,hcoi1/i1 lui Hort'il. în .. Lucrări ştiintifice ale cadrelor didact1t·e ...
Timi~oara. 19(,5. p. 311.
''' Vezi anexa I.
'" lnformatie de la Pani Gh. din Lipova (Radnal în 1972. care a auzit-o de la un păstor bătrfm. VeLi
~i harta Ocolului silvic Ral.Ina.
" lnformatie de la Viai lovan (din Şoimo~) în 1970, l·oroborată cu harta Ocolului silvic Radna.
:: lnf. de DaviJ Ana Jin Bfirzava în anul 1969.
:., lnf. de la Rus Nicolae Jin Monoro~tia în 1969.
'' Vezi harta ( anexa I ) ~i Lista - anexă 11. pozitia 6.
"lnfonna\ie prtmit:i Je la î1n:i![1torul Spinan1u Eugen din Săvf1r~in în anul 1970.
'" Informatic primiti1 de la înv,itătorul Dohangie lmir J1n S,h•,îr~in în anul 196 1).
,- M,îrki S . op. ât.. p.X!D.XX4.
:, Ilic Dan: /111pliciltio11., hi.,tori</11<' i/;111s /",•flldt' dt' Iii IOf'OII) 111/t' ro11111ilillc'. în .. Rl'l'//t' Ro11111ilillc'
d"hi.,1oirt'·: Hucun:~11. llJX:l. nr. I. p. -t\
,,, i\cea,ti1 cak a 1<1,1 folo,ilit p."111i1 dup,-1 cel de-al doilea r.-1Lho1 momlial. lntiinna\ie de Iii l·111hanul
C.îndca Gh. din Mini~ a~e1.at la poalele podgorie, Aradului pnn ;111ul 19-W tdup.-1 cum mi-a m.-1rturi,11
în anul 198-h
'" ;1,,1:.irki S .. op. âr.. p. 4-Hi. cr. raportul din~ augu,t 1785. tn1111, de la Sfl\·:1r~in de L·f11re Ors.ithy
l,îno~ ~i Forra1 Andrei.
"Parohia ortodoxă ro111f1n;1 v,-tr,-1di.1 dl' \1ure~. Pe111iu,-1arion. Rf1111n1c. 1767. AL·1ualmen1e L·artL'il ,e
atH1 la 111i111,h1irea Sim. St."tlpnicul d111 Arad - Ciai. Ve1.i ~i Florian Duda~. R,hcoi1/,1 lui 1/or<'il . p 'JI.
11<>1a 5<i: autorul Jaleaz,1 doar 1n,cnp\i,1 de pe l\:nlicostar fiir;1 a reda în întrL·gilll<' textul ;1n·,111ia e,tl' n1rba de ultimt·le patru r;111d11ri. Ori din lectura primelor r."111dun ak inscrip\1e1 rcie,e ci1 exi,1a1
,, in"·mnare ast'mărnitoan: în anul 17X5. f,kutft. probabil pe o alt;i cart<' ,au chiar inlr-un 111,lllll'<T1,
ale c.h111 ~an,e Jc ,upravie\uirc au fo,1. prohabil. 1111L"1.

ROUTES ET DEMEURES HlJMAINES DANS LES MONTAGNES
ZARAND OU „LE MONDE DE HOREA" Ă. 1784-1785
(RcsumcJ
L · auteur chen.:he a rcconstitucr au point de vuc des donnecs cartographi4ucs
ct toponimi4ucs Ies routcs ct Ies demeures humaines dans Ies Monts Zarand. durant
Ic XVlll-e ct le XIX-c sieclc; parmi Ies conclusiom, 4ui s'en dcgagcnt notons: Ic
quadrilaterc montagneux. a population dense. situc entre Ic riviere Mure~ et Cr·i~ul
Alh. a constituc l'un des noyaux de la rcsistancc populai re au tcmps de la rcvolution
de 1784; de meme ii a offcrt des conditions favorablcs au mouvemcnt des hiiidouks
(..lotri") cn depit des mcsures priscs par Ies autoritcs de Vicnnc cn vue de conccntrer
Ies villages montagneux roumains.
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RELATĂRILE DIN PRESA CEHĂ ŞI POLONEZĂ PRIVIND
RĂSCOALA DIN 1784
EUGEN GLf 1CK
Răscoala <lin 1784. condusă de Horea ~i Clo~ca a avut un puternic r:1sunc1 în
toalft Europa. Toate ga1.c1cle mai importante, inJifercnl de orientarea lor politic:.
au apreciat evenimentele din Transih ani a ca dcsfă~urări de înscmn:11atc
intcrnatională ~i le-au acorJat un spa\iu aprcciahil, în coloanele lor. Este
semnificativ faptul că răspânJita gazetă germană cunoscu1[1 suh denumirea
prescurtată <le Hamhurgischcn CorrcsponJcntcn. aprecia la începutul anului 1785.
că opinia puhlică este mai interesată în cunoa~tcrca dcsf"rt~urărilor din Transih ,111ia
Jccât Jc cele din Olanda. care la rf111dul lor amcnin\au chiar cu izburnirca unui
răzhoi european.
Printre foile care s-au ocupat de r[1scoala populară din 187--l. sunt ~i cele din
Pragc. atât periodicele germane cât ~i cel ceh. Acesta din urmft intitulat Pra1skc
C1.cski Nowiny se păstrca1.[1 într-un singur exemplar în Lei.aurul de la hihliotcc.1
de la Strahov . 1
lnformatiilc gazetei cu privire la răscoala populară din Transilvania sunt
înserate în numărul ultim /nr.52/. redactorii alocând acestui scop primele cinci
pagini. Continuarea relatărilor este necunoscută fiind chiar o problcmi"1
controversată dacă în anul 1785 a mai continuat aparitia ga1ctci din care în 101
cai.ul nu se mai cunoa~tc vreun exemplar pc teritoriul Republicii Cehe.
Informaţiile gazetei cehe provin în general din presa vieneză. respectiv din
Bratislava. mai ales din 1iarul Jc limhă slovacă intitulai Prespurskc Nowiny. Ştirile
au fost rcccplale Jc redaqii cu marc întâr1icrc. astfel o relatare dat:1 din Deva la
10 noicmhrie 178--l a vii/ul lumina tiparului ahia în amintitul numi"tr puhlical la 25
deccmhrie. Celelalte clemente ale grupajului provin Jin cele dou[1 decade
următoare. ultimul fiind Jatat Jin I dccemhrie 1784.
Pra1ske C1.cski Nowiny cc se gf1sea suh direqia lui K01:wiy a oferit puhlicului
totu~i informatii destul de ample despre evenimentele din Transilvania.
Una din preocupările gazetei a fost de a lămuri atccc<lentcle ri"tscoalci. Astfel.
se suhlinia1[1 că un număr de IX.OOO de romfmi au căutai să Jevinft .,jeleri în slujha
imperială„ ceea cc nu este altceva decât marea mi~rnrc a ţărănimii Lransil,ăncne
din lunile premergătoare răscoalei <le a scăpa <le iob[1gie prin încorporarea lor în
sistemul grănicesc. Se arată că acc~ti tftrani au refuzat rohota.
Redaqia gazetei ~tia ~i de faptul că în fruntea răsculaţilor se g[1sqlc Horea
care a fost de două ori la Viena. hinefm\clcs cu jalbele poporului. Cititorul gazetei
poate afla ~i faptul C:1 dezlăn\uirea mi~cărilor a fost Jeterminatft de rcfu1ul
autoritătilor de a da curs cererii iobagilor.
Mai mult pasaje din gazetă elucidează programul răscoalei. Astfel printre
altele se arată că „poporul r~sculat ajurat că întreaga nobilime din Transilvania va
fi trecută prin fier ~i foc". ln repetate rânduri se precizează cft masa rf1sculatilor
provine <lin iobagii români.
Numărul participanţilor la aqiunile populare nu este clar prezentat. Se
menţionează doar pe bat.a unei informaţii provenite <lin Cluj pc <lata <le 2--l
noiembrie dt în pădurile situate între Alba-Iulia ~i Deva ar sălă~lui un număr de
13.000 de răsculaţi.

179
https://biblioteca-digitala.ro

Aria 111i~c;'1rilor este destul de ,ag delimitat[t. Cititorul îns:1 arl:1 c:1 i1huL·nirL·a
r,-1scoaki populare a a, ut loc b începutul lunii nrni.:mhrie în fm1ul comital 1.:1rand
~i domeniul de la Cf1mprni. S-au lllai indicat particip:1ri din colllitatcle Hunnloara
~i Arad. Se amintqtc ~ide prc1cnta r;'1sculatilor în 1.ona Trasc:1u.
Nu lipsesc nici fapte. nici aprecieri cronatc ~i se arnrJă un spatiu considera hi I
~i fenomenelor sccu1Hlarc. mai ales atunci C:tnd ele , i1ca1:t viata ~i hunurik
nohililor. Astfel. se spune c:1 în comitalul Hunedoara ar fi fost uci~i ,rco 200 de
nohili. CL'L'a cc este o cifră cx;:gcrată. La kl. este L.1ntc1ist;'1 ~lirca ce susti11i.: d1
mo~iik grofilor P.ilffi ar fi sukrit o paguh;'t Jc 200.1100 de galhcni. Ga1.cta a preluat
poveste,, ~i Jcspre faptul d groful Forray a scăpat din castelul lui din S;l\."1r~in.
travestit în uniforma unui husar. Pc l;111g:1 incxiste1llul Salis. apar ~i alte persoane
i111aginarc în rândurile r;'1sculatilor.
'
Măsurile rcprcsi,c ale autorit:1tilor sunt relatate pc scurt. Se amintc~tc d pc
capul lui Horea s-a pus un premiu însclllnat. iar clerul ortodox în frunte cu episcopul
~i un dclllnitar au încercai s;'1 lini~tcas61 poporul. Din actiunik militare SL'
L'\'identia1:1 mi~c:1rliL' arlllatc care ur111:1rcau i111larL·a Banatului de \.larele Principat
al Tran~ihanici.
În ciuda tuturor carentelor sale. infonnatiile apărutL· în ga1eta de 11111 b:1 cL·h:1
din Praga. au contribuit la informarea opiniei puh)icc din accast,-, tarii L·11 pri\ trL' Li
.iqiunik eroice ak t:1r;'1ni111ii din Transih ania.
Ist~iriografia ro111."1nă este dcfiutar:1 cu pri, irc la ecoul r;'1scoalei din 17X-L în
Polonia. ln aCL'st context a fost studiat:, (ia1eta \\'arsta\\ ""a. care ap,-1ru,L· în an11
17X-+ - X."i ~i a jucat rolul principal în presa polom:1:t u1ntc111pman:1. · PL·riodirnl
ap:1rca de două ori pc s:1pt,-lllli1n:1. Coleqia ,tudia1:1 de noi este în posesia Bihliotccii
Jagicllons"a din Cracm ia.'
Anali1,înJ ~li rile puhlicatc în foaia, ar~m ian:1 putelll uinstata c:1 ck î11 general au fost receptate prin intcnncdiul canalelor de inforniatic vicnoc. lk astkl.
sursa arnintit;'t, într-un kl sau altul. se mcntionca1ă l.i înccputul rL·l.11:1rilm.
Materialele ob\inţllc îns:1 nu au fost redate textual. ci ,curtate. re1111ll.1tc ~i nu
odată deformate. ln anii 17X-+ - X5 au ap:1rut în tot.ii .~5 de rcla1:1ri (IO în 17X-+ ~i 25
în 1785).
ComparfmJ infor111atiik puhlicate în ga1et,1 po!onL·1:1 putc111 constata c:1
spa\iul afectat evcni111cntclordin Transihania era redus. ln special. lipscsc rl'iat;'trik
amănun\ite cc descriu Jcsfă~ur:1rile din anumite mne ~i lllai ales lipsc~te anali1a
mai profundă a cauzelor. ce au dus t:1ranii ro111fmi la dispL·rare. Ştirik puhlic.11c în
gazctă ~i în acest c.11. apar cu înt,îrticrc. înu:p:111d cu data de l."i decembrie 17X-L
ele fiind înserate în rubrica rc1.crva1:1 viqii intcrnationak ~i adcsca d1,ar în
suplimcnt. În ccea cc pri\'qte gradul de autenticitate al datelor difutatc. g:1sim un
amalga111 de infor111aţii în partc , cndicc. Jar ~i foarte multe L'ronatc. Chi;1r în
prima relatare, publicată despre răscoal:1. se arată c:1 „r:1sculatii s-au strf1ns gr:1lllad:1
~iau încercat să cucerească fon:1rea\a Alha-lulia". ccca cc este inexact.'
Tot de domeniul fanteziei apar\ine informa\ia cc vorhe~tc despre o grupă de
români. capturând pe Horea cu ajutorul unor ~irctlicuri.'' De altfel. gazeta singură
se contrazice, cJmd lansea,.ă ~Lirea, potrivit căreia au fost răsplftti\i al\i „vînt.f11ori"
ai lui Horea. 7 In sfâr~it, o informa\ie aduce la cuno~tin\a cititorilor că ofi\erul
superior, care a condus arestarea lui Horea va fi decorat cu onJinul „Sf. Tereza".'
Alte informatii eronate privesc scntin\a pronuntată împotriva lui Horea, ca ~i ~tirca
privin~ bogfttiile colosale găsite la el cu ocazia arestării lui.'1
In ciuda acestor scăderi, gazeta var~oviană sesizează just faptul că este vorba
de o mi~care tărănească, cu caracter românesc. 10 Exagerarea fenomenelor secundare
(distrugeri, incendii etc.) umbreşte întrucâtva esenta aqiunilor \ărănimii, tolu~i
1
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apare de mai multe ori cu claritate că mi~carea se îndreaptă împotriva nobilimii ~i
nu este vorha doar de aqiuni anarhice. 11
De asemenea, s-a acordat un spatiu mai extins arcst[1rii. procesului ~i
execuqrii conducătorilor răscoalei, publicftn<lu-se 16 relat[1ri.
In tot cazul, ~tirile apărute în Gazeta Warszawska sunt mărturie în sensul că
publicul polonez a luat cuno~tinţă despre evenimentele transilvănene <lin 17841785, subliniindu-se ~i mai mult importanta europeană a răscoalei con<lus[1 de
Hor~a, Clo~ca ~i Ci·i~,m.

NOTE
Mul\umesc pe această cale J-lui Klasterski Je la amintita bibliotec.i care mi-a facilitat studierea
materialului.
' Cf. Pmsa Po/skil w /iiuch /{in/- /Sn-1, Warvawa 1976.
'Mul\umesc şi pe aceaslă cale colabor,llorilor bibliotecii Jin Cracovi,1 în ~ellerc•a xerox;1rii ~11rilor
respective. Textele Jin 1784 au fost traduse Je Gh. DuLienchie\1ci.
• T<'Xtek apf1ru1e în anul 1785 au fost puhlicat.:: în 1/rniirdc: r.1.1coi1/c:i lui f/orc:,1. Sc:ria B. !Li o.irc
ni/rarii c:. voi III. Bucureşti. 1984. p.179-188.
1
· GaLC:fil Hfo:1La11 .,,<., nr. I 00 din 15 deL·embrie 1784. supliment. p. I
'' lbidc:m. nr.12 Jin 9 februarie 1785, supliment. p.1-2
'lbidc:m, nr. 15 Jin 19 februarie 1785. p.2-3
1

' lbidc:m
,, lhidc•m. nr.26 Jin 30 martie 1785. p.2. nr.12 Jin 9 februarie 1785. p.4
'" lbidc:m. nr.100 Jin 15 Jecembrie 1784. supliment. p.l. nr.101 Jin IX decemhrie 178-1. p.1-2.

nr. I 02 din 22 decembrie 1784. p.1-2. nr.2 din 5 ianuarie 1785. suplimenl. p.1-2
11
Ibidem. nr.100 Jin 15 Jecembrie 1784. supliment. p. I. nr.7 Jin 22 ianuari.:: 1785. p. I. nr. I ll d111 2
februarie 1785. p.2

DIE BERICHTE DER TSCHECHISCHEN UND POLNISCHEN PRESSE
UBER DEN AUFSTAND VON 1784
(Zusam men fassung)
Der Autor verfolgt das fa:ho des von Horia, Closca und Crisan angefiihrten
Aufstan<les aus Siebenbiirgen în der tschcchischen Zeitung „Praszke Czeski
Nowiny„ un<l in der polnischen „Gazeta Warszawska". Die Informationcn hei<ler
Zcitungen wurden aus den Wiener Medien iibernommcn. Die Lcser wcrden i.iber
dic Gri.inde, das Programm und den Verlauf des Austandes informiert. Die
tschechischc Zeitung răumt dem Ercignis mehr Platz ein als <las Warschauer Blat!.
Beide Publikationen bringen die lnformationen mit einer gewissen Versp~itung
und mit einigen Ungenauigkeiten un<l anekdotischen Erfindungen. Es kannjedoch
behauptet wer<len. dass die beiden BWtter ihren Lesern cin grundsiill.lich
wahrheitsgetreues Bil<l des Aufstandes boten.
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ÎNSEMNĂRI DIN SECOLELE XVIII ŞI XIX PE OBIECTE DE
CULT DIN PAROHII ALE EPARHIEI ARADULUI
CORNEL CLEPEA
Cftrtile, registrele şi alte obiecte bisericeşti constituie prin (însă~i existen\a
vechimea lor izvoare Je Jocumentare istorică. Valoarea lor este cu atât mai
marc cu cât cuprinJ şi (diferite) însemnări făcute în decursul timpului (pe ele) de
(diferiţi) preoti sau învăţători. Multe Jintre obiectele sfintite au mentionatc. pe
paginile lor, în spaţiile libere, nume Je preoţi, învăţători sau unele evenimente
deosebite din via\a parohiei sau a eparhiei. Toate acestea_întregesc datele cu privire
la istoria parohiei. (şi) care nu pot fi culese din altă parte. In elaborarea monografiei
unei parohii trebuie să fie cercetate şi menţionate aceste însemnări, (făcute pe
cărţi de slujbă. registre bisericeşti sau alte obiecte, de către preo\i sau înv[tţfttori.
care au slujit parohia respectivă).
I:xistcnţa cărţilor vechi în bibliotecile parohiale dovedeşte larga lor circulaţie
în toate parohiile orl!.idoxc române, precum ~i unitatea Je credinţă, limb[, şi neam
a poporului nostru. Acum o parte Jin ele se găsesc (deja)în colecţii muzeale. unde
sunt conservate şi păstrate cu grijă, altele la parohii sau Jiferite colecţii şi hihliolcci
particulare. Pc unele sunt scrise cu grijă, începfmJ de la o Jată Jeslul de înain1a1r,.
numele JcsccnJenţilor familiei respective. motiv pentru care sunt păstrate cu
şi)

atenţie.

În ceea cc urmcal'.ă vom păstra uncie din aceste date menţionate pc Jiferite
cf,qi, registre şi. alte obiecte bisericqli, la puţine parohii, culese din actele de
in\cnlar ale bibliotecilor şi din istoricul parohiilor, înaintate Centrului eparhial în
decursul timpului. Uncie Jin astfel de date au fost culese de la parohii începfmd cu
anul 1930 în vederea eJitării unui Anuar istoric al eparhiei şi a comunelor
bisericeşti", obiectiv. din păcate neatins. Respectând orJinea alfabetidt a parohiilor
care au avui sau au astfel de obiecte bisericeşti vechi cu însemnări pc ele. vom
începe cu parohia Alma~ .Astfel. pe un clopot este scris în relief cu litere slavone
anul 1771. ip.r pe icoana unui srînt evangelisl de pe uşile împărătqti este menţionat
anul 179X. In biblioteca parohiei se găscSf un număr de 37 căqi vechi. între care
amintim: Kiriakodromion sau evangheli1?învăţăloarc, din anul 1699: Mărgăritul
lui Ioan Zlataust. sec. XVII; Evlogeion, sec. XVIII. (~i alte dtrţi). Uncie Jin ele au
îm,emnări pc ele'. Pe u_n „Penticostariun" editat la Sibiu în anul IX0.5. g.[1-,im
următoarea însemnare: ,,Inscmnare a tristei întftmplări care în luna Aprilie )i Maiu
a anului IX2X au fost. căci multe animale au murii de un gen de mU)IC care -,e
chiamr, columbaciu. căci în preajma Columbuciului ~i lăcuiesc într-o pqleră )i în
luna Apriliu, Maiu sparg pqtera de zvonu care fădnd într-însa ~icu milioane în
Dunăre se îneacă ~i cftnJ hatc vfmlu Jintr-a colo au în ţara Ungariei au invadai. O
parte Jintr-înscle ţipă şi oamenilor foarte mare pagubă aduc aci în nările
dobitoacelor zburând minton moare marha porcu ~i caii şi înc[, şi lupii. capre
sălbatice ~i iepurii. Am întrehat pe oamenii mai bătrftni Je zori decftt mine mai
venit-or dă este muşte pe aici'! Or zis că nici să vie, nici ei din cei mai hătrfmi Jecft
ei n-au auzit, ci tocma acuma întru acest an 182X in Almaş, şi în alte sale or vinil
ci două săptămâni or ~ăzut şi care oameni or fost la Ravna la târg cu marhă. numai
peile acasă or dus. Scris-am în Alma~. anu IX28 în 10 Maiu, IOAN de FEIER.
învăţător în Alma~.
1
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A doua oară tot acest soi de musculite au venit în 26 aprilie 1845. Joi după
la 4 ciasuri din zi tot aşa primejdioasă tuturor Jobitoacelor, scrie în 29
April 1845 Popovici Pal. Spre aducere aminte Je ... şi actual învăţător în Almaş în
anul 1857 Mai 21 în sfânta acestă carte as. biserici Penticostar".
Observăm că sunt trei însemnări, probabil şi a treia făcută tot cu acel
eveni01ent trist, de către învă\ătorul Popovici Gheorghe.
_
In continuare se mai specifică tot pe aceaşi pagină:" ln anul 1850 s-au
(acoperit) turnul bisericii cu plev şi s-au reparat sf. biserică prin mari cheltuieli sau făcut 2.200 florinti venituri din (viseria) bisericii. Iar şăndilirea s. biserici s-au
făcut în anul 1856 mai 21. Cheltuiala s-au făcut 1388 florini toate din banii bisericii.
Am seriat în s. carte numită Penticostari pentru ţinerea aminte fiindcă mai multe
lucrări tot în vremea mea subscrisului s-au săvârşit. Almaş în 22 mai 1856.
Constantin Copian parohul Almaşului.
Ioanni de Fehir Nobilis, învăţător Almasionsis Jocens Annum 1828.
Georgiu Popovitz învătătoriu în Almaş pe anul de la Hr. 1857. Scrisam cu
mâna de ţărână şi cu pană de szivină iară mâna va putrezi Jar scrisoarea va tcrăi şi
am szlusit cu Domnii Preoţi Constantin Copian, paroh şi catihetu şi Gcorgiu Creţu
şi cu Groza Ioan şi de naştere am fostu de la comuna Csiocsiriu Jin Varmcgia
Aradului Arad - Scris-am în luna mai 21, 1857, în ziua de Constantin şi Elena.
atuncia am avut vreme··.
Observăm câte însemnări şi la ce diferenţe de timp s-au făcut. Tot în aceeaşi
carte, dar la pagina 70, acelaşi Georgiu Popoviciu, se mai semnează. tic Jata aceasta
la 15 i<1nuarie 1855, iar la pagina 340 se semnează din nou în anul 1867.
Intr-un „Liturghier", editat la Sibiu în anul 1798, aparţinând aceleaşi parohii,
găsim următoarea însemnare: .. Această s. Liturghie este a sfintei biserici a satului
Almaş, şi fiind cu totul stricată dumnealui Sărb Georgic din înJcmnul cel
dumnezeiesc au plătit 2 n. 3(k. de s-au înouit pentru sufletul său şi pentru crtarca
păcate!or şi spre veşnica pomenire şi a părinţilor. pruncilor atol neamul dumisale
amin. In Almaş în 9 ianuarie 1835 legat de Nicolae Păulesc învăţător în Bonţeşti.
Diaconitu-m-am. eu florea Popoviciu din Cilul de Jos, diaconitu-m-am
întru această lună în 10 decemvrie anu 1806. Preoţitu-111-am cu Florea Popoviciu
din Cilul de Jos în luna Martie în 30 de zile anu 1807 de a .......... Pavel
Avacumovici".
În cartea „Kiriakodromion", Ungrovlahia, 1699, giisim această menţiune:
.,Această carte s-au cumpărat fonon ToaJer din Almaş. Pomanr, pentru sufletul
lui Hărduţ Mare şi a muerii lui Negruşe din Croma Jc Jos. cu voe lor să fie la
beserica Almaşului, şi carte să nu să mute nice să s[1 vân1.[1. nicc să să tragă. nice să
să zălojească pentru niscari datorii. lară care va strica tocmeala şi scrisoarea s:1 fie
afurisit. Mărturie au fost Popa Toader, luga Mihaiu".
La pagina 106 este scris "Am scris eu Popa Georgie Jin Dicciu ... Maiu 3
leat 1744. La pagina 271 este menţionat: ,,Iacov Barbora. paroh în Almaş 27 ...
Am 1820". La pagina următoare „Această sfântă carte au fost a lui Popa lacov Jin
Almaş. Scris-am eu Popa Jurj Jin Dieciu, decembrie 20, lgnatie (sffmtul 1ilci)
1743". La pagina 329 este scris: ,,Această carte o am cumpărat eu Diga Mihaiu Jin
Almaş de la Jurj din Dieciu am dat pă ea 18 florinţi. Această carte este a lui Daşcău
Toader. Această carte o au vândut Daşcău Petru lui Jimon ToaJcr cu opstrc1.ccc
tlorinţL 1760".
In „Psaltirea", Bucureşti 1756, aflăm următoarele însemnări: ,,Această carJc
o am de la Fieir latul meu moş: Ioan Lazăr fost preot în Kiralyi coli Biharu. ln
numele Tatălui ... etc. Această carte anume Psaltirea a popii Ştefan Jc la Kiraiu şi
cine se afle să se mute sau să o fure acel om să fie afurisit. Să se ştie cum d taică
amiazăzi
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Lazăr Ştefan paroh fiind în Kiraiu 45 <le ani au răpăusat în anul 1846 în luna Maiu
30 de zile şi rămân patru feciori şi o fată măritată în satul K ... I fecior Ioan Lazăr
paroh în Kislaz, 2-le Grigorie Lazăr paroh Făncica; 3-le Teodor Lazăr notar şi
fişca! la Conzistorul Orăzii Mari; a 4 Pavel Lazăr cleric ... în Arad ... marţi în
sărbătoarea Rusalii, în veci să fie pomenirea lui. Amin. Scris-am eu jalnicul a lui
fiu Ioan, Maiu în 30 <le zile anul 1846.
Această carte anume Psaltire este a lui Ioan Lazăr paroh satului Kiraly în
anul ...
Lazăr George clericu Aradul vechiu 1836.
Această carte este a lui Ioanu Lazăr preot în Kiralyi. Au scrisu Georgiu
Horgoş 1880".
Pe „Mineiul" din luna septembrte, tipărit la Buda în 1804, <lin aceeaşi
parohie, întâlnim unnătoarea inscriptie: ,.In anul 1808 era în posesiunea sf. biserici.
Această carte iaste a lui Oarce Toager o au dat la biserica Almaşului pomană
pentru sufletul său şi a părinţilor lui. ln Almaş în 24 Noiembrie anul 1809. Sscrisam cu Vasile Druc.
Iacov Barbore paroh de Almaş s-au scris în 13 zile Octombrie 1819.
Ioan Alb în Almaş învăţător. Scris-am eu Ioan Alb când m-am pus învăţător
în Almaş în 9 zile ianuarie, anul Domnului 1822".
O altă interesantă însemnare, <le <lata aceasta pe „Mineiul" <lin luna
Octombrie, apărut în oraşul Buda în 1804, consemnăm în cele ce urmează: ,,Iosif
Putnic cu mila lui Dumnezeu pravoslavnic episcop Aradului Enopolei, Orăziei
Mari, Hălmagiului şi tuturor p[trţilor către acestea trăgătoare ... luni Septembrie
An )817, ss şi pr. lacov Bgrbora.
„Aducerea aminte. In anul 1862 aşa mare secetă au început a fi în Ungaria şi
Bănatul Temeşan, aşişderea şi în 1863 ... aşa cât cele mai multe familii fură silite a
emigra în Ardeal ca să-şi cumpere nutremânt spre aş apăra viaţa <le groaznica
fi.lame şi totuşi preţul bucatelor până în ziua de astăzi nu să sui în Pâncota de unde
toată generaţia până acuma au suit bucate către Ardeal, acuma <lin Ardeal şi <lin
vecinătatea Ardealului aduc la Pâncota. Am scris în 30 Septembrie Anul de la
Hristos 1863. Konstantin Copian, preot Almaşului".
Desigur mai sunt şi alte cărţi în biblioteca Almaşului pe care sunt diferite
însemnări ale unor preoţi, învăţători şi credincioşi. Dar ceea ce merită consemnat
este însemnarea făcută pc Matricola botezaţilor <lin anii 1800-1819. precum şi <le
pe cea a morţilor <lin anii 1801-1816, unde este relatată biruinţa ostaşilor români în
războiul <lin 1877. Transcriem cea de pe Matricola botezaţilor, unde se spune:
„Aducerea aminte de cele întftmplate în sfârşitul secolului a 19-lea. Popoarele <lin
orinţe primiră mai întâi creştinismu pe care învătătura lui Cristu şi a sf. Părinti
întru atâta îamnblânzit, cât ei nu mai voiră a vărsa sânge omenesc ci petrecia o
viaţă liniştită. Aiasta văzen<l popoarele păgfme, se aruncară asupra lor ca nişte
fiare selbatecc. şi ăi bătură şi Constantinopolia cetate cia mariata Creştina, care i
întemeiase marele lrnpărat Constantin o făcură moaşe turcească adia Biserica S.
Sofia şi aşa 400 <le ani împărăţia osmanilor asupri pe creştinii orentului, - şi <lupă
atftta timp îndelungat în cia mai ria state fiind. creştinii cia mai marc parte
mărturisesc religia g. orentală pe care mare împ[tră\ie rusească fiind şi ea g.
orientală, mai <le multe ori făcu probe ca să-i scoată <lin robia musulman[1. însă
totdeauna puterile apusului, fiind ele <le lţgia catolică şi nevrând ca lcgia orcntală
să se întărească scriră şi apărară pe turci. Insă Dumnezeu ne mai voind a cru\ia pc
impilatorul creştinismului în orcnte ajuta armelor creştine şi sfărâmata jugul turcesc
pe cari creştini mentali <le 4 secole al poartă. Această glorie creştină a<luserf1 în
sfârşit numai creştini greco-orentali adică, muscali, români, serba, muntenegreni.
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Românii întrecură cu ocaziunea aceasta pre toate natiunile cu vitejia lor. Ei o
mână de oameni făcură minuni la Plevna, Griviţa, Rahova, Nicopole şi Vidinu.
Am seriat în 18 februarie 1879. Constantin Copian, paroh Almaşului. Cine va
strica aceasta a mia adevărată arătare Istoria, se-I bată Dumnezeu şi pe următorii
lui".
.
Acelaşi moment istoric este redat şi în Matricola mortilor din anii 180 I 1816, din care, pentru frumusetea limbii, redăm câteva mici spicuiri: ,,După cc
simţi împăratul ruşilor că puterea oamenilor e mai eroică de cum o indicau unii şi
alţii şi după ce perdu la Plevna I O.OOO mii de combatanti, strigă Carole vină că nu
e bine. Atunci Domnul Românilor Carol pleca cu tânăra sa Armată Romf111ă şi
peste trei zile după ciemarea sa puse stindardu Românesc pe puternica Gri, i\a ...
şi aşa cetăţile de-a lungul Dunării: Vidinul, Nicapole, Rahova, Pkvna, toate
Românii le învinseră ... ".
Se cuvine să ar11intim şi numele preoţilor şi învătătorul din Almaş, men\ionatc
în diferite registre. J In ordine cronologică numele preotilor, pfmă la începutul
secolului nostru, este următorul: VasileDrusc ( 1800-1816); Ioan Albesc (Fcicr)
(1800-1817); Maihai Albesc (1800- 1824); Lazăr Ilica ( 1813 - 1833); Iacov Barhora
(1817 - 1828); Teodor Albesc (1819 - 1833); Filip Filip Barbatei ( 1828 - 18.12):
Lazăr Buda (1828 - 1835); Ioan Feie (1833 - 1840); Petru Popovici ( 18.B - 18.15);
Constantin Copian (1835 - 1885); Novac Eftimie (1841 - 1843); Matei Vegh ( 184.1
- 1854); Gheorghe Cretu (1854 - 1902); Ioan Groza (1883 - 1885), devenit apoi
protopop la Hălmagiu; Dr. Ioan Groza.junior ( 1887 - 1888) devenit şi el protopop
al Hălmagiului; Cornel Lazăr (1888 - 1905); Alexandru Nica ( 1894 - 1932).
Desigur că odată amintite numele preo\ilor, se cuvin amintite şi numele
învătătorilor din Almaş. Acestea sunt: Nicolae Bodicianovi ( 1809) Ioan Gcrhan,
până în 1827; Simion Faur; Ioan Fehir, de la 1822; Ioan Bardiciu, mort la 1841:
Pavel Popovici, (1841); Gheorghe Popovici (1854) Pavel Serac ( 1854); Gheorghe
Popa ( 1859); Gheorghe Dârlea, a funcţionat între 1879- 1904; Cornel Novac ( 1884
- 1905).
O altă parohie care are asemenea inscripţii pc marginea unor căr\i bisericqti,
şi pe care o semnalăm în continuare, este Bonţq1i •
Astfel pe Mineiul lunii Februarie, tipărit la Pesta în anul 1804, se află mai
multe menţiuni". (Remarcăm faptul că în biblioteca parohiei se allă un număr de
27 de cărţi vechi bisericeşti).
Aceste mentiuni sunt următoarele: ,,Cftnd s-a prco\it Rista Teodoroviciu, în
luna lui August 1804"'.
,,Şi când s-au cetit adictălatia în luna lui Novcmbre în 12 anul 1807".
,,Scris-am Cristofer Coţoiu, capelan în Bonteşti ... luna lui februarie 1827".
Astfel de date mai cuprind şi alte cărti, purtând semnătura preoţilor parohi,
Aşa cum reiese din aceste însemnări şi din alte registre până la începutul secolului
nostru au păstorit în acestă parohie următorii preoţi: Teodorovici ( 18()4 - 1827);
Cristofer Cotoiu, .......... ( 1827); Cristofcr Cotoiu, paroh ( 1827 - 1829); Ion
Miculescu ( 1829 - 1853) Petru Bogdan ( 185.1): Nistor Ivan ( 1853 - 1854); Petru
Bogdan ( 1854 - 1855);
Vasile Suiu, administrator ( 1855); Ivantie Fcier ( 1855 - 1827); George Crc\u
( 1827 - 1873); Ioan Muntean, administrator ( 1873); lv,fntic 1:cicr ( 1873 - 1875):
Petru Serbu ( 1875); Teodor Col(~ja ( 1875 - 189.1); Teodor Rada ( 1893 - 1908).
Dintreînvăţătorii amintiţi reţinem numele: Nicolae Paulcscu ( l8J.t - 1842):
Arama Ignat ( 1842 - 1869); Teodor i:eier ( 1869 - 1870); Paul Scrh ( 1870 - 18841:
George Grozav ( 1884 - 1887): Iulian Drăgoiu ( 1887); George Grozav ( 1887 - 1897)
şi Moţogan ( 1897 - 1900).
1
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Urmând şirul parohiilor unde se găsesc astfel de obiecte cu însemnări
importante (pe ele}, amintim parohia Ruteni, fost centru protopcsc 7 • Astfel redftm
însemnarea făcută de preotul Bucatoş Teodor ( 1823 - 1892), pc Mineiul. luni iunie.
unde spune: ,.Memoriam cternam. Eu Teodor Bucatoş m-am născut în anul 1805
Aprilie 23 şi m-am sfintit de preot în anul 1825 Martie 25 prin Domnul Episcop
Iosif de Putnic. Scris-am în anul 1881 Decembrie 5, în vârsta anilor 76. care a
preoţit 56 ani. spre aducere aminte urmfttorilor. Teodor Bucatoş ... şi asesor
consistorial )831 " .. Iar pc o Biblie, acelaşi Teodor Bucatoş face următoarea
însemnare: ,Jn anul 1859 - 1860 toată iarna au fost noiştc şi primăvara apoi în 24
aprilie au nins foarte tare ba şi frig au fost cum au trebuit să încăl1cască soba. apoi
în 24 aprilie noaptea au îngelat, în 25 aprilc s-au întors spre bine foarte bunft
vreme au linul, după dtt va vreme rea, poamele nu s-au stricat""'.
Numele p-reolilor rnnsemnhati în acte, începând cu anul 1800. din Ruteni
este următorul: fovici Ioan ( 1800 - 1810); Popovici Ioan ( 1800 - 1810) Bucato:;;
Ştefan ( 1800 - 1823 ). Acesta este primul grup de trei preoţi pentru cele trei parohii
existente atunci; al doilea grup de trei preoţi este următorul: Popov ici Ştefan ( 181 O
- 1833); Ruja Nicolae ( 1810- 1833) şi Bucatoş Teodor( 1823 - 1893). Al trei Ic grup
de trei prcoti este următorul: Suciu Mihai ( 1836 - 1889); Gurban Ioan ( 1841 1898) şi Goleja Teodor ( 1893 - 1900). Al patrulea grup de preoti pentru cele trei
parohii este următorul: Rodea Iuliu, Ioan Cosma şui Roxin Florian.
Se cuvin aminti\i şi învătători din Buteni, care începând cu anul. 1800. sunt
următorii: Iovici Iov, fiul preotului cu acelaşi nume ( 1800 - 1856); Bica Ioan ( 1856
- 1865); Bridean Ioan ( 1865 - 1870); Coloja Teodor ( 1870 - 1872); Curta Dimitrie
( 1872 - 1873); Popov ici Gheorghe ( 1873 - 1893); Neam\ Ioan ( 1894 - 1895); Suciu
Ioan ( 1895 - 1902); Creţ Corneliu ( 1874 - 1880) Tica petru( 1880 - 1881 ); Ilica Ioan
( 1881 - 1890); Lucaci Ioan ( 1890 - 1893); lgnuţa Crăciun ( 1893 - 1894); Paul Ioan
( 1894 - 1895); Perva Petru ( 1895 - 1913); Câmpian Berta ( 1880 - 1883); Popovici
Maria ( 1883 - 1890); Popa Constanţa ( 1890 - 1897); Muntean Aurora ( 1897 - 1898 );
Munteanu Constanta ( 1898 - 1919fl.
O altă parohie unde aflăm asemenea inscripţii importante <lin sec. XVIII şi
XIX este Baia 1". Astfel, pe două şfeşnice din lemn de tei aşezate pe Sf. Prestol <lin
biserica ortodoxă romftnă din Baia este consemnat anul 1770, iar pe icoanele mari
pictate pe lemn de tei aşezate pe iconestasul bisericii. una reprezentftnd pe
Mântuitorul iar alta pe Maica Domnului, este făcută următoarea însemnare:"Accstc
sfinte icoane lea dat de pomană la biserica Băii părintele Popa Eftimie paroh în
Juliţa, Anul 1818".
Cărti vechi care conţin însemnări pc ele. existente în biblioteca parohiei.
amintim: .. Sffinta şi Dumnezeiasca a lui Isus Hristos Evanghelic tipărilft în Sffmta
Mitropolie a Blajului 1765", care este a bisericii ortodoxe din Baia care are
următoarea inscriptie: ,.Această evanghelic este a lui Ociuţe Gheorghe Diacu din
Măgura Ociuţii, cumpăratft cu hani buni cu şasprezece forinţi şi cine s-o întftmplă
să o fure să fie afurisit de trii sute de părinţi sfinţi dl. la Nichiia. Mărturie Ontă
Teodor de la Julita, Avram Mihuţă şi Todcr Ionescu, di am dat-o la Biserică Băii
an 1770''.
Pc cartea Chiriacodromion, tipărită în Bălgrad (Alba Iulia) în anul 1699. se
află următoarea însemnare: ,.Această carte iastc a sfintei Biserici a Rftsăritului a
Marelui Mucenic Gheorghe din Domnescul sat Baia. Scris-am prin minL'. robul lui
Dumnezeu Mihail Cojai. fostul învătător la an 1844 spre vecinică pomenire. Scrisam c.u mfmă de ţărană şi panft de gftină mfma ,a putrc1i iar scrisoarea în , cei \ a
trăi. fn cinci Ianuarie".
Tot pc aceiaşi filă mai jos am1m scris: .. Mâna celui din sus care scris:1 adc, :irat
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va şi putrezi după cum zisă, însă nµmelc lui, dimpreună cu ce zisă în mai jos
sub scrisoarea lui-tot batjocorit va fi. In 21 februarie 1854. Popescu, învăţător în
Baia" 11 •
Dintre preoţii care au păstorit această parohie amintim numele următorilor,
consemnate în acte: Atanasie Popovici-Popescu, ( 1835-1841 ); Gheorghe Popovici
(1841-1842); GheorgheTămaş ( 1842-1869); Partene Turcu (1869-1870); Andrei
Vătian (1870-1914). La îndemnul şi cu ajutorul celui amintit la urmă s-a construit
în anul 1898 biserica ortodoxă din Baia.
Se cuvin amintite şi numele învăţătorilor care au funcţionat la Şcoala primară
confesională ortodoxă română din comuna Baia, începând cu anul 1841 când sunt
consemnaţi în acte, până la desfiintarea acesteia în anul 1908 şi înlocuirea ei cu o
şcoală primară de stat. Numele acestora este următorul: lanăş Diacovits ( 1841 );
Mihail Cojai ( 1844-1848); Gheorghe Cionca ( 1848-1845); Ioan Popov ici Popescu,
fiul fostului preot, Atanasie Popovici Popescu ( 1845-1860); Sinesie Cociuba ( 18601862); Iosif Bogdan ( 1862-1864); Ignat Bugarin ( 1864-1870); Andrei Yătian - preot
şi învăţător (1870-1908); Ioan Cotoară, născut în comuna Nereu,jud. Timiş, (şi) a
funcţionat la această şcoală în anul 1908-1909, când datorită legii lui Apponyi,
care urcase salariile învăţătoreşti cât şi din cauza răspândirii uniaţiei, credincioşii
ortodocşi, fiind puţini, nu au mai putut susţine şcoala; fapt pentru care ca s-a
desfiinţat, locul luându-lşcoala primară de stat. 12
"
O altă parohie pe care o menţionăm în cele ce urmează, este Camna. 1.i ln
biblioteca parohiei pe cele şase cărţi vechi, găsim adnotării cu valoare istorică. i-1
Astfel pe un „Antologhion" tipărit la Râmnic în anul 1745, pe fila nr. 754, găsim
următoarea inscripţie: ,,Petru Ginga a venit învăţător în anul Domnului 1877. Spre
eternă memorie, Camna 25/12-1877. Petru Ginga învăţător gr. ort. în Tauţ am
servitu din anul 1862 pânăîn anul 1875". O altă inscripţie tot pe aceeaşi carte este
din anul 1777, având următorul cuprins: ,,Să se ştie că eu Popa Ioan, las cărţile tati
meu şi aşa le las la nepotul meu, să le folosească după slujba lor rânduită Popa
Gheorghe, pentru doi boi şi 90 florinţi, să aibă a mă pomeni. Scris-am eu în Tauţ,
Popa Ioan, anul 1777, decembrie în 4 zile".
Pe o Sf. ,,Evanghelie", tipărită la Sibiu în anul 1844 de către episcopul Ioan
Moga, găsim următoarea inscripţie: .,Această Sf. Evanghelie am cumpărat prin
ajutorul umilitei servitoare lui Dumnezeu, Catiţa Popa, locuitoare în Cam na la 24
decembrie 1866, spre cuvenită suvenire". Tot pe ea este menţionat: ,,Vasile Borza
hirotonit la 1878 februarie 25 şi introdus de preot în această sfântă biserică la ziua
sfintei Florii, adecă când Domnul a intrat cu pompă în Ierusalim şi a fost primit cu
bucurie mare de toate popoarele, iar la a treia zi acelea au strigat: răstigneşte-l,
restigneşte-1 pe El, aceasta e şi a mea soarta aici pe pământ în comuna aceasta··.
Pe un Apostol tipărit în anul 1851 la Sibiu este scris: ,,Spre eternă memorie
mă subscriu şi eu cu numele Andrei Lazarovici din Dellova cercul Panciovei, co.
Toronţal". Puţin mai jos este o altă adnotare: ,,Petru Costea, învăţător în 1896".
,,Antoniu Nica candidat de învăţător 1882".
Pe un Ceaslov tipărit la Sibiu în anul 1859, la pagina 137 se află adnotat:,,Eu''
Nicolae Popovici din satul Inand m-am diaconit în luna iulie în 18 zile 1820 în
duminica Sf. Părinti ... de Iosif Putnie arhiereu, şi m-am preoti în luna septembrie
24 anu 1820 ziua vineri la 8ceasuri". La pagina 378 a aceleaşi cărţi este scris:,.Acest
Octoih este a lui Pop Iosif din Camna cleric în cursul al doil"ea, 1847". Dintre
numele preoţilor care au slujit în Cam na amintim următorii: Constantin Teodorescu
( 1825-1866); Mihail Rusu ( 1866-1877), Vasile Borza ( 1878-1930). Iar dintre
învăţători amintim: Iosif Albiei, Petru Dinga, Teodor Goloja, Petru Cristea, Ilie
Cuedan, Petru Pintea, Pavel Boţoc, Ioan Brânda, Petru Moţocan, Andrei Lazarov. 1'
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În parohia Crm:na, multe din cele 20 de cărţi vechi ale bibliotecii parohiale.
au însemnate pe ele date cu privire la persoane care au activat acolo sau nume de
credincioşi donatori. ic, Astfel pe Mineiul lunii Septembrie, tipărit la Buda în anul
1804 se află următoarea însemnare: ,,Scris-am au popa Lazăr Grigorovici, în
decembrie în 8 zile 1806 când am primit mineiu cu pomană". Pe o altă carte,
„Straşnic", tipărit la Blaj în 1773 este o menţiune din data de 3 martie 1788", în
care se spune că această carte a fost cumpărată de credincioşii satului. Semnează
Dure Petru, Preotul Laurenţiu Hălmăgean consemnează achiziţionarea unui
„Molitfelnic" în data de 31 iulie 1850 „în zilele Prea Sinţitului Domn Gherasim
Raf'. Pe un Minei din luna Mai tipărit la Buda în anul 1804, donaţă în anul 1807
de credinciosul Tipei Teodor bisericii parohiale, este consemnat .,In anul 1851 în
luna lui Iulie în 2 zile din Transilvania (Ardeal) din oraşul Braşov, ,,Gazeta
Transilvaniei au început a se purta şi pe limba Naţiei Române prin redactorul
Iacob Mureşan, Septembrie 26 an 1851. Scris-am eu Laurenţiu Hălmăgean, capelan
în Crocna··. O altă interesantă însemnare făcută pe Mineiul lunii Iulie (tot) de
Petru Hălmăgean, şi anume: ,,Spre eternă memorie am scris în I Oseptembrie anul
1869 fiindcă în I O septembrie 1869 s-a ridicat în hotarul Gurahonţ pentru martirul
naţiunii române Ioan Buteanu ucis perfidalminte în 1848. Croma, în 11 septembrie
1869, Petru Hălmăgean, preot". La 23 septembrie 1879, Pavel Sărac, consemneaLă:
,,După purtarea învingerii românilor prin Iancu, Eroul romftn anul 1848-49,
ridicarea Mit~opoliei Române în Sibiu, Spre eterna memorie am scris în anul vieţii
mele 60 şi a serviciului meu 35. Septembrie 23 1877. Pavel Sărac, docente".
Pe un Liturghier tipărit la Sibiu în 1814 este consemnată epiden1ia de holeră
care a secerat multe vieţi omeneşti: ,.Se notifică spre aducere aminte In anul 187:~
s-a iscat morbul epidemic Colera în împărăţia Austriei şi era lăţită peste toată ţiara
întru aşa grad căci în părţile de către apus pe la Tisa au mai răl)las comune pustii
de oameni, iară în părţile noastre în toate comunele a domnit. In comuna noastră
a reposat 68 oameni, întru care a răposat şi fiul meu Petru fost capelan la mine şi
notariul comunei din loc. Scris în Camna, I ianuarie 1879 Ioan Hălmăgean preot
în Crocna. 17
Se cuvin amintite şi numele preotilor şi învăţătorilor care au activat în Croma
până la începutul secolului nostru. Precizăm faptul că până în anul 1846 parohia
Crocna de astăzi a fost împărţită în două parohii: Crocna de Sus şi Croma de Jos.
având fiecare preotul, biserica şi şcoala ei.
In parohia Crocna de Jos au funcţionat următorii preoţi: Adam Popa ( 17781810); Pavel Pppovici ( 1810-1820); Militon Hălmăgean ( 1820-1830); George Mera
( 1830-1860). In Crocna de Sus au funcţionat următorii preoţi: Petru Sărac ( 17801820); Teodor Sărac ( 1820-1847); Ioan Sărac ( 1847-1865). După moartea preotului
George Mera din Crocna de Jos, parohiile se contopesc, formând o singură parohie
la care au funcţionat apoi următorii preoţi: Ioan Hălmăgean ( 1864-1878): Ioan
Muntean, a funcţionat numai ca administrator în 1878-1880 după care parohia
este ocupată de către preotul Teodor Bodea, ( 1880-1922). 18
O altă parohie la care consemnăm asemenea consemnări cu caracter istoric,
este Curticiul. 19 Astfel pe crucea de marmoră roşie care se află îm afara bisericii
pe partea dreaptă a altarului se află următoarea inscripţie: ,,Aici zac şase fii a ...
protoprezbiterul Chişineului George Dan paroh fiind în Curtici în anul 1845 în 16
mai l-am pus în pământ. Preotul George Dan fiind de 28 ani".
La sfârşitu! unui Minei tipărit în anul 1804, se află notat de către învăţătorul
George David: ,,In 15 Mai au răpost George Dan preot, în 16 s-au îngropat în
criptă în anul 1845. Spre aducere aminte am scris eu în 28 iunie 1845 George
David, învăţător.
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La începutul, unui Octoih al „cucernicului între preoti Popa MihI1i
Athanasie ... tipărit la anul de la Hristos 1708", se găseşte următoarea notă: ,Jn
anul 1834 s-au ivit Unetia ÎR varmegia Aradului''. (ar la sfârşitul Mineiului pc luna
februarie, tipărit la Buda în anul 1805, se află urf!1ătoarea inscripţie: ,.Scris-am cu
Ioan Popovici parohul Curticiului în anul 1808". In Mineiul lunii August tipftrit tot
în anul 1804 se găseşte aceas~ă notă: ,,Spre aducere aminte am scris cu Ioan Farcaş.
absolvent preparand 1857". Invăţătorul Vasiliu Miron consemnează dona\ia unui
Octoih", tipărit la Sibiu în anul 1861, de către credinciosul Ioan Ursu. pt: scama
sfintei biserici. Această consemnare poartă data de 6 martie 1879. Acelaşi înv:1\ător
consemnează pe un alt Minei faptul că .,la I ianuarie 190 I a început a ning1: şi a
îngheta şi au ţinut în continuu neaua şi gerul două luni ... ". Mai consemn:1111 şi
inscripţia de pe crucea aflată în faţa bisericii: ,. 1900 Crucea acesta! s-a ridicat pe
spesele proprii ale credincioşilor sfintei noastre biserici gr. or. rom. din Curtici,
Vasile Bulboacă (Piţigău) şi soţia sa Teodosia, întru pomenirea sunetcltir lor şi ale
părinti!or". co
Incepând cu 7 aprilie 1808, consemnăm şi numele preotilor care au slujit în
parohia Curtici, pe o perioadă de I 00 de ani. Astfel, primul consemnat în act1: este
preotul George Mladinovici (apoi Mladin) care a slujit între 1808, aprilie 7 şi
1815; George Popovici ( 1808 aprilie 7 şi 1827, februarie I O); Ilic Ispravnic ( 18111821); Gavril Julaniu (apoi Julean, a fost capelan între anii l819-182J); Ştefan
Teodorovici ( 1823-1829); Gligor Mladin ( 1824-1870); Gavril Julcan ( 1824-1826):
George Dan (1826-1834 şi 1842-1845); Pavel Ciobris ( 1829-18.15 ); Nicolae Puliei
( 1835-1836); Petru Georgevici ( 1836-1846); Iacob Dimitrie ( 1846 şi 1848-1849);
Vasilie~Herman ( 1846-1848); Moise Bocşian ( 1849 aprilie 28-1889,
octombrie 2. Incepând cu anul 1866 ianuarie 20 se intitulează .,paroh şi asscsor
consisterial", iar cu data de 2 octombrie 1889 devine protopop al Aradului); Moise
Mladin ( 1852-1889); Grigorie Mladin ( 1889-1908); Teodor Pinteru ( 1890-1897);
Procopiu Givulescu (1898-1903);
Dintre învăţători amintim numele: George Ispravnic (în anul 1855); Nicolae
Bota (în anul 1867), Florian Ciora ( 1874-1907), Vasile Miron ( 1879-190 I); Mihai
Dragoş (1901-1919f 1•
Remarcăm bucuria şi de a avea un episcop român la Arad în anul 1829.
manifestată în scris de către preotul din Dieci. c, Simion Tomu\a. hirotonit ca preot
în 2 septembrie 1823 de către episcopul Iosif de Putnjc, administratorul eparhiei.
care consemnează într-un Liturghier următoarele:" ln anul 1829, în zece zile a
lunei octombrie, după mai multe cereri ale romfmilor, s-a milostivit împăratul
Francisc I şi bine a voit a rândui pe Prea Sfinţia Sa Domnul Nestor Ioanovici
Eparhiei Aradului, episop desăvârşit, unde şi eu ca deputat am fost de fată în
Arad, în luna şi ziua mai sus pusă". Tot aici mai conscmneaz:1: ,.Dccfit a locui în
pământul celor străini, mai bine este a muri între cei blfmzi. Dicci, la IJ august
1844, Tomuţa"c· Constatăm faptul că a fost un român şi un inteligent).
Dintre preotii care au slujit în Dieci amintim numele lui Toader I ,ucoicsc.
care apare semnat în matricolele bisericii începând cu anul 171)2 p,înă în anul
1812. Alţi preoţi sunt următorii: Gehorghc Gaica ( 1800-1815); Petru Ratiu ( + 1831 );
Gheorghe Bârzan (18l5.182J); Simion Tomuţa ( l82J-1857); Nicolae Avramut
( 1837-1847); Andrei Tipeiu ( 1848-1877); Petru Bisorca (capelan): Ghcorgh1: Lupşa
( 1878-1920).
Numele învăţătorilor din parohia Dieci este marc. Înccpf1nd cu anul 1841 şi
până la începutul secolului nostru amintim numele următorilor: Ioan Gaica ( 18411846); Petru Galea, fiul (serveşte ca învăţător în anul şcolar l847 l4X. În anul 1848
ia parte, cu mai mulţi oameni din comună la n:voluţia lui AHa111 lanrn. de unde
1
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întorcându-se se preoţeşte şi moare în anul 1866); Teodor Mapadin; David Tuca.
( 1850); Simion Micula ( 1852-1853 ); Ignatie Stoia, Antonie Serb, Petru Rău. Ioan
Oachi~. Iosif Oachi~. Teodor Bodea, Petru Rău, Ignatie Bugariu, Vasile Suciu,
Petru Sevici ( 1895-1899), Traian Vesa ( 1899-1900). "~
O interesantă însemnare din anul 1719. este făcută pc un Catavasier tipfirit
la Târgovi~te în anul 1714, de către preotul Adam, carte aparţinând bibliotecii
parohiale din Honţişor."" Redăm ceea ce se poate descifra din inscripţie:" ... o au
luat. .. pentru sufletul muierii Anu~e şi o au dat în mâna lui Popa Adam din .... sfi
fie urica~ ~i lui ~i pruncilor lui ~i cine o luoa să fie afurisit de i şi de Ia pruncii lui.
Scris-am au popa Adam 1719".
Pc un Octoih tipărit la Blaj în anul. 1780, găsim următoarea inscripţie:
,.Această sfântă carte anume Octoih. iaste a preotului Florea Miera. paroh în
Honţi~or. În 30 noiembrie 1831. Rista Perva, învăţător în Gurahon(.
Pe o Cazanie tipărită în Bucure~ti în anul 1768, aflăm următoarea inscripţie:
„Aceastft sfântă carte s-au cumpărat de feciorii lui losan Pfttru din Hon\ drept 16
florinţi ~i o dat de pomană la biserica de Honţ până a trăi popa lană~ să-i fie
stăpân. Nimeni să nu îndrăznească au vinde s-au a o pune zălog. au a o fura. Unul
ca acicla să fie afurisit de 318 sfinti părintâi de la Nikie. Scris-am cu Porfiric
Bădicianu, învăţător în Honţi~<)J", în luna lui Ianuarie în 14 zile anul 1821''. Am
redat acest text pentru că el cuprinde numele unui învăţător, care nu apare în ~irul
celor cuprin~i în actele parohiei.
Pe un Molitfelnic tipărit la Bucure~ti în anul 1741 aflat în biblioteca parohială
aflăm următoarea inscripţie: ,.Eu Ioan Opri~ am primit diaconie, februar 11, preoţie
septembrie 14, tot în anul 1773 de la episcop Pahomie .. " Iar pe o Evanghelic
tipărită la Alaj în anul 1765, se specifică: .. Această sfântă evanghelie o au cumpărat
Luca Mihai pomană la biserica în Honţi~or să fie în veci. Nime să nu aibă treabă
a lua-o de la biserica Honţişorului. Scrisă 1788 Gavrilo, protopop în Buteni''."''
Redăm în continuare numele preoţilor care începând cu anul 1799 ~i până
la începutul secolului nostru, am slujit în Honţi~or. Aceştia sunt următorii:
Constantin Rubenovici ( 1799-1800); Petru Ardelean ( 180 I-ianuarie, pftnă în
noiembrie acela~ an); Florea Miera ( 1802-1832); Spiridon Bodea ( 1833-1847);
Toader Feir (ianuarie 1848-mai 1848); Ioan Nistor ( 1849-1852); Petru Galea ( 18551859); Vasile Suciu ( 1859-1860); Ioan Nistor ( 1860-1866); Ioan Mera ( 1866-1911 ).
Învăţătorii care au activat în ~coala din Honţişor până la începutul secolului
nostru sunt urmfttorii: Petru Costea ( 1874-1876, din acest an numele lor este
consemnat în registrele parohiei); Teodor Mera ( 1876-1879); Mihail Şoica ( 18791899); Pavel Hărdu\iu ( 1900-1903 ). "7
O altă parohie de care ne ocupăm este Gurahonţ. ~s Aici consemnăm existenta
unei căqi de strană pe care preotul martir Simion Grozav a însemnat câteva date
din via\a lui. Această carte se nume~te Strajnic pe care este scris: .. Această cane
ieste a sfintei biserici din Gurahon\. Dat în scris în 24 martie 1839". Acest preot
continu:1 mai departe: .. Născut sunt în anul 180 I; m-am căsătorit la anul 1820 tot
în anul acela m-am ~i sfinţit preot în zilele 8 iunie.diacon ~i preot în 29 iulie 1820
în Arad de la Episcopul Iosif Putnic. Capelan în Seca~ 2 ani când am intrai în
parohia Gura Honţului în anul 1822. Soţia mea preoteasa Todora au răposai în
luna Noiembrie în 28. S-au îngropat în 30 -lca lunii acc~tii 1824. Semnează Simion
Gro1av. preot Gura Hon\." Remarcăm faptul că acest preot a slujit biserica din
Gurahont de la data de 27 martie 1822 fără întrerupere 26 de ani, pânft la moartea
sa martirică din 20 octombrie 1848. cftnd a p[trăsit această lume la vârsta de 47 de
ani.

Pentru fapllll

că

a citit în bisericii cfttc,·a scrisori ale lui Avram Iancu. a fost
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condamnat la moarte. Împreun:1 L'll 30 de oameni din localitate la data de IX
octombrie 184X. a fost luat şi dus la lm,[1~el şi aruncat în temniţă. A doua ii a fost
interogat şi condamnat. Preotul Constantin Copian din Almaş. conscmneaz:1: .. La
~ase ceasuri a doua 1.i diminca\a îmi şi dctcr:1 poruncă. ca pre mai susnumitul
preot Simion Grozav să-l g[1tcz de moarte şi aşa l-am isr,ovedit şi cuminecat rn
Sfintele Taine şi l-am petrecut până la locul pcrzării. cctindu-i îngrop:1ciunca
preotilor; după cc am ajuns la locul hotăr:11 r,rin ştreang în spfmwrători i-au scrus
viaţa ... Raprn1ul poartă data de 4 ianuarie IX.51 şi este semnal de preotul din Alma~.
Constantin Copian. Remarcăm şi 1.iua de 20 septembrie IX69. dnd în prczcn\a lui
Avram Iancu, au fost reînhumate în cimitirul din Gurahon\ osemintele tribunului
loan-Hutcanu. prefectul Zărandului. ,.,
Se cuvin amintite şi numele preo\ilor şi învăţătorilor din Gurahon\ aşa cum
sunt ele menţionate în diferite registre r,arohialc.
Astfel amintim numele urm:1torilor prco\i care au slujit biserica parohial:1
din anul 1800 şi până la începutul secolului nostru; acestea fiind: Rista Popovici
( IX()()-1817): Florea Micra ( 18l7-IXl9): Nicolae Onaga ( IXIY-1921 ): Simion Grozav
( 1822-1848); Nicolae Avr:1mut ( 1849-18.5.5): Vasile Suciu ( IX.53-1862 ); Ioan Nistor
( 1863-1864); Petru Bogdan ( 186-l) Ioan Mera ( IX6.5-1866): Ioan Nistor( 1867-1871 ):
Ioan Mera ( 1871-1911).
Numele învăţătorilor din Gurahonţ r,rc1.cnte în registrele parohiale sunt
următoarele: Ristea Perva ( IX3I ): Nicolae Popm ici ( IX36): Nicolae Paulescu
( 1838), Ştefan Feher ( 1873), Vasile Ghcrman ( IX90-190.5). "'
O altă parohie unde rcmardun inscripţii cu caracter istoric. pe diferite obiecte
bisericeşti şi numele preoţilor şi învăţătorilor aflate în registrele parohiale, este
Galşa. 11

Cca mai veche inscripţie este re uşa diaconească din r,artea de miază-noapte.
unde se poate vedea anul 1749. Icoanele pra1:nicarc poartă date între 1769-1771.
Pc icoana ,,Încoronarea Maicii Domnului'" este scris „Ale l~1lc <.!intru ale Tale, Tic
aducem de toate şi pentru toate. S-a pictat în anul 1770, s-a renovat în anul 1910 cu
spesele Amaliei Grofsorean.
Pe o tipăritură din 1898 cu prin/find rânduiala Prnscopmidici este consemnat:
,.Donată aceasţă rânduială sfintei biserici din Galşa prin Dl. I. Rusu Şirianu, publicist în Arad. lnrămată prin credincio~ul George Df1rle, dnt:1reţul. ln acest timp
preo\ii: Ilie Arsici şi Traian Terebenţi. ln acest timp învăţători: Iulie Grof\;orean şi
Teodor Cherechean. Galşa la 7/19 Martie 1900".
Pe o altă icoană a Maicii Domnului este înscris anul 1790, iar pe un clopot
al bisericii este consemnat: ,.Din mila lui Dumne1.cu s-a făcut acest clopot la Biserica
Galşii ffin cheltuiala bisericii în anul 1794".
In cele ce unnează amintim şi câteva însemnări din cărtilc de cult ale parohiei
Galşa. Astfel pe un Evhologhiu, tipărit la Sibiu în annul 1833, anăm următoarea
inscriptie: ,,Spre aducere aminte am însemnat. că în anul 1866 în 11 mai spre 12
mergând, au brumat viile în toată po<lgoria începând de la Gal şa ... cum din novele
s-au cetit. Pe unele locuri grâul, cucuruzul şi alte semănături, aşa încât pretul
bucatelor de la .5 fl. în timp de 10 zile s-a urcat la 19 n. v.a., ha pe multe locuri
grâul s-a cosit fiindcă a înghetatu şi s-a uscatu, şa de marc frig a fost, că prin vale
au înghetat apa".
Pe pagina 151 găsim o altă inscriptie se consemnează faptul că şi anul precedent 186.5 a fost destul de rău pentru locuitori, datorită faptului că în zilele de
19,20 şi 21 aprilie a brumat, încât cultura viilor a fost a fost periclitată. Aceast:1
ştire este consemnată de preotul Constantin Popescu. Pe pagina nr. 238 a acelea~i
cărţi este consemnat următoarele: .,Pre mine preotul din Comlăuş, m-au denumit
192
https://biblioteca-digitala.ro

Episcopul Procopie Ivacicovici <le Assesor Consistorial în Arau, 1867 în 6 apriliu.
Semnează Popa Costa Popovici, paroh şi Assesor Consistorial".
Acelaş preot, la pagina 307 <lin aceeaşi carte mai face o însemnare

tot în
temperaturii în lunile <le primăvară, redând din ziarul
„Albina" un paragraf în care se amintesc anii în care au existat aceste modificări
bruşte de temperatură.
Pe un Triod tipărit în anul 1761 la Râmnic se află următoarea însemnare:
,,În anul 1855 au fost Bunavestire în Vinerea Mare" semnează Ilie Nicolici, învăţător.
Tot în aceeaşi carte mai găsim şi această însemnare: ,.Spre aducere a minte, în
anul 1863 a fost foamete mare între oameni şi între dobitoace".
Pe un Minei a lunii Martie tipărit în anul 1804, învătf1torul George Păcuraru
consemnează în 26 februarie 1865 faptul că această carte aparţine bisericii din
Galşa, amintind şi anul naşterii lui, 20 iunie 1803. 1c
,
Amintim şi numele de preoţi care au servit la biserica <lin parohia Galşa. ln
afară de preoţii Nicola, Marian şi Gheorghe, amintiţj în anul 1746, din registrele şi
hârtiile oficiale ale parohiei se cunosc următoarele nume <le preoţi: Petru Petrovici
( 1778-1780); Teodor Petrovici ( 1778-1813); T. Petrovici ( 1778-1797); Gavrilă
Drăghici ( 1784-1802); Ioan Drăghici ( 1793-1805); Teodor Popovici ( 1813-1848);
protopop Gheorghe Chirilovici ( 1813-1834 ); Ioan Alicuci ( 1834); Nicolae Abrudan
( 1816-1830); George Precup ( 1819-1864 ); Nicolae Alicuci ( 1842-1893); Constantin
Popov ici ( 1855-1864 ); Ilic Arsici ( 1853-190 I); Ignatic Şerb ( 1852-1896).
Deoarece biserica între anii 1834-1848 a fost preluată de greco-catolici,
amintim şi numele preoţilor greco-catolici care au slujit aici: George Raţ, Ioan
Nagy, Samuel Grama ( 1837-1856), Teodor Aron, Paul Szadi, Mihai Ciordaş, Ioan
Moga, Adalbert Pitucu, Vasiliu Bistranu.
Dintre învăţători amintim numele lui George Păcurariu ( 1825), Nicolae
Sălăgean ( 1834 ), Gligor Cure ( 1840), Teodor Rubinescu ( 1840), T. Popescu ( 1850),
T. Nicolici (1853-1883), Ioan Cigărigă (1895~1896), luliu Grofşoreanu (18831929).11
O altă parohie pe care o amintim este Secaş, cu filia Iacobini. ,-l Fii ia Iacobini
până în anul 1965 a constituit parohie separată şi a purtat numele de Zoldiş. Aici
se găsesc un număr de 31 de cărţi vechi de cult. Pe unele sunt diferite însemnări
ale învăţătorilor şi preoţilor din localitate. 1 ' Astfel pe un Octoih tipărit la Pesta în
1826 sunt mai multe însemnări. Prima din 15 mai 1839 prin care se arată că această
carte apaqine Mănăstirii Hodoş Bodrog. A doua însemnare este făcută de preotul
Petru Galea din Honţişor în data de 13 iulie 1858, specificând t-oto<lată: ,,Subscrisul.
am primit sfinţirea întru diacon de la Înalt Prea Sfinţitului Domn Episcop Gherasim
Raţ în anul 1850 iunie în 20-lea, iară de prin hirotonia am <lobândit de la însuşi
Excelenţa sa Iosif Raiacici, drept credinciosul Patriarh Arhiepiscop şi Mitropolit
din Carloviţ în anul 1851 iară iunie 20-lea".
Această carte a fost cumpărată şi Jăruită la biserica din Zeldiş (Iacobini) de
către preotul Iov Vesa în anul 1859, 4 martie. De asemenea se mai află o altă
însemnare a învăţătorului George Popovici din anul 1879, 25 noiembrie, unde
spune: ,,Scris-am eu George Popovici fostul învăţător în Almaş 25 de ani într-un
loc şi prin vrerea mea m-am mutat în comuna Zeldiş în 6 septembrie 1879. Slujesc
la biserică cu <li. preot Iov Vesa în cea mai bună armonie suntem".
Pc o sfântă Evanghelie tipărită în Bucureşti sec. XVIII este consemnat:
„Această sfântă Evanghelie este a sfintei biserici a satului Zeldiş şi este legată a
tria oară cu milostivirea oamenilor. Şi aceasta să nu să vândă de la sf. biserica
Zeldişului nici <le cum. Iară cine o va vinde de la biserică acela este hulitor al sf.
biserici şi este vinovat judecăţii lui Dumnezeu, Aceluia Care a zi: casa Tatălui
legătură cu scăderea bruscă a
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Meu casă de rugăciune se va chema, iară voi o faceti peşteră tâlharilor. La anul
1830 în luna iunie. Această sfântă carte o a luat Babuta Vasile pentru sufletul lui şi
pentru a părinţilor şi o au dat pomană să le fie, şi o a dat la mână preotilor. .. "
·
Aşa cum sunt însemnate în matricolele parohiei, numele preotilor
liturghisitori în Zeldiş (Iacobini) este următorul: Adam Albescu (1821), Petru
Ardelean; Sofronie Albescu, Teodor Albescu ( 1825); Ivantie Popov ici şi lov Vesa
(1834); Teodor Feier (1835); Traian Mager (1887-1907 când devine protopop la
Buteni).
Se cuvin amintiţi şi învăţătorii aşa cum sunt cunoscuti în actele parohiei.
Aceştia sunt: Simeon Stetovici (+ 1853 în vârstă de 70 ani), Teodor Feier ( 18581863), N. Scorţariu (1863-1875), Petru Popoivici (1878-1888), Gheorghe Frugia
(1881-1882), revine Petru Popov ici până în anul 1905 ..1 6
O altă parohie·17 în care se află cărţi vechi de strană este Iercoşeni. Aici s-a
aflat şi Cazania Mitropolitului Varlaam al Moldovei din 1642 care a fost predată
Institutului Teologic din Arad,în anul 1903 de protopopul din Buteni. Tot o carete
veche este şi un „Ceaslovăt" tipărit la Bălgrad în 1785, la care sunt adăugate versuri
la sfârşitul cărţii.
De asemenea pe un „Strajnic" apărut la Blaj în anul 1783 găsim următoarea
„însemnare": Această sfântă carte anume stranie au cumpărat-o anume Stana Mihai
şi au datu la biserica !arcuşului să fie lui pomană şi sotului şi a tot neamului lor. Iar
cine o va vinde s-au o va fura să fie afurisit de trisuteşioptsprezece de părinţi sfinti
din Niceea care au făcut sfânta pravila ... anul 1784 .. ".
Pe un Minei este semnat învăţătorul Dimitrie Hui în anul 1860, iar pe un
Molitfelnic este scris anul 1897, an în care s-a donat bisericii această carte care a
aparţinut preotului Giulean . .1 8
Nume de preoţi amintim: Horga Danii I ( 1820-1863), Amfilochie Tiucram
(1863/64 şi 1876/1878); Simeon Giulanu (1865/69 şi 1878-1884); Georgiu Popescu
(1870-1873); Ioan Merla (1874/75); Leontim Belteki ( 1885/86); Alexandru Nica
(1887/81 şi 1896/97); Ioan Biro ( 1891/95 şi 1900/09); Ioan Popescu (1898-1899).
Dintre învăţători amintim şi numele lui Georgiu Şandor, care este amintit
în acte în anul 1883 ..1 9
O altă parohie în care semnalăm existenţa unor cărţi bisericeşti vechi, este
Măgulicea, actualmente filia a parohiei Lazuri. 40
~
Aici pe o Evanghelie tipărită la Sibiu în anul 1806 este notat: ,,In anul 1809
luna decembrie 3 zile. Scris-am eu Iuga Adam din Măgulicea ca să se ştie cum că
Sf. Evanghelie este la biserica Măgulicei, cu banii bisericii".
Pe un Triod este notat un pomelnic al familiei luga lovan. Se aminteşte
faptul că „Popa Ivan a murit în luna februarie 8 zile 1782". ,;Această carte este a
lui Iosif Sirca. Ivan Popovici ca preot 1778". De asemenea este amintit şi anul
,, 1794 luna octombrie 26 zile când au ars curtile domneşti".
Pe o altă carte tipărită la Râmqic în anul 1784 intitulată ;,Cuvântările Sfântului
Teodor Studitul" este consemnat: ,,In anul 1827 m-am preotit cu popa Iosif Sirca,
iulie", iar la pagina nr. 15 este notat: ,,1814 mai 10 zile. Să se ştie cum că această
carte am schimbat cu popa Ivan cu un Litughier şi un Catavasier" ..
Un eveniment deosebit din viata eparhiei este notat pe un Minei tipărit la
Blaj în anul 1838, şi anume: ,,în anul 1875 s-au început a se edifica Institutul
Teologic Preparandial din Arad şi apoi s-au deschis o colectă de benevole la oficiile
protopopeşti şi parohiale din dieceză. Şi aşa de bună voie eu ofer 5 fl. avans,
preotul Laurenţiu Iuga". Tot pe aceste Minee găsim semnăturile următorilor
învăţători din Măgulicea: Nicolae Turuc ( 1878/79), Petru Sirca ( 1873), Nicolae
Tulea (1876), George Lucaciu (1864), George Tomşa ( 1881/2), Zaharia Neamţiu ( 1893 ).
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Pe un Liturghier din 1887 este consemnat: ,,Şcoala noastră s-au edificat în
anul 1883 cu îndemnul preotului Laurenţiu Iuga şi cu ajlltor de 100 fl sau 200 cor.
Iuga Laurenţiu". Pe acelaş Liturghier mai este consemnat: ,,Spre suvenire însemn
aici cum că eu ca preot m-am sfinţit în anul 1876 prin episcopul Procopiu lvacicovici
în Arad, adică în ziua de Florii de dicaon iar în ziua de Paşti de prezbiter. Măgulicca
la I martie 1897, Laurenţiu luga".
Acelaş preot, Laurenţiu Iuga mai notează pe un Liturghier tipărit în anul
1887, următoarele: ,.Spre aducere aminte notez aici că eu m-am născut din părinţi
plugari Teodor şi Ana, în anul 1865 ianuarie 4 şi m-am căsătorit în anul 1884
septembrie 21. Semnează Laurenţiu Iuga preot".
Alte date importante consemnate pe cărţile de cult amintim următoarele:
sfinţirea bisericii în anul 1890 luna noiembrie ziua 11-23; în anul 1898 a fost şinicul
de grâu cu 12 şi 13 fl., fiind un an rău; cumpărarea în anul 1888 a unui Penticostar.
carte de cult importantă, prin donaţia întregii comune, fiecare dând după puterile
lui de la 1 fl. până la 1O fl. De asemenea şi numele unor învăţători: Petru Iuga,
Nicolae Balta, Nicolae Mager, Petru Sirca, ( 1872), George Tomşa ( 1882), Zaharia
Neam ţiu ( 1892/93); Arseniu Florea ( 1888-1890); Nicolae Turucu ( 1880), Valeriu
Vuşdea ( 1899/19()()), Amosiu Nicolae Tulea, învăţător în anul 1876/77. Toate aceste
nume sunt menţionate pe diferite cărţi de cult ale bisericii. 41
Numele preoţilor din Măgulicea, aşa cum apar ei în registrele parohiale
sunt următoarele: Iosif Sirca, preoţit în anul 1827 slujeşte în biserica din Măgulicea
până în anul 1844; Nicolae Sirca ( 1844-1862), Arsenie Leuca ( 1865-1867),
Laurenţiu Iuga 1867-1907).
Alţi învăţători consemnaţi în registrele parohiale sunt următorii: Petru Sirca,
N. Bucătoşiu, N. Sporea, George Tomşa, A. Florea, Moţ Atanasie, Nicolae
Magieru, Zaharie Neamţiu, Valeriu Vuşdea, George Petrişor. 12
Insemnări importante sunt făcute şi pe unele cărţi de slujbă din _parohia
Măderat.
Astfel pe un Triod cumpărat pentru biserică în anul 1888, la sfârşitul
cărţii, sunt consemnate numele de învăţători cunoscute precum şi anii înfiinţării
şcolilor din comună. Pe un Penticostar este amintit anul 1894 şi luna mai. când „sa început procesul „Memorandului" la Cluj. Acuzaţi fiind zece membri ai
comitetului naţional - s-a sfârşit la 15 mai 1894. Toţi membrii comitetului au fost
condamnaţi de la un an până la cinci ani".
Pe un Minei al lunii Februarie este consemnat faptul că: în comună în anul
1896 s-a înfiinţat a treia şcoală, iar pe Mineiul lunii Aprilie este consemnată ziua
de 23 decembrie 1885, când s-a sfinţit biserica în urma reparaţiilor făcute la ea.
De asemenea sunt consemnate în mai mulţi ani scăderi bruşte de temperatură,
mai ales primăvara, pricinuind pagube prin recoltele slabe. 44
Aşa cum am procedat şi cu celelalte parohii prezentate în acest mic studiu,
vom rememora numele slujitorilor altarului bisericii din Măderat. Astfel din
documente reiese numele următorilor: Pavel Popovici ( 1779-1788) Dimitrie
Simionovici ( 1780-1811 ); Ioan Popa ( 1786-1812); Gheorghe Popovici ( 1788-1830);
Ioan Popovici ( 1810-1820); Petru Popov ici (1814-1843); Mihai Suciu ( 1822-1861 );
Gheorghe Gabor ( 1841-1852); Ambrozie Monţia ( 1847-1877); Petru Ungureanu
(1843-1845); Constantin Popescu ( 1856-1876); Petru Borica ( 1870-1915); Ioan
Morariu (1877-1915).
Numele învăţătorilor consemnaţi în actele parohiale este destul de mare.
Astfel amintim următorii: Cristofer (Rista) Popov ici ( 1786-1795), Constantin
Popovici (1776-1799), Simion Dumitru (a funcţionat în trei rânduri, ultima dată
până în anul 1843), Mihai Constantinovici ( 1813-1815), Gheorghe Gabor (a
funcţionat în două rânduri, ultima dată până în anul 1841 ), Dumitru loanovici
43
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( 1836-18.18), Gheorghe Deacu (a funqionat în două rânduri, ultima dată până în
anul 1863). Teodor Bozi.an ( 1844-1847), Mihai Suciu ( 1848-1853), Gheorghe
Oancea ( 1864-1872). Gheorghe Bihăba~ ( 1872-1880), Ioan Morariu ( 1877-1882).
Ioan Ştefănescu ( 1880). Ioan Ionescu ( 1881-1884 ), Petru Yancu ( 1884-1925 ), Pavel
Suiartău ( 1896-1930). Iulia Pla~a ( 1882-1884), Maria Demian ( 1884 ), Maria Codrea
( I875- )90]t'.
O altă parohie unde se află asemenea însemnări pe cărtile de cult este
Mâsca~r,. Aici aflăm pe o Cazanie însemnarea preoţilor Florea Dimitrievici ~i Marcu
Pucea din anul 1799, în care arată faptul că biserica s-a sfintit prin episcopul Pavel
Avacumm ici ( 1786-1815). Pe un Triod este consemnat un pomelnic cu numele
donatorilor din anul 1774-17 _
Numele preoţilor consemna\i în acte începe din anul 1790 cu Teodor
Popov ici, urmând Florea Dimitrievici ( 1783-1816), Marcu Pucea, Gavril Popovici,
( 1806-1816), Gavril Dimitricvici ( 1817-1836), Nicolae Pucca ( 1822-1828), Toma
Pucca ( 1828-1842), Teodor Popov ici ( 1835-1836), Ştefan Belq, Dimitrie Pintea,
Avram,Milici. Gheorghe Popescu.
lnvăţători care au activat în localitatea Mâs~a amintim pc următorii:
Gheorghe Lăscuţ ( 1872), Alexandru Mateu\ ( 1872-1875) 1'. George Scorţari, Iosif
Ailici, George Dehelcan. Ioan Muntean.
O altă parohie în biblioteca căreia se găsesc căqi de cult cu valoare istorică.
este Pâncota.~·, Majoritetea suni din secolul XVIII !:ii provin din Tara Romfmcască.
dovedind legătura cultural-bisericească dintre provinciile locuite de romfmi. Pc
unele din acestea se găsesc unele însemnări făcute de preoţi, învă\ători sau
crcdincio~i. Astfel pe Mineiul lunii Aprilie este însemnat faptul că în anul 1806.
februarie 17. sau cumpărat pentru strana parohial[1 cele 12 Minee pe cele 12 luni
ale anului.
.
Pc un liturghier vechi este următoarea însemnare: ..Ioan Popovici diacon.
martie 16 zile s-au diaconit".
(~ frumoasă poiezic aflăm pc un .. (ktoih". din data de 18 martie 1788 .
..Jrn :1\f1tori bisc ricc~li pus-au nevoinţă
lndemn,înd norodul spre dareapta crcdinţf1
Pravoslavnica lege să-~i ţie ncsmitită
Ca Hristos în cer să Ic dea via\ă fericită
Toader hun prcshiter arc îndră.rnirc
ru Petru ~i Constantin prco\i într-a lui Hristos milă".
ln continuare mai este rnn~,cmnal: .,Toţi luând preoţie în Arad prin Domnul
Episcop Pavel Avacomovici. ln zilele Excelenţei Sale ..... Mitropolit Ştefan
Stratimirovici din Carloviţ ... "
Pc o altă c,1rtc de cult numită „Strajnic" este conscninal anul 1797 .. ,dnd sau legat" fiind prco\i atunci" Popa Toader feciorul lui popa Micu la alu protopop ~i
popa Ioan feciorul lui Popa Negru Mihoc ~i popa Balj feciorul lui popa Petru.
1797 acesta au sfinţii ~i Biserica cca de piatră ..... Tot pc această caric se mai al'lrt
~i semnătura învă\ătorului Ioan Popovici în anul 1853.'"
Numele preoţilor deservenţi în parohia Pâncota, a~a cum ne suni prezentate
de pomelnicul bisericii, sunt urmf11oarclc: Ilic Ticnovici ( 1779-1786). Nicolae
Popovici. Pascu Popovici, Pascu Negrovici, Petru Popovici, Petru Negrovici.
Teodor Turnovici, Teodor Popov ici ( 1787). Ghcrman loanovici, Horea Tu novici.
Petru Longa. ~i în sec. al XIX sunt amintite următoarele nume: Popa Constantin.
Georgiu Popovici, Nicolae Popescu de Faur. Nicolae Fcier, Arsenie Popovici.
Faur Nicolae, Gheorghe Avrămuţ. Isaia Faur, Vasile Boilor, f'ilip Leuca.
Dintre învă\ători amintim numele: Ioan Popovici, Ioan Albu !:ii Gheorghe
0
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Oaşca

( 1885-1906). ' 1
Nu se poate să nu amintim şi inscripţiile aflate pe căqile de cult din parohia
Socodor.'c Se găsesc în hihlioteca parohială mai multe cărţi vechi cu valoare
istorică. care au pc ele însemnări făcute de preoţi şi învăţători. Astfel aminttm
inscripţia de pc Noul Testament tipărit la Bălgrad în anul 1648, de pe pagina nr.
206. unde suni trecu\i preo\ii din Socodor de la 1800. Aceştia fiind: George Ţapoş,
paroh ~i asesor; Nicolae Ianc, paroh; Vasile Tapoş, paroh; Teodor Matei, capelan.
Pe un ..Triod„ tipărit la Rftmnic în anul 1731 se află următoarea însemnare:
.,Această carte anume Triod o a cumpărai Van Teodor din Socodor ... şi o a lăsat în
biserica din Socodor să pomenească aceste nume: Toader, Stanca, Dumitru,
Măriuţa, Anuţa, Ghiula, Crăciun, leat 1733".
Pe o „Evanghelie" tipărită în Bucureşti în anul 1742 este o însemnare făcută
de Popa Petru „din Socodor" în data de 8 decembrie 1743, arătând numele celor
care au cumpărat-o.
Pe o „Psaltire„ din anul 1745 se află mai multe însemnări ale unor învăţători,
din anii 1808, 1841 şi 1825.
Pe un „Penticostar·· tipărit la Rftmnic în anul 1743 aflăm semnătura lui
Nicolae Zaslo şi a proetului Popa Petru, în anul 1743, 4 mai. De asemenea şi
numele preotului George Ţapoş, ,,paroh, aşişderea şi-a prea cinstitului Consistor
diecezan Arad, asesor, demn de mare reverenţă. Socodor, 18 mai 1826...
Pe un clopot este însemnat anul 1892, şi faptul că a fost confecţionat dintrun altul mai vechi. Registrele parohiale consemnează evidenţa contabilă din anul
1788. iar începând cu anul 1822 se aplică şi sigiliul. Mai amintim şi registrul cu
acte ale parohiei dintre anii 1798- 1820.51
Fiind o parohie mare au funcţionat aici trei preoţi. Numele lor este mare.
Amintim faptul că între anii 1762-1779, a păstorit Teodor Popovici, iar între anii
1779-1788 sunt amintiţi în registrele parohiale deodată cinci preoţi, şi anume:
Tapoş Simion, Pavel lndricău, Marcu Moroşan, Ştefan Chebeleu şi Popa Ioan
Moaler, toţi din Socodor.
De la anul 1820 şi până la anul 1831 servesc preoţii: Nicolae Ianc, Vasile
Ţapoş şi Gheorghe Ţapoş. Preotul N(colae Ţapoş, a fost asesor consistorial şi
cunoştinţă bună cu Diaconovici Loga. In anul 1844 este amintit capelanul Chirilă
Petru.
•
În anii 1864-1872 întâlnim pe preoţii Vasile Ţapoş şi pe aces_t Petru Chirilă.
In anul 1865 este amintit preotul Dimitrie Popa şi Ştefan Tulcan. Intre anii 18721877 servesc preotii Ştefan Tulcan şi Vasile Ţapoş, iar la anul 1877 serveşte preotul
Gavril Lazăr, amintit în registre.
Dintre învătătorii care au activat la şcolile din Socodor amintim numele lui
Nicolae Şimăndan (1825-1865), a lui Ioan Saponaş (1865-1876) a lui Iosif Ivan
( 1877-1883), Miron Olar ( 1883-1888), Ioan Buşteş ( 1888-1909), Ioan Savonescu
( 1866-1867) şi a lui Simeon Paguba ( 1876-1893). ,~
Se cuvin amintite şi însemnările pe diferite cărţi de slujbă aflate în biblioteca
parohiei din Vidra." Astfel pe o Evanghelie tipărită în anul 1806 sunt consemnati
donatorii, ,,robii lui Dumnezeu Mager Florea şi Petrişor Hondor a lui Florut Toader,
din Vidra", în data de 21 mai 1802. Această însemnare este reluată şi în anul 1827.
august 19 zile de către preotul Arsenie. Preotul Iosif Nicoară la data de 19 ianuarie
1826 se semnează şi el pe această sfântă carte.
Preotul Iosif Nicoară se mai semnează şi pe un „Penticostar·•, în 25 martie
1825, ca donator al cărţii. La sfftrşit înserează următoarele cuvinte: ,,Prea cinstite
cetitorule şi mă vezi câte greşesc, iar noi ne rugăm ne faceţi bine să ne iertaţi spre
noi cinstiţilor cititori cei ce v-aţi învrednicit a ceti această scrisoare, că de mână de
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om este scrisă nu de înger făcută. În Vidra în 25 ti martie Iosif Nicoară, preot
neunit în Vidra".
Pe un Octoih Mare tot acest preot însereată date principale din viala lui:
,.În anul 1817 m-am căsătorit eu Iosif Nicoară preot neunit în Vidra_ paroh. ~i 111am preoţit în anul 1821 în luna lui Aprilie în Duminica Floriilor. In 1:iua de 16
aprilie 1823, Iosif Nicoară, preot neunit în Vidra, paroh'".
Pe o „Cazanie" tipărită la Bucureşti, acelaş preot conscmnca1.ă: .. Această
carte s-au luat în anul 1882 iunie 20 zile cu banii sfintei bi~crici 8 zloli, pentru mai
bună învăţătură a poporului satului Vidra. Scris-am eu popa Iosif în Vidra în 8
martie 1822''. 56
Nume de preoţi care au servit în parohia Vidra amintim următoarele: Pc un
i,Străjer", carte de strană, este amintit în anul 1785 numele preotului lovu Iova.
Intre 1823-1843 a activat preotul Iosif Nicoară; între 1843~ 1849 preotul Iosif Sirca.
iar în continuare următorii: Solomon Nicoară ( 1849-1851 ); Ioan Crainic ( 18511861 ); Teodor Vuşdea ( 1826); Nicolae Sirca (1862-1863); Pavel Magcr ( 18%-1920).
Dintre învăţători amintim următorii: Iosif Iova ( 1871-1892 ), Nicolae Mager
( 1892-191 O). ~7
Ultima parohie de care ne ocupăm în acest studiu. este Văsoaia. '' Aici aflăm
mai multe cărţi de slujbă în care sunt menţionate diferite date despre preoţi ~i
învăţători care au activat la biserica şi şcoala localităţii. Astfel pe un „Triod" tipărit
la Buda în anul 1771 preotul Ioan Popovici consemnează data instalării sale ca
preot şi învăţător, şianume I august 1867. De asemenea cartea mai poartă
semnăturile următorilor învăţători: George Ungurean ( 1854), Ioan Birău ( 1868),
Crăciun Ştefan ( 1870) şi învăţătorul Vesa ( 1891 ).
Un „Ciaslov" poartă semnătura preotului paroh Dionisie Brancovici din
anul 1804. Tot pe acest Ceaslov se mai semnează şi un preot Ioan P dind a fost
hirotonit de către episcopul Pavel Avacumovici. Data nu este consemnată, probabil
anterior anului 1804.
Pe un „Octoih" tipărit la Blaj 1792 este consemnat numele donatorului, şi
anume Moţ Mihai, din anul 1795, iar pe o „Cazanie" tipărită la Bucureşti în anul
1768 acelaş preot Dionisie Brancovici consemnează anul 1801. dind a fost hirotonit
întru preot de către episcopul Pavel Avacumovici ( 1786-1815). Pe o Biblie tipărită
la Blaj în anul 1795 sunt consemnaţi donatorii precum şi preţul cărţii în anul 1887. ,,i
Amintim şi numele de preoţi consemnate în actele şi registrele parohiale.
Aceştia sunt următorii: Brancovici Avram ( 1801-1804 ), Brancovici Dionisie ( 18041847), Opra Toc.lor (capelan 1841-1843), Coif Urs (1847-1864), Coloja Porfirie
(1864-1867), Popovici Ioan ( 1867-1870), Lazarescu Petru ( 1870-1871 ), Brădean
Atanasie (administrator, an 1871 ), Oprea Lazăr ( 1871-1893 ), Ştefan Stan ( 18931918).60
CONCLUZII: Desigur multe nume amintite apar şi în lucrarea preotului
Gheorghe Ciuhandu „Românii din Câmpia Aradului", totuşi referindu-ne la secolul
XIX am căutat să le întregim şi să le aducem din nou în memorie pentru curajul şi
ţinuta cu care au înfruntat greutăţile ivite în decursul activităţii lor.
De asemenea cărţile de slujbă bisericească au constituit un izvor nesecat de
învăţătură creştină şi de lumină pentru multe generaţii. Ele au fost şi manuale
şcolare şi îndreptare pentru o viaţă moral-creştină autentică. Cinstite după cuviinţă,
nimeni nu îndrăznea să le atingă decât cu veneraţie. De aceea şi înscrisurile pc ele
sunt aşa de puţine şi nimeni nu consemna decât date pe care Ic considera foarte
importante şi demne să fie menţionate în aceste căqi. Dar ele pentru noi devin un
izvor de documentare istorică şi dovadă a dragostei poporului nostru falft de
Biserică, limbă şi întreolaltă. Nu ni se pare desuet îndemnul să Ic conservăm cu
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grijă, dimpreună
şi

cu alte obiecte bisericqti, cinstind prin aceasta pe înaintaşii noştri
devenind pildr, pentru urmaşi.
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AUFZEICHNUNGEN AUS DEM XVIII. UND XIX. JAHRHUNDERT
AUF KULTGEGENSTĂNDEN DER EPARCHIE ARAD
(Zusammenfassung)
Der Autor stellt die Aufzeichnungen die von den Glăubigcn in Bibcln.
Gebetbilchern, Kirchenregistern und auf verschiedenen KirchengcgensUinden
gemacht wurden. Die Dokumentation betrifft folgende Parochicn des Bistums
Arad: Almas, Bontesti, Buteni, Baia, Camna, Crocna, Curtici, Dieci. Hontisor.
Gurahont, Galsa, Iacobini, Iercoseni, Magulicea, Maderat, Masca. Pancota,
Socodor, Vidra und Vasoaia. Viele der erwăhnten Namen erscheinen auch in der
Arbeit des Pfarrers Gheorghe Ciuhandu „Românii din Câmpia Aradului" (Die
Rumiinen aus dem Arader Tiefland),andere, vor aliem aus dem XIX. Jh.,
erscheinen hier zum ersten mal. Die Aufzeichnungen sind nicht besonderes
zahlreich weil sich kaum jemand erlaubte andere als filr die Gcmeinschaft sehr
wichtige Ereignisse in den Bilchern der Kirche oder auf deren Gegenstămlen
aufzuzeichnen, andererseits war auch die Anzahl jener die Zugang zu diescn
Bilchern hatten recht gering da <lieses das Beherrschen des Lesens und Schreibcns
voraussetzt.
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COLONIZĂRILE DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI
AL XIX-LEA PE TERITORIUL FOSTULUI COMITAT ARAD

ST. MARINESCU
Ridicarea în anul 1834 a Aradului la rangul de ontj liber regesc, Wjezarea
geografică la încrucişarea drumurilor comerciale între Pesta-Szeged-SibiuTimişoara şi Oradea, construcţia căii ferate Pesta-Szolnok-Arad, transportul de
lemn şi sare cu vasele care pluteau pe Mureş. dezvoltarea meşteşugurilor. a
industriei extractive, a comerţului şi agriculturii, toate acestea au determinat un
mare progres economic atât la nivelul oraşului dt şi la cel al comitalului Arad.
Prin patentele imperiale din anul 1853 pentru Banat, Crişana şi Maramureş
şi din 1854 aplicabile pentru Transilvania, se prevedea emanciparea de sub
dependenţa feudală şi a jelerilor (ţărani fără pământ) şi răscumpărarea eliberării

ţăranil9r.

In acest context au avut loc colonizările din a doua jumătate a sec. al XIXiea pe teritoriul fostului comitat Arad. Politica de colonizare începută <le Imperiul
austriac în secolul al XVIII-iea a continuat şi după revolu\ia de la 1848. aducânduse din afara comitalului Arad într-un mod organizat populaţie agricolă, de regulă
de naţionalitate maghiară şi germanft 1•
Un document descoperii la Arhivele Statului Arad ne dă informaţii
importante asupra acestor colonizări. Este vorba despre raportul întocmit de către
Autoritatea cezaro-crăiască a comitatului Arad către Consiliul locotenential cezarocrăiesc despărţământul Oradea Marc datat 22 decembrie 1855. În acest raport se
menţionează facilităţile de care se bucurau coloniştii pe timpul împăratului Iosif
al II-iea ( 1780-1790). Astfel fiecărui colonist i s-au asigurat:
a) un loc de casă cu două jugăre de pământ;
b) mijloace de aprovizionare dupft preţurile curente de pe piaţă în schimbul
acordării unei despăgubiri sau.
c) bani peşin pentru procurarea materialelor de construcţie necesare. ori
y) cele <lin urmă în natură contra preţului fixat de proprietar.
In ceea ce priveşte colonizările de la jumătatea sec. al XIX-iea efectuate pe
teritoriul fostului comital Arad, rapoitul consemnează că acestea sau făcut pe două
căi şi anume: pe cale particulară de către moşieri şi pe cale oficială de către stat.
Dintre coloniile particulare întemeiate de către moşieri amintim:
I. Colonia Forrai, constituită din 700-800 de unguri în comuna Iratoşu Mare.
cu scopul cultivării tutunului. în condiţiile sus-menţionate pe timpul împăratului
Iosif al II-iea.
2. Colonia din Sânpaul.
3. Colonia din Vfmători (Ponzvahat), efectuată prin moşierul Almasy. unde
s-au aşezat unguri.
4. Colonia înfiinţată de către proprietarul de pământ Csemovics în localitatea
Satu Nou, formată din 2000 de suflete de grădinari maghiari. Această colonie s-a
dizolvat după expirarea primului contract de colonizare, datoriită faptului că
proprietarul Cscmovics a încercat să le impună coloniştilor condiţii împovărătoare;_
5. Moşierul Kis Sandor a adus la Chereluş 300 de boiemieni (locuitori din
Boicmia) şi şvabi pentru defrişarea pădurii.
6. Nobilul Iosif von Fascho a adus din Szenaser Pusta (localitate dispărută)
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140 de maghiari în localitatea Cermei.
7. Nobilul Johan von Aczel a colonizat 120 de maghiari în comuna Şicuia
pentru a fi utilizaţi în agricultură, împărtindu-le câte un loc de casă în schimbul
prestării a 16 zile de robotă anual de către colonişti.
8. Alte 5 de familii maghiare de cultivatori de tutun, au fost colonizate de
propri~tarul de pământ Maler în localitatea Sintea.
In legătură cu soarta acestor colonişti, acelaşi document preci1.ea1.ă c;i
datorită conditiilor mai puţin avantajoase, o parte a coloniilor s-au dizolvat total
odată cu expirarea tennenului de colonizare, altă partea, lipsită de mijloace, s-au
transformat în tărani urbariali, iar altă parte a aceloraşi colonişti n-au putut măcar
să obţină nivelul mediu de bunăstare prin continuarea ocupatiei iniţiale~.
9. Alte colonizări au fost efectuate de către proprietarul de pământ
Marczibany în localităţile Variaşul Mare şi Variaşul Mic, formate din I OOO de
suflete de maghiari. Aceştia s-au mentinut datorită condiţiilor avantajoase şi s-au
transfq_mat în supuşi înstăriţi ai statului'.
In contrast cu situaţia materială a acestor colonişti din cele două localităţi
enumerate mai sus, o soartă potrivnică au avut-o numeroase familii de pe alte
moşii particulare. Astfel, numeroasele familii, în parte româneşti, în parte ungureşti,
colonizate de către nobilul Aczel în Tămand ··, precum şi cei care au fost colonizati
de familia Dezso din pusta Şilindia pentru defrişare, din lipsă de ajutor, în decursul
timpului au emigrat ori s-au stabilit ca mici gospodari sărăciţi<'.
10. O altă colonie a fost constituită de către proprietarul de pământ Czaran
în localitatea Şepreuş, formată din 20 de familii ungureşti în schimbul concesionării
a jumătate din producţia de tutun din recolta anului 1854.
1f. Contele Waldstein a constituit o aşezare de tăietori de lemne formată
din cca 300-400 familii, în mare parte din boiemieni şi câtiva germani şi romfmi,
a căror obligaţie era ca în timp de 15 ani să defrişeze 10 jugăre de pădure contra
plăţii de 2 florini ... pentru lemne în stânjeni şi anumite prestări de servicii pe
ogoarele constituite în urma acestor defrişări.
12. Arendaşul Rosthorn a colonizat 10-140 familii de boiemieni în scopul
exploatării minereurilor de fier din localităţile Dezna, Reştirate"•· Buhani etc. în
schimbul asigurării subzistenţei acestora.
13. Groful Hadik a colonizat 20-25 familii de italieni în localitatea Semi ac,
cu sarcina cultivării viermilor de mătase.
Documentul precizează că toti aceşti colonişti de la punctele 11-13, trebuie
considerati drept contractualişti şi nu colonişti. Din capul locului se impune să
facem o precizare: contractualiştii erau aşezati în jurul marilor moşii conform
unui contract încheiat între moşieri şi ţărani, care aspirau, după desfiinţarea iobăgiei
şi după intrarea în vigoare a patentelor imperiale din 1853, să-şi răscumpere
pământurile aflate în folosinţă. Această răscumpărare se lovea însă de împotrivirea
moşierului, care nu voia să piardă mâna de lucru ieftină care să presteze, conform
unor obligaţii asumate, munca pe moşiile marilor proprietari funciari. De asemenea,
moşierul nu era dispus să piardă o parte a pământurilor aflate în proprietatea sa.
14. O altă colonie sub denumirea de „Ţiganca", a fost întemeiată în
împrejurimile Mureşului" .... , de către familia Lovasz, formată 800 germani şi
români, fără contract scris, careîn schimbul plăţii unui anumit cens ..... ·, au primit
loc de casă iar pentru ca să se întretină lucrau ca zilieri în localităţi străine.
Datorită exploatării la care erau supuşi de către proprietarul de pământ, aceşti
colonişti au sărăcit. Documentul menţionează în legătură cu soarta acestor
colonişti că „ei au rămas până în ziua de azi pe treapta cea mai de jos a săr;iciei,
însuşi dreptul de proprietate al lor asupra locului de casă a fost pus la îndoială
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cu ocazia recentelor înscrieri în cartea ca<lastrului" 7 •
Intensificarea exploatării maselor ţărăneşti, accelerarea procesului <le
sărăcie, lipsa <le pămfmt, sistemele înrobitoare <le aren<lă, <lările <le 101 felul, au
<lus la crqterca nemulţumirilor ţăranilor împotriva moşierilor. Astfel. în
localitatea Mureşel, ţăranii refuză să plătească obligaţiile restante. pe care
moşierul le ecre <le la ei. Comisia însărcinată <le comital care să stu<lieze
situaţia la faţa locului, a fost alungată <le ţărănimea revoltat[1,.- A urmat un lung
proces care trebuia să rezolve litigiul <lintre ţărani şi moşier. In anul 1852 cau1:a
a trecut competenta unui tribunal care a <lat câştig <le cauză moşierului. In
ciu<la acestei <lecizii, ţăranii au refuzat achitarea obligaţiilor restante şi au făcut
recurs. Recursul a stabilit o plată globală pentru ţărani care urma să fie plătită
în rate eşalonate pe anis.
O a <loua categorie <le colonizări au fost cele efectuate <le către stat (colonizări
camerale). Aceste colonii au fost create în mai multe localităţi <lin fostul comital
Ara<l, şi anume:
I. Colonia <lin localitatea Liva<la, formată <lin germani. Această colonie sa întemeiat în anul 1843 pe o <lurată <le 20 <le ani. Coloniştii erau obligaţi să
cultive <louă jugăre <le tutun anual iar pro<luqia să o pre<lea Oficiului <le
răscumpărare al tutunului, contra unor preturi ce se stabileau anual, cu obligaţia
de a presta <lomeniului cameral o aren<lă redusă'1 .
2. Colonia din localitatea Ziman<lul Vechi.
3. Colonia <lin localitatea Ziman<lul Nou - Bankul (localitate în Ungaria).
4. Colonia <lin Sânleani.
Coloniile de la punctele 2-4 au fost întemeiate în anul 1853 prin <lizolvarea
coloniilor particulare şi erau formate exclusiv <lin maghiari, care pro<luceau tutun
superior 1°.
5. O altă colonie a fost întemeiată în anii 1852-1853 în localitatea Peregul
Mare, de către emigranţi din Moravia care, erau scutiţi de cultivarea tutunului.
Un interes deosebit manifestă Imperiul austriac fată <le acei colonişti care
se ocupau cu grădinăritul. Astfel, fiecărui grădinar cameral i se acor<lau 22 jugăre
de pământ, exceptând coloniştii care au emigrat mai târziu şi cărora li se acor<la
doar 12jugăre 11 •
Din cele, expuse până aici, Autoritatea cezaro-crăiască a comitalului Ara<l,
trăgea următoarele concluzii:
I. Coloniile constituite de către particulari, chiar <lacă nu au corespuns în
toate condiţiile create, ele totuşi s-au menţinut (în parte - n.a. ).
2. Felul şi modul colonizărilor făcute <le către Erariul cameral, s-au dove<lit
a fi mai utile decât colonizările particulare. Nu numai colonii camerale s-au
menţinut pe de-a-ntregul şi sunt înfloritoare, ci chiar coloniile particulare care sau <lizolvat, s-au unit de multe ori în colonii camerale.
3. Mijlocul de impulsionare a întregii activită\i a coloniştilor este asigurarea
unui vLitor garantat al acestora.
In concepţia autorităţilor comitatense, acest viitor garantat al coloniştilor
era determinat de următorii factori:
a) coloniile să fie întemeiate pentru <lurată permanentă;
b) obligaţiile coloniştilor să fie în<leplinite în mod soli<lar;
c) practicarea agriculturii să fie lăsată la libera apreciere a cok1niştilor, în
raport de proprietăţile şi natura solului, cu anumite obligaţii economice ce um1ează
a fi stabilite în raport <le cele mai sus, şi toto<lată să se suspen<le munca agricolă în
parte contra jumătate sau 1/3 <lin recoltă. Cultura tutunului totuşi să se continuie
având în ve<lere monopolul de tutun;
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<l) coloniştilor să li se repartizeze în loc Je 22 jugăre cel pu\in JO.
îndeosebi acolo unde acestora nu li se mai oferă posihilitatea de a mai lua
pămânj în arendă.
In conditiile în care coloniştii erau obligaţi s[1 do.1 o ju111[11a1e ,au I /.1 din
recoltă proprietarilor de pământ, chiar în cazul când aceştia depune~1u un maxim
de efort la muncile agricole, rezultatul era ruinarea totală a acestora. ln acest sens.
Autoritatea cezaro-crăiască a comitatului Arad. aprecia în raportul tnaintat
Consiliului locotenenţial cezaro-crăiesc despf1qăm."mtul Oradea Mare că: ..lntrucât
pentru cea mai mare parte a coloniştilor rezultatele oh\inute nu ,unt propoqionalc
cu sârguinţa depusă de ci, datorită grcută\ilor izH1rf11e din aceasta se ruinară fără
posibilitate de salvare•·1c_
Analizând cauzele, precum şi cxpericn\a câştigată în comitalul Arad în ceea
ce priveşte colonizările, autorităţile comitatense propun gun;rnului p1:ntru viitoarele
colonizări, următoarele:
I. Seminţia maghiară

în general, însă cca germană în special, este potri, ită
pentru colonizare.
2. Coloniile vor fi întemeiate în apropierea grani\ei, pe malul rf1urilor, în
locuri strategice critice, de asemenea, pe cele mai importante di de comunicaţie
şi, în orice caz, din seminţii a căror morală şi devotament sunt bine cunoscute.
. Pentru a contrabalansa popula\ia autohtonă din comitalul Arad care era
formată în majoritate zdrobitoare din romfmi, autorităţile comitasense propuneau:
„Pentru a câştiga echilibru faţă de seminţiile răspândite în această zonă. ar fi <le
dorit ca aici să fie constituite colonii, exclusiv <lin germani şi unguri"' 13 •
3. Să se renunţe la imigranţii străini pentru localităţile suprapopulate de aici
(din comital - n.a.) ca de ex. Szentes, Csongra<l şi Vasarhely (localităţi <lin Ungaria).
4. Coloniile trebuie să fie formate exclusiv <lin ţftrani împreună cu un număr
mic, neapărat necesar de meseriaşi şi meşteşugari.
5. Invalizii camerali apţi de muncă, precum şi persoanele militare care au
îndelinit l:_!nii de serviciu, trebuie să se bucure de facilităţi cf1t mai mari la colonizări.
6. In măsura în care condiţiile permit, ar fi avantajos să se ia în considerare
unitatea religioasă.
Analizând cauzele care au detem1inat interesul moşierilor pentru colonizările
particulare, raportul menţiona că: ,,Marii proprietari funciari au îngăduit
colonizările, îndeosebi timpurile mai noi, când lipsa de mână de lucru era mereu
simţită şi stagnarea muncilor agricole şi a altor ramuri industriale era vizihilă" •
Pentru impulsionarea lucrărilor de cplonizare pe moşiile particulare, pentru
viitor se propuneau următoarele măsuri:
a) Indiferent de împrejurările survenite, contractele încheiate de marii
proprietari cu coloniştii, să-şi păstreze neschimbate puterea <le lege;
b) Litigiile de drept izvorâte din aceste contracte, să fie rezolvate pe cea
mai scurtă cale şi cu cea mai strictă legalitate, fără amânarea proceselor, a apelurilor.
c) Să se obţină uşor aprobarea de plecare pentru emigranţii străini.
d) Să se acorde coloniştilor dreptul la cetăţenie.
e) Să se intervină pentru obţinerea unor condiţii de transport mai ieftine şi
avantajoase pe calea ferată, pe vapoare şi alte mijloace de transport în comun.
Pentru recuperarea pierderilor suferite de către stat prin sprijinirea materială
a coloniştilor şi pentru uşurarea restituirii avansurilor primite de la stat de către
colonişti, se preconiza:
1. Scutirea coloniştilor de impozitul direct şi anume, cei de pc terenuri de
clasa I-a timp de 5 ani, cei de pe terenuri <le clasa a II-a pc IOani iar meseriaşii. cei
care executau lucrări de defrişare şi minerit, pe 15 ani.
11
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2. Copiii coloniştilor să fie scutiţi Je taxe şcolare pc timp de I O până la
15 ani.
3. Coloniilor particular..: cc aveau mai mult de 1500 de suflete li se asigura
construirea unei biserici şi a şcolii.
4. Coloniştii să fie scutiti de obligatii militare timp de trei ani.
5. De asemenea să fie scutiti de obligaţia de încartiruire şi cărăuşie.
6. Să fie scutiti de muncile publice.
7. Emigrantului care aduce cu ci şase flăcăi sănătoşi (buni de muncă - n.a.),
săi se acorde un premiu care urmează a fi stabilit.
8. În scopul supravegherii, contractele particulare să fie înregistrate în
totalitatea textului lor la autorităţile politice (autorităţile administrative ale
comitatului - n.a.).
În afară de cele de mai sus, pentru a asigura stabilitatea coloniilor particulare
şi după expirarea contractului, se propune primirea acestora în coloniile de stat 1'.
Coloniile de stat se bucurau, în viziunea autorităţilor comitatense, de facilităţi
mai mari decât cele particulare. Astfel, pentru viitoarele colonizări se propuneau
măsuri foarte avantajoase în favoarea coloniştilor camerali ca de ex.:
- Transportul gratuit în localităţile unde urmau a fi colonizaţi;
- Construirea caselor pentru colonişti sub supravegherea Oficiului cezarocrăiesc al construqiilor. pentru utilizarea fortei de muncă a acestora iar procurarea
materialelor de construqie să se facă pe cheltuiala statului, însă jumătate din
valoarea devizului să fie restituită în rate de către colonişti.
- Livrarea către colonişti a necesarului de alimente, ca de ex.: slănină, carne,
etc. din fondul provincial, în perioada primilor ani, cu titlu de împrumut în natură,
contra unei restituiri din partea coloniştilor în timp de trei ani.
- Procurarea gratuită a sămânţei necesare pentru agricultură în primul an,
pe cheltuiala statului.
- Cumpărarea, cu titlu de împrumut din fondul provincial, a necesarului de
animale de tracţiune şi a tuturor uneltelor agricole, contra unei restituiri din partea
coloniştilor în timp de 5 respectiv 3 ani.
- Construirea de depozite de păstrare pentru proviziile ce urmează a fi predate de către colonişti pentru restituirea avansurilor de colonizare.
- Amenajarea de livezi, sub supravegherea Oficiului cezaro-crăiesc de
construcţii.

: Asigurarea de medici şi farmacişti în număr corespunzător. 1"
In final, raportul precizează că deoarece realizarea practică a colonizărilor
pe posesiunile statului este în interesul guvernului, atât colonizările cât şi aplicarea
măsurilor generale stabilite în acest scop, să fie efectuată sub supravegherea
nemijlocită a unei comisii.
Alte colonizări au 1:pai fost efectuate în anul 1886 în localitatea Satu Mic pe
o moşie de 2000 jugăre. In acestă localitate, moşierul, care pleca în primul rând
de la consiJerente economice, a impus ţăranilor o arendă ridicată, iar autorităţile
comitasense au refuzat chiar şi înlesnirile fiscale obişnuite în asemenea cazuri. Pe
de altă parte, aceiaşi tărani au avut de luptat cu greutăţile construirii a 80 de
case şi defrişarea unei pătrimi din terenul ce li s-a atribuit. Nu este de mirare că, în
decurs de trei Jccenii, datoria rezultată din arenzile respective s-a ridicat la 38.000
florini 17 •
După anul 1867, statul Jualist austro-ungar a stimulat într-o măsură mai
mare colonizările, iar mai târziu le-a ridicat la rang de politică de stat, urm~rind
îndeosebi schimbarea artificială a compoziţiei etnice a populaţiei locale. Intre
colonizările mai importante cc au urmat instaurării dualismului austro-ungar, se
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remarcă aducerea unei părţi a ceangăilor <lin Bucovina în localitatea Ghioroc în
anul 1886 18 , crearea satelor Ţipari, Satu Nou, Cermei etc. 19 •
Din cele prezentate până aici, rezultă următoarele concluzii asupra
colonizărilor efectuate atât pe calc particulară, cât şi <le către autoritătik
habsburgice, pe teritoriul fostului comitat Arad:
I. Atât marii proprietari <le pământ cât şi statul erau interesaţi în aducerea
de colonişti, având în vedere lipsa mâinii <le lucru, stagnarea muncilor agricole
cât şi a unor ramuri industriale;
2. Scopul principal al aducerii coloniştilor îl constituie cultivarea tutunului
pe suprafţţe cât mai mari;
3. In afară de cultivarea tutunului, coloniştii mai erau utilizaţi în marc
parte la defrişarea pădurilor, prestări de servicii pc ogoarele constituite în urma
defrişărilor, exploatarea minelor de fier <le pc teritoriul comitalului Arad.
grădinărit, cultura viermilor de mătase;
4. Arenzile erau foarte mari, mergând până la I /3 şi chiar jumătate din
recolta obţinută de colonişti;
5. Datorită conditilor mai puţin avantajoase, a lipsei mijloacelor <le
subzistentă, a arenzilor mari, a început lanţul proceselor de lichidaţiuni între
colonişti şi proprietari, care în cele din urmă a dus la dizolvarea fără stavilă a
coloniilor particulare 20 .
6. Numeroase familii, în parte româneşti, în parte ungun;şti şi germane,
din lipsă de ajutor, în decursul timpului au emigrat ori s-au stabilit ca mici
gospodari sărăciţi, ajungând pe treapta cea mai de jos a societăţii. Acqtia vor
îngroşa rândurile proletariatului agricol care, fiind atât de numeros în comitatul
Arad, în mare parte va migra spre oraşe;
7. Germanii, maghiarii, boiemienii şi moravii erau preferaţi la colonizări,
nu numai prin faptul că unii dintre aceştia erau pricepuţi în unele domenii de
activitate cum ar fi minerit, meşteşuguri, cultivarea tutunului etc., dar mai ales pentrn a
contrabalansa ponderea populaţiei autohtone care ern fom1ată din români în covfu~itoare
majoritate;
8. Pentru impulsionarea pe viitor a colonizărilor, se acordau anumite
înlesniri printre care amintim: acordarea dreptului de cetăţenie, condiţii de transport ieftine, acordarea de avansuri cu titlu de împrumut pentru procurarea
sămânţei şi a uneltelor agricole, construirea de case pentru colonişti, scutirea
de impozite şi taxe pe anumite perioade de timp etc.
Colonizările efectuate la jumătatea sec. al XIX-iea pe teritoriul fostului
comital Arad, au avut urmări însemnate. Sub aspect economic, în primul r,înd
în exploatarea subsolului, care a stat în atenţia Curţii <le la Viena, prin contrihutia
coloniştilor mineri s-a introdus o tehnică avansată, creindu-sc premisele
dezvoltării unor însemnate centre miniere. Cele mai importante centre miniere
din sectorul Sebiş - Dezna - Rănuşa - Moneasa - Zimbru, care furnizau minereuri
de fier, atingând în 1882 producţia maximă de 8.302 tone".
Produsele lor erau valorificate în topitoriile şi secţiile prelucrătoare locale, care au funcţionat la Dezna până în anul 1912, iar la Schi~. chiar şi în
timpul primului război mondial' 2 •
Cultivarea unor suprafeţe întinse <le tutun, a făcut ncccsarf1 lf1rgirca
competentei Oficiului de recepţie a tutunului din Arad asupra unei păqi
însemnate a Crişanei, precum şi construirea în anul 1865 de noi dq101itc în
Grădişte (azi cartier înglobat în municipiul Arad). cu o capacitate de ..iooo tone
pe an 2 -1 •
În producţia agricolă s-au realizat progrese însemnate. În anul IX()-+
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productia de grâu de toamnă s-a cifrat în comitalul Arad la 117.875 tone, iar la
porumb la 78.2293 teme~~- De asemenea, s-au realitat progrese în diferite ramuri
ca: sericicultura, pomicultura, viticultura.
NOTE
' A. Cacioara. E. Gliick. Sitw1fiil emo-clemogmtidi a piiqilor ,mhlene Îllfre 18-18-1918. 1Î1 Zirida 1·ii.
XII. 1980. p. 226.
· Veche unitate de măsură pentru suprafeţe agricole fi.ilositii în Transilvania. ~galii cu 0.5775 ha.
'Arh. St. Arad, fond Prefecturajude\ului Arad seria Împuternicitului cezaro-crăiesc (În rn111inuar~
Pref.juJ. Arad, seria Impui. c.c.). Josar li. 824/1855. fila 27.
·' Idem. fila 28
'Idem fila 27.
5

Idem

·· Localitatea înglobată azi în oraşul Ineu.
0
Arh. St. Arad, fond pref. jud. Arad. seria Impui. c.c .. dos. 11. 824/1855. f.
... Denumire a unor monede de aur şi argint care au circulat la până în sec. al XIX-iea.
···· Localitatea aparţinătoare de comuna Dezna; azi dispărută.
····· Azi cartier înglobat în municipiul Arad .
.... ·· Rentă în bani sau în natură datorată seniorului de către posesorului piimântului.
- Arh. St. Arad, Fond Pref. juJ. Arad, seria Impui. c.c., dos. 11.824/1855, f.
' Otto Greffner. A.\pecte iile luptei comune ;1 românilor. gemwnilor şi 1m1ghiilrilor în zo11,1 A.melului.
pelltru libertatea socială şi llil{iom1/ii, în Ziridava. XII, 1980, p. 211.
"Arh. St. Arad. fond Pref. jud. Arad, seria Impui. c.c., dos. I 1824/1855, f.
0
'
Ibidem
"Ibidem
"Idem. f. 30
,., Ibidem
"Ibidem
,; Idem. f. 31
"' Idem, f. 32
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A. Cacioara. E. Gliick op. cit.. p. 227.
Marki, Monogmfiil comitilfului şi oraşului Amd (Aradv;frmegye es Arnd sz;ibiid kimly v;iro.\·
monogrnphiajil). II. Arad, 1895. p. 625.
''' A. Cacioara. E. Gliick op. cit. p. 227.
"' Arh. St. Arad, fond Pref. jud. Arad, seria Impui. c.c., dos. 11. 824/1855. filiala 27.
" E. Gliick. Sirui!Jiil .mciill-eco110111iâi până în anul 1867, în Amdul permanenJă în istorii/ patriei.
AraJ, 1978. p. 285.
'"Şandor

"Ibidem.
" Idem, p. 286.
'' Idem. p. 289.

THE COLONISATIONS FROM THE SECOND HALF
OF THE XIXrn CENTURY IN THE TERRITORY
OF THE FORMER COUNTY OF ARAD
(Summary)
The present work rclying on clocuments, presents some Hungarian landlords· and state authorities' concern with colonizing some localities in the former
Arad county with inhabitans of Hungarian, German and Italian orgin.
There are menTioned the facilitles the colonists enjoyed during the reign
of Emperor Joseph li as well as the conditions they were subdued to by thc
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landowners ( as carrying out the im posed labour days, the growing of tobacco,
chearing etc.) and the ways of colonizing.
To suru up, during the second half of the 19 th century the colonizing
both with population of Hungarian origin and with other inhabitants like Germans, Italians, emigrants from Maravis contributed to the economic progress
of mining industry, agriculture, sericiculture, frentgrowing, vinegrowing and in
other fields of economy in former Arad county.
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IOAN C. BIANU ŞI CONTEMPORANII SĂI
IULIAN NEGRILĂ
Fiul lui Gligor şi al Anicăi Bianu, Ioan, a văzut lumina zilei acum aproape
treisprezece decenii şi jumătate, pe plaiurile Târnavei Mari, în satul Făget. S-a
format la şcolile Blajului, având ca dascăli pe Ioan Micu Moldovănut şi Timotei
Cipariu, care i-au fixat orizonturile şi i-au format caracterul dârz, cinstit, i-au
dezvoltat spiritul latin şi cultul Romei.
După studii strălucite la Facultatea de Litere din Bucureşti, August Treboniu
Laurian îl numeşte custode la Biblioteca Centrală a Universităţii din capitală, pentru
ca în anul 1879, Al. Odobescu să-l aducă la Societatea Academică Română, pe
singurul post de „scriitor-bibliotecar", unde a rămas, având diferite funqii, cincizeci
şi trei de ani.
Fostul elev al lui 8. P. Haşdeu a desfăşurat o susţinută activitate în ceea ce
priveşte organizarea Bibliotecii Academiei Române, atât sub conducerea lui
Dimitrie A. Sturza, cât şi mai târziu. Tot Haşdeu îl trimite, după terminarea
facultăţii, în 1881, la specializarea în filologie, la Milano, unde l-a ascultat pe
Ascoli, apoi la Paris, unde studiază sub îndrumarea lui Gaston Paris. tot în acea
vreme a avut ocazia să cunoască marile biblioteci din Italia, Franţa, Anglia.
Reîntors în ţară, I. Bianu îşi reia postul la Biblioteca Academiei Române,
devenind cel mai pasionat coleqionar de cărţi. Tot lui îi revine grija, ca în 1892,
cu ajutorul lui Teodor Rosetti (Fratele Doamnei Elena Cuza) să cumpere casa
Cozianu (fostă a lui Filipescu-Vulpe) şi casele Belu şi Zaleski - toate situate pe
Calea Victoriei din Bucureşti, pentru Biblioteca Academiei Române.
Din 1905, I. Bianu s-a impus ca cel mai de seamă bibliograf român,
iniţiindu-i în această activitate şi pe colaboratorii săi, Nerva Hodoş şi Al. SadiIonescu. Sunt deosebit de interesante caracterizările făcute de unii dintre
contemporanii săi, atunci când se refereau la pasiunea cu care I. Bianu îşi
îndeplinea îndatoririle sale:
,, ... apărea cu ochii de pisică pânditoare, dârz în păr, subţire în mustăţi, ca
să prindă cea mai mică abatere a funqionarului său a cititorului, fie şi un coleg ... " 1
Cu toate că activitatea din cadrul bibliotecii îi răpea mai tot timpul, I. Bianu
a găsit adesea răgaz să se intereseze şi să fie la ~urent cu viaţa culturală din
Transilvania, dorind să participe la propăşirea ei. In acest sens el ţine legături
strânse cu diferite personalităţi ale vremii, dintre care amintim pe Roman Ciorogariu
şi Nicolae Oncu, de la care se informează atât în legătură cu problemele naţionale
ale românilor, cât şi cu cele culturale, exprimându-şi regretul că nu se înregistrează
un progres mai deosebit, mai cu seamă în domeniul culturii naţionale, aşa cum
subliniază cu mâhnire în scrisoarea către Roman Ciorogariu, pe care o transcriem
mal JOS:
„Bucureşti, 2 decembrie 1906
Prea Sfinţite Părinte,
Spune-mă rog-mi se cuvine să mi se trimită 3-4 exemplare din nrul. 215 de
la 18 nov. al „Tribunei'"? Văd că noi suntem uitaţi de tot şi bine ne-ar veni, dacă nu
ne-ar durea amar de consecinţele rătăcirilor, nebuniilor şi beţivii lor de astă vară!
S-au luat oamenii noştri după nebunii de aici, după aventurierii, care infestează
viaţa politică de aici, după oamenii care sau nu văd şi nu înţeleg şi nu pricep, - ~i
după acei cărora nu le pasă de ziua de mâine. Aşa de rău mergem şi în scădere din
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toate părtile. Văd acum c:, Je chef ~i Je toamnă bună se dau oamenii de acolo
(tineri şi mai trecuţi) se dau la nunti aici. Să-şi găsească fericirea le doresc la toţi.
Aş fi vrut să am şi discursul Ministerului d-voastră de interne, despre care
am auzit că s-a tipărit în toate limbile Ungariei, spre a se împărţi în toate comunele.
Nu mai are - mă rog - nimenea interes ca să ştiu şi eu ce se petrece acolo?
Mai mulţi mi-au făgăduit să-mi trimită unul, una, altul, alta - acte şi documente
politice, dar dup1i plecare sau despărţire, vorba a rămas moartă, îngropată, uitată.
Dacă aşa este bine pentru lucrarea naţională - aş dori să o ştiu de tot bine.
spre a-mi întoarce puţinele puteri de muncă ce mai ar:n spre celelalţe trebuinţe.
t.cum văd că v-aţi ridicat un nou ideal, pe la dl. Iorga. II cunoaşteţi'! II înlelcgeli'.'
li ştiţi bine? Ori umblaţi orbecăind neînţelegerii şi al neştiinţei restului oamenilor
şi al faptelor? Credeţi că este bine aşa în cele politice ca şi în cele culturale şi
literare'!
Sunt mâhnit şi îngrijorat când văd cât de puţin - nimea aproape - rodeşte
toată munca începută pe la 1884 de oameni ca Slavici, Bechnitz, Brote~tii. Este
pământul atât de neprimitor şi de nerodnic pentru sămânţa bună, pentru gândul
drept şi înţelept în cuvinte, în scrise şi în fapte? Drept să-ţi spun, când văd că vă
ameţeşte cel întâi venit aventurier nebun sau şarlatan cu vorbele şi cu făgăduielile
ridicole. mă cuprinde câteodată o adâncă descurajare şi părere de rău te toat:,
munca, toate ostenelile, toate sacrificiile depuse de peste două decenii în această
ocupaţie de Sisif. Suntem noi cei de acolo oare incapabili de o acţiune conştientă,
cu rosţ statornic şi cu şir? Nu suntem în stare a ne ridica la vederi cu orizont mai
larg ? Incep să mă tem de răspunsul la aceste întrebări ?
Dumnezeul părinţilor noştri să ne ajute ! Dar să facem şi noi ceva că altfel
ne mănâncă râia ticăloşeniei în care ne zvârcolim !
Al d-tale prieten devotat, I. Bianu".
Ţinând strânse legături, printr-o bogată corespondenţă cu Roman Ciorogari u.
I. Bianu ia atitudinea hotărâtă faţă de „frecăturile confesionale", ce nu pot fi decât
o dovaJă „Je slăbire". Scrisoarea ce urmează se referă la lupta dintre „uniti .. ~i
„neuniţi". I. Bianu îi atrage atenţia că această luptă este o „adevărată otravă
naţională", de care profită „inimicii naţiei noastre":
„Bucureşti, 13/26 noiembrie 1910
Prea Stimate Părinte,
Scrisoarea d-tale din nou mă face să-ţi spun că văd bine că am rămas în
urmă şi în afară de toată frământarea naţională din zilele noastre şi că nu mai
înţeleg chestiile la ordinea zilei. Aşa văd că astăzi cea mai de grabă şi mai urgentă
chestiune pentru viaţa românilor din Ungaria este chestiunea confesională - lupta
între „uniţi" şi „neuniţi". Aşa văd că stau lucrurile şi dincolo şi dincoace. v;,J d
Sim. (ion) Popescu de aici, într-o carte de propagandă populară scrie că păcatul
cel mai mare al răposatului mitropolit Miron a fost de-a fi îndemnat şi de-a fi
tolerat ca popii neuniţi să fraternizeze cu cei uniţi. După ideile mele cele învechite.
acestă luptă confesională este o adevărată otravă naţională, pe care nu o pot culti\ a
şi de care nu se pot bucura decât cei răi inimici ai viitorului naţiei noastre. Oameni
de acolo, veniţi aici, aruncă otravă ca aceasta în terenul omenesc de aici, unde
asemenea microbi găsesc foarte uşor bun teren de dezvoltare - spre a urmări în
fond interese, ambiţii, uri persoanle.
Eu neînţelegând că asemenea lucrare de dizolvare naţională sub formă de
lupte şi frământări confesionale pot fi altfel decât răufăcătoare, poate chiar
dezastroasă intereselor naţionale şi viitorul naţional şi că între noi trebuie numai
pace şi conlucrare frăţească în contra inamicului din afară, mă dau la o parte cu
inima îndurerată şi cu simţul neputinţei de a face îndreptare. Dumnezeu să ne
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apere. căci dacă ne lăsăm după prostia, ticăloşenia şi mişelia noastră ne înecăm
iute şi de grabă.
Este natural că după încordarea din alegeri, poporul cel bun şi cinstit să fie
cuprins de apatie văzându-şi fruntaşii şi conducătorii în acel hal de ticăloşie şi 1ie
zăpăceală. Dumnezeu să ne apere !
Al d-tale devotat prieten, I. Bianu"
Într-o scrisoare expediată lui Nicolae Oncu 2· I. Bianu se referă la aparitia
ziarului „Românul" din Arad şi la campania pornită pentru desfintarea „Tribunei"
arădene. Distinsul filolog este categoric în părerile sale şi îndeamnă să nu se renunţe
la .,Tribuna":
,.Bucureşti, 25 februarie/IO martie 1911
Prea Stimate D-le Oncu,
Îmi arată un prieten cel mai nou număr din ziarul „Românul" care apare în
Aradul d-voastră; în acel ziar am văzut însfârşit limpede ieşită la iveală cauza ~i
scopul întregii campanii de distrugere pornită de domnii cei noi, împotriva
„Tribunei". Deciziunea Comitetulni luată în şedinta tinută la Cluj, însemnează
lămurit: ,,dati-ne nouă rodul muncii şi grijilor şi sacrificiilor şi ostenelilor voastre,
plecaţi din casa făcută de voi şi lăsaţi-ne nouă şi casa şi hambarele pline şi tot ce
aţi adunat. Noi suntem natia, noi suntem stăpânii întregii natii româneşti, câtă este
şi răsuflă între Tisa şi Predeal şi cu oarecar drepturi de tribut chiar mai repede.
Tot ce-ati făcut voi: casă , tipografie şi toată gospodăria de muncă intelectuală
făcută şi adunată de voi - este a noastră, deci afară !"
Mi-este greu, mi-este scârbă să văd că în faţa inamicului care vă strânge de
loall' păqile şi prin toate mijloacele de la cele mai viclene, până la brutalitatea
glon\ului, viitoarea - ce viitoarea?- actuala generaţie care vrea să fie conducătoarea
necazurilor naţiei arată aşa porniri egoiste, rele, erostrative.
Dar dânşii şi-au arătat priceperea şi dezinteresarea când au înfiinţat ziarul
lor la Budapesta cu nobilul lor conducător Birăuţ; pentru acea ticăloasă (da, ti-că1, 1.1 ,;-1 ') . .luptă" s-au dat şi s-au cheltuit din sărăcia acestui neam îngreunat de
necazuri de zecimi de ori mai mult decât pentru „Tribuna" şi ce s-a ales? ticăloşie
şi ruşine!

Nu, domnule Oncu, d-ta şi alţii ştiaţi că am şi eu un drept cât de mic a
,pu11c între patru sau şase ochi, adică în intimitate, un cuvânt a da un sfat cu
prn 11-c la „Tribuna".
Nu daţi din mână „Tribuna" şi ce-aţi strâns pe lângă ea; căci dacă daţi, praf
se face. Să continue a lucra ca şi înainte, nu că nu s-au făcut greşeli, căci greşeli nu
se fac numai acolo unde se lucrează.
Voiesc să lucreze alţii altfel sau aiurea sau cu alte mijloace ? să-şi facă ei
aşezarea lor şi să-şi procure unelte de muncă. Despotismul tiranic cum îl voiesc
dânşii în viaţa politică a românilor din Ungaria se luptă din greu Papa de la Roma
să-l ţie între clericii lui şi încă tot nu poate - şi are aproape două mii de ani de
putere tradiţională! Dar d-nia lor, care abia au ieşit din braţele ticăloşiei lui Birăut?!
Nu, nu daţi „Tribuna", căci grozav de necesară va fi pentru zilele grele, de
furtuni zdrobitoare !
Nu o daţi! Cine vrea, să vie să lucreze la dânsa spre a-şi lumina naţia necăjită.
Al d-tale devotat prieten, I. Bianu.
Aduceti-vă aminte de felul cum a fost „salvată" averea naţională care cu
multă greutate se adunase la Institutul tipografic la Sibiu !
Câteva luni după ce au pus mâna pe ea „salvatorii" şi conducătorii oficiali
ai partiJului, praf s-a ales, n-au mai rămas nici ruine !"
La pulin timp, I. Bianu îi expediază lui Nicolae Oncu o altă scrisoare. cu
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menţiunea „numai pentru dumneata'", în care îi spune că numele lui .. s:1 nu l'il'
amestecat în lupta d-voastră cca grea !" Se face din nou aluzil' la Cl'Î Cl' vor
desfiinţarea „Tribunei", râvnesc mai ales la averea ci:
„Bucureşti, 2/15 martie 1911
Prea Stimate Domnule Oncu,
Îmi pare bine că exprimarea amărăciunii mele a putut contribui a uşura
încâtva pe a d-voastră. Din toată forma ei se vede bine că scrisoarea mea este
trântită în fuga necazului fără gfmd de publicare. Cele cuprinse într-însa le pute\i
însă folosi, dar ţin pentru motive serioase, ca numele meu să nu fie amestecat în
lupta d-voastră cea grea, cu atât mai putin în asemenea mizerii urâte şi regreta hi Ic
din toate punctele de vedere.
La Cluj cred că d-ta ai mers prea departe cu concesiile; dacă erau mai fini şi
mai puţin orbiţi de lăcomia lor şi de încrederea în atotputernicia pc care cred că o
au, - ar fi primit puntea de trecere ce le-ai întins-o şi v-ar fi mâncat repede, repede.
Mi-a părut bine că nu am prins momentul din care d-ta ai scăpai şi cu excesivă
plecare spre pace (capitulare - ziceau ! ) şi fără pagubă. Acum eu zic să nu mai
faci, să nu mai staţi de vorbă, declaraţi discuţia terminată, să stati în defensivă.
Principala arma de defensivă este bugetul sigur - adică cheltuielile suh venituri.
chiar dacă ati reduce foaia din volumul prea mare. Am încredere că va veni în
curând vremea când „Tribuna" iar va face mari servicii, cum a făcut. Pentru ce
oare nu vor fi lăcomind voinicii la „Gazeta ... " de la Braşov? sr,-i declare ci război,
ea să o moşteneascr1, căci de la începutul unei activităţi politice reale la romfmii
din Ungaria, adică pe la 1880, bunica „Gazetă ... " şi cu răposatul Aurel au fost
întruna în coasta partidului şi Comitetului oficial, după cum au fost toate gazetele
Mocsiony-iste din Banat şi de la Budapesta. Pe care a anatemizat-o vreodată „curia" popală a partidului ? Pe nici una, pentru cr1 nu aveau zestre strânsă, la care să
aibă a lăcomi voinicii ! Cine din banii daţi sau căpătaţi pentru a se ajuta lupta
naţională şi viaţa culturală îşi plăteşte datoriile personale, îşi face case cu saloane
boiereşti, îşi face plăceri private sau avere, acela este mizerabil, este trădător
adevărat de o formă specifică foarte mişelească ! Dar mă opresc ! Va veni cu
vremea plata şi răsplata.
primiţi salutările mele cele mai prieteneşti, I. Bianu".
!ntâlnindu-se cu Goga la Bucureşti, I. Bianu îi comunică lui Nicolae Oncu,
într-o nouă epistolă, că ar fi mai bine „deocamdată să vă daţi la o parte din drumul
pe care reprezentanţii oficiali ai partidului pretind că voiesc să meargă ... ''
„Bucureşti, 6 martie 1911
Prea Stimate Domnule Oncu,
Am văzut aici pe Goga şi am avut cu dânsul o lungă şi cred bună convorbire.
Văzuse pe unul din conducătorii de azi şi de poimâine ai lucrurilor de aici şi a
vorbit cu dânsul despre ciudăţeniile care se petrec; l-am îndemnat foarte stăruitor
să vadă şi pe unul din principalii zilei de astăzi şi să-i spună tot, pentru că este o
datorie a spune oamenilor adevărul întreg şi curat, ca să nu poată da vina păcatelor
şi relelor ce vor veni pe cei care nu le-au spus şi care ar fi fost datori sau cel pu\in
s-ar fi cuvenit să le spună adevărul.
Lui Goga i-am spus şi o vorbă grea, foarte grea, prin izvorul rostirii ci. Un
moment crezusem necesar să te rog să vii până aici, dar acum cred că Goga î\i va
spune tot şi deci călătoria ar fi nenecesară. Am impresia că în starea actuală a
lucrurilor ar fi indicat din toate punctele de vedere ca deocamdată să vă dati la o
parte din drumul pe care reprezentanţii oficiali ai partidului pretind că voiesc să
meargă şi vă învinuiesc că d-voastră le puneţi beţe şi butuci în roate şi că le sta\i în
coaste ca o primejdie <le fiecare zi. Şi din această cauză ei nu se pot mişca. iar ca
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mişte cum ar dori şi cum pare di ar fi de înţeles şi aici şi arnlo să se mişte, zic
este necesar să vi se astupe gurile şi penele şi maşinile tipografice. Cred deci
că ar fi prudent să continuaţi a vă da la o parte din calea lor. să vă ţineţi faţă de
dânşii în defensivă hlfmdă cum vă atacă. să restabiliţi mereu adevărul. să luaţi
poziţia unui organ de informaţiune politică şi de acţiune culturală. Goga v[1 va
propune combinaţii mai măreţe; trebuiesc luate în discuţie cu mult[1 blf111deţe şi
bunăvoinţă, dar să nu daţi din mână ceea ce s-a strâns şi s-a făcut cu multă muncă.
Sunt încredinţat că poale curînd organul cc aveţi va fi iar chemat să joace mari
servicii hietei naţii necăjite. Nu vă speriaţi de mulţimea hanilor cc au. Izvoarele
lor sunt ca izvoarele superficiale, care sunt bogate când plouă. dar d11cva tilc
după încetarea ploii, seacă repede. Acolo nu sunt oameni care s[1 facă re1crvarii şi
să adune! Ei sunt oameni de risipă. Când va înceta ploaia, care totdeauna depinde
de capriciul vântului şi vor seca izvoarele. iute vor fi iar pe uscai. cum i-am mai
văzut. Este necesar să vedeţi pe Goga. îndată cc se va întoarce. Dar lui să nu-i
spuneţi că am scris acestea. Salutări cordiale, I. Bianu."
Când, în 191 O I.Bianu sosea la Arad şi-n discuţia avută cu Roman Ciorogariu
i-a amintit că regele Carol I a spus: ,,Tribuna" nu face politica mea!"- se cunoşteau
prea bine sorţii acestei publicaţii. Astfel că după fuzionarea „Tribunei"(Arad) cu
,.Românul" lui Vasile Goldiş, la 12 martie 1912, I. Bianu îşi exprimă regretul ~i
arată marile sacrificii făcute neamului românesc de către publicaţia lui Ion RussuŞirianu:
„Bucureşti,

6/19 martie 1912
Prea Stimate Părinte Ciorogariu,
Scrisoarea d-tale şi ultimul număr al răposatei . .Tribune" au fost primite ca
scrisorile funebre despre moartea unui vechi şi iubit luptător harnic pentru tot ce
aveam mai scump în lume şi în viaţă (în afară de viaţa familială). Dumnezeu să o
ierte căci pomenirea ei va fi desigur veşnică, cît timp vor fi vii minţi omene~ti care
să vadă şi să înţeleagă marile servicii făcute neamului nostru ned1jit în timpuri
grele. Greşelile săi le ierte Dumnezeu! Puţini vor fi între români în ale căror inimi
moartea ucisei să <leştepte un ecou atât de dureros ca într-a mea. Sunt convins că
era mult mai bine să fi urmat sfatul meu de astă vară: să vă fi dat la o parte din
calea crivăţului zdrobitor, dar poate că nu s-a putut. Acum numai dacă cei care
joacă şi benchetuiesc mereu pe mormîntul martirei ar putea face şi lucra aşa încît
să nu justifice regrete amare pentru fapta lor.
Mi se pare lucru cu atît mai dureros. cu cît toată operaţia dureroasă a fost
făcuta de mînă străină, nu de propriile puteri locale de acolo. Mare lucru s-a pierdut
prin aceasta, mare lucru: fiecare stăpîn în ale sale, bogatul în bogăţie şi în palatul
lui, săracul în căsuţa lui săracă! Mare lucru s-a pierdut prin aceasta! Să dea
Dumnezeu ca viitorul să nu o dovedească în curînd! Şi aici slabul meu glas nu a
fost ascultat, cînd mereu am spus: nu vă întindeţi, năzuiţi mereu spre independenţă
materială! Mare lucru este în luptele vieţii, independenţa! Văd că acum se
organizează aici un mare banchet pentru înmormîntarea d-voastră. De-ar fi cel
puţin numai aceste bancheturi, ca să se explice ceea ce eu nu înţeleg şi să justifice
multe ruine făcute!
Al d-tale cu cea mai adîncă veneraţiune. I.Bianu".
După primul război mondial, I.Bianu va întreţine legături de amiciţie cu
Roman Ciorogariu, iar subiectele scrisorilor lor vor fi de altă natură. Astfel. cu
ocazia venirii la Arad a nepotului său de frate, Vasile Bianu. în calitate de fan11acist
militar, I.Bianu îi scrie cf1teva rînduri prieteneşti:
„22 mai 1919
Mă folosesc, scumpe frate şi părinte, de călătoria acolo a nepotului meu.
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ţi se prezintă cu aceasta, ca să-1i trimit cele mai afectuoase salutări. Nu ~tiu
dacă te-ai întors acasă, că am citit că vîrtejul infernal te-a ridicat iar şi te-a adus nu
ştiu unde în necunoscut. Doresc din suflet să te fi întors sănătos şi cu sufletul tot

care

tal'e ca oţelul, cum îl şitu din alte vremi.
scrii ce faci, cum staţi. Greutăţi mari

Foloseşte o ocazie bună şi sigură ca s[t-mi
şi multe aşteaptă în viitor; trebuie tărie

suflete,ilscă şi sănătate trupească.
Iţi recomand deosebitei d-tale bunăvoinţe

pe nepotul meu de frate, Vasile
Bianu, care merge acolo ca farmacist militar.
Cu vechea şi neîmpuţinata dragoste neslăbită, al d-tale, I.Bianu".
Printr-o carte poştală de numai cîteva rînduri, I.Bianu îl încunoştinţează pe
Roman Ciorogariu că se află în Banat şi va sosi cît de curînd şi la Arad pentru 3-4
zile, iar apoi doreşte să se odihnească două-trei săptămîni la Stîna-de-Vale şi,
bineînţeles, doreşte să-l viziteze:
„Timişoara, miercuri, 19 iulie 1922
Sunt de o săptămînă în Banat: Caransebeş, Lugoj, Timişoara. De aici plec
la Arad, unde doresc să stau 3-4 zile, apoi voi merge la Oradea, unde sper să vă
pot vedea. De acolo doresc să merg la munte: Stâna-de-Yale, ca să mă odihnesc
două-trei săptămâni. Cercetând aceste frumoase şi bogate ţinuturi, doresc fireşte
să-i revăd şi prietenii vechi şi noi şi să fac şi alţii, spre a sluji aceleaşi cauze, cărora
împreună cu Sfinţia Voastră şi cu alţii am slujit din fragede tinereţe de mult trecute.
Deci, la revedere acolo, în săptămâna viitoare. La Arad cred că voi fi la dl. dr.
Nichi, la Palatul Cultural.
Devotat şi vechi, I.Bianu"
Toate aceste scrisori au fost cercetate de noi la Arhivele Statului din Arad,
Fond Roman Ciorogariu, Dosar nr.2, filele: 182-183; 198-199;200-20 I ;206207;202-203;209-210;208;212 (ln ordinea prezentării lor).
Cel mai împătimit slujitor al cărţii a rămas în conştiinţa posterităţii aşa cum
l-au caracterizat contemporanii săi:
„Prin talentul şi pregătirea sa, Ioan Bianu a fost indicat să devină unul din
filologii şi istoricii noştri literari de frunte ... " 3 •
Ioan Bianu a fost, indiscutabil, creatorul bibliografiei române, lăsând drept
testament continuarea „cu acelaşi devotament şi cinste ca şi în trecut a servi
Academia spre a o ţine ferită de relele şi abuzurile care dărâmă moralmente şi
materialiceşte instituţii de tot felul în această frumoasă şi bogată patrie a noastră,
pe care am avut fericirea să o vedem întregită, cum o voiam în copilăria noastră.
Dumnezeu să binecuvânteze ţara şi neamul nostru şi să le lumineze prin cultură
intelectuală şi să le facă fericite prin bogăţia vieţii şi a bunei înţelegeri cu
conlocuitorii ţării de toate regiunile şi de toate limbile şi cu toţi vecinii de aproape
şi de departe"~.
Iată ce-a spus Ioan Bianu celor apropiaţi înainte de a muri, cu mulţi dintre
ei purtând o frumoasă corespondenţă, aşa cum am arătat şi prin aceste rânduri ce
doresc să se constituie într-un binemeritat omagiu.

NOTE
' Nicolae Iorga. O viil{ii de om il,~a cum a ti1st, Bucureşti, 1972, p.243.
: :',;icolae Oncu ( 1843-1914), unul dintre conducătorii „Tribunei" arădene }i organizatorul Băncii
.. Vic1oria··. care a sprijinii materialiceşte institutiile culturale din Arad.
'SL'\lil l'u~canu. /o;m Bi,11111 Cil organiwtor. Om.igiu. Bucureşti, 1927. p.25.
'i'L'/'PL'"ic1u,, Dl lcJi/11 Bi.inu. Biblioteci/ Academiei Rom,îne, /867-/967, Bucureş1i. 1968. p.268.
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IOAN C. BIANU UND SEINE ZEITGENOSSEN
(Zusammenfassung)
Der Autor stellt die Personlichkeit des siebenbiirgischen Patrioten vor, der
vor altern durch seine Arbeit als Bibliograph der Rumănischen Akademie, aber
auch durch seine Teilnahme am Kampf der um die Zeitung „Tribuna"
gruppierten Rumănen fur das Ideal der nationalen Einheit, bekannt ist.
Die hier vorgestellten Briefe die von Ioan C. Bianu an Roman Ciorogariu
und Nicolae Oncu geschickt wurden unterstreichen seine rege Teilnahme an
der Festigung der rumănischen Kultur und der nationalen Gedanken am Anfang
unseres Fahrhunderts.
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NICOLAE ONCU, DIRECTORUL BĂNCII „VICTORIA"
DIN ARAD
ALEXANDRU ROZ
În Transilvania, ca şi în Ungaria de altfel, datorită contextului cunoscui,
de credit şi-au făcut loc cu greu, apărând în prima parte a secolului al
19-lea. Primul aşezământ de acest fel (din Ungaria. nu numai din Transilvania) a
fost cel al saşilor din Braşov, care fondează în 1835 casa de păstrare numită
.. Kronstâ"dter Algemeine Span:llssa" (Uniunea şi Casa de Economii din Braşm ).
Acesteia îi urmează o altă instituţie de credit înfiinţată în 1939 la Pesta ( ..Pc·sti
Hil/.lli E1sâ Takarekpenztâregyesii/d' - (Prima Uniune şi Casă de Economii din
Pesta). iar a III-a (din toată Ungaria şi Transilvania) a fost cea înfiinplă la Arad în
IX-Hl şi numită „E/sâAradi Ti.1karekpe11Lf,ir"(Prima Casă de Economii din Arad).
După revoluţia de la 1848 românii transilvăneni deşlcpla\i la o nouă viaţ:1.
au început aqiunea de regenerare şi pc plan economic, mai ales că ţăranii rom[mi
a\ cau de îndurat, în cazul unor credite necesare, camele dintre cele mai
neomenoase, de I00%, ba chiar de 200%.
În plus de obicei, aşezămintele de credit maghiare şi săseşti numai arare
ori erau deschise românilor, căutând să vină în primul rând în scopul
conaţionalilor lor. S-a născut deci ideea de a se înfiinţa o societate pe acţiuni
care să urmărească, aşa cum com;epca în 1869 Visarion Roman, ,.de a procura
poporului ţăran mijloacele b[ineşti necesare pentru purtarea şi dezvoltarea
economici sale, a ridica într-însul spiritul de economie, a ridica creditul real în
\ară şi astfel prin operaţiunile ei a promova interesele economiei naţionale".
(citai conf. Constantin Popp. B,Incilc rom,înc din Trnnsifrillliil şi Ungilriil.
Sibiu. 1905, p.7).
Drept urmare în 1872 se constituie Institutul de credit şi de economii
.. Albina". la a cărui înfiinţare au avut un marc aport familia Mocsonyi din părţile
Aradului (domeniul şi castelul la Bulci). Importanţa acestui fapt o sintetiza foarte
hinc G.Bari\iu, care arată: .. dacă s-a făcut vreodată ceva pentru uşurarea lui (a
\firanului n.n. ), apoi aceasta s-a întf1111plat numai de cfmd câţiva hătrâni aleşi. în
frunte cu familia Mocsonyi au înfiinţat întâiul institut de credit şi economii
.. Albina". la 1872. Cutez a susţine, după experienţa ce o am, că de atunci încoace
in mijlocul atâtor asupriri şi spoliaţi uni. pf111[1 la 50.000 de familii romfmc au sdpal
de o ruină singură, cauzată prin uşurări de 50, I00 şi chiar 200% -numai cu ajutorul
B:mcii .,Alhina" şi cu al celorlalte. cari s-au fondat cu ajutorul lui Dumne1.cu pc
urma acesteia în cele mai multe regiuni locuite de romfmi ,,(conL. op. cit., p.X-9).
Se referea Bariţiu la faptul c:1 în 1888 num[1rul instituţiilor de credit romf1ncşli
ajunge la 28, în 1892 la 40, în 1893 la 45, la finele anului 1852 la 52, doi ani mai
tfirziu la 70, în 1900 la 81. apoi în 1901 la 83, în 1902 la 90. în 1903 la 104. iar în
1909 la 160. Deci la începutul secolului al XX-iea românii aveau peste 150 de
hfmci.
Între acestea se numără din I noiembrie 1887 şi Banca „Victoria" din Arad
re-,j1ective „Victorii!·· 111stitutul de· credit şi economii. socictiltc pc ,h."{iuni. Banca
-..-a constituii <lin iniţiativa unui număr de 20 de fruntaşi naţionali arăueni. între
care Alexandru Mocioni. Antoniu_Mocioni. Aurel Suciu. Nicolae Oncu ş.a. Acestia
lwr,-1r:1sc -..;, fondc1c un in-..titul de credit ~i economii. cu un capital ..,ocial de IO.OOO
instituţiile
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împărţit în 1000 de acţiuni de 100 fl. valoare nominală. Adunarea de
constituire s-a ţinut în 30 martie 1887, iar în numărul aqionarilor care au subscris
cele 1000 de acţiuni a fost de 325. cei mai multi cunoscuti lideri naţionali.
Scopul institutiei era „să fie baza unei vieţi mai bune pentru populaţia noastră
asuprită". Consiliul de conducere al băncii a fost ales în 8 aprilie 1887 şi avea
în frunte ca director pe Nicolae Oncu, iar la I noiembrie acelaşi an îşi deschide
portile. La fondarea capitalul social al băncii a fost de Koroane 400,000, ridicat
în 1893 la K. 600,000 şi după 1900 la K.I. 200,000, iar în 1914 K.2. 500,000.
Pe anii de după 1899, situaţia a fost următoarea:

fi.

Anul

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1908
1909
1910
1911
1913
1914
1919

C'.apital
Societar în K.

acţiuni

300,000
600.000

3000
3000

-.. ..
- ..
- ..- -.. -

1.200,000
-" -" -

în câte

.,

.. - -" -.. .,

- 6000

.. -

..
- -

-" -. 2.500.000 12500
..
..
- - .. ..
- -

aqiuni
a K.
100
200
,.

.- -

.,

- - - - - -

..

..

.
.

-" -

..
- -

.. ..
- -

-. -

Preşedinte

Vicepreşedinte

Director
executiv

Dr Gh.Yuia

Gh.LaLăr

Dr.N.Oncu

- -

M. Yeliciu.(Chişineu)
R(>nian Ciorogariu

-

..

M.Veliciu

..
- -

..
..
-.. - -

- -

.,
.,

-

- -

.
- .,

.. -

- -

..

- - -

..

..
- -

..
..
- ..
- ..
- .. ..
- - -

..
- ..
-

..
-.. - -

.. -

.. ..
..
..
..
- -

.. ..

- - -

..
..

Sava Raicu
.,

..
- -

Bilanţul anual al băncii a fost de fiecare dată pozitiv, realizând anual benficii.
De ex. în 1900 a realizat un profit curat de 47203 florini, în 1905 de 6525, în 191 O
de 190360 şi în 1919 de 404859. Banca avea din 1908 filială la Chişineu Criş
care-l avea în frunte pe Mihai Veliciu, iar din 1913 la Şiria (în frunte cu Atanasiu
Popovici) şi la Ineu (în frunte cu Ioan I. Hălmăgean).
Incă de la început între membri ei figurau personalităţi de seamă precum
Mihai Veliciu, Vasile Mangra, Roman Ciorogariu, Ignatie Papp, Traian Văţianu,
Sava Raicu, Ioan Moldovan, mai târziu Ştefan Cicio Pop etc.
Publicaţiunile oficiale se făceau mai întâi în „Tribuna Poporului", ulterior
în „Românul", iar din 1904 şi în „Revista Economică" şi în „Aradi Ki'>zldnyi".
Beneficiile băncii erau folosite în cele mai diverse scopuri, între care cele
filantropice. Bunăoară în 1908 au fost alocate în scopl;_lri filantropice K. 5000, în
1911 În total K. 6000, iar în 1919 un total de K. I 0000. In anul 1905 au fost alocate
K. 4000 Catedralei din Arad. În 19B rata a II-a în valoare de K. 5000 pentru
zidirea Şcolii Civile de Fete din Arad, iar în 1914 rata a III-a, în aceiaşi valoare şi
în acelaşi scop. Alte acţiuni au vizat alte şcoli arădene, Casa Naţională din Arad,
internatele din Beiuş şi Timişoara, societăţile culturale ale studenţilor „Romftnia
Jună" din Viena şi „Petru Maior" din Budapesta etc.
Preocupată permanent să-şi îndeplinească misiunea economică şi culturală
prin mijloace oneste, banca „Victoria", la fel ca celelalte bănci romfmcşti din
Transilvania, a avut în vedere cu consecvenţă şi sprijinirea luptei de eliberare şi
unitate naţională. Acest obiectiv a fost de fapt ce-l de al doilea scop principal al ci.
alături de cel arătat. de a veni în sprijinul ţăranului romftn, pentru ca acc:-.ta s[t
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poată

aspira cu îndreptătire la un nivel de viată cât de cât corespunzător.
Directorul executiv al acestei bănci, cel care i-a asigurat bunul mers şi ia direcţionat căile principale de acţiune până în 1912, deci timp de cca. 15 ani,
a fost NICOLAE ONCU.
S-a născut în anul 1843 în satul Rişca, aparţinând comunei Baia de Criş
(jud. Hunedoara), nu departe de satul „Crişan" (fost Vaca) locul de baştină a celui
de al treilea conducător al Revoluţiei din 1784 - Gheorghe Crişan. Studiile secundare
le urmează la Beiuş şi Lugoj, iar cele universitare la Academia de drept din Oradea
şi la Viena. După obtinerea doctoratului la Bruxelles, cu bursă primită de la fundaţia
„Transilvania" din Bucureşti. pleacă la Paris şi Londra pentru completarea şi
desăvârşirea pregătirii.
Reîntors în ţară este

invitat de Titu Maiorescu să ocupe o catedră la Facultatea
de drept din Bucureşti, dar Oncu preferă să rămână în Transilvania, stabilindu-se
la Arad, oraş cu vechi tradiţii în lupta de eliberare naţională. Aici se va face repede
cunoscut şi remarcat prin competenţa, seriozitatea şi bogata activitate pe care o va
desfăşuara.

Dealtfel el se remarcase din anii studenţiei ca un adevărat luptător pentru
cauza natională. El este unul dintre „membri emeriţi" ai .,României Junc". alături
de Eminescu şi Slavici. La 8 aprilie 1871, când la Viena se pun bazele acestei
socit:tăţi, el a fost ales „preşedinte ad-hoc" pentru conducerea şedinţei de
constituire, iar preşedinte al societătii a fost ales arădeanul Ioan Slavi<,:i. El este cel
care a pus în circulaţie fotografia lui Eminescu student (cu plete). O avea datorită
prieteniei cu Eminescu şi a dat-o cumnatului său Enea Hodoş, iar acesta a
publicat-o în a sa istorie literară.
Dintre aqiunile mai importante în contextul luptei pentru eliberare şi unitate
naţională, după stabilirea lui Nicolae Oncu la Arad, să reţinem mai întâi faptul că
îl găsim între intelectualii arădeni care au susţinut prin donatii băneşti războiul de
neatârnare din 187711878. S-a remarcat însă în deosebi printr-o vastă activitate pe
plan politic, în direqia împlinirii aspiraţiilor naţionale româneşti. Bunăoară el ;:;-a
numărat între delegatii arădeni prezenţi la Conferinţa naţională de la Sibiu din 1314 mai 1881, în urma căruia s-a constituit un singur Partid Naţional Român pentru
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. ln perioada următoare este prezent
între membri grupului tinerilor arădeni intitulat „grupul Junimei", care a avut
un rol foarte important în slăbirea ,,loialismului" faţă de Curtea de la Viena şi
intensificarea luptei naţionale. In 1887 îl găsim din nou ca delegat arădean la
Conferinţa Naţională a P.N.R. organizată la Sibiu în luna mai în <;:adrul căreia se
hotărăşte redactarea şi înaintarea unui memoriu politic împăratului. In cadrul noului
comitet al P.N.R. ales acum şi format din 11 membri se numără şi Nicolae Oncu.
alături de Gheorghe Bariţiu, Vicenţiu Babeş, Vasile Lucaciu, Ioan Raţiu, Ioan
Slavici etc. Ca membru al comitetului şi delegat al cercului Pecica, participă la
Conferinta extraordinară a P.N.R. organizată la Sibiu în zilele de 20-21 ian. 1892
în care s-a hotărât înaintarea fără amânare a memorandului către împărat. În urma
mişcării memorandiste, interzicându-se activitatea PN. R. Nicolae Oncu s-a alăturat
tinerilor arădeni Vasile Mangra, Ioan Russu-Şirianu şi Ştefan Cicio Pop care sau angajat să acţioneze pentru rezolvarea situaţiei şi au schiţat planul de aqiune
în acest sens, care, după cum se ştie, a dus la convocarea Adunării Naţionale
de la Sibiu din 28 noiembrie 1894. Aici s-a protestat fată de desfiinţarea PN.R.
şi s-a hotărât convocarea Congresului naţionalităţilor, ţinut la Budapesta în
august 1895. La pregătirea şi desfăşurarea cu succes a acestui memorabil act
politici arădenii inclusiv Nicolae Oncu, au avut un aport hotărâtor.
In anii următori îl întâlnim ca deputat în dieta maghiară de la Budapesta, în
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ciclul parlamentar 1906-191 O. din partea circumscriptici electorale a los[t~dului.
ce cuprindea şi părtile Hălmagiului, deci dinspre zona sa natală. Alături de ci
au fost aleşi atunci ca deputaţi în dictă din părtilc Aradului V. Goldiş (cercul
Radna), St. Cicio-Pop (Şiria) ~i Ioan Suciu (lneu).Lra de fapt urmarea f,1ptului
că atunci Aradul devenise principalul centru politic al romiinilor transih·ăncni.
Drept urmare Î,!1că din 1907 se preco!1izcază .. ca centru al organi1[1rii naţionale
să fie Aradul. In comitetul executiv al organi1ării s[t fie Jcputatii romfmi din
Arad, având în fruntea lor ca prezident pc dr. N. Oncu. bărbat cu întins:1 cultură.
cumpătat şi totuşi plin de zel", dup:1 cum se menţiona în „Viaţa Romfmcascf1··
(an III/1908, voi. VIII, p. 316)
Aşa s-a şi întâmplat de la începutul anului 1908. hiroul cuprintfmd pc
Nicolae Oncu (preşedinte). Ioan Suciu (secretar). V.Goldiş (casier) şi St. Cicio
Pop (controlor). Clubul naţional român a fost inaugural în 16 februarie 1908 şi
cu toate măsurile represive ale autori1f1ţilor ci a reuşit să-şi îndeplinească pc
deplin. rolul şi să conducă lupta naţională spre împlinirea înaltului ideal al
tuturor romfmilor, Marca Unire de la I decembrie 1918.
Nicolae Oncu a trecut la cele veşnice la 3 I ianuarie 1914, fiind înmormfmlal
pe plaiurile atât de iubite. la Rişca. satul său natal. Ducea cu ci o minunată
,,comoară" concretizată într-o vastă activitate pe plan profesional. politic ~i social, ca avocat, director de bancă, deputat dictai şi fruntaş al mişcării de clihcrarc
naţională. Activitatea sa. mai ales ca director de hancă. poate fi un concludent
exemplu pentru noi cei de azi. cum o bancă romfmească a putut să fie util:t celor
nevoiaşi şi cauzei naţionale.

Bibliografic:
1/..Almanahul Băncilor Romfrne"' (Sibiu). an 1/1900; 11/1901: 111/1902: I\'/
1903: V /1904; VI/1905; VII/1906; IX/1908; X/ 1909; Xl/1910: Xll/1911; XIV /19U:
XV/1914; XX/1919. -2/. ,,Revista economică" (Sihiu), anul I. nr.} din 10 martie
1899, p. 142; nr. 5 din I O mai 1899. p. 236 şi anul li, nr. 6 din IO iunie 1900. p.
260-261. -V.-Aradul-pem1i111cn(,11Î1 1\toriil pi!trici. Arad. 1978. p. 304--Hl0.-4/
.Ştefan Gâţeiu.

Studiu i/supra hiincilorşi coopt·rativc:/or din Tmnstlrnniil ,,i l !np.,riil
În comparnJie cu b,1nâle noastre populi/re. Bucureşti, 1915. p.9-12.-5/. Popp
Constantin, Biincilc rmmîne din Transih'ilniil ,,i Ungilria. Sihiu, 1905, p. 7-10.-6/.
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Negru Ioan, Figuri reprcLeJJtiltivc dejurişti din p,11ţilc Ari!dului. ilng,ţt;t(i 1Î1 luplil
pentru libertate lli!Jionalii. În anii urmiitori n:volufiei din l84R şi p,în.1 În l')/8.
lucrarea în mss., p. 6-8.-8/. Păcurariu Brutus. Un l11ilrt' 1wn,în di!! 11it,1rii. în ..Piatr[t
<le hotar" (Arad). nr. 5-6/1936, p. 63-66.-9/. Surdu Bujor. A.,pcctc Pri1i11d rolul
biinc:ilor În consolidarea burghc,âci rom,înc din Tmnsih,111ia. în A1111i/r11I
Institutului de I,1oric din Cilu'. tom. V, 1962.p. 189-190.

NICOLAE ONCU, DIRECTEl!R DE L-A BANQl"E
,,VICTORIA" D'ARAD
( Rcsumc J

Dans la premiere panic l"autcnr prcscntc Ies principalcs donncc-.. qui 111L'llL'nt
cn c\'idcnce l"aL"Livitc de la Banquc .. \'ICTORI.:\"" d . .-\r;id. Institui Lk LT~dit ci
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economies, societe par actions, constituee en 1887, accompagnees aussi par un
tableau synthetique concernnat l'evolution de la banque entrc 1900-1919.
Dans la deuxieme partie l'auteur met en evidence d'une maniere succinte,
la personnalite de Nicolae Oncu,en tant que directeur pendant 15 annees de celte
banque dans sa premiere etape d'activite et en tant que important homme politique,
avec riche et concrete participation a la vie culturelle etala lutte nationale de celte
periode-la.
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ACTELE DE STARE CIVILĂ DIN HĂLMAGIU
ÎN SECOLELE XIX ŞI XX
VASILEBUTA
După cum este ştiut actele de stare civilă pentru naşteri, căsătorii şi decese
(mai putem adăuga înfieri şi divorturi) au îndeplinit şi îndeplinesc o importantă
functie juridică şi socială. Prin ele se dovedeşte gradul de înrudire pe linie descendentală şi colaterală între membri familiei şi statutul fiecărei persoane în
societate.
Nu cunoaştem actele de stare ci vilă anterioare celor două secole din urmă şi
nici reglementarea lor. Până în anul 1895 în Transilvania ele au fost în atributia
bisericilor, după acea dată, în baza legii nr. XXXIll/1894, începând cu luna
septembrie 1895 s-au înfiinţat matricolele de stat conduse de primării.
După marea unire din anul 1918 şi întemeierea statului naţional român
reglementarea actelor de stare civilă s-a făcut prin Constituţia din anul 1923, care
a consacrat principiul laic al actelor de stare civilă, iar prin legea din 25 februarie
1928 s-a u11,ificat regimul juridic al actelor de stare civilă pe întregul teritoriu al
României. In fine, prin decretul nr. 272/30 decembrie 1950 a fost aprobată legea
din 1928 şi până la apariţia decretului nr. 278/28 iulie 1960 actele de stare civilă
au fost întocmite în baza instrucţiunilor Ministerului Afacerilor Interne.
De la data de 15 septembrie 1895, când au fost introduse matricolele de stat
în Transilvania, registrele de stare civilă ale bisericilor ortodoxe şi greco-catolică
din Hălmagiu au continuat a fi ţinute tot de cele două biserici dar numai pentru
evidenţa lor, apoi registrele au fost predate primăriei din localitate în a cărei arhivă
se află în prezent. Acele registre cuprind înregistrările naşterilor, căsătoriilor şi
deceselor începând cu anul 1853.
Cu toate acestea în arhiva parohiei ortodoxă din Hălmagiu se mai află două
registre de stare civilă referitoare la naşterile şi căsătoriile dintre anii 1830-1852.
Deşi pe coperta lor se află imprimat anul tipăririi, 1811, înscrierile în registrul
„botezaţilor" (al naşterilor) încep cu data de 15 februarie 1830 şi se sfârşesc cu
ziua de 28 decembrie 1852, iar al „cununiilor" (căsătoriilor) cu data de 23 ianuarie
1830 şi se încheie la 22 mai 1852. Probabil e vorba de volumul II. Nu s-a aflat
„protocolul" decedaţilor anterior anului 1852. Sunt~cele mai vechi registre de stare
civilă din localitate, cunoscute până în prezent. Inregistrările sunt făcute de o
persoană cu o scriere caligrafică perfectă, estetic, ordonat, demne de invidiat dar
şi de urmat.
Câteva constatări şi enumerări privitoare la registrele de stare civilă ale
celor două biserici şi primăriei din Hălmagiu.
Dacă până în anul 1895 era o singură evidenţă a stării civile, anume aceea
consemnată în protocoalele confesionale, după punerea în aplicare a legii nr.
XXXIIl/1894 privind matricolele de stat au apărut nepotriviri privitoare la
numărul născutilor, căsătoritilor şi decedaţilor din evidenţa primăriei şi a celor
două biserici, care au continuat să ţină evidenţa la zi a naşterilor, căsătoriilor şi
deceselor, în paralel cu cea a matricolelor de stat nou înfiinţate.
Astfel nu toţi copiii înregistraţi în matricolele de stat au fost botezaţi la cele
două biserici şi din acest motiv au rămas neînregistraţi în protocoalele confesionale
(precum şi cei de alt rit) iar pe de altă parte au fost botezaţi copii născuţi în alte
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locuri şi înregistrati în protocoalele celor două biserici fără să mai apara in
matricolele de stat din localitate. Ne referim la numărul mare de născuii în
deceniile 6 şi 7 ( 1950-1970) la casa de naşteri din Hălmagiu şi la cei născu\i în
alte localităti după desfiin\area ei dar care au fost botezaii în Hălmagiu şi
înregistra\i în registrele bisericii, după cum se constată <lin consemnările făcute
la rubrica „observatii" din registrul botezatilor.
Aceeaşi situatie apare şi la căsătoriti mai ales că în deceniile 7 şi 8 ( 19601980). S-au încheiat căsătorii numai civile, înregistrate numai la primărie şi
după mai mult timp au fost celebrate căsătoriile religioai;e atât pentru lllcalnici
cât şi pentru cei din alte locuri. De aceea numărul căsătoriilor înregistrate la
primărie diferă de cele oficiate la biserică.
Şi la decese se constată aceeaşi neconcordantă. Localnicii decedati în alte
localităti au fost aduşi pentru înmormântare în Hălmagiu şi au fost înregistraţi
numai în registrele bisericii, în matricolele primăriei făcându-se menţiunea
decesului numai pe actele lor de naştere în baza adeverin\ei întocmită şi comunicată
de oficiul de stare civilă de la locul decesului.
Ne referim, pentru exemplificare, şi la cei trei decedaţi în anul 1979 din
familia prof. Tonta Alexandru, care împreună cu soţia sa Tonia Paraschiva şi fiul
lor, Tonţa Horia, sunt decedati în Spania în urma unui accident de circula\ic şi
aduşi pentru înmotmântarc în Hălmagiu, precum şi la alte multe cazuri anterioare
şi posterioare. Datele statistice ce le vom prezenta în continuare vin să confirme
cele relatate mai sus.
Am structurat prezentarea materialului privitor la starea ci vilă în trei capitole
din care două se referă la evidenta bisericilor ortodoxă şi greco-catolică (unită) şi
al tn:ilca la înregistrările primăriei din localitate.
DATE EXTRASE DIN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ
I. BISERICA ORTODOXĂ
I. I .a. PROTOCOLUL DE NAŞTERI (BOTEZAŢILOR) ÎNTRE ANII
1100-1852
Arc coperta scrisă cu litere de tipar cirilice, imprimată în anul 1811, dar
înregistrările sunt făcute numai de la 15 februarie 1830 (probabil că este volumul
II). Alt protocol cu o dată mai veche nu am aflat.
Coloarn:k sunt scrise cu litere cirilice de mână până la 20 iunie 1850. De la
acea dată au fost scrise cu litere din alfabetul latin până la I noiembrie 1852, când
s-au scris iarăşi cu litere cirilice. Prima înregistrare cu litere latine datează de la 20
iunie 1850 când s-a născut Maria „nelegitimă". La rubrica părinţilor s-a scris:
..tat.:il nui" ( necunoscut) iar mama este Vesdogan Veronica lui Petru. Naşa a fost
proto so\ia lui Petru Moldovan prota Hălmagiului.
La 12 august 1850 este înregistrată naşterea lui Maria, fiica lui Ioan Cosma
şi Maria. avf111d ca naş pe George Mihailovici notariu în Hălmagiu, iar la 6
septembrie 1850 este înregistrată naşterea lui Maria, fiica lui Ursul Petrescu şi
Nasta. Naşă a fost !osana, fosta muiere a lui Valer George „papistaş". La botezul
lui Ecaterina, fiica lui Toda Alisandru şi Pop Iulia au fost naşi sotia negustorului
George Mihai şi fostul Lup Hossu sub comisar (acesta a fost Hossu Longin care a
întocmit raportul din 16 decembrie 1849 privind arestarea samavolnică la lui Avram
Iancu în 15 decembrie 1849 în târgul de la Hălmagiu).
Copilul Kartel Alisandru, născut la 29 martie 1851, a avut ca naş la botez pc
Cadar Şandor de religie catolică, iar la botezul lui Eutimie, născut la 21 aprilie
1851, a fost naşă Hani Rohan, tot de religie catolică şi la botezul lui Iosif Turuc.
născut la 1Onoiembrie 1851 a fost naşă Ana sotia lui Şandor Cadar - papistaşă (aşa
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este scris la pozitia nr.30/1851 în protocol botezaţilor).
La 28 decembrie 1851, sub nr. 35, este înregistrată naşterea lui Partenie,
fiul lui Petru Păcurariu şi Marta, menţionându-se că „botezul a fost grabnic" şi
s-a tăcut prin moaşa sa, soţia lui Nicolae Păcurariu. De alfel peste înregistrarea
naşterii s-au făcut două cruci, una cu cre(on roşu şi alte cu creion negru, semn că
botezatul a decedat imediat după botez. In fine, mai menţionăm înregistrarea de
sub nr. 14 din 30 martie 1851 a lui Maria, fiica lui Păicuţ George şi Crişca, a cărei
naşă a fost „muierea ungurului Ianoş Bekory, birtaş în Vaţa la feredeu" iar moaşă
a fost „muierea lui Arsenie Buta".
E de retinut faptul că la multe botezuri au fost naşe soţia protopopului ortodox
Petru Moldovan, a lui Nicolae Costina, a lui Petru Păcurariu, Maria Moldovan cuconi1a -, soţiile din familiile Roxa, Mihailovici, etc.
Inregistrările nu au număr curent decât începând cu anul 1842 şi sunt tăcute
de protopopul Arsenie Adamovici, parohul capelan Arsenie Circuş, parohul şi
apoi protopopul Petru Moldovan, preotul Ioan Jula şi un singur caz de Martinius
Nagi (la 14 aprilie 1830), parohul Ineului, cu ocazia înregistrării naşterii lui
LEONTINUS, fiul lui Arsenius Adamovicius, protopresbiter. E de remarcat faptul
că înregistrarea naşterii acelui Leontinus şi completarea tuturor rubricilor din protocol sunt scrise în limba latină cu litere din acest alfabet: ,, 14 aprilie, pater Arsenius
Adamovi~ vicarius protopresbiter mater Sofia Mihailovits, habitans Mango
Halmagyni religios greco non unitis ritual. Naşi batrinus domn Kirchmaer doctor
medicinis, Eclectisim Cont. Iosefa ZUky, matrona Veronica sora d-nei
(indiscifrabil) D-na Elisabetta Nemeş, sora D-nei (indescifrabil) Martinius Nagh
parohul Ienye ... Coltu Aradens".
Protocoll;!I este păstrat în bună stare (cu excepţia coperţilor) iar scrisul este
îngrijit şi citeţ. Incepând cu anul 1845 căsătoriile au număr de înregistrare.
Date statistice privind numărul căsătoriilor dintre anii 1830-1852 (22 mai
1852) a locuitorilor din Hălmagiu şi Leştioara.
Anii:
1830 = 8,
1831 = 14,
1832 = 17,
1833 = 17,
1834 = 11
1835 = 3,
1836 = 12,
1837 = IO,
1838 = 7,
1839 = 4
1843 = 18,
1840 = 8,
1841 = 7,
1842 = 14,
1844 = 5
1848 = 11,
1845 = 14,
1846 = 13,
1847 = 7,
1849 = 3
1850 = 12,
1851 = 13,
1852 = 8.
Total: 232.
Câteva constatări cu privire la registrele (protocoalele) de stare civilă ale
bisericii ortodoxe din Hălmagiu începând cu anul 1853.
1.1. b. PROTOCOLUL BOTŞZAŢILOR (NASCUŢILOR) DIN
HALMAGIU ŞI SATUL LEŞTIOARA INTRE ANII 1835-1893.
Coloanele sunt tipărite cu litere cirilice şi completate tot cu litere cirilice
scrise de mână până în anul 1864 de când scrierea s-a tăcut cu litere latine. Protocolul
s-a deschis la 8 ianuarie 1853 de către protopopul Petru Moldovan (Mogdovan).
Alături de el am mai tăcut înregistrări preotii Arsenie Circuş, Ioan Jula şi altii. In
genera] scrisul este îngrijit şi uşor lizibil.
In multe cazuri mama copilului este înregistrată şi cu particula „de", indicând
numele de familie al părintilor ei. Exemple: la pozitia 45/12 noiembrie 1866 găsim
·următoarea înregistrare: Sofia Cainapu „de Buşa", apoi la pozitia nr. 46/1866 este
înregistrată Ana Cainapu „de Cosma" etc.
Se mai constată că în cei 40 de ani ( 1853-1893) au fost înregistrate 14 perechi
de gemeni, dintre care menţionăm doar trei:
- la 27 ianuarie 1874 se înregistrează surorile gemene Evuţia şi Elisabeta,
fiicele lui Crişca şi Ioan Moţica din satul Leştioara.
w

w
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- la 3 ianuarie 1878 se înregistrează naşterea gemenilor Ioan şi Maria din
Irimie Veronica şi Ioan.
- la 29 august 1888 se înregistrează naşterea gemenilor Alisandru şi Ioan
Mihail_pvici din părintii Mihailovici Carolina şi Teodosiu.
In anii următori numărul gemenilor este foarte mic, am putea spune o
excepţie, în comparaţie cu perioada 1853-1893. Protocolul se află în păstrare la
primăria din Hălmagiu, fiind compactat în anul 1937.
Acest protocol s-a încheiat în anul 1893, apoi s-a deschis altul pentru anii
1894-1927. Din noul protocol reproduc câteva înregistrări.
Prima înregistrare s-a făcut la 2 ianuarie 1894, cu Lina, fiica lui Petru Groza
şi Paulina Marişiu, de parohul Arsenie Circuş, la biserica ortodoxă din Hălmagiu.
- sub nr. 5/23 februarie 1894 este înregistrat fiul lui Ilie Lupeiu şi Nica
Bondea, având ca naşă pe Adela sotia lui Adolf Costea, pădurar domenial.
- sub nr. 43/1895 este înregistrată naşterea lui Victor, fiul lui Teodosiu Mihailovici şi Carolina Miloş, având ca naşă pe Elena, soţia diaconului Eneea Joldea.
- sub nr. 13/5 martie 1896 este înregistrată Marta-Maria, fiica lui Arsenie
Sida şi Ana, născ. Borza, naşă fiind Ana-Nina Sida notăreasă în Ribita.
- sub nr. 31/22 decembrie 1899 este înregistrată naşterea lui Nicolae Buta,
având ca naşă pe Gizela, soţia avocatului dr. Roman Ştefan.
- sub nr. 16/13 iulie 1901 este înregistrată naşterea lui Aureliu Il'lan-Pavel,
fiul lui Aureliu Leuca şi Lucreţia născută Putici, naşă fiind Ida Sulutiu, măritată
Brunoschy, din Budapesta.
- sub nr. 11/30 iunie 1904 este înregistrată naşterea lui Petru Faur, fiul lui
Nicolae Faur şi Rozalia Ciungan, având ca naşă pe Melania Ionescu fiica notarului
George Ionescu din Ciuci/Vârfuri/ 1•
- sub nr. 38/10 ianuarie 1922 este înregistrată naşterea lui Todor-Gheorghe
Banici fiul prim pretorului Banici Teodor şi Marioara Ionescu.
Exemple se pot da cu sutele.
Date statistice privind numărul născuţilor din Hălmagiu şi Leştioara între
anii 1830-1852.
În anii:
1830 = 14,
1831 = 23,
1834 = 47, 1835 = 33,
1832 = 38,
1833 = 38,
1836 = 39,
1837 = 46,
1840 = 37 1841 = 42,
1838 = 43,
1839 = 46,
1842 = 32,
1843 = 54,
1845 = 47,
1846 = 44 1847 = 44,
1844 = 42,
1848 = 34,
1849 = 25,
1851 = 39,
1852 = 55.
1850 = 33,
Total= 875
1.2.a. PROTOCOLUL CUNUNAŢILOR ÎN ANII 1830 - 1852
Prima căsătorie este înregistrată la 23 ianuarie 1830 de către protopopul
Arsenie Adamovici, apoi de Nicolae Adamovici. Sunt menţionate numele mirilor,
vârsta lor, dacă sunt la prima ori la a doua căsătorie, datele când au fost vestite în
biserică căsătoriile, numele naşilor şi al preotului care a oficiat căsătoria. Atât
coloanele (rubricile) cât şi datele mai sus enumerate sunt scrise cu litere cirilice.
După anul 1848 se constată că unele femei s-au recăsătorit, fiind văduve în
urma decesului soţilor morţi în revoluţia anilor 1848/49. Iată câteva cazuri: Sub
părinţii

' MELANIA IONESCU a fost fiica notarului George Ionescu din Ciuci (Vârfuri). Se spune că a fost
de o frumuseşe fermecătoare şi prin influenta lui Marilina Bocu, fiica primarului din Sinaia, a fost
primită la curtea regală română din Sinaia ca domnişoară de onoare. Acolo a cunoscut-o arhieducele
Frantz Ferdinand, moştenitorul tronului habsburgic, în anul 1909. Publicistul Ioan Rusu Abrudean a
scris un roman cu titlu: ,,Îndrăgostirea unui habsburg de o tânără româncă". Peste 2 ani ea a murit de
meningită.
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poziţia 2/4 noiembrie 1849 este înregistrată căsătoria lui Petru Cosma, de 25
ani, cu Ana Turuc rămasă de Ioanu Turuc lui Nicolae; sub poziţia 12/20
septembrie 1850 este înregistrată căsătoria lui Vasile Faur cu Creştina, de 35
ani, rămasă de Ciungan Ioan având ca naşă pe Elena soţia lui Mihailovici
Todosie, curelar.
Alte înregistrări: Sub poziţia nr. 4/12 februarie 1850 s-a înregistrat căsătoria
· lui Ioan Jula în vârstă de 20 ani cu Ana, în vârstă de 17 ani, fiica lui Teodosie
Mihailovici. Naş a fost Ioane Moga, paroh greco-catolic. Se mai menţionează că
acea căsătorie s-a făcut cu dispensă dată de Gherasim Racz, episcopul Aradului.
Sub poziţia nr. 9/12 noiembrie 1850 s-a înregistrat căsătoria lui Georgie Faur,
văduv, de 42 ani, cu Anica fată „greşită", de 25 ani, a lui Duşan Lup şi Irinea, naşi
fiind soţia lui Buta Lazăr cu feciorul său Lazăr.
Mai reproducem şi înregistrarea de la 18 octombrie 1851 a căsătoriei lui
Arsenie Sida, văduv, în vârstă de 48 ani, cu Maria Huch, fată în vârstă de 20 ani,
cu dispensă de la patriarhul Serbiei. Bărbatul a fost la a 3-a căsătorie. Înregistrarea
s-a făcut de protopopul Petru Moldovan. Numitul a fost ,jude oppidan" (primar)
şi împreună cu notarul George Mihailovici au întocmit şi semnat protestul primăriei
din localitate împotriva arestării lui Avram Iancu.
I.2.b. PROTOCOLUL CUNUNAŢILOR ÎNTRE ANII 1853-1907 DIN

HĂLMAGIU ŞI LEŞTIOARA.

Registrul se deschide la 8 ianuarie 1853 şi cuprinde înregistrările căsătoriilor
la 21 noiembrie 1907. Titlul şi coloanele sunt tipărite tot cu litere cirilice iar
înregistrările sunt scrise cu litere cirilice până în anul 1862. Au consemnat în acest
registru încheierea celor 595 căsătorii protopopul Petru Moldovan până în anul
1866, apoi succesiv preoţii Jula Ioan şi Arsenie Circuş, protopopii Ioan Groza
senior, dr. Ioan Groza junior şi Cornel Lazăr. La încheierea căsătoriilor (până în
1895) au participat şi doi martori.
Prima căsătorie înregistrată în acest registru (protocol) a fost cea din 8
ianuarie 1853 prin care Turuc Nicolae, în vârstă de 22 ani s-a căsătorit cu Persida,
de 20 ani; iar ultima, cea din 8/21 noiembrie 1907, prin care dr. Ioan Robu, de 24
ani, candidat de avocat, se căsătoreşte cu Valeria Putici, în vârstă de 20 ani. La
celebrarea căsătoriei au participat ca martori George Părău, directorul gimnaziului
din Brad, cu soţia, apoi locotenentul Candrea cu soţia Ida născută Suluţiu.
Dintre cele 595 căsătorii încheiate între anii 1853-1907 menţionăm doar
trei-referitoare la persoane de mare prestigiu în localitate. Ne referim, în primul
rând, la căsătoria lui dr. Iacob Brenduşan, avocat şi vice fiscal al comitatului Zarand,
în vârstă de 32 ani, cu Amalia Moldovan, de 17 ani, fiica protopopului Petru
Moldovan, la 28 ianuarie/9 februarie 1862. La acea că~torie au fost martori: dr.
Iosif Hodoş, primarul viceprefect al comitatului Zarand, şi Amos Frîncu, prim
notar. Cununia a fost celebrată de Georgiu Popescu, protopopul Butenilor.
A doua căsătorie s-a celebrat la 6/15 septembrie 1869 între Ilie Băltescu,
notariu, în vârstă de 28 ani, şi Ecaterina Germinger, în vârstă de 19 ani. La
celebrarea ei au fost naşi George Secuia, advocat în Baia de Criş, şi învăţătorul
Nicolae Joldea din Hălmagiu. Viaţa celor doi soţi a scris-o (parţial) romanţată
scriitoarea Constanţa Hodoş în romanul MARTIRII, ediţia 2-a Bucureşti 1915.
Mai amintim şi căsătoria înregistrată sub nr. I 0/22 aprilie 1879 între Ştefan
Potoran în vârstă de 33 ani, jude regesc în Beiuş, cu Elena Jula, de 19 ani, fiica
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preotului Ioan Jula din Hălmagiu.
Iată statistica, pe ani, a cununaţilor ortodocşi din Hălmagiu şi satul Leştioara
între anii 1855-1907:
1855 = 16, 1856 = 10, 1857 = 6, 1858 = 3
1853 = 10, 1854 = 12,
1864 = 14, 1865 = 5,
1861 = 20,
1863 = 12,
1859 = 7,
1860 = 9,
1870 = 15, 1871 = 8,
1869 = 22,
1866 = 8,
1867 = 15,
1868 = 17,
1876 = 13, 1877 = 8,
1874 = 15,
1875 = 13,
1872 = 16,
1873 = 18,
1882 = 10, 1883 = 13,
1880 = 10,
1881 = 17,
1878 = 8,
1879 = 13,
1887 = 7,
1888 = 17, 1889 = 6,
1884 = 6,
1885 = 12,
1886 = 15,
1894 = 11, 1895 = 8,
1892 = 14,
1893 = 13,
1890 = 10,
1891 = 11,
1900 = 5, 1891 = 5,
1898 = 6,
1899= 7,
1896 = 4,
1897 = 9,
1906 = 9, 1907 = 7,.
1905 = 4,
1904 = 12,
1893 = 8,
1892 = 1O,
Total: 595.
Din anul 1908 se deschide un alt registru (protocol) în care au fost înregistrate
căsătoriile până în anul 1946, în număr total de 345.
Primul înregistrat a fost Traian Mager, învăţător, căsătorit cu Irina Moldovan,
având ca naşi pe Gheorghe Ionescu, notar în Ciuci (Vârfuri) cu doamna şi dr.
Roman Istvan, advocat, cu domana sa.
Din această perioadă reţinem faptul că în protocol s-a făcut menţiunea
profesiunii mirilor, dar mai cara<.:teristică este profesiunea naşilor. Astfel aflăm că
au fost naşi: dr. Teodor Pap, avocat, C. Moldovan şi Paraschcva Moldovan,
învăţătoare, Kohn Ianoş, comerciant, Vichentie Cătana, tăbăcar, cu soţia, Ianc
Nicolae, tăbăcar, Ivănuţ Lucaciu, măcelar, Buşa Gheorghe, cojocar, Sida Petru,
cărăuş, dr. Ioan Robu, avocat, Ana Lazăr, soţia protopopului Cornel Lazăr, Gavril
Cristea, preot, Petru Borza, bărbier, Petru Balta, neguţător, Emil Kovaci, măcelar,
Buşa Petru, morar, Sirca Teodosie, cancelist, Tămaş Berta, soţie de măiestru, Sirca
Ilie, morar, apoi agricultori (economi), plugari, proprietari, etc.
Din perioada 1921-1930 amintim numele câtorva naşi: dr. Ioan Robu,
primarul Aradului, cu soţia născută Valeria Putici, dr. Ioan Suciu, fost ministru,
preşedintele baroului de advocaţi din Cluj, doamna văd. Iosif Vulcan născută
Popovici, din Oradea Mare (la căsătoria lui dr. Mihai Vei ici adv. în Hălmagiu
(vezi poz. nr. 5/30 august 1925), Petru Budean, tăbăcar, cu soţia, Maria născ.
Turuc, Şofron Tudor, brutar, Mihai, Vidu sub-revizor şcolar, Manolescu T, profesor
universitar din Bucureşti şi Silviu Moldovan cu soţia (la căsătoria lui Sirban Aurel,
jude de ocol, cu Viorica Mager) etc.
De la 26 ianuarie 1947 se deschide volumul II pentru înregistrarea
căsătoriilor, volum care se foloseşte şi în prezent. Din recapitularea înregistrărilor
rezultă că în anul 1947 au fost celebrate 8 căsătorii, în anul 1948-1960 un număr
de 90, apoi între anii 1961-1970, un număr de 50, între anii 1971-1980 un număr
de 56 şi între 1981-1990 un număr de 72 căsătorii. Total= 317 căsătorii.
Dintre naşii menţi_pnaţi în volumul II (1947-1990) amintim pe: preotul
Alexandru Gligor din Hăfmăgel, învăţătorul Traian Sir ban cu soţia, notarul Oneţ
Gheorghe cu soţia, inginerul silvic Marin Ionescu, cu soţia, Silviu Oprişa, şeful
gării, cu soţia, dr. Mircea Dragoş, judecător în Buteni, cu soţia, Gheorghe Sirban,
cojocar, cu soţia, Nicolae Sirban, morar, cu soţia, dr. Anton Rişcuţa, medic, cu
soţia, Octavian Turuc, cu soţia, inspectorul şcolar, Vichentie Cătana cu soţia,
învăţători, prof. Constantin Fărcaş din Arad, cu soţia, Gherasim Pârva, cu soţia,
agricultori, Liviu Podariu, medic veterinar, cu soţia Lucia, profesoară, Elena Buta,
profesoară, dr. Virgil Trufaş cu soţia Angela, Coroi Ioan, dogar, Balta Nicolae,
cojocar, Ionuţ Vasile, brigadier silvic, Ioan Burlacu şi soţia, din Bucureşti, Duşan
Miron cu soţia, croitori, Buşa Arsenie, comerciant, cu soţia Marioara, dr. Şerb
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Ştefan, directorul spitalului din Gurahont, Iorga Marin, student, Başa Nicolae,
tehnician silvic, Hani Gheorghe, mecanic, cu soţia Florica, Neaqu Gheorghe,
dirigintele poştei, cu soţia Lenuţa, profesoară, Ioan Zipsi, inspector la sondele
petrolifere, cu soţia Ştefania născ. Budean, farmacistă în Ploieşti, Bidianu Ioan,
miner, Burlea Ioan inginer silvic, cu soţia Mariana, profesoară, Mateş Ioan,
mecanic, Petruţ Nicolae, procuror în Deva etc.
Din anul 1984 nu s-a mai completat rubrica „starea" mirilor.

DL~.~pre niişi.
Din cercetarea protocolului de naşteri remită că se preferau ca naşi persoane
cu un bun prestigiu. Astfel, apar ca naşe soţiile de notari, dintre care amintim pe
Ana-Nina, soţia notarului Sida din Ribiţa (vezi poz. 13/5 martie 1896), Rozalia,
sotia notarului George Ionescu din Vârfuri (poz. 20 din 1O mai 1896 ), Elisabeta
Stăger Wendel din Hălmagiu (poziţia 11/20 iulie 1901) etc.
_
Apar apoi soţiile de preofi. anume Elena Joldea născ. lmpărat, soţia
diaconului Eneea Joldea din Hălmagiu (poz. 43/1895), Ana Groza. soţia
protopopului Ioan Groza din localitate (poziţia nr. 31/1896), Ana Sirban, soţia
preotului Sirban Ioan din Mermeşti (poziţia 32/15 decembrie 1900) etc.
SoJiile de Învăffitori: soţia lui Dragoş Adam (vezi poziţia nr. 14/1899),
Parascheva Moldovan (poziţia 14/1903), .Pavel Lazăr, învăţător în Brad şi Lucia
Lăbăşan din Hălmagiu (poziţia 13/1912), etc.
SoJiiledeiivocaţi: Ghizela soţia advocatului dr. Roman Ştefan din Hălmagiu
(poziţiile 31/1899), dr. Teodor Pap, avocat cu soţia notarului Szereny Sandor din
localitate (poziţia 24/1907).
Urmează soţii de meseriaşi, plugari, morari, comercianţi şi alte profesii.
La bise1ica ortodoxă din Hălmagiu, au fost botezaţi şi copii de alte confesiuni.
La poziţia nr. I I /1902 este înregistrată naşterea lui Elena-Ilonka, fiica lui Schmaler
Ianoş şi Tereza, având ca naşă pe Schenk Francisca; apoi sub nr. 14/ 1903 este
înregistrată naşterea lui Elena Valeria, fiica lui Tbri)k Istvan şi Catalina Saculiciu
(scrietor la proto-pretură), având ca naşă pe învăţătoarea Parascheva Moldovan;
sub poziţia 31/1903 este înregistrată Ella-Gabriela, fiica morarului Arady Bella şi
Meszaroş Rozalia, reformaţi, av~nd ca naş pe Schenk Geza şi p.lţii.
1.3.a. PROTOCOLUL RAPOSAŢILOR ORTODOCŞI INTRE ANII 1853
- 1893
Şi acest protocol are coloanele tipărite cu litere cirilice iar înregistrările tot
cu acele litere până în anul 1862, de când s-au întrebuinţat literele din alfabetul
latin.
Din acel protocol constatăm că în decursul celor 40 de ani s-au înregistrat
în Hălmagiu şi filia Leştioara 1840 decese. Cele mai puţine au fost în anii 1866
( 14) şi 1893 (22) iar cele mai multe în anii 1873 ( 109) şi 1880 (84), după cum
rezultă din următoarea statistică:
1856 = 42,
1835 = 60,
1954 = 64,
1855 = 35,
1857 = 31, 1858 = 46
1859 = 44,
1860 = 42,
1861 = 29,
1852 = 43,
1863 = 40, 1864 = 46
1867 = 40,
1865 = 32,
1866 = 14,
1868 = 25,
1869 = 26, 1870 = 26
1871 = 25,
1872 = 75,
1873 = 109, 1874 = 74,
1875 = 80, 1987 = 40
1877 = 40,
1878 = 52,
1879 = 37,
1880 = 84,
1881 = 38, 1882 = 45
1883 = 48,
1884 = 27,
1885 = 41,
1887 = 36,
1888 = 32
1889 = 25,
1890 = 29,
1891 = 30,
1892=41,
1883 = 22,
Total: 1.840 decedaţi în 40 de ani.
Este impresionant de mare numărul copiilor decedaţi până la vârsta de 10
ani. În anul 1858 au decedat 35, în 1864, au decedat 24, în 1871 au decedat 39, în
1874 au decedat 45 şi în 1875 au decedat 43 de copii. Total 186 copii decedaţi în
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cei 5 ani analizati.
Mai constatăm că între anii 1853 - 1893 au decedat 4 persoane în vârstă de
peste I 00 ani, anume: David Ioan din Leştioara, la I O mai 1860, Marina văd.
lui Adam Aron de 104 ani, la 20 ianuarie 1863, Ignatiu Nicolae de 100 ani la
13 februarie 1870, Dănilă Mi hit din Leştioara, de 11 O ani la 19 martie 1884.

Cazuri de moarte neobl~rnuitii.
Tot din acel protocol aflăm şi câteva cazuri de moarte neobişnuită. Astfel la
12 iunie 1867 s-a înregistrat decesul lui George Sîrba, junc de 35 ani, econom,
„înecat în apa·Crişului Alb", apoi la 8 noiembrie 1873 a decedat Faur Maria lui
Nicolae, în vârstă de 30 ani. ,,de focu arsă" iar la 19 ianuarie 1887 a decedat Irimie
Petru, de 22 de ani „omorâi de un lemnu", la I noiembrie 1887 a decedat Moise
Joldea, de 60 ani, ,,fiind lovit cu securea în cap" (vezi poz. 34/1887) apoi Sida I.
de 60 ani „omorâtă de un ucigaş" la 23 februarie 1872, Nicolae, fiul lui Arsenie
Faur, qe 30 ani, ,,de băutură mortu", la 9 martie 1883 (vezi poz. 12/1883).
Intre I august 1873 şi 2 septembrie 1873 au decedat 11 persoane „de coleră".
Un caz cu totul deosebit, care a impresionat de contemporani şi a fost mult
timp comentat a fost decesul lui AMALIA BRENDUŞEANU DE MOLDOVAN,
sotia lui dr. Iacob Brcnduşanu şi fiica protopopului Petru Moldovan. Ea a decedat
la 17 aprilie 1862, având vârsta de 18 ani. Se căsătorise în februarie 1862 şi a
decedat după două luni şi 20 de zile. Se pare că s-a otrăvit. Tatăl său a scrjs în ziua
de 17129 aprilie 1862 în protocolul răposaţilor: ,.Amalia Brenduşan. In oraşul
Hălmagiu născută şi locuită lăsând soci ul ei şi ca unică fiică obiditul taica rupere
de animi şi spre mângâiere lacrimi. A vieţuit cu bărbatu 2 luni şi 2 zile. Sau astrucat
în cripta familială". Sub înregistrarea decesului a mai scris: ,,prin multe lacrimi
sau scrisu de dulcele ei părinte amerîtu Dumnezeu sei ierte pacatele. Vecnica
pomenirea ei sei fie. Petru Moldovan protoprezbiteru grec orientalu alu
Halmagiului".
1.3.b. PROTOCOLUL REPAUSAŢILOR A S. BISERICI ROM. GR.
ORTODOXE DIN COMUNA HĂLMAGIU ŞI SATUL LEŞTIOARA ( 3 august
1893 - 20 august 1926).
S-a deschis la 3 august 1893 cu înregistrarea decesului lui Alisandru Paicu,
prunc mic, fiul tui George Paicu şi Lena, în vârstă de 6 săptămâni. Semnează
Arsenie Circuş. In acest interval de timp (32 ani au fost înregistrate 954 decese,
după cum rezultă din statistica mai jos prezentată:
1894 = 43, 1895 = 32, 1896 = 27, 1897 = 29, 1898 = 10, 1899 = 25, 1900 = 36,
1901 = 34, 1902 = 24, 1903 = 17, 1904 = 22, 1905 = 29, 1906 = 25, 1907 = 20,
1908 = 27, 1909 = 29, 1910 = 22, 1911 = 32, 1912 = 39, 1913 = 24, 1914 = 22,
1915 = 24, 1916 = 20, 1917 = 29, 1918 = 46, 1919 = 42, 1920 = 32, 1921 = 31,
1922 = 33, 1923 = 24, 1924 = 35, 1925 = 31, 1926 = 19.
Dar numai cifrele nu pot înfăţişa personalitatea celor decedat,i şi de aceea
socotesc necesar să enumăr pe câţiva dintre aceia care au fost mai reprezentativi:
- La poziţia nr. 8/20 martie 1894 s-a înregistrat decesul lui Jula Ioan, în
vârstă de 68 ani, fost preot şi primar.
- La poziţia nr. 20 din 24 <x:tombrie 1902 este înregistrată moartea lui Arseniu
Circuş, fost preot, în vârstă de 79 ani. La înmormântare au oficiat protopopul Ioan
Groza împreună cu un sobor de IO preo\i.
- La poziţia nr. 14/6 august 1904 este înregistrată moartea lui Ioan Groza
junior, de 46 ani, protoprezbiterul ortodox al Hălmagiului. Ceremonia
înmormântării a fost oficiată de Constantin Gurban protoprezbiterul Incului ca
delegat de consistoriu, cu asistenţa a 38 de preoţi şi diaconul Eneea Joldea.
- La poziţia 3/16 decembrie 1910 este înregistrată decesul lui Ioan Olar, în
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vârstă

de 47 ani, econom, primar, consilier şi epitrop bisericesc.
- La pozitia nr. 20/23 iunie 1912 s-a înregistrat decesul lui Ioan Moldovan,
notar cercual în Dubeşti, cercul Mureş, june de 31 ani, asasinat de Miloş David
din Ohaba Sîrbească.
- La poziţia nr. 46/25 noiembrie 1918 s-a în,registrat decesul lui Ioan Balta
lui Ioan, ostaş, fiul lui Ioan Balta şi Treja Ciungan. In protocol s-a scris că a decedat
din cauza bolii contractată în război prin împuşcătură de plumb. S-a îngropat la
26 noiembrie 1918, cu paradă militară, cu 25 de gardişti şi salve la groapă.
Mai menţionăm pe Nicolae Robu, senior, în vârstă de 84 ani, notar în pensie,
şi pe Sirca Ilie, morar, decedat în 16 mai 1926, fost epitrop.
Câteva constatări.
I .Înregistrările asu fost făcute de preoţii Arsenie Circuş, protopopii Ioan
Groza senior şi junior, Cornel Lazăr, Ioan Sirban, Alex Teaha.
2. Au decedat 341 copii până la vârsta de I Oani, din totalul de 954 decedaţi.
3. Cauzele mortii sunt arătate foa11e sumar: aprindere de plămâni, aprindere
de piept, diferite (mai ales la copii), batere de inimă, moarte ordinară, slăbire,
heptică (tuberculoză), gută, aprindere de creeri, (poz. 24/1902), tifos, boală de
rând, boală de rinichi şi beşică, vărsat, lehuzie, diabet, moarte năprtaznică,
apoplexie, lovit de marhă, morb de piept, marasm senil, nenorocire, catar de intestine, asasinat, ruperea spinării. morb spaniol (poziţiile 17, 18, 23 - 42/1918),
intoxicatii cu alcool (pozitia)?/1924 şi 10/1925) etc~
II. BISERICA UNITA (GRECO-CATOLICA)
În arhiva primăriei din Hălmagiu s-a aflat şi protocolul botezaţilor şi
repausaţilor bisericii unite din Hălmagiu, între anii 1864 - 1948. Din acest protocol reproducem câteva însemnări mai importante. Toate înregistrările sunt cuprinse
în acelaş protocol. Coloanele sunt scrise cu litere din alfabetul latin, precum şi
înregistrările.

11.1. PROTOCOLUL BOTEZAŢILOR
Prima înregistrare datează din 9 octombrie 1864. Este înregistrată Iudita,
născută din „pat legitim", fiica lui Petru Birta de 28 ani şi Ecaterina Birta, născută
Costina, de 18 ani. La rubrica intitulată: numele, conumele, religiunea, condiţiunea
şi locuinţa naşilor şi numele moaşei, găsim următoarea însemnare: ,,Alexandru
Kadar neguţătoriu şi Iosana Wali soacra legiuită, ambii din Hălmagiu, moşia Anica
Roxa", iar la rubrica preotului botezătoriu şi miruitoriu „Ioane Birta administrator
alu Halmagiului şi paroh atu Baiei de Criş".
A doua înregistrare s-a făcut la 20/26 februarie 1865 şi se referă la Carolina, fiica lui Ladislau Fodor de 43 ani jude cercual în Hălmagiu şi Carolina născută
Moga, de 35 ani, iar la rubrica naşilor este scris „Ieronim Moga, proto fiscalu Ctt
şi so1,,;ia Emilia n. Popovici, gr. ort. Preotul botezător a fost Petru Birta, paroh al
Hălmagiului (tatăl lui Ioan Birta)".
La nr. 5/ll ianuar 1867 este înregistrată naşterea lui Yesalina, fiica lui Petru
Tulea, persecutor de comital, de 43 ani, şi Ana Tulea, de 42 ani.
Tot din acest protocol mai aflăm şi numele unor oficialităţi din Hălmagiu în
a doua jumătate a secolului al XIX-iea. Astfel la nr. 6/29 aprilie 1867 şi 2 iunie, se
înregistrează naşterea lui Ioanu-Andreiu-Danielu, fiul lui Daniel Papp, de 30 de
ani, jude cen.:ual în Aciua şi vice jud. Halmag, şi Maria, de 25 ani, iar la rubrica
naşilor se află menţionat Iosifu PIETSICH, preceptore din Bradu ctt. Zarand.
La nr. 12/1870 este înregistrată naşterea lui Sabinu-Ioanu, fiul lui Elia (Ilie)
Baltescu. de 30 ani, notariu oppidan, şi Ecaterina Cerminger, de 24 ani, având ca
paşi pe Gergiu Secuia, gr. ortodox, avocat în Baia de Criş, şi soţia ludita, gr. ort.
Inrcgistrarea s-a făcut de Petru Sirca, parohu alu Halmag. ortodox.
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Acel Elia (Ilie) Baltescu a mai avut încă 3 copii, pe Alexandru - Victoru,
la 24 sept. 1871, apoi Lucreţia, născută la 22 februarie 1874, ambii având
ca naşi tot pe avocatul Secuia cu soţia Iudita, înregistraţi de preotul Petru Sirca,
dar decedaţi în copilărie (nr. 17/1871 şi 19/1874), şi pe Eugeniu loanu născut
la 15 septembrie 1875 şi decedat în anul 1880.
La finea anului 1895 se află în acest registru menţiunea că în baza
„circulari ului episcopesc greco-catolic din Lugoj, nr. 29/ 17 august 1985 se începe
formarea matricolelor de stat în baza legii nr. XXXIU/1894 şi prezenta matricolă
începând cu data de 30 septembrie 1895 se încheie iar registrările din acest protocol se fac numai pentru uzul şi trebuinţele bisericii. Semnează Petru Bi11a Protopop
şi paroh greco-catolic al Hălmagiului (Sigiliu)"".
Şi după această dată s-au făcut înregistrări în protocolul botezaţilor. începând
cu date! de 30 noiembrie 1895, dar numai pentru evidenţa bisericii.
Inregistrările naşterilor au fost constatate la datele de 14 septembrie 1903 şi
24 iulie 1909 şi 1911, cu ocazia vizitaţiunii protopopeşti, semnate de protopopul
Constantin Popa şi aplicarea sigiliului protopopesc greco-catolic al Hălmagiului,
după cum se constată din paginile I O şi 11.
La poziţia 3/22 iulie 1913 se află înregistrată naşterea lui Eugen, din părinţii
dr. Eugen Barbu, bibliotecar la universitatea din Budapesta, în vârstă de 38 ani,
greco-catolic, şi Lucreţia, 22 ani, greco-ortodoxă. Au fost naşi dr. Nicolae Robu,
medic cercual în Baia de Criş, cu soţia Aurelia, greco-ortodocşi. Copilul s-a născut
în comuna Ciuci (Vârfuri) şi a fost botezat de parohul Constantin Popa din Baia de
născut

Criş.

Tot aşa la poziţia nr. 1/22 august 1915 este înregistrată naşterea GeorgiuAugustin, fiul lui dr. Eugeniu Barbu, profesor şi bibliotecar la Universitatea din
Budapesta, de 39 ani, greco-catolic, şi Lucreţia Ionescu, de 24 ani, greco-catolică
(fiind convertită la biserica unită). Au fost naşi dr. Nicolae Robu din Baia cle Criş,
cu soţia Aurelia Candrea, Anghelina Ciorogariu din Ociu. Botezul s-a oficiat de
Nicolae Bolboaca, parohul Hălmagiului. Copilul s-a născut în Ciuci (Vftrfuri).
Este singura înregistrare în protocol de botezaţi pentru anul 1915. Pentru anii
1916, 1917, 1918, 1919, 1920, s-a înregistrat numai câte o singură naştere, iar între
anii 1921-1927 nici una.
În anul 1928 s-a înregistrat la 19 martie 1928 naşterea lui Partenie-Doru,
având ca părinţi pe Dănilă Partenie Lupşa, de 40 ani, greco-catolic şi Ana Costina,de
29 ani, greco-ortodoxă, comerciant în Hălmagiu. Naşi au fost Rozalia Borza,
ortodoxă, cu soţul ei Kiss Lajos, ev. reformat, privatieri în Hălmagiu. Botezul a
fost celebrat de protopopul unit Nicolae Bulboaca.
Se menţionează în protowl că între anii 1929-1937 nu s-a născut nici un
copil de religie unită, iar în anii 1938- 1941 numai câte un copil.
La 23 august 1943 protocolul a fost văzut cu ocazia vizitaţiei canonice de
episcopul Lugojului, care a semnat şi aplicat sigiliul episcopiei Lugojului, din
anul 1856.
Din anul 1948 a încetat activitatea bisericii greco-catolice clin Hălmagiu.
Semnează preotul paroh Liviu Pop aplicând şi sigiliul clin anul 1838 al oficiului
parohial greco-catolic din Hălmagiu.
Au fost înregistraţi 37 de născuţi până la 15 septembrie 1895 şi încă 37 până
la 3 decembrie 1946. Total 74 de naşteri între anii 1864-1946. Protocolul are 11
pagini completate.
11.2.~ PROTOCOLUL CUNUNAŢILOR DE RELIGIE GRECOCATOLICA
Se află în acelaşi registru cu al botezaţilor, între paginile 16-20. Are rubricile
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scrise în limba română cu litere din alfabetul latin. Înregistrările încep la 30
august 1864, când are loc căsătoria lui Petru Beleiu, gr. cat., în vârstă <le 33
ani, persecutor de comital, cu Ana Ciortoc (Şortoc), greco-catolică, de 25 ani.
La 21 noiembrie 1864 s-a înregistrat căsătoria lui Georgiu Borza, grecoortodox, de 30 ani, zidar. cu Aurelia Walt, de 20 ani, gr. cal., fiind naşi Petru
Moldovan protoprezbiterul ortodox al Hălmagiului, cu Elena Sirban, economă.
Au fost notate datele când s-au făcut cele 3 vestiri de căsătorie (5, 13 şi 21 noiembrie
1864).
În 26 februarie 1865 s-a făcut căsătoria lui Ioanu Frâncu, de 30 ani, gr.
catolic, vice notar de comital, cu Ana-Vilma A<lamoviciu, de 24 ani, grecoortodoxă. Au fost naşi dr. Iosif Hodoşiu vice comitele Zarandului, greco-ortodox
şi soţia Anesia (vezi poz. 5), iar la pozitia 6 din 28 mai 1866 este înregistrată
căsătoria lui Ioane Valeriu Rusu, de 28 ani, greco-ottodox, fiind naşi Ioane Frîncu,
vice notar de comital şi VHma A<lamovici, greco-ortodoxă, mireasa fiind Ecaterina
Putici.
La poziţia nr. I/ 1881 <lin 27 februarie este înregistrată căsătoria <lintre George
Popov ici, teolog, de 25 ani, greco-catolic, cu Maria-Iuliana Germinger, de 15 ani,
gr.-ort. convertită la unire. Au fost naşi Gratian Popp, notariu gr. ort. şi Maria
născută Mihailovici, Ioan Jula şi Nicolae Joldea.
Ultima înregistrare s-a făcut la 18 noiembrie 1894, când s-a consemnat
căsătoria dintre Victor Borlan, <le 32 ani, gr. catolic, din Letea Mare, comitatul
Bihor, profesor de gimnaziu la Beiuş şi Octavian Birta, de 19 ani. Au fost naşi
Teodor Kovary, prepozit <le Oradea Mare, George Ionescu adj. şi George Costi na
preot greco-ortodox.
Urmează transcrierea rescriptului înaltului ministeriu regesc ungar de culte
şi instrucţiune publică, şi ordinul episcopului grec-catolic al Lugojului, privind
înfiinţarea matricolelor <le stat conform legii nr. XXX 111/1894, şi încetarea
înregistrărilor de botezuri, căsătorii şi decese în protocoalele parohiale.
Totuşi la 16 octombrie 1910 a fost înregistrată căsătoria dintre dr. teolog
Barbu Eugen, de 35 ani, profesor gr. catolic din Lippa, comitalul Sătmar, bibliotecar
la Universitatea din Budapesta, cu Lucreţia Ionescu, <je 19 ani greco-ortodoxă. Au
fost naşi Nicolae Szemere, cameral al Majestăţii Sale lmpăratul, apoi Gavril Barbu
propritEtar în Mocrea şi dr. Nicolae Robu din Baia de Criş.
In anii 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 şi 1919 nu s-au încheiat
căsătorii. Nici în 1921-1927 şi următorii.
Protocolul a fost văzut şi vizat la 23 august 1943 de episcopu] unit din
Lugoj, conform semnăturii lui şi aplicării sigiliului episcopiei din 1856. In total au
fost înregistrate 20 de căsătorii. Protocolul are 20 de pagini completate.
~
11.3. PROTOCOLUL REPAUSAŢILOR BISERICII GR. CAT. DIN
HALMAGIU CU HRAMUL ADORMIREA MAICII DOMNULUI
S-a deschis la 15 septembrie 1864 cu înregistrarea morţii lui Victorul
Alesandru Fodoru, de 2 ani, gr. cat. Semnează „Petru Birta paroh gr. cat. locale".
La poziţia nr. 5/1 aprilie 1865 s-a înregistrat moartea lui LADISLAU
FODORU, de 42 ani, fost jude cercuale în Hălmagiu, ginerele protopopului unit
Ioane Moga şi arestat la 15 decembrie 1849 la târgul din Hălmagiu, de o patrulă
austriacă, alături de Avram Iancu şi Iosif Bologa.
La poziţia nr. 8/16 august 1865 s-a înregistrat moartea lui Emilia Halga, de
30 ani, cauza morţii fiind „urmările nefacerii".
La poziţia nr. 26/8 ianuarie 1874 s-a înregistrat decesul lui Ieronim Moga,
în vârstă de 47 ani, gr. catolic, fost avocat diplomat în Hălmagiu.
La poziţia 34/22 ianuarie 1876 s-a înregistrat decesul lui Iuliu (Giula), de
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25 ani, gr. catolic, fost „muzicantu" născut în Beiuş.
La poziţia 44/16 octombrie 1879 s-a înregistrat decesul lui Elisabeta Wald,
născută Zlăgneanu, gr. catolică, de 75 ani „cârciumăriţă", motivul morţii fiind
,,boalăA de apă"'.
Inregistrările se încheie la 11 mai 1895, făcându-se menţiune în protocol că
din anul 1895 înmatriculările se vor face de organele din afara bisericii (de stat).
începând cu ziua de 30 septembrie 1895, conform legii nr. XXXIII/ 1984.
Până la data de 30 septembrie (de la 15 septembrie 1864 la 4 martie 1895)
au fost înregistrate 54 decese, dintre care am menţionat doar 6. Au-decedat 22
copii până la vârsta de I O ani.
După data de 15 septembrie 1895 s-au mai făcut încă 19 înregistrări de
decese dar numai pentru evidenţa bisericii. Dintre acestea consemnăm pe
ALEXANDRU STERCA SULUTIU de Cărpiniş, greco-catolic, în etate de 78
ani,jude regesc în retragere, decedat la 24 noiembrie 1907, arătându-se că a suferit
de „marasm debilitar şi morbu de maiu şi de stomac". Apoi PETRU BIRTA,
greco-catolic, în vârstă de 77 ani, fost protopop „emeritat, asesor consistorial şi
paroh gr. cat. în Hălmagiu'·, deced<}t în 18 mai 1913. Cauza morţii: slăbiciune
bătrânească, debilitate de bătrâneţe. Inmormântarea s-a făcut de către Constantin
Pop, paroh protopop în Baia de Criş şi Victor Poruţiu, director de cancelarie şi
notar consistorial în Lugoj.
Ultima consemnare datează din 15 iunie 1948 şi se referă la decedatul Iosif
Ilieş, fierar, în vârstă de 62 ani.
Şi acest protocol a fost văzut la data de 23 august 1943 de către episcopul
greco-catolic dr. Ioan Bălan din Lugoj, având semnătura lui şi sigiliul episcopiei
Lugoj'-.!lui.
Inregistrările s-au încheiat la 31 decembrie 1948, conform însemnării parohului greco-catolic Liviu Pop din Baia de Criş. Protocolul are 32 pagini completate.
Biserica greco-catolică din Hălmagiu a fost desfiinţată prin decretul nr. 358/
1948, ca de altfel toate bisericile greco-catolice din România, ne mai avf111d nici
un enoriaş, dar la 31 decembrie 1989 acel decret a fost abrogat.
După cum am precizat şi mai înainte, protocolul de stare civilă al fostei
biserici greco-catolice din localitate se află în păstrare în arhiva primăriei comunei
Hălmagiu.
_
_
III. REGISTRELE DE STARE CIVILA DE LA PRIMARIA HALMAGIU
Activitatea de stare civilă a primăriei din Hălmagiu a început în baza Legii
nr. XXXIII/ 1895, după cum se va vedea din expunerea de mai jos.
III. I. REGISTRELE DE NAŞTERI
S-a deschis la data de 4 octombrie 1895 şi a fost condus de către notarul
Stăger Wendel până în anul 1905 iar de la această dată notarul Szereny Sandor
până în anul 1919.
Atât coloanele registrului cât şi completarea lor s-a făcut în limba maghiară
până în 16 februarie 1919, când registrul a fost condus de dttre notarul Moldovan
Ioan până în anul 1942 şi în continuare de notarii succesivi. dar ofiterii de stare
civilă au fost primarii.
Din registrele de naşteri rezultă că între anii 1895-1977 s-au născut:
ll /1895,
50/1896,
36/1897,
33/1898.
45/1899.
36/1900,
25/190 I,
40/1902,
28/1903.
27 / 1904.
27/1905,
34/1906,
34/1907,
28/1909,
42/1910.
31/1911,
33/1912,
40/1913,
26/1914,
16/1915,
7/1916,
9/1918,
31/1919,
27/1920,
40/1921,
30/1922,
43/1923,
35/1924,
37/1925.
27/1926.
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27/1928,
26/1929,
25/1930,
2471931,
36/1927,
19/1934,
25/1935,
24/1936,
27/1932,
23/1933,
17/1938,
20/1940,
8/1941.
23/1937,
26/1939,
16/1945,
17/1946,
12/1942,
10/1943,
11/1944,
29/1950,
18/1951,
17/1948,
16/1949,
13/1947,
30/1955,
6/1954,
14/1956,
9/1953,
20/1952,
4/1960,
6/1961,
8/1958,
9/1959,
23/1957,
3/1964,
2/1965,
6/1966.
6/1962,
5/1963,
5/1970,
-/1971,
6/1969,
8/1967,
10/1968.
- I 1976,
-/ 1973,
3/1972,
3/1974,
3/1975,
1/1977,
În conţinuare naşterile s-au făcut şi înregistrat la spitale.
Intre înregistrările de naşteri de la primărie şi cele din registrul botezaţilor
la biserică se observă mari decalaje; explicaţia constând în faptul că născuţii la
spitale au fost aduşi pentru a fi botezaţi la biserica din localitate şi înrtegistraţi în
registrul botezaţilor, fără să apară în registrul primăriei. Cu toate acestea se constată
că în perioada 1948-1968 a fost o mare mişcare de populaţie în Hălmagiu şi satele
din jur. De aici au plecat mulţi tineri în alte localităţi iar în locul lor au venit alţii în
timpul lucrărilor de construirea liniei de înaltă tensiune electrică pe tronsonul BradBeiuş şi mai ales a asfaltării şoselei naţionale. Din rftsfoirea registrelor Je naşteri
şi Je botez rezultă că aici au locuit temporar tineri din Timişoara, Bucureşti, Borşa
Cluj, Şiria, Arad, Cherechi, Brad, Luncoiul de Jos, Braşov, Zădăreni, Deva, AlejdBihor, Bătuşeni (jud. Botoşani), Baia Mare, OraJea, Beiuş, Lipova, Sebeş-Alba
etc. care după terminarea lucrărilor au plecat în alte localităţi.
lll.2. REGISTRUL DE CĂSĂTORII
S-a deschis în luna septembrie 1895 şi a fost condus de aceiaşi notari arătaţi
în registrele de naşteri. primul registru a fost întrebuinţat între anii 1895-1907.
Atât coloanei~ cât şi completarea lor au fost scrise în limba maghiară până în 22
aprilie 1922. In acel registru apar căsătoriile oficiate pentru toţi locuitorii Jin
Hălmagiu şi satele aparţinătoare primăriei din acea perioaJă. E de reţinut faptul
că la încheierea căsătoriilor participau şi doi martori. până în anul 1954, cfmJ a
apărut coJul familiei. Din anul 1922, au fost întrebuinţate registre cu coloane în
limba română, scrisul, aJică completarea lor, făcânJu-se numai în limba română.
Conducerea lor a fost încreJinţată notarilor, dar ofiţeri de stare civilă au fost
primarii.
Reproducem, pentru Jocumentare, numărul căsătoriilor Jintre anii 19081990, cu precizarea că prima cifră următoare anului se referă la numărul căsătoriilor
din localitate iar a doua la numărul total de pe raza comunei, întrudt, cum am
precizat mai sus, toate căsătoriile au fost înregistrate în acelaş registru, cu o singură
excepţie între anii 1935-1951.
1909 = 12/24, 1910= 11/20, 1911 = 10/42,
1908 = 7/22,
1912 = 10/34,
1913 = 11/35,
1914 = 3/14,
1916 = 4/5,
1917 = 3/8,
1915,= 3/7,
1918 = 6/25,
1919 = 10/48, 1920 = 9/52,
1921 = 9/67,
1922 = 7/33.
1923 = 13/34, 1924 = 9/22,
1926 = 7/40,
1925 = 9/37,
1927 = 5/22.
1928 = -/23,
1929 = 12/29, 1930 = 8/32.
1931 = 7/32,
1932 = 5/33,
1933=5/31,
1934=5/18,
Între anii 1935-1951, căsătoriile au fost înregistrate separat pentru fiecare
localitate. De aceea reproducem numai numărul căsătoriilor pentru localitatea
Hălmagiu, Jupă cum urmead:
19.15 = 8,
1936 = 6,
1938 = 5,
1939 = 10.
19.17 = 1O.
1940 = 6,
1941 = 4,
1942 = 5,
1943 = 6,
1944 = 3,
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1948 = 15,
1949=11,
1946 = 6,
1947 = 6,
1945 = 11,
1950 = 12.
Din anul 1951 iarăşi s-a întrebuinţat un singur registru pentru toate
căsătoriile de pe raza comunei. Astfel în anii:
1951 = 8/25, 1952 = 4/26, 1953= 5/25,
1954 = 7/37, 1955 = 9/32,
1956 = 9/40.
1957 = 6/21,
1958 = 5/32.
1959 = 6/19,
1960 = 5/35,
1961=10/27, 1962=10/32, 1963=3/16,
1964=7/25,
1965=3/21,
1966 = 4/20,
1967 = 4/14,
1968 = 9/25,
1969 = 5/32,
1970 = 2/17,
1971 = 3/29,
1972 = 6/31,
1973 = 4/29,
1974 = 5/39,
1975 = 6/27,
1978 = 3/32,
1979 = 8/26,
1980 = 3/30,
1976 = 7/31,
1977 = 7/26,
1981 = 8/27,
1982 = 5/29,
1983 = 7/28,
1984 = 5/25,
1985 = 2/14,
1986 = 5/25,
1987 = 5/26,
1988 = 9/29,
1989 = 5/35,
1990 = 3/24.
Până în anul 1960 s-a făcut mentiunea în leg~tură cu profesia mirilor.
III.3. DIN REGIST~UL DE DECEDAŢI INTRE ANI} 1927-1990 AL
LOCUITORILOR DIN HALMAGIU ŞI FILIA LEŞTIOARA INREGISTRAŢI
LA PRIMĂRIA DIN HĂLMAGIU.
Există o concordantă de înregistrare a dece<latilorîn perioada 1895-1926 în
registrele primăriei şi a celor două biserici (ortodoxă şi greco-catolică). De aceea
vom prezenta numărul lor nu mai începând cu anul 1927.
1927 = 35,
1928 = 25,
1929 = 8,
1930 = 15,
1931 = li,
1936 = 23,
1932 = 24,
1933 = 18,
1934 = 19,
1935 = 23,
1937 = 26,
1938 = 25,
1939 = 20,
1940 = 21,
1941 = 24,
1946 = 19,
1942 = 22,
1943 = 21,
1944 = 16,
1945 = 14,
1947 = 15,
1948 = 24,
1949 = 11,
1950 = 13,
1951 = 16,
1956 = 18,
1952 = 16,
1953 = 13,
1954 = 8,
1955 = 11,
1957 = 10,
1958 = 12,
1959 = 8,
1960 = 8,
1961 = 14,
1962 = 8,
1963 = 10,
1964 = 9,
1965 = 15,
1966 = 22,
1967 = 14,
1968 = 5,
1969 = 12,
1970 = 12,
1971 = 22,
1972 = 16,
1973 = 20,
1974 = 14,
1975 = 14,
1976 = 22,
1977 = 14,
1978 = 17,
1979 = 13,
1980 = 17,
1981 = 7,
1982 = 12,
1983 = 15,
1984 = 10,
1985 = 19,
1986 = 24,
1987 = 23,
1988 = 16,
1989 = 15,
1990 = 20.
În cei 63 ani cuprinşi între 1927- 190 (inclusiv) au decedat 1.053 locuitori
din Hălmagiu şi Leştioara, înregistrati la primăria locală.
Eroi din 1941 - 1945
Dintre eroii decedati în războiul din 1941-1945, înregistrati amintim pe:
Ţârcuş Petru, cojocar (1921-1942) mort ca erou în luptele de la Stalingrad în anul
1942, Betea Ioan, cojocar (1913-1942), decedat pe câmpul de luptă (înregistrarea
s-a făcut în baza tabloului nominal nr. 80. 782/1942 al cercului de recrutare Arad)
mort la 30 septembrie 1942, Traian Irhaş, decedat în luptele de la Stalingrad la 16
noiembrie 1942, sergent în regimentul I artilerie călare (32 ani), dr. Schnek Carol,
medic (1917 - 31 decembrie 1943) pe frontul de est, Linek Zoltan, născut la 13
martie 1914 şi decedat la 19 noiembrie 1942 în luptele de la Cotul Donului, Margea
Roman (1922 - 1944) în luptele din Ungaria.
Ceilalţi eroi n-au fost înregistrati întrucât familiile lor n-au prezentat actele
lor de deces.
?ongevivi
1n cei 40 de ani dintre 1950-1990 au trăit 136 persoane între 80-90 de ani şi
19 între 90-100 de ani.
Cauzele deceselor În perioada 1950-1990:
Boală de inimă, paralizie, septicemie, accident, cancer, boală de stomac,
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bătrânete, tuberculoză, pneumonie, uker gastric, insuficienţă circulatorie, trăznet
( 1952), hemoragie cerebrală, tetanos, intoxicare, edem pulmonar, neoplasm hepatic, gripă, înecat, epilepsie, miocardită cronică, sinucidere prin strangulare,
accident de circulaţie, uremie, ciroză hepatică, electrocutare, subit la nuntă,
subit în biserică ( 1987) etc.
Din registrele anilor 1927- 1950 lipseşte rubrica specificării cauzei morţii.
Se arată doar vârsta şi că decesul a fost constatat de medic ori <le agentul sanitar.
Spre deosebire de registrele anilor precedenti nu se arată ocupatia (profesiune)
decedaţilor, iar în unii ani ( 1938-1952) sunt înregistraţi toţi decedaţii <lin Hălmagiu
şi satel_e componente, în ordinea decedării, în acelaşi registru.
Incepând cu anul 1965 registrele sunt compactate, filele sunt de bună calitate,
de culoare gri-albastru având la mijloc imprimată stema statului. Se menţionează
că înregistrarea deceselor s-a făcut în baza certificatelor medicale în care s-a arătat
cauza morţii.

Concluzie tinc1h1.
Deşi

am prezentat multe cifre privitoare la numărul celor înregistrati în
actele de stare civilă nu am avut intenţia <le a face o statistică completă. Am vrut
numai să relev, cu cifre, materiale, căsătoriile şi decesele <lin această localitate, să
arăt modul lor <le înregistrare, să fac evidenţă fluctuaţia în creştere sau scădere a
populaţiei şi să prezint şi câteva nume <le persoane din diverse straturi sociale care
au populat această localitate, ori s-au găsit în relaţii de înrudire, <le interese, <le
afecţiune, de servicii cu localitatea şi oamenii ei. Din acest motiv cifrele nu reflectă
o realitate totală (absolut exactă) ci au fost folosite mai mult exemplificativ.

DIE ZIVILSTANDAKTEN DES XIX. UND XX. JH. AUS HALMAGIU
(Zusammenfassung)
Der Autor verwertet vor aliem <lie Zivilstan<lregister <ler lokalen
Bevolkerung, hauptsăchlich ortho<loxen Glaubens. Die archivistischen Daten
wur<len hinsichtlich der Eliten auch durch die Funerardenkmăler gepriift. Das
Hauptgewicht wurde auf <lie innere Analyse der archivistischen Resourcen gelegt.
Auch die externen Aspekte wur<len einbezogen: die infantile Sterblichkeit zwischen
1850 und 1926, <lie Ertrunkenen, die Cholleratoten, <lie Helden des zweiten
Weltkrieges, die langlebigen, <lie Zwillinge usw.
Die Institution <ler Patenschaft erlaubt das Stu<lium aus sozioprofessioneller, ethnischer un<l moti vationeller Perspek ti ve. Desgleichen entdeck t
der Autor die Verhafter von Avram Iancu. Der Autor identifiziert auch
Perstinlichkeiten die Romansubjekte wur<len.
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MUZEUL

„ASOCIAŢlllNII"

IN PERIOADA 1914-1918
DORIN GO'fl A

Rolul de coordonator al direcţiilor culturale românqti din Transilvania pe
care şi l-a asumai Astm prin seqiile ştiintifice şi muzeul ei a avut ca scop închegarea
unei opoziţii organizate împotriva limbii şi culturii oficiale, deci a maghiaridtrii
fortate, opozitie care să înglobeze întreaga intelectualitate românească, ecleziastică
şi laică din imperiu ori emigrată dincolo de munti şi s-o subordoneze aspiraţiilor
nationale. Singură sau în aqiuni concertate cu surorile ei din Arad, Cernăuti şi
Maramureş, ,,Asociaţi unea" tindea fără echivoc spre aceleaşi ţeluri naţionale ca şi
P.N.R., chiar dacă planul gândirii şi devenirii sale era specific, iar mijloacele folosite
corespundeau statutului ei apolitic.
Ideile după care s-au călăuzit cei aflati la cfirma acestei asociaţii în
organizarea muzeului şi a coleqiilor respective prezintă în mod vizibil caracterul
politic al conceptiilor pe care le nutreau.
Chiar dacă ne interesează pentru început cu precădere perioada 1914-1918
vom depăşi, obligaţi de materialul de arhivă, într-un sens sau altul aceste puncte
de reper.
Prima conflagraţie mondială a readus în" atentia Astrei o propunere mai
veche, dar devenită acum de mare actualitate. Incă în 11 august 1875, Ladislau
Vaida din Cluj reaminteşte celor din Sibiu că la adunarea generală de la Şoncuta
Mare ( 1869) a lansat ideea comemorării celor mai buni fii ai neamului şi modalităţile
complete în care să se procedeze. De astă dată memoriul său este extrem de detaliat
pentru a nu exista dublii asupra posibilitătilor practice reale de aplicare a punctului
său de vedere. Este necesar, afirma Vaida, un tribut de recunoştiintă pentru memoria acelor bărbati care s-au jertfit în interesul naţiunii, nu numai pentru înobilarea
inimilor contemporanilor săi, dar şi pentru că, altfel, însăşi naţiunea s-ar afla în
primejdie. O „naţiune demnă de viaţă trebuie să-şi preţuiască cum se cade trecutul
„ei", iată un punct de vedere care, în concepţia clujanului Vaida, ilustrează, cum
nu se poate mai expresiv, rolul istoriei în devenirea şi conservarea natiunii
româneşti. Erau propuneri îndrăzneţe, demonstrând că şi-a devansat apreciabil
contemporanii tocmai prin alegerea unor posibilităţi de a căror realizare depindea
provocarea unui puternic ecou, penetrabil între intelectuali şi apoi în masele largi,
care, prin alte mijloace (studii de specialitate, conferinte ş. a.), nu se putea obţine.
Să enumerăm aceste propuneri: un album cu biografiile celor mai iluştrii români,
monumente ale personalitătilor culturale, portrete ale acestora, ,,o carte de aur" cu
numele celor care s-au distins în progresul culturii româneşti, un registru pentru
fiecare biserică cu datele semnificative despre donatorii în favoarea şcolii şi bisericii
româneşti, organizarea prin concursul bisericii a unor parastase şi „panegerice"
anuale în amintirea „bărbaţilor celor mai meritaţi ai naţiunii", ,,fundaţiuni" cu
numele creatorilor lor. Cele mai multe dintre punctele enumerate, cu unele
modificări, au fost adoptate la mai multe adunări generale din decemniilc 7 şi 8
ale secolului trecut şi chiar după aceea. Este stabilită la Sibiu o listă de 42 de
persoane din toate teritoriile locuite de romfmi (Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir,
Grigore Ureche, Eudoxiu Hurmuzache, Petru Maior. Gheorghe Şincai, Dimitrie
Bolintineanu, Ioan Eliade Rădulescu, mitropoliţi ş.a.), implicftndu-se şi pc aceastft
cale marea problemă a unităţii româneşti. Mecanismul greoi al administraţiei
astriste, dar în special lipsa fondurilor adecvate şi a unor cadre suficiente, cu
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pregătire istoric:i superioară, au amânat deceniu după deceniu înfăptuirea în
totalitate a acestui plan, deşi G. Bari ţiu a intervenit în mai multe rânduri. Fără a se
adopta toate punctele lui Vaida, la Sibiu încep să prindă Cl)lllur unele dintre
deziderate şi aceasta în pofida condiţiilor materiale modeste. : In 1893 sunt aduse
portretele lui A. Şaguna şi T. Cipariu, executate la firma Philipp Schăffer din
Viena, 2 iar în 1909 sunt însărcinaţi cu strângerea datelor pentru biografiile proiectate
A. Marinescu, Ioan Puşcariu ş.a. ·1 O reală exemplificare pretinde însă o lucrare
separată.
·
Conflagraţia mondială aduce în atenţia societăţii culturale din nou problema
biografiilor şi portretelor conducătorilor ei. De altfel, între obiectele de valoare
muzeală găsite în 1915 în camera fostului secretar administratov al Astrei, Octavian
C. Tăslăuanu, s-au găsit şi „31 biografii şi în parte şi proiectele a 31 membri
fondatori şi pe viaţă ai Asociaţiunii'', toate returnate muzeului. -1 O dovadă că deja
s-au făcut suficienţi paşi pe acest drum, în special după venirea lui Oct. C.
Tăslăuanu.
Iniţiativa

lui Andrei Bărseanu din 1915 este vizibilă în aproape tot ce a
societatea culturală în timpul cât a fost preşedinte. Avand în vedere dublul
caracter al muzeului propriu şi anume istoric şi etnografic, Bârseanu ajunge la
concluzia în 1915 că „una dintre cele mai alese podoabe ale lui ar fi o galerie de
portrete ale bărbaţilor noştri mari şi ale femeilor distinse prin binele făcut neamului
lor şi prin-trânsul omenimei, câtă vreme au fost în viaţă". Există, constata
preşedintele, portretele unor înalţi prelaţi ai celor două confesiuni, ale unor dascăli
distinşi, dar acestea aflate în edificii de cult sau învăţământ sunt mai puţin accesibile.
Tocmai muzeul cu valorile sale istorice dă acces unui public larg, asupra căruia ar
avea o binefăcătoare influenţă şi ar fi un „mijloc însemnat de educaţie şi de
îndemnuri pentru fapte nobile, un Panteon naţional, în care figurile cele mari ale
neamului nostru: civili şi militari, preoţi şi mireni, să ne vorbească prin însăşi
înfăţişarea lor şi în care, pe lângă chipuri să se expună vederii vizitatorilor toate
relicvele scumpe şi sfinte, păstrate de la bărbaţii mari care au cugetat şi au lucrat,
sau expus, au suferit şi chiar s-au jertfit pentru noi!''. La solicitarea „Asociaţiunii"
familiile respective ar putea dona sau vinde fotografii, portrete precum şi obiecte
personale demne de a fi expuse (scrisori, fotografii. diplome, carnete, ş.a.). Lista
celor care vor figura în muzeu va fi stabilită de comitetul central, din ea nelipsind
„figurile întemeietorilor <<Asociaţiunii>> şi ale bărbaţilor şi femeilor, care au
contribuit prin fundaţiuni mai însemnate la promovarea scopurilor ei. Nici exemplul
personal nu lipseşte, căci A. Bfirseanu a contribuit cu 250 coroane pentru
„procurarea unui portret bun al marelui poet Vasile Alecsandri de la moartea căruia
s-au împlinit în august v.a.c. 25 ani". 5
Epoca năştea gânduri şi acţiuni asemănătoare cu cele amintite şi la alţi
cărturari români ori simpli membri ai societăţii culturale. Preocupaţi de politică,
de evolutia războiului, românii au intuit viitorul, întrevăzând mai mult ca în
perioada anterioară posibilităţi de manifestare.
Oportună ni se pare în 1915 intervenţia lui Ilarion Puşcariu din Sibiu, promotor al muncii de calitate şi al unor acţiuni de înaltă tinută naţională. Galeria de
portrete din Muzeul Astrei, în opinia sa exprimată în 1916, trebuie să cuprindă
„portrete mai puţine şi artistice lucrate de către pictori români, decât multe şi
neizbutite". De asemenea, o selecţie „minuţioasă'' a bărbaţilor şi femeilor a căror
tablouri vor fi reunite în muzeu, indica un punct de vedere obiectiv şi realist, căci
presupunea dezbateri în comitetul central. Prin tabloul fratelui său, Ioan Pu)cariu,
intrat prin grija şi bunăvoinţa sa în colecţia de portrete încă în anul precedent, se
putea acorda un plus de credit aceluia care opina pentru calitate. ''
înfăptuit
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Economistul şi cărturarul· Nicolae Petra-Petrescu, directorul
Nocrich, prezintă Astreiîn aprilie 1916 o solutie care să înglobeze
atflt efectul material cât şi cel urmărit de muzeu. Caracterul ei inedit rezidă din
modul de gândire original şi practic, indispensabil în munca de zi cu zi al acestui
director de bancă. N. Petra Petrescu porneşte de la experienta în il'ustrate poştale
a două firme: Post Karten - Verlag din Viena şi Ungarische Rotophot-Gesellschaft
Singer et Corn. din Budapesta. Sub pretextul unei comenzi de ilustrate reprezentând
„prelati români" şi care „se vor vinde în folosul unui orfelinat", cere relatii finnelor
respective. Pe baza lor ajunge la concluzia că există şansa unui venit deosebit
dacă se tinea seama de cele 1921 parohii greco-ortodoxe, de cele 1442 parohii
greco-catolice, de intelectualitatea românescă (profesori, învătători, avocati, preoti,
ş.a.), de despăqămintele şi agenturile „Asociatiunii". Dintre cei vizati pentru
ilustrate amintim pe mitropolitii: A. Şaguna, M. Roman, I. Metianu, episcopii II
Papp, N. Cristea, Al. Şterca-Şulutiu, II. Vancea, V. Hoszu, V. Mlhalyi, D. Radu,
V. Tr. Frentiu şi „în caz favorabil se mai pot confeqiona ilustrate cu portretele
prezidentilor <<Asociatiunii>> şi cu ale altor bărbati meritati''. Inflatia, probabil,
dar poate şi lipsa de îndrăzneală nu a permis verificarea acestei propuneri. 7
O altă initiativă o are tot în 1916 învătătorul de la şcoala de stat din Grid,
Şerban Şerban, care cu ocazia omagierii lui David Ursu, avansează ideea întocmirii
unui album „în care să se aşeze fotografiile tuturor şcoalelor grănicereşti, azi
comunale, ale învătătorilor din trecut şi prezent, ale elevilor, care s-au ridicat din
acele şcoli, ale eforiilor şcolare etc.". Având în vec.ţere rolul redus al „Asociatiunii"
în edificarea acestor şcoli, învătătorul Şerban este îndrumat spre comitetul
administrativ al fondului şcolilor grănicereşti din fostul Regiment nr. I romfmesc. 8
Ceva asemănător se propusese încă în 1914 de către profesorul Gavril Precup,
membru al comitetului central, care a avut în vedere un album „al tuturor bisericilor
româneşti vechi" de lemn, dar „însotit şi de un scurt istoric" al acestora. 9
Comemorarea unor predecesori este continuată prin modalităti multiple.
Un pas notabil îl constituie serbarea comemorativă initiată de „Asociatiune" la
împlinirea a 100 de ani de la naşterea patriotului ardelean, David Ursu baron de
Margina, ,,unul dintre militarii noştri cei mai distinşi şi totodată mare filantrop şi
benfăcător al poporului nostru". Nu se omite nici faptul că „răposatul a fost timp
îndelungat membru al comitetului Astrei şi unul dintre „cei mai zeloşi" sustinători
ai şcolii de fete înfiintată şi patronată de societatea din Sibiu. Pentru aniversarea
programată în primăvara anului respectiv, 1916, comitetul decide să intervină pe
lângă „Consistoriul din Blaj pentru a se obtine „o copie" a tabloului lui David
Ursu, existent acolo. Se mai prevedea un discurs pregătit de sectia istorică ~i
contributia corului Seminarului Teologic şi pedagogic local. Referiri există şi în
raportul lui T. Popovici, în care se prezintă programul corului: Pe-a/ nostru ste,1g,
Sfăntă
Dorul IÎlstrăinatului, Cântec de război. Consistoriul greco-catolic din
Blaj informa Asociatia culturală că profesorul de desen din Blaj, Flaviu C. Domşa,
va copia în ulei portretul colonelului D. Ursu, aflat „în posesiunea internatului
Vancean de băieti". Copia urma a fi donată Astrei, deşi în 29 februarie 1916, când
portretul era gata, se preconiza ca cele 250 de coroane reprezentând contravaloarea
sa să fie achitate din „Fundatiunea David Baron Urs de Margină". Cu ocazia
viitoarei manifestări comemorative, Ioan Lupaş a primit însărcinarea din partea
sectiunii istorice de a rosti un discurs despre marele dispărut. Programul proiectatei
comemorări, stabilite în detaliu în şedinta comitetului din 8 aprilie 1916 este amânat
pentru viitoarea adunare generală, care însă nu a mai avut loc. 10
Depunerea spre păstrare temporară din cauza vitregiei vremurilor şi, uneori,
chiar donarea unor valori de interes patrimonial este des întâlnită în perioada
despărţământului

z,:
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războiului. Acest fenomen a fost stillluLit ~ide o circulart1 tip;irit[l în 1916 în accla~i
sens. 11 Lupta politică a dr. I. Ra\iu a lost Just, mai departe de so\ia acestuia.
Emilia Ra\iu, atât prin ajutorarea osta~ilor români Jc pc front ori răni\i cu cane
românească, cât şi prin În\elcgerea rolului educativ al Mu1cului „Asocia\iunii··_
E. Ra\iu cerea în 30 iunie 1915 ad[1post în mu1,eul societă\ii din Sibiu pentru colcqia
sa muzeală şi arhivistică: coresponden\ă către Emilia ~i Ioan Ra\iu. memorii.
articole de lege din 1860 ~i 1861, publica\ii referitoare la cunoscutul om politic
( 1867-1894. documente, actele funJa\iunii I. Ra\iu. acte referitoare la memorandum ~i diverse comemorări ( 1912-1913), fotografii, articole referitoare la dicta din
Sibiu ( 1863), actele ziarului Tribuna. documente politice, concepte. un album al
tinerelor slovace d[1ruit E. Ra\iu. ,.o adresă de mai mul\i metri lungime", căr\i. o
tesătură natională ~.a. Prin dona\ia din 1916 se înregistrează la mu1eu „dout1 tablouri.
fotografii" de familie ale so\ilor Ra\iu. două fotografii ale fiicelor ~i corespondentă
familială de pe câmpul de luptfl Dar prima dona\ic este Jc fapt un r[1spun-. la
apelul Astrei, decis în şcdin\a comitetului din 6 noiembrie 1915 ~i a alteia din
1916. când i se pun acesteia la dispm:itic: 112 scrisori din corcspondcn\a Emiliei
Ratiu privind războiul ( 1914-1916) ~i peste 300 din perioada 1906-1908. 19111914. Ic
Prin contributia muzeului ~i a Anei Maricnescu. soţia cunmcutului om de
cultură Atanasie Marienescu. este achiziţionat cu 200 de coroam: de la pictorul
din Sibiu, D.N.Cabadaieff. u portretul ilustrului filolog.
Momentele tragice prin care treceau românii ardeleni impuneau ~i
persoanelor private să soluţioneze problema securită\ii obiectelor din patrimoniul
nostru cultural. O astfel de situa\ic o reprezintă coleqia Jc tablouri r[1masă de la
pictorul sibian Octavian Smighelschi, adăpostită, la rugămintea din 14 noiemb1jc
1916 adresată de sotia pictorului, Pulcheria Smighelschi. în Mut.cui Astrei. In
1917 această colecţie este oferită spre vânzare „Asocia\iunii". depunfmdu-se ~i
catalogul colectiei depozitate, dar lipsa fondurilor a împiedicat conducerea societă\ii
cultur~_le s-o achizitioneze. lucru care va fi înfăptuit însă în 1920. 11
Inzestrarea cu picturi de valoare devine un fapt frecvent în via\a acestei
societăti, în special în anii 1916-1917, fiindcă apelul lui A. Br1rscanu din anul precedent nu rămâne fără urmări. Profesorul şi „publicistul" din Sibiu, Enea Hodo~.
donează în 1916 muzelui 44 tablouri, fotografii, monede etc .. din 3 colcqii
particulare şi anume: din colecţia proprie „8 tablouri. portrete ~i fotografii şi 12
monede şi alte obiecte vechi"; din coleqia Simion Balint „două fotografii şi 3 prntrc1e··;
din colectia Iosif Hodoş „o fotografie şi 18 portrete". 1" Galeria de portrete proiectată
la Sibiu se îmbogăteşte în 1917 şi cu tablourile familiei Andrei Mureşianu donate
de către Reuniunea femeilor române pentru ajutorarea văduvelor sărace din Bra~ov
şi Săcele. Au fost donate: ,.5 tablouri, 2 busturi, 1 icoană veche cu Maica Domnull!i,
1 album şi 1 album cu fotografii familiare şi mai multe fotografii diferite". I{, In
acelaş an, A. Bârseanu aduce de la Braşov, dintre ele, 5 tablouri reprezentf111d
familia A Mureşianu (poetul în ultimii ani ai vietii, fiica poetului - Eleonora A.
Mureşianu), mitropolitul A. Şaguna, episcopul I. Metianu şi două documente ( 1
extras de cununie şi 1 act din 1843 semnat de Barbu Ştirbei). 17
Ana Filip, fostă preşedintă a Reuniunii femeilor române din Abrud. va intra şi ea în vederile conducerii muzeului, fiindcă ,jertfele aduse pentru sustinerea
neamului" o înscriau între cei care vor figura în „galeria de portrete". De aceea,
Astra s-a adresat protopresbiterului din Brad, Vasile Damian, care-i trimite
fotografia, necesară pentru biografie, indicând însă altă sursă. Este vorba de
Laurenţiu Pop, avocat din Abrud care, în 8 martie 1916, informa comitetul central
că Ana Filip, născută Ţepeş, a donat prin testament, ,,Casei Naţionale", 2000
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coroan.c. reprezentând şi tax11 de rnem bru fondator. 1'
ln ,Kclaşi mod se prornră pentru "'lendar fotografiile lui I.Kob Mureşianu
şi Ioan Ra\iu din Blaj. utilizf111du-sc de astă dată serviciile lui V. Suciu din ,Keeaşi
localitate. 1•1
Revista socictă\ii face uncie precizări asupra galeriei de pictură în anul 1916,
dup[1 cc o pregătise pentru public îndt în anul precedent: icoane, fotografiile
bisericilor ~i alte obiecte de cult - în prima încăpere, tablouri semnate de M. Pop,
I. Chidu, S.Alhcscu, .. Roşu, A. Pop şi A. Diirschlag" şi „fragmente din industria
artistid română'' - în următoarea îndpcrc, diferite desene, un tahlou al generalului
Tr. Doda. fotografii de interes etnografic, minerale ş.a. - ultima încăpere, 7 tablouri
ale pictorului M. Pop. fotografii şi obiecte de ceramică romf111cască - în holul
clădirii Mu1.eului „Asocia\iunii". ' 11
Colahorator al muzeului în anii răzhoiului trebuie să fi fost şi pictorul N.
Baciu din Agîrhiciu, care. la rug[1111intca lui A. Bf1rseanu, acceptă să depună în
1916 .~-4 tablouri: 2 cu teme religioase. I portret şi I tablou dup[t natură, deci cu
putinc clemente de identificare pentru noi. Tot el va dona 3 pil:turi în ulei şi I
desen în creion. ' 1
În 1916 s-a ob\inut prin donatii: tahlourilc lui Emanuil Gojdu. Ion Puşcariu,
Simion Balint, Baronul Urs de Margina. Atanasie Maricnescu. Ioan Al. Lăpădatu.
George Dima şi 32 fotografii de la Enea Hodoş, altele ale fondatorilor Ioan şi
Ecaterina Russu, precum }i, prin achizi\ic. tabloul Sidoniei Munteanu. Apoi
fotografii de la Andrei Mureşianu şi tahloul fondatorului George Boeriu. ''
MuLeul Hruke111/wl, la care au fost consemnate valorile MuLcu/ui Astrei în
1950, detine la ora actuală tablouri în ulei şi fotografii de interes pentru tema
noastră, dar nu există referiri exacte pentru data intrării lor în muzeul creat de
,,Asocia\iune". Coleqia de pictură detinc tablourile: .. Andrei Mureşianu"
(Szemann, altul de Mişu Pop), ,,Andrei Şaguna" (anonim, B.N.Cabadaeff).
,.Timotei Cipariu" (M. Pop), ,,Andrei Bărseanu'' (Ilic Chidu), ,.Elena Murqanu"
(Sava Albescu), ,,Samuil Vulcan" (Lucaci Covaci), .. Mihai Pavel", episcop gr.
cat. (L. Covaci), ,,Manuil Gojdu" (anonim), .. Vasile Stroescu", ,.Iosif StercaŞulutiu", ,,Ioan Micu Moldovan", ,,Constantin D. Aricescu", ,,Vasile Alecsandri",
,,Gheorghe Lazăr" (toate de M. Pop), ,,Baronul Ursu" (Flaviu Domşa).
protoprezbiterul Petru Pi poş şi sotia (ambele cu autori anonomi), ,,Ilic Măcelariu"
(Constantin Georgescu), ,,Aaron Maior" (I. Chidu), ,,Vasile Goldif' (Al. Steriadi),
.. Ladislau Pop" (anonim), .,Gheorghe Baritiu" (anonim), ,,Iacob Bologa" (anonim),
„Visarion Roman" (anonim). ,.1
•
Optimismul românilor ardeleni şi încrederea într-un viitor românesc al
Transilvaniei i-au determinat să continue şi în anii 1914-1918 înzestrarea muzeului
prin achizitii şi donatii cu obiecte dintre cele mai felurite, unele de rezonantă
istorică altele deosebit de interesante pentru zona locală: steagul companiei 12 din
regimentul românescu I de granită (protopopul Grigore Mănuilă din Tohanul
Vechi), un steag vechi (protopopul gr.-cat. Moise Brumboiu din Braşov), 4 icoane
din biserica gr. cat. din Sebeşul de Jos, sigiliul expozitiei Astrei din 1881 (I.
Candrea), un sigiliu din 1850 (cântăretul Alexe Pop), ,,Un triptichon bizantin" de
la sfârşitul sec. XV-iea începutul sec. XVI-iea (achizitie din Viena prin Al. S.
Iorga), monede, medalia comemorativă „Totul pentru natiune. 7 mai 1894" (Catinca
Bârseanu), obiecte etnografice (Romul Vuia, Al. S. Iorga, Maria Krausz, ,,sotie de
maior din Sibiu" ş. a.), ,,hârburi romane din Egipt" (Vasile Ciobanu, preot militar)
etc. Nicolae Marcu depune spre păstrare medalia primită în 1881 la expozitia Astrei
pentru „o tapiserie artistică", iar Petre Sîntion „originalul aparatului său patentat
de calculare al intereselor". 24
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Muzeului i se fac donatii în bani: Alexandru Lupu din Viena (20 coroane) 1914, Teodor Mihail din Dej (1 OOO ) - 1915, băncile „Avrigeana" Avrig (IO),
,,Luceafărul" Vîrşet (30), ,,Mureşana" Reghin /30), .,Ardeleana" Orăştie (200),
„Someşana" Dej ( l000) - 1915, ,.Corvineana" Hunedoara (50), ,.Albina" Sibiu
(500), A. Frâncu din Cluj (o actiunc) - 1918 etc. 2'
Revista Transilvania întelegea, ca un reflex al modului de activizare a
muzeului, că problemele de muzeografie şi de istorie a artei româneşti sau străine
nu puteau lipsi, ba, mai mult, aveau şi o misiune de educatie, de trezire a mândriei
pentru arta proprie,traditională. 26
Tezaurul documentare completat în 1916 de militantul astrist din Alba Iulia,
advocatul Rubin Patitia, care depunea „spre păstrare" 27 scrisori referitoare la
evenimentele din 1848-1849 27 şi în anul um1ător de Th. Păcătcanu prin: documente
despre procesul memorandului primite de la I. Ratiu, ordine confidentiale de pc
vremea cenzurii, volumul „Descrierea Columnei" tradus din italiană de preotul
Vasile Turturean, trei documente istorice traduse în româneşte de Gavril Hango.
patru „documente istorice de D. Ioanovici" şi poezii şi scrisori de la ostaşii de pe
front. Istoricul român a făcut şi donatii de cărti şi reviste ( Telegrnful Rwmîn din
anii 1901-1917 şi alte 298 publicatii în limbile română, germană şi maghiară. 2'
Tot spre păstrare depune în 1917 I. Lupaş o colectie de documente de la
Gherasim Adamovici ( 1788-1796), 29 după ce în anul anterior Reuniunea romfmă
de agricultură din Sibiu procedase similar cu coleqia sa etnografică înregistrată la
„Asociatiune" ,,ca depozit permanent" (206 obiecte). ·'0 Donatii demne de amintit
mai sunt: două documente despre tribunul I. Ciurilean de către parohul I. Tamaş
din Ciurila, 224 fotografii de la mai multi donatori, ,,2 cărti vechi bisericeşti, cu
text slavon, scris cu mâna, legate cu păreti tari şi 2 păreti vechi, în care se află 2 foi
cuprinzând evanghelii şi epistole de-ale apostolilor" de către parohul Emil Bran
din Dragomireşti, un autograf al lui Avram Iancu (1914), un document din 1787
(1915), un caiet cu poezii din „America şi Galitia", de către Iacob Lucaciu din
Mîndra ( 1916), documente istorice de la Teodor Păcăteanu. 11 Astrn îşi propune
după moartea lui I. Mureşianu din Blaj în 1917 să-i „adune manuscrisele, să dea
publicitătii întregul lui rămas artistic" şi să continue pe teren culegerea „melodiilor
poporale, armonizându-le şi creând pe temelia lor opere artistice de valoare" ·' 2
Anul de răscruce 1918 consemnează depunerea în biblioteca Astrei a
biografiei mitropolitului Ioan Metianu de către Th. Păcăteanu până la tipărirea ei
şi a manuscrisului „Mitropolitului Andrei Şaguna" de către I. Lupaş. Alte două
lucrări de istorie românească, ,,Relatiile comerciale ale Ţării Româneşti cu Ardealul
până în sec. al XVIII-iea" şi „Monografia comunei Bobîlna" sunt trimise spre
publicare de Şt. Meteş şi, respectiv, parohul Liviu Iancu din Zăbrani. Muzeul este
un loc de refugiu şi pentru lucrări literare cum a fost cazul manuscrisului
„Arhangheli" de I. Agârbiceanu, depus tot de I. Lupaş ..n
Tot donatiile au sporit fondul de carte de la 9345 volume în 1914, la 22. 158
volume în 11918, fără a mai pune la socoteală şi periodicele. Nu lipsesc generoşii
intelectuali (Al. Marienescu, I. Lupaş, Th. Păcăteanu, O. Ghibu ş.a.), gimnaziile
româneşti ca cele din Beiuş, Blaj şi Năsăud, Librăria Seminarului teologic gr. cat.
din Blaj, Institutul pedagogic teologic ortodox din Arad ş.a. 14
Concentrarea unui mare număr de documente şi obiecte de valoare istorică
natională în Muzeul „Asociatiunii" şi cărti de patrimoniu, a fost un proces
neîntrerupt pe care războiul nu numai că nu l-a putut diminua dar, uneori, a creat
situati( care au dus la diversificarea şi înmultirea colectiilor sale.
Inainte de a reveni asupra acestui aspect să urmărim şi conceptia societătii
sibiene în privinta patrimoniului naţional românesc din Transilvania. Chiar dacă
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în jurul anului 1900, cel putin la români, nu se ajunse la ideea concentrării tuturor
valorilor arhivistice şi muzeale în muzee naţionale ori la asigurarea securităţii lor,
cel puţin parţial, prin inventariere oficială, existau totuti tendinte evidente spre
concentrarea şi protejarea obiectelor importante.
Nu vom stărui asupra nenumăratelor donaţii făcute într-o jumătate de secol,
o perioadă relativ scurtă Jar plină de consecinţe fericite pentru patrimoniul muzeal
românesc şi vom arunca o privire asupra unei corespondenţe semnificative pentru
cele susţinute până aici. Astm transmite în 17 martie 1917 consistoarelor gr. ort. şi
gr. cal. din Transilvania rugămintea şi sugestia, totodată, de a se lua măsuri drastice
pentru ca hemoragia obiectelor de preţ din bisericile romfrneşti să fie stăvilită şi,
dacă se ajunge la un acord, să fie concentrate şi păstrate în muzeul de la Sibiu,
considerat, în general, ca un muzeu românesc naţional. Cităm din procesul verbal
al şedinţei comitetului central din 5 aprilie 1917: ,,cu data de 4/17 martie a.c. a
adresat mitropoliţilor noştri o reprezentaţiune, în care arată că o mulţime de obiecte
de preţ din bisericile noastre au ajuns şi ajung în mâini nechemate şi roagă
căpeteniile noastre bisericeşti să ia cât mai curând măsurile de lipsă pentru curmarea
acestui rău şi, eventual, să încredinţeze acele obiecte pentru păstrare şi îngrijire
muzeului <<Asociaţiunii>> noastre. J; Consistoriul arhiepiscopal gr. cal. din Blaj
denotă prin răspunsul său, pc de o parte, o anumită iritare, cauzată de un cunoscut
spirit conservator şi exclusivist blăjan, iar pe de altă parte, .,nedumerirea" sa asupra
ideii adunării sub pavilionul muzeului sibian a valorilor culturale, majoritatea
nelaice, când ele s-ar putea conserva „mai bine şi mai sigur" la persoane izolate
ori biserici şi mai mult, .,ar fi chiar în interesul bisericii ca ele să se adune într-un
loc". Resimţim aici şi experienţa milenară acumulată de poporul român, atftt de
mult vitregit în destinul său, în creaţiile sale culturale de valorile multor seminţii.
16
· Consistoriul din Blaj aştepta argumente din partea Astreila scrisoarea sa, care,
din păcate, nu s-a păstrat. La începutul lunii aprilie răspund consistoarele din
Alba-Iulia şi Oradea, dar nepăstrfmdu-se corespondenţa respectivă şi nefiind nici
7
discutată în şedinţele comitetului central, bănuim că s-au situat pe aceeaşi linie. '
Cel puţin pentru anii 1914-1918 concepţia „Asociaţiunii" nu avea sorţi de a
fi aplicată ori cel puţin împărtăşită de autorităţile cultelor româneşti şi nici nu ar fi
fost indicată o asemenea concentrare de valori, căci dispersarea lor naturală
împiedică luarea unor măsuri radicale antiromâneşti şi pe această linie. Ideea
artistică, în sine, conţine un element de devansare a rigidităţii, conservatorismului
şi indiferentismului epocii, dar ea n-a prins viată nici măcar în perioada interbelică
când era mai multă nevoie. Oricum, această idee rămâne una notabilă, de referinţă
pentru epoca următoare, când apropierea frontului a impus luarea unor măsuri
speciale pentru protejarea valorilor muzeale ori arhivistice. Muzeul „Asociaţi unii"
a fost inaugurat în 1905 şi îmbogăţit mereu, dar încă din primii ani de existenţă a
acestei societăţii cultufale printre donaţii s-au aflat şi obiecte şi documnete de
certă valoare istorică. ln 18 noiembrie 1916, după bombardamentul din I aprilie,
când muzeul a suferit pagube, s-a dezbătut în comitet consecinţele posibile ale
apropierii frontului, printre alte măsuri luate semnalăm şi dispoziţia dată
bibliotecarului şi custodelui muzeului, I. Banciu, ca „o parte a obiectelor şi actelor
mai însemnate din arhiva veche şi nouă a <<Asociaţiunii>> să fie trimisă la
Budapesta", unde să fie depusă „spre păstrare la vreo instituţie publică sau în alt
loc sigur de acolo", restul obiectelor urmând a rămâne în muzeu. Se aveau în
vedere: .,documente istorice, manuscrise, testamentele şi actele fundaţiunilor" ·18
În acest scop înaintează în 17 septembrie 1916 Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii
Publice de la Şudapesta cererea de a se asigura coleqiilor Astrei un spaţiu spre
depozitare. 39 In urma unor aranjamente neînregistrate în procesele verbale ale
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şedinţelor comitetului central sunt predate comisarului militar dr. Gagyi Jenil, 3
lăzi cu „diferite lucruri de valoare mai mare ale <<Asociaţiunii>> şi cu documentele
esenţiale ale activităţii ei. Este vorba de: ,,Actele fundaţiunilor" <late în administrare,

procesele verbale originale ale adunărilor generale şi ale şedinţelor Comitetului
central din anii 1901-1916, ,,protocoale referitoare la administraţia <le casf1", ,,toate
epistolele primite ... de la domnul Vasile Stroiescu". Se decisese că aceste materiale
să fie adăpostite provizoriu însă la Arhivele Statului din Budapesta. ,,Partea cea
mai mare a obiectelor şi actelor" urmau să rămână în clădirea muzeului. ~0 Nu mai
cunoaştem amănunte asupra perindării coletelor societăţii de pe Cibin, cert este
că după o perioadă când nu se mai ştia nimic despre ele, în 4 decembrie 1916 I.
Fekete Negruţiu din Blaj scrie următoarele: ,,Cu multă bucurie vă comunic că cele
două lăzi cu actele <<Asociaţiunii>> le-am aflat eu în magazinul din Kecskemel.
Am făcut paşii necesari să fie expediate la Oradea Mare, unde le va primi şi îngriji
dl. viceprezident dr. Vasile Suciu". Neputându-se şti dacă aceste cutii sunt dintre
cele trei predate comisarului maghiar sau cele cu cărţi trimise în Bucovina ori la
Bucur~şti este însărcinat casierul cu verificarea şi aducerea lor la Sibiu. ~1
In urma unei călătorii la Budapesta pentru depistarea materialor dispărute,
I. Banciu constată că cele două colete găsite de vicepreşedintele Astrei conţin
întradevăr valorile căutate şi se găsesc în palatul episcopal gr. cal. din Oradea: al
treilea colet a ajuns la MuLeul Na/ionii/ Maghiar. iar corespondenta filantropului
Stroescu s-a „refugiat" la Ministerul de Interne. V. Suciu a preluat responsabilitatea
aducerii obiectelor şi documentelor la Blaj, despre care se spunea: ,,obiectele trimise
toate sunt în fiinţă, nepunându-i-se nici o greutate la readucerea lor acasă". ,,Efectele
şi valorile Asociaţiunii, menţionează tot I. Banciu, în I martie 1917. fiind cu ale
<<Albinei>> laolaltă s-au adus la Sibiu. ~~ Dar nu toate. fiindcă o parte din actele
privind fundaţiunile şi procesele verbale ale comitetului central sunt aduse de I.
Banciu în urma călătoriei din 20-30 martie 1917 la Oradea şi Budapesta. V. Suciu
a returnat muzeului_ la sfârşitul lunii iulie 1917 „2 lăzi cu dircrite obiecte şi acte
păstrate la Oradea. ln 28 iulie se decide de către Comitetul A.\'lrei ca I. Banciu să
predea comisarului J. Gagyi o scrisoare prin care se cere restituirea corespondenţei
Stroescu cerută „Asociaţiunii" oficial în septembrie 1916 „şi întrucflt cercurile
oficiale ar mai avea trebuinţă de acele scrisori, să se îngrijească de facerea unor
copii autenticate ... ~~
Comemorarea unor personalităţi s-a mai făcut şi pc calea experimentată
deja a unor monumente. Monumentul preconizat a se ridica în cinstea lui Aurel
Vlaicu părea a avea şansa în anii războiului, când colecta Astrei se cifra ( 1914) la
3. 948,56 coroane, a Băncii „Ardeleana" la 2755,32 coroane, iar a ziarului Românul
din Arad aproximativ la 12.000 coroane. Ziarul arădean nu a răspuns însă invitaţiei
de a preda suma spre administrare societăţii sibiene, care intenţiona să facă o
comandă sculptorului din Bucureşti, Comei Med rea, cu care tratitivele era înaintate.
C. Medrea executase deja schiţa monumentului, dar respingea ideea organizării
unui concurs. 4 ~
Deşi în secolul trecut în Transilvania era mai apreciat Vasile Alecsandri,
remarcăm o anumită modificare de poziţie la aniversarea lui Mihail Eminescu,
Conducerea „Asociaţi unii" aprobă în 13 iunie 1914 ca despărţămintele să organizeze
„serbări culturale" prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la moartea poetului. Se
preconizează la Sibiu, în sala de festivităţi, ,,o conferinţă scurtă, cântece şi
declamări". ~6
Acelaşi spirit de redeşteptare naţională îl întâlnim în rândurile dedicate
memoriei lui Gh. Lazăr, surghiunit de „răutatea vremurilor şi prostia oamenilor"
dar şi de „coteria ignoranţilor" ca un element inoportun, dincolo de Carpaţi, acolo
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unde „a îndeplinit o important;1 operă de educatie şi de prefacere a sufletului
national, rebegit de influenţa culturii fanariote". Apreciat ca „deşteptătorul
conştiin\ci naţionale şi întemeietorul şcoalelor româneşti din Principate·· şi <levenit
astfel „un apostol al neamului", feciorul <le \ăran din Avrig a răspândit noul curent
cultural" ca o ploaie binefăcătoare peste tot pământul locuit <le români, înviorânduI din m:norţeala <le veacuri şi punân<lu-1 pe cărările sigure ale progresului". ~7
ln uncie situaţii <lcspăr\ămintcle luau singure iniţiativa omagierii unor
personalităţi locale sau a acelora care au făcut sacrificii pentru obştea romfmcască.
Direcţiunea <lcspărtământului Brad a organizat în cadrul adunării generale din 12
iulie 1916 un parastas şi „un festival cu un frumos program în amintirea familiei
Ioan şi Catalina Rusu. întemeietorii unei fun<laţii <le 40.000 coroane. Cuvfmtarea
conducătorului acestui <lcspăqământ, I Radu, a fost tipărită în Revista
.. Asocia\iunii", prin <lecizia <lin 28 iulie 1917 a comitetului central, ca o succintă
biografie a generoşilor <lonatori. ~s
Materialele publicate <leveneu implicit materialele de propagan<lă prin
comemorările urmărite şi evocate cu un patriotism nedisimulat. Astfel, figura lui
Simion Bărnutiu îi revenea spre o prezentare largă publicului românesc lui Ghiţă
Pop, publicist, care urma a fi recompensat din fon<lul „Nicolae Densuşianu". ,.,
Gheorghe Şincai şi An<lrei Mureşianu au fost omagiati în 1916, cân<l se
serba centenarul lor. O veche <latorie faţă de memoria lui Gh. Şincai era tipărirea
cronicii lui „după originalul care se păstrează în biblioteca Universităţii din Cluj"
şi găsirea mormântului „uitat şi părăsit". ' 0
Câtiva intelectuali <le seamă puteau sustine conferinte de înalt nivel în
<lespăr\ământul Sibiu comparativ cu celelalte dcspărţăminte. Tematica era aleasă
de aşa manieră încf1t să suscite un real interes auditoriului românesc <lin localitate.
Ultimele conferinţe au avut loc de fapt în 1914, până la declanşarea războiului şi
anume: b;toria românilor de Iii unire,1 Principatelor p;Înii ,1st;1Li (dr.Ioan Ursu).
Cultw-;1 :.1rde/ei1nii Înjum:.1/,1/e,1 a douu ii veucului al XIX-ku (Ion Agârbiceanu),
l\"lori:.1 români/ordin Ungari:., de Iii /848pâm11Î1Lile/e no;1stre(dr. Silviu Dragomir),
!,·tori;1 români/ordin Buco vinil şi 8,1s,1rabiu (dr. Iancu Nistor), Cu/turn rom;îneasc:.1
în veucu/ al XIX-iea (Simion Mehedinţi), Filologia românească de la şcoala latinistă
până astăzi (dr. M. Drăgan), /\"/oria ilrtelor la ronuîni În ultimii 50 de uni (Al.
Tzigara - Samurcaş ) ş.a. "
Fiindcă unii dintre foştii donatori se descurcau greu în acei ani, preşedintele
socictătii culturale propune în 1916 ca o parte a premiului „Andrei Mureşianu" şi
anume 465,83 coroane să fie atribuit Reuniunii femeilor văduve <lin Braşov şi
Săcele, care a asigurat înmormântarea Susanei Mureşanu. '~
Decesul membrilor ei, a personalităţilor româneşti este relevat de
documentele păstrate între care numeroase necroloage şi scrisori trimise
„Asociaţiunii" de familiile îndoliate. Aceste ecouri ale colaborării cu cea mai <le
seamă societate culturală românească din imperiu ilustrau ţesătura fină şi durabilă
a comuniunii naţiunii româneşti din Transilvania cu ideea libertăţii şi unităţii
naţionale prin Astra şi P. N. R. Se stabileau, de la caz la caz, măsurile adecvate:
telegrame sau scrisori de condoleante, momente de reculegere, drapelul în bernă,
menţiuni sau articole în revista proprie, participarea la funeralii. Implicaţiile
naţionale ale influenţei „Asociaţiunii" vor fi mai limpezi dacă vom enumera cel
puţin câţiva din cei care au servit-o, servind implicit nmaţiunea: Ioan Mihalyi din
Gherla, membru al secJiunii istorice şi etnogrnfice - 1914. George Berban, ,,mare
proprietar în Ghiled, deputat congresual şi deputat al sinodului eparhial din
Caransebeş, consilier regal, membru fondator al Asociaţiunii şi director al
despărţământului Ciacova", Samuil Poruţiu din Bistriţa, consilier ministerial şi
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membru fondator, George Şerh de Cuvin din Budapesta, consilier aulic, mehru
fondator al Muzeului „Asocia\iunii" şi memhru pe viată- 1915, Ioan Mcţianu, din
Sibiu, mitropolit, Vasile Hossu din Gherla, episcop, Ioan Popp din Sihiu, mcdiccoloncl, membru al seqiunii medicale şi memhru pe viaţă - 1916, dr. Ioan Ra\iu din Blaj, profesor, Vasile Mica din Odorhei, proprietar şi membru fondator, Emil
Babeş din Budapesta, advocat şi membru fondator - 1917, David Candian, director de mine la Bucium şi membru pc via\ă, Andrei Cosma, directorul Băncii
„Silvania" şi al despărţămfmtului Şimleu, Alexandru Lebu, mare proprietar din
Sibiu şi membru fondator al Aslrci şi al Muzeului ci - 1918. ' 1
Singura, cu putere de evocare a unor evenimente esenţiale sau detalii din
trecut, alteori împreună, întruchipând esenţa doleanţelor na\ionale, exponatele
muzeului din Sibiu au glăsuii într-o limbă cunoscută numai de romfmi celor mul\i
veniţi din România la Sibiu ( 1905) sau mergând spre Blaj ( 1911 ). Discuţiile politice
aprinse din acele clipe se pierdeau în vraja frumosului artistic cultivat de As/mea
o tonalitate a demnită\ii naţionale. Mai muli, As/macordă muzeului acele valente
politice pentru care a fost construit. Fiecare ştand, fiecare exponat, fiecare expoti\ie
înglobau o idee precisf1, trasa o perspectivă clară cu sprijinul retrospectivei profund
naţionale. Etnografia şi istoria slujeau în mod obiectiv cunoaşterii eului naţional
prin reluarea şi asimilarea trecutului. acumulând energiile ascunse pentru
îndeplinirea viitorului destin. Se întrevedea reaqia lentă, de neoprit. dcgajatf1 de
portretele şi biografiile marilor patrioti rom,îni, de puhlicarc ~i interpretarea
documentului istoric, de ac\iunea de adunare şi salvare a tot ceea cc geniul romfmcsc
popular sau cult fusese capabil.
Un muzeu ardelean românesc în condiţiile dualismului, ridicai tocmai la
Sibiu, de unde se privea lesne şi cu lemei la ajutorul fraţilor liberi, întrunea toate
adeziunile, astfel că muzeul maghiar de la Cluj nu-şi putea permite să reprc,.inte
altceva decât o minoritate etnică transilvăneană, incapabilă să asimileze o naţiune
de traditie cum erau românii, cu toate milioanele de forinţi aur investite în
deznationalizare.
Născută din dorinţa şi aspiraţiile româneşti pentru cultură românească unică
în jurul Carpaţilor, Astra şi-a dezvăluit sieşi, tuturor românilor, dar şi duşmani lor
ei politici potenţiale extraordinare ale trunchiului masiv al naţiunii române care
era în primul rând ţărănimea, exprimată şi reprezentată în cultură cu destulă
fidelitate de intelectualitatea burgheză laică şi ecleziastică. f-iecare idee
materializată a „Asociaţiunii", urmărită îndeaproape de autorităţi, fiecare gest,
fiecare reuşită sau chiar intentie trădau gândirea sintetică a două milenii de zhucium
pentru pregătirea contopirii nationale: la început prin aleasă cultură comună, apoi
prin dispariţia graniţelor artificiale.

NOTE
'Arhivele Statului Sibiu, fonu Astra. Joc. nr. 130/ 1868; 333/1868. r. 74-86: 22611868. r. 8: 233/
1869, f. 11-13; 225/1869, f. 12-13: 280/1869, f. 73; 5, 70. 122. l38/1870:61/1870. f. 62: 137/1870. f.
112-113, 22511870, f. 5-6; 239/ 1870, f. 24-25: 495/ 1873: 14111874: l96/ 1874. f. 69: I 06/ 1875, f. 7475; 154. 216-217, 261. 335/ )876; 171 / 1876. f. 13-16; 236/ 1876. r. 20-21: 296/ 1876, r. 51-52: 328/
1876, f. 8-10; 255/1869, f. 8-9; 267/1869„p. 65; 194/1885: rev. Tnm.\ilv.1111;1, anul III. 1870. nr. 15
din 10 aug. 1870, p. 181-187; nr. 16 din 15 aug. 1870, p. 193-194; anul IX 1876, nr. 13 uin I iunie
1876, p. 155; nr. 16 din 15 august 1876, p. 189. Pentru fondul Astra. nu vom mai menţiona Arhivele
Statului Sibiu.
~ Fd. Astra, doc. nr. 367/1893, f. 66; 452/1893; rev. Tr,msivhmi,1. anul XXIV. nr. 9 uin 15 iulie
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Goţia, Contribuţia Astrei Iii dezvollilrea
culwmlt' ro111,îno-.111striilce şi m111,î110-ger1111111e ( 1861-1918). în Marisia, Tg. Mureş.

1893„p. 285, 295: nr. 11 din 15 aug. 1893. p. 371. Dorin
intt'r/erenţelor

1979, IX. p. 291.
'Fd. Astra. reg. nr. 8. f. 33.
• Ibidem. doc. nr. 578/19'15-proces-verbal uin 9 iunie 1915, f. 79-80.
'lbid., doc 1024/1915. 1042/1915-pr. verb. uin 6 nov. 1915, f. 173-174; Andrei Bârseanu, Romul
Simu, Apel. în rev. Tn111.1ilv.111iil anul XLI. 1915. nr. 7-12. p. 212: Gi1/eriil de ponrete, anul XLII.
1916, nr. 1-6. p. 76. 79: nr. 7-12. p. I 08-109: anul L. 1919, nr: 1-12, p. 15 Vezi şi Arhiva Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române. Joc nr. V-740/1916 (4890/1916). Astra cerea portretele lui Andrei Şaguna şi ale
fondatorilor „Andronic şi Hagi Constantin Pop, precum şi obiecte de-ale uânşilor vrednice de a fi
expuse (scrisori, diplome. carnete. fotografii ele.)". O notă adăugată ne foce sfi credem că s-au trimis
unele reprouuceri: A. Şaguna ( 1850x 120). V. Moga, H. C. Pop, Andronic şi .,dr. Avram Mihaiu"
(toate 75x55).
'' Fd. Astra, doc. nr. 709/1916: 732/1916 - pr. verb. din 3 aug. 1916, f. 143; reg. nr. 10, f. 124.
7
Ibidem, doc. nr. 422/1916. lluwata înfăţişând pe împărat şi pe Hindenburg, ataşată la acest document ~i rnnsultală de noi anterior este a~tăzi di~părulă din fond, lipsă menţionată în registrul de
eviden\ft al sălii de studiu la nr. 5/ 1982.
'lbid., doc. nr. 696/1916 - pr. verb. uin 15 iulie 1916, f. 137-138.
"lbid.. doc. nr. 164511914 - pr. verb. din 22 aug. 1914, f. 117-118.
'" /bici., doc. nr. /184/1916 - pr. verb. Jin 10 febr. 1916. f. 15: 321/1916 - pr. verb. din li mart. 1916,
f. 35; 512/1916 - pr. verb. din 13 mai 1916, f. 79: 400/1916- pr. verb. uin 8 apr. 1916, f. 59-60: 900/
1916. f. 17-18; 903/ 1916 - pr. verb. Jin 23 dec. 1916, f. 189: reg. nr. I O, f. 145, 149, 151, 160. 168,
164. 170. 174; nr. p. 42: ln ,1111illfireil biironu/ui D,1vid Un de M11rgina. în rev. Tmmi/v,1nia 1916, nr.
1-6. p. 76: nr. 7-12, p. I 08. Vezi la p. 79 alte tablouri de personalităţi, donate.
"Fd. Astra, doc. nr. 615/1916- pr. verb. uin 22 iunie 1916, f. 125
"Ibidem. Joc. nr. 591/1915: 1649/1915- pr. verb. din 10 iulie 1915, f. 103-104; 1287/1915; 615/1916
- pr. verb. din 22 iulie 1916, f. 125 696/1916 - pr. verb. din 15 iulie 1916, f. 138; reg. nr. I O, f. 160,
167, 196.
"lbid., doc. nr. 696/1916. r. 138: reg. nr. 10, f. 168.
"lbid, doc. nr. 903/1916, r. 364: 777/1947 - pr. verb. din 5 apr. 1917, p. 77; 919/1917 - pr. yerb. Jin
12 mai 1917, p. 115 - 117: reg. nr. I O. f. 221, 227. 233: rev. Tmmilvilni,1, 1918. nr. 1-12, p. 5. Ioan
Muşlea, Muzeul Astrei, în rev. Tn111.1i/v1111iil, anul 73. 1942, nr. 2 - 3, p. 133.
"Fd. Astra. doc. nr. 32111916 - pr. verb. din 11 martie 1916, f. 51, 52. O parte din fotografiile aflate
la lvfuzeul Brukentha/şi proveninu de la A.wmse referă la personalităţi. Co111/om1. Muzeul BrukenthHI.
Secţia de istorie, ColeC{ia de /otografii dornmentare, nr. inv.: 18653 - 18657, 18959 - 18994, 21873
- 21876, 22013, 22024- 22026, 22085, 22115, 22125, 22129, 22150, 22163, 29891 - 29892, 30152,
30230, 31830, 31917, 31918. Se mai pot consulta fotografiile de\inute de Bibliotern „Astn, .. şi
publica\iile acesteia: Compozitori şi oameni de teatru(Sibiu. 1970), Per.1·011i1/it,i(i 7h111.,ih",i11t'11e(Sibiu,
1971 ), Colaboratorii „Luceatăru/"(Sibiu, 1972). Personalităţi feminine (Sibiu. 1975 ), s.a.
"' Fd. Astra, doc. nr. 1107/1917 - pr. verb. din 5 iulie 1917, p. 200- 201. Premiul Andrei Mureşanu.
în rev. Tmmilvanh1, 1971. nr. 1-6, p. 93; 1918, nr. 1-12, p.6,9.
"Ibidem, doc. nr. 1312/1917 - pr. verb. din 8 sept. 1917, p. 267-268.
"lhid.. doc. nr. 321/1916, f. 51: 1398/1917: reg. nr. 11, f. 5.
,,, FD. Astra, doc. nr. 1415/1917. Revista men\ionează comemorare a profesorului I. Ra\iu şi I.
Mme~1anu în Anuarul i11stiflltelor de· 1Î11',i(,itlliÎllf din Ba/i1zsti1/.wi1 (Blaj) .... pe anul Şcolastil' 191617 ..... CL rl',. Tramilvania. 1917. nr. 7-12. p. 175 şi frnografia lui Emanoil Ungureanu ,e ob\ine pr111
buniirnin\a lui V.Goldiş, Cf. doc. nr. 1444. 1454/1917. În 1915 conducerea societă\ii ,e aurl',t\1L~1
1111emeietorilur funda\iei E.Gojdu. căreia, îi solicită un tablou. probabil al întemeietorului. Cf. rl'g
nr. 10. r. 113.
'" Rev Tn111.1ifr,111ii1. anul XLVII. 1916. nr. 7-12. p. 111. În 1915 i-;1 chehuit )i ,uma de 445,70
coroane pentru înrămarea a 56tablouri şi a 88 fowgrafii. 1.Banciu a preluat re,pon,abilitatea muLeului
în 1915, când s-a ales şi o comisie compusă Jin l\i .Togan. G.Prl'rnp. dr. N. mdan l'are ,f1-I sprijine în
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.. or)!anil,trea ~i inle,trarea mull·ulu1 ... r r,·, Trc111'ih a111a. p. I o:=;
:, FD. A,tra. doc. nr. 512/1 1)1<1- pr. ,,·rh. d111 l_ţ 111;11 IIJI<>. nr 1-h. p 711 l.,•g;11un ,·u ,\,11.1.1 a,111 ,i
pictorul S . .-\11,e,cu din Sihiu. car,·. în 11)14. "'liu1;1 ,pa[1u pentru un :11l'l1,-r ,k pll·11ir.1 ( ·1 r,·µ nr
IO. r. 15(1. De la pictorul I.B;ilenu J1n .liun cB11,·1111a1 "' prim,·~1,· 1111<,rm:1\1:, '" lr.11,·k ,,111 \';1,ile
Băleanu. l>ursier al ,ockt;1\i1 J111 Sil>1u. a d11ut p,· ,·:"unpul de lup1;1 i1124111ar11,· l'Jl5 ,r r,·µ nr. IO.
f. I IX. Sfi mai aJ[111găm ~i dona\1a p1l'111rulu1 I Ch1du J111 l'Jlh. ,·11111pu,;1 d111 ~ p1,·,1tun i11 uk1. 4
acoarele. 16 Je,ene în neion. <f. r,•g. nr. _,4. p. 10: r,•,· fr.-111,1/1.1111.-1. l'>I<,. nr 1-h. p ~,J
:: Re,·. TrilllJil'illliil. 191(,. nr. I-<,. p. 7<>. 1917. nr 7-12. p. lll7-lrn,_ l'JIX. nr 1-12. p. 5
:, M11Lc•11I Brut..emhill. Sil>iu. S,·1·{iil p1<'lllr,i. r,•, 111,. al ,·11kq1,·1 ,k p1ctur.1. p 77 X7. lltO. 134 O
parte a tablourilor J,· inter.:, pentru 1101 au inc;, autorul ,111,m1111 ,au pl'r,1111:1_1111 n,·ind,·n111'1ra1. ,·a ,:"1
e\emplil'i,·:1111. amintim tal>loul uniu µ,·neral ,,·mnat Ji: M Pop ~1 11 part,· J111 1:1hh•urik ,·11kq1,·1
Sn11gel,rh1.
:, FJ. Astra. Jnr. nr. 4ll!l1 11)14. I. 21l: <,hi 11)14. I. .>O: 1502 l'Jl4. I. 75-7<>. 51 l'Jl5. I. 11-12. IX'J,
1915. 24: 57Xi191.5. f. 86. -H1/l')l(1. f. I.,: IX4/IIJI<,. f. 2(1: _ţ21-·1 1 Jl(1_ I. 52-5.,. 512 l'Jlh.
x_ţx•
1916. r. I<><1. lJO.Vl91<,. f. 11)0: 4.5.,il'JIX. p. <,2-63- J)l'lll'l''l' v,·rhak: ')()li, l'Jlh. p 12. rc•g nr ..,.-. p. '·'·
IXX. 11)2-193: 34. p„l-4. 37. 42. XX: Mll/<'111 .-ho,·i.-,(i1111ii. in re, 7i;·111,1/i ,llllil. 1'114. nr 1-h. p. 240:
nr. l0-12.p.5091915.nr. l-6.p.91:nr.7-12.p. lllX. 152: 1916.nr 1-h.p ltl4-I05.1111-ll2. l'Jl7.
nr. I-<,. p. 9.5: nr. 7-12. p. 1117-IOX. 17.l: l'JXI. nr. 1-2. p. h-7.
:s FJ. A,tra. Joc nr. (161!1 1Jl4. f 311: 71)5'1914. h4 1J, 1915. r. IO_ţ: 70X/l'Jl5. I. 52: 321 l'Jl(,. I' 52:
IOIWl91X. p.l.59: 14X5/19IX. p. J22-pr. wrhak. 71J5i1 1Jl4. re!,! nr. li. f. 4 1J: q_ p 44. I.,4. IX 1J:
n,mrihuiri pt'llfru 11111Lt'll. în rcv. Tn111.,i/i iii/iii. 1915. nr. 1-6. p. 'Jl -92: 111,I,lllwl ... I //1,ll,1 ·· pemru
.. A.mâil{i1111t'·: p. 92-9.l: 1\11/L<'lll A.'ll<'lil{i1111ii: 1916. nr. 1-6. p-XII: R.-i.\l"lllllf',ll',1ri de ldi.-it,iri. p. XI:
Comrihuirtp,· .,t'i/lllil M11Lt'11l11i ...-h,1t.·i;1{i1111t": nr. 7-12. p. 172: 1917. nr. 7-12. p. I OX. 17J- 174: l1JIX.
nr. 1-12. p. 5; 1919. nr. 1-12. p. 22-:n. FJ. Banca Albina. pr. ,crb. J1n I O ft'br. l 1Jl4. pri. 4 1) , I OOO
coroane): 20apr. 1915. fK"I. 52 t ll)(Kl): I Jllnie 1915. pct. X!-i <5<lllcoroane- pt înr;-1111area tahloulu1 lu1
M.Pop): 12 oct. 1915. pcl. IKK ( l!KKll: 17 apr. 1917. prt. 1>5 I IO!KI): 19 iunie llJl7. pct. 150.
:" Biw:rici dt' le11111 (Cojhocana) în rev. 7i;111.,ih,111til. l')l-1. nr. I. p. J7: ( J ,·up.-i ., lui .\lih.-11 \ i/c;1/11I.
p ..l8; Istorii/ li1ernt11rii 110.Istrt' 1,·chi. Cur.,uri pop11/.1rt'de Scxtil l'u~ctriu. nr. 4. p. I 2X-144; nr ). p
169-1!<7: nr. 6. p. 216-2JJ: nr. 7-9. p. 403: Pi,wrulGlul.M.-11ci. nr 4. p. 157: Smlptoru/(',\kdrril.
nr.4. p. 157: ,\101111111e11wl lui \'/;1ic11. nr. 4. p. 159: nr. 5. p. 200: l'rt'mtul.-1. ,\Jun-,-.-11111. nr. 2. p. XII:
nr. 12. p. 405-407: nr. 4. p. 161). (ir,port'SCII .-Iprc•c,;11 IÎI .,tnii11.-il,/(c• ~i A.,-rr.-1 f0/11,Îllc'i/,, ·,j Iii l'\f'OLi{iil
din /1,fiinchen. nr. 5. p. 199: /.,wr,;1 A.,1rci d1/1 ,ln/t',i/. p. 2lKI: l:\poti{1;11im·m111i .-1r1,.,1ic,·. p. 200.
:- FJ. A,tra. Joc. nr. J21 /1916-pr. , erb. Jin 11 mart. 1916. r. 52: rev. Tn111.,ilt .1111;1. 1917 nr. 7- I 2. p.
107. În revistă se precizează un numiir Je 32 de scrisori: Je aS1·11tcnea. 22 tekgrallh:' adre-.11,·
comuetului expozi\ici din 1881. donate de Ioan CanJ,•a. Pentru dona\ia co111po1iwrul11i Emil Mo111ia.
,·ez1 reg. nr. 11 r. I 07.
=• FJ. Asrtra. Joc. nr. IJXX/1917-pr. vc:rh. din 6 01.·t. 1917. p. J27-J2X: 14X5! l'JIX. pr. verb. din 2.,.
nov. 1918. p. J22: reg. nr. 10. f. 250: li. r. 42: rev. Trn11.,ih,111iil. l'JIX. nr. 1-12. p. 21. Vezi ~i Mirn:a
Avram. { '11it,llt',1 pml'll1ciilor rom,înt',,ti 1i1 documemd,· /Jih/iotc•âi .. Astril ·: în 'liif,1111,1 Sihiului din
17 ian. 1970. p. 3. Majori1a1e,1 Jornmentelor donate sau achizi\ionatc ,e atlfl la Aihlioteca .. Astra ...
:•• FJ. A,1ra. Joc. nr. R80/1917. 919/1917. pr. ,crh. Jin 12 mai 1917. p. IIK.
'" lhidem. Joc. nr. 903/1916. pr. verb. Jm 2J Jec. 1916. r. 1!<9-190.
11
FJ. Asira. reg. nr. 9. f. 9.5; 33. p. 109: 10. r. 2.50: doc. nr. 51/1915. pr. verh. din 9 ian. 1')15. r. 11:
732/1916. pr. verb. <.1111 3 aug. 1916. f. 151.
" Rt'v. Tnm.,ifr,miil, 1917. nr. 1-6. p. 92.
11
FJ. Astra. Jo<.:. nr. 402. 671,889.963. 1135. 1363. 1501 / 1918; 4.53/ 1918. pr. wrh. Jin 9 fehr. l<JIX.
p. 63; 1141 / 1918, pr. verb. din 6 iunie 1918. p. 203-204; reg. nr. I I. f. 66. 71: Rc·1. Tm11.,i/l",mi,1 1918.
nr. 1-12, p. 20, În 1914 dr. M. Sturza înainta un manusni,. Cf. reg. nr. 10. r. .l6.
"FJ. As1ra. Jo<:. nr. 171. 780/1914; 1502/1914; 1502/1914. f. 75; 64911915. I. I OK; 73211916. f. 151152; 1388/1917, p. 328; 1417/1917, p. 352:
1011/1918. P 160; 1141/1918. p. 202: 1485/1918. p. 322: reg. nr. IO. f. 2: li. f. 95. 'JX: 3J. p. 13. 124.
191- 192; 34. p. 38. 42: reI·. Trnmilt-il//lil. 1915. nr. 1-6. p. <Jl; 1916. nr. I -<1. p. 78-79; nr. 7-12. p.

r.

r.•J.,.
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IO.l-1114: l'Jl7. nr. 7-l'J. p. 107-IOX: 1-::'.1-17.ţ: l')IX: nr. 1-1:!. p. 4-5: 1919. nr. 1-12. p. 20-22. Ion
l)om~a. Hibliorc,·,1 ( ,•11(1;·1!.î ., .-ho.-i,1ţi11m1 r.·hfl.iJ. în anul 7<,_ 11)45. nr ..1-4. p. 53.
'' hi :\,11·a. do,·. nr 777 1917. pr \1·rh. d111 :'i aprilit· 11)17. p. 75: reg. nr. 10. L 113. 115. 21(1.
"· /h11l,·m. do,·. nr. 1Jl 1J 11)17. pr. \l'rh. din 12 mai 11)17. p. 114-115.
,. //,11/. r,·~- nr. III. r 221 Sni,oart·a 111,1 111i1car 1111 ,· d1"·u1a1.-, de ConS1,1oriul Sibiu. C,L Arh1\a
:\rh1,•,cop1ei onodo,,· rom:111,· d111 S1hiu. dol'. nr. III. 15511917 11(14(1'1 1)17).
'" hi. :\,1ra. do, nr. 7X4. \t·rh. din 29 aug. 11)16. L 155: XJX/191<1. pr. \Wb. Jin IX nov. 11)1<,. L 157:
Di,J>tlâ(ii 1i1 r1111pu/.,1,irii <'l<'<'l'(1i111.1I,·. în r,·\ fr,111.,i/1.1111;•,. 1916. nr. 7-12. p. 171.
"'EJ. r\,tra. Jo..-. nr. 7X4, l1Jl<i. I. 155-15(1. Peli\ia a fo,t trimi,;1 dt·. V.Suciu. aflat la OraJc:a. pentru
a o exp,·d1a de acolo mini,terului. În 7 o,·tombne aduce la l'llllll~lintii crnni1etul cc:111ral d1 a primii
a,iz fo\'11rahil. <T L 155. Într-o alti1 ,ore,ponJen\,i l'II nr. 131-/9/fJde a,tf1 datf1 adrc:,atii J1rr:ct celor
Jin Sibiu. mtm,terul confirma,-.-, ,ll"n:ptf, ca pe durata r;izhoiului cokqiik ..\srrt'i ,;1 fie auiipustitr: în
,\IU/<'111 .Vii(ion;,/ 1Hil,!!iilrd111 Hudape,1a. CL Joc. nr. 1)()J/ 1916. r. IXX: reg. nr. I O. f. 79.
"'/hidcm. Joc nr. XJX/1916. f. 156-15X: reg. nr. 10. f. 177: rl·\·. Tmmih;miil. 1916. nr. 7-12. p. 171.
\'. Stroc,cu. mart' propnc:tar ~i patriot Jin Ba,arabia. n1110,rnt la Sibiu. pentru Jona\iik în,emnate
f;kulr: .-hrrt'i. l.ui knii Gag}i de EJeJ ~i Jr. Schmiut Tibold li se trans111i1eau la încc:putul anului
,·,-ir\i Jin 1·okq1a „Hih/i11f<•,·;1 l"'f'Ulimi ii .-l.,oc:i;i(il111ii': ..ca unor Jomni ,·.: ,.: 11<.·upii ,k ,cn,ul ro111:1ne,c
~• ,hiar ,niu în rom:1111:~tt···. Cf. d11<.·. nr. IX.ţ/ l'Jl6. pr. verb. Jm 10 frhr. 1916. f. 27. :\,·r:la~i rnmi,ar
maghiar ,·a tran,porla o part.: a ohicctdor lui (kt. C. llisl,iuanu .. pu,e ,ub ,echie,tru judc:cf11ore,c··.
Cf. do,. nr. lJOJ/1916. r. 11J.~. ~umele său revine în 1917: ..Eugen Gagyi dr: Ei.id. Socit-t:1\i !\-iaghiart·
din l,tont•" din Budape,la. Cf. doc nr. 590/ 1917 Vezi ~1 r,·v. T,~111.,i/l-;1111;1. anul XLII. 191 I. nr. I. p .
.~X-M. nr. 2. p. 147-171: nr. J. p. 2<15-295: anul XI.III. 1912. nr. 1-2. p. l-!7-152: doc nr.X2511911.
reg. nr. 11. r. 2.7
"Fii. .-\,tra. doc nr. X(1.VllJl6: 1)0J/l91(1. l'.91.
'' Ibidem. d11<.·. nr. 590/1917 - pr. ,wb. Jin I martie' 1977. p. 52-54. I. Banic,u d'ectua,c: în1re 17-22
ianuane 1916 o „călfllone de ,1mlii P'-'ntru cr:rcetarea mult:c:lor. l11blio1c:cilor ~1 arhivdor"din Budapl·,ta.
('f. d11<.·. nr. IX4/ 191(1 - pr. v.:rb. din I Ofehruarie. 1916. f. 27. Pc:ntru arhiva Bfmcii „Alli1na" tran,pona1.-,
la Budapc:,ta veL1 ~• .-1.S.S. Id. 8;111.-;, .. ,-l/hin;1 ·: pr. verb. 1916. pct. 156-159. 169. 172: wrc:spon1.kn\ă
nr. 2. a. Ioan Lup~a. J.,1or,;1 /J;)nc:ii ....-lfhirw" din Sihiu 187.:!-f<)-17. Scric:'rt'il comemor,uii·;i. MS„ p.
X::!-X5.
"Fu. Asira. Jol'. nr. 747. 749/1917: 777/1917. p. X2-IO. 88. Au fost aduse o parte funua\iunilor:
Nicolae: ~i Cornc:lia Rusu. Siuonia Muntean. Grigorc: SânJeanu. Georgc: Filepp. Teodor SanJu. dr.
Georg,· ~i Ana Anca. Restul materialelor urmau a fi aumc: ultc:rior.
"fhrtlt'm doc. nr. 1214/llJl7-pr. verb. din 28 iul ic: 1917. p. 255-256: reg. nr. 10. f. 240. 2-!2.
'' fhid. Joc. nr. 959/llJl4 - pr. verb. din li aprilie 1914, f. 37: 1019/llJI-!: 1056/1914 - pr. verb. Jin
1) mai 191-!. f. 5253: U5X. 1452/1914: 150.,/llJl4- pr. verb. Jin 22 aug. 1914, f. IIX: 1025/1915. f. .~O:
rl'!,!- nr. 10. f.20. 23-25. JO. 41. -!6. -!X: :u. p. 151. Monumc'flfllf lui \l/;1irn. în rr:v. 7i.m.,i/i-,111r;1, 191-!
nr . ..ip. l:'i!J-160: nr. 1-6 ultima rnpert,i. 1915 nr. 7-12. p. 110. Publicaţia n1e111ionc:ază însă rnleqia
s1x:ir:tf1\ii la ,uma Je 6.X77.::!6 coroane.
,,. rd. A,tra. J11<.·. nr. 126lJ/1914: 1502/1914 pr. vc:rb. din D iunie 1914. f. 66: Comtwon,re,, lui
E:.i11i11escu. în r.:v. Tr.m.,i/i-;miil, 1914. nr. 6. p.239. Se poale preciza aici circulara dltrc: despf1r1ăminte:
pregf11irea unor frstivităti la Sibiu sc: pr.:veueau pentru I iul ic:. Vezi ~i nr. 7-9. p. 387. 403.
De,pf1rţf111ff1ntul Nocrigh comunil·a spre sfiir~i1ul anului că aniversarc:a nu a avut loc în urma ~itua\iei
nc:favorabile. (f. Joc. nr. 1042/1914 - pr. vc:rb. <lin 6 nov. 1915. f. 64; reg. nr. 10, f. 37.
•· Dr. I.M. O ,mii-c•n;,re nilfiom1/ii. în rev. Tr.msifr;mr;1. 1915. nr. 1-6. p. 83-X4. Pentru comunil'iin
Jespre Gheorghe Lazăr ~i episrnpul V.Moga. vezi Dr. /mm Lup;1,,· fii Arndemie, p. 78-79.
"Fu. A,tra. doc. nr. 1214/1917 - pr. vc:rb. Jin 28 iulic: 1917. p. 240-241. Dr. I.Raliu, /oi/fi Rusu.
m,·dic şi .m/iil .~ii C.1t;1/irw. în rev. Tr;u,sifr;miil. 1917. nr. 1-6. p. 80-84: nr. 7-12, p. I03
•·• Fd. Astra. doc. nr. 164511914 - pr. vc:rb. din 22 aug. 1914. p. 97, 99- l(Xl: 1704/ 1914: rev. Tmmi/v;mi;1.
1914. nr. 7-9. p. 247. JXX. 409.
0
'
A.H. (âr,eanu). Dou;i;mii-cn;iri. în rev. Tmnsi/v;111iil. 1916 nr. 7-12, p. 87-94: I.L.. O.wt;ide;mide
fii n10.1rte;1 lui Gheorghe Şincili. p. 95-97. În 1914 I.Raţiu din Blaj a fost însărcinat dc: acţiunea
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istorică să pregătească pentru centenarul lui A.Mureşanu o monografie „popularif'destinată a fi tipiiritfl
apoi în .,Biblioteca populară a Asociiifiunii': ( f. rev. Tri111silviini,1. 1914. nr. 7-9. p. 24 7. 387.

" Ibidem. 1915, nr. 712. p. 137.
"Fd. Astra, doc. nr. 919/ 1917. p. 117-118; Premiul Amlrei Mure,,anu. în rev. Transifran1;1, 1916. nr.
7-12, p. 171; 1917, nr. 7-12, p. 107. vezi şi nota nr. 16.
s, Fd. Astra, doc. nr. 1683/1914, f. 123, 140; 51/1915. f. 1-2: 189/1915, f. 15; 245/1915. r. 34: 328/
1915, f. 47: 439/1915, f. 58; 578/1915, f. 69; 783/1915. f. 121; 885/ 1915. f. 153; 91 O/ 1915. f. 150: 975/
1915. f. 152; 1042/1915, f. 162; 46/1916. f. I: IIWl916, f. 14-15: 321/1916, f. 30-31; 400/1916. f. 50;
59. 512/1916, f. 79-80: 615/1916, f. 99: 838/1916. f. 156: 847/1916: f. 147-175: 75/1917: p. 1-2: 274/
1917. p. 17; 615/1917, p. 33-34; 777/1917, p. 57-58: 919/1917. p. 93- 95; 1027/1917. p. 137-138;
1107/1917. p. 194; 1214/1917, p. 221-222; 1388/1917. p. 228; 141711917. p. 333: 345/1918. p. 1-2:
I OI I /1918. p. 145-146, 1141/ 1918. p. 171-172: 1230/1918. p. 205-206; 143211918. p. 283: 1485/ 19l8.
p. 307-308: 263/1919, p. 113 - pr. verb.; 41. 146. 464/1916; 900/1916, p. 17: 1485/1918, 1917 22.37:
610/1918; Dr. Petru Pipo,,. în rev. Tmnsilvi111i,1. 1914. nr. I. p. 31-32: + Ciirol /, nr. 10- 12, p. 501502; Doliul istoriogmliei române [ Dimitrie A. Sturza, Nicolae Dobrescu, Dr. Ioan Dimitrie, Dr.
Ioan Mihaly de Apşaj p. 502-504; + Poewl Dimitrie Anghel. p. 504: + Samuil Poruţiu şi Olimpiu
Barbu/ovici, p. 505; + Gavril /1;111go, p. 505; Director Virgil Oni/iu 1915, p. 34-39; + Dr. At.1m1sie
M. Marinescu şi Silvestru Moldovan. p. 78; A.B .. +lo,111MimMo/d,m111. p. 97-100. 110. 210. 212:
+ Regina Elisabeta a României. 1916. p. 67-71; + Arhiepiscopu/şi Mitropolitul /0.111 Meţi11n11. p. 7172; + Episcopul Dr. Vasile Ho.Hzu. p. 72-73; membri deceda\i. p. 75-76, 017-108, 165-16(1. 170; +

Prof Dr. Ioan Raţiu, p. 167-168; + Aurel C Popovici, p. 168; + Emil Borci11. 1917. p. 89-90; + Pmt:
Ioan Socaciu. p. 90-91; + Iacob Mureşanu. p. 91-92, 92-93, 112-113, 169-170; + Arhiepiscopul
Mitropolitul VictorMihalydeAp.m. p. 171; +Dr. Gheorghe Dragomir, p. 171-172; 1918. p. 12-13.
67; Membri decedaft; p. 71; 1919, p. 14. 18-19, 98. Vezi ~i C.1/endarul Asociaţiuni pe anii 1914. p.
62-64. 101-102; 1916, p.58, 60; 1917. p. 94-95: 1918. p. 101-103. 118-120. 127-131. Vezi deasemenea
şi: Onis1for Ghibu, Virgil Ontfiu I Necrolog], în Trib11na Bucureşti, anul I, 1915, p. 530-540: Doi
mari morţi ai Ardealului: Virgil Onifi11 ,,i lom, M. Moldovan. În Revista Genenilii II Învii[ii1mint11/ui.
Bucureşti. anul XI. 1916, p. 194-200; Episcopul Dr. Vi1si/e Hos.w (necrolog). în Tribunii Burnreşti,
anul II, 1916, p. 18-19; Mitropolitul /0.111 Meţianu[ Necrolog I. p. 67-71: Comemomrea lui Gheorghe
Lazăr, p. 325-328, 380; Mo11rtea celor două ciipetenii ale ,,;co;1/e/or ronuineşti din Tr,msifraniil:
Mitropolitul Ioan Meţianu şi Episcopul Vi1.1ile Hossu. în R.G.I., anul XI. 1916. p. 366-367. Se mai
poate consulta: [ C. Diaconovich I. O c,1.1·,i na/ională, în rev. Tmnsifr,mia. anul X XVlll. 1897. nr. I. p.
1-7 nr. V-VI, p. 73-78, 126; P.O., p. 182-194. 209. 263-264; Oct. C. Tăslăuanu. Muzeul„A.mciilţiunl'.
XLII, 1911, nr. 4. 457-475; Horia Petra-Petrescu. Comorile fămineşti dit, .,Muzeul Astrei' (Sibiu).
Calendarul pentru popor al asoc1;1ţiunii pe anul 1934. Bib/ioteCil populimi ,, Asoci.1ţiunii „A.1·tm ·:
anul 23, 1933, nr. 206, p. 106-114; Ion Muşlea, op. cit.. p. 130-135; Vasile Netea. lniţi11tive şi
realizări muzeografice româneşti din Tramilv11nia p;înă la /9/8, în Revist.1 Muzeelor. anul II. 1965.
nr. I, p. 39-43; Mihai Sofranie, Muzeul Astrei ( 1905-1950). În Studii şi comunicliri. Sibiu, nr. 13,
1967, p. 305-312; idem, AstraşiactivituteamuzeisriCiT, în Cente11arulrevi1·tei„Tr,111silvi11111i·: Sesiunea
de comunicări 11-12 mai 1968, Sibiu, 1968, p. 25-27; idem. llwrh1 „A.~trei"( 1861-1918). Rezumatul
tezei de doctorat. Conducător ştin\ific Acad. Const. C. Giurăscu, Bucureşti, 1976, p. 14-15; V.
Cunicăpeanu, Mişcarea culturală românea!>-că pentru unire,1 din 19/8, Bucureşti. 1968. p. 119-125:
Dorin Go\ia, op. cit., p. 287-302; Doina Udrescu, Rolul Astrei În torm,1rea unui putrimoniu ,mistic
nafional, în Studii şi comunicări. Galeria de artă, Sibiu. nr. 2, 1980, p. 71-77; Go\ia Dorin. Un
memoriu de activitate al Astrei Înaintat Ligii Naţiunilor, în Repere sibiene. voi. 111, Sibiu, 1982. p.
301-303.
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DAS MUSEUM DES „VEREINS" WĂHREND DER
ZEITSPANNE 1914-1918
(Zusammcnfassung)
Die Studie beziehl sich auf die Zcitspannc 1914 - 1918, abcr in der Einlcitung
werden Argumente angcfiihrt die bis ins Jahr IX75 wri.ickgrcifcn. Obwohl dic
Tătigkeit des ASTRA Yercins wăhrend dem crsten Weltkricg grosstcils gclchmt
war, kannte <las Museum des „Vcreins··, paraJoxal, cine bccindruckcndc
Entwicklung dic sowohl durch Schcnkungcn als auch durch Ycrlcih 1.ur
zeitweiligen Aufbcwahrung zu erkliircn ist. Unler ucn Pcrsi)nlichkeitcn dic in dicscn
Tătigkeiten eine Rolle spiclten sinu folgcnuc bcsonJcrcs hervor1.uhcben: Emilia
Ratiu, Ana Marienescu, I. CanJrca, I. Lupas. Catinca Barscanu. Enca Hodos.
Pulcheria Smighelschi u.a. Gcldlichc lJ11tcrsti.iL1.ung botcn T Mihali, Al. Lupu
und die rumănischen Bankcn aus Sicbcnhi.irgcn. ASTRA organisiert auch cine
„Portrait-Gallcric'' der Pcrsiinlichkcitcn dcr rumiinischcn Nation um dcr
ungarischen Politik entgegenzuwirkcn unu vcrsucht, ohnc Erfolg. alic muscalcn
Werte von rumănischcm lntcrcssc zu kon1.cntricrcn.
Die Studie untersucht auch andcre Aspcktc: YorschUgc tur
Weiterentwicklung des Muscums. Wiirdigung cinigcr Pcrsiinlichkcitcn.
Konfcrcnzen und die Entwicklung ucr Bibliothck.
Die Schlussfolgerungcn untcrstrcichcn uic Beueutung ucs „Vercins"Museums fi.ir die Rumănen aus Ungan;n uic cs als cinzigcs rumiinischcs Muscum
der dualistischen Monarhie crfasstcn.
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EMIGRANŢI DIN IL\LMAGIU ŞI .JUR (.IUDE'flJL AR~D),
DIN ALTE .lllDEŢE ALE TRANSILVANIEI ŞI D!N ROMANIA
IN STATELE UNITE ALE AMERICII DE NORD (IN AL DOILEA
DECENIU AL SECOLULUI AL XX-LEA) CARE AU INFIINTAT
SOCIETATEA „VIITORlJL".

A

A

VASILE Hl'TA
În condi\iile asupririi na\ionale de către monarhia austro-ungart1 în cel deal doilea deci.:niu al secolului al XX-iea şi din păr\ile Hălmagiului (judc\ul Arad)
s-a înregistrat o emigrare masivă a meseriaşilor şi a altor locuitori în Statele Unite
ale Americii.
Plecaţi de pc plaiurile natale pentru a scăpa de asuprirea ,trăină şi a-~i putea
agonisi, prin muncă. un capital din care să poată trăi ci ~i familiile rămase acasă.
meseriaşii rom,îni Jin Hălmagiu. afla\i în oraşul Cleveland din Statele lli1ite ah.:
Americii. au înfiintat la 15 iulie 1916 un fonJ bănesc cu '-COpuri filantropice.
Scopul înfiin\ării acelui fond era. după cum re1ultt1 din statutul lui intitulat
.. LITLRE 1-"UNDATIONAI.E"": .,ajutorarea şi înzestrarea copiilor greco ortodoxi
români care cercctca1.ă şcoala gr. ort. romfmă Jin Httlmagiul Marc, cu cele
trebuincioase, cum sunt căr\i. îmbrăcăminte şi altele. Prcfcr;1\ii suni copiii ,tiraci
care dau dovaJ:1 că sunt diligen\i"". (art. I).
Meseriaşii emigraţi. însufleţiţi Je acest nobil ideal. au intitulat acel limd
.. VIITORUi."' şi pentru atingerea scopului propus au lansat o listt1 de suhscrip\ic
în fruntea căreia se afla rotarul Ioan Chişu urmat Jc al\i IX meseriaşi emigraţi din
Hălmagiul Marc în ora~ul ClevclanJ din statul Ohio.
Pentru rn aqiunea lor să fie cât mai eficace ~i st1 proJucf1 rc1.ultatclc dorite
într-un timp foarte scurt. au antrenai la alimentarea fondului şi alţi cmigra\i din
satele din jurul Hălmagiului. precum şi din alte judc\c alc Transilvaniei. ha chiar
şi din România. Jupă cum rezultă Jin Jarca de scamă puhlicatt1 în 1iarul .. America
Roumanian Daily News - Clcvcland Ohio, nr. 4J/27 februarie I91X, anul XIII.
pag. J, coloanele 2, J şi 4. Organul Societăţii Romfmc de Ajutor şi Cultură din
America".
Vom alătura prezentei expuneri textul integral al primului statul al Societăţii
Viitorul. intitulat „LITERE FUNDAŢIONALE" 1 • Până atunci vom prezenta Darea
de Seamă a societătii VIITORUL. aşa cum a fost publicată în ziarul mai sus amintit:
,, Darea de seamă şi mulţumită publică.
Implinindu-se un an şi jumătate de la înfiin\area fondului „Viitorul", care
s-a înfiinţat de Românii din Hălmagiul Mare, comitatul Aradului. pentru a da
ajutor copiilor lipsiţi de mijloace care vor cerceta şcoala gr. ori. romfmă Jin
Hălmagiul Marc ne simtim datori de a face această dare de st:amă care va servi
pentru orientarea)uturor celor ce s-au înscris ca membri fondatori sau membri pc
viată şi ajutători. In ziua de anul nou 1918 ţinând şedinţa generală în hala Societăţii
Frăţia Romfmă din East Youngstown, Ohio, am fost cercetati de un număr frumos
de fraţi Romfmi din Hălmagiul Mare şi jur, ba chiar şi din depărtări mai mari,
dintre care a fost şi d-nul Ştefan Florescu, farmacistul romfm din East Youngstown, Ohio, care totodată fiind şi membru fondator al fondului „Viitorul", care a
\inul o vorbire însufletitoarc arătând străinilor care au fost de faţă la şedinţă scopul
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cc îl urmărim şi a avut efectul dorit, căci s-au înscris câţiva membri fondatori şi
mcmhri aju1f11ori.
Deci lf1sf1m să urmeze numele tuturor membrilor de la înfin\arca fondului
pfmft în prezent.
To\i acei fraţi cari au donat sume <le 20 Jolari sunt membri fondatori iar cei
care au <lonat 10 dolari suni membri pe viată şi membri ajutători suni cei care au
donat sume <le la I O dolari în jos.
lată numele mărinimoşilor donatori;
Ioan Ch,~w Yi Jolari, Nick Dmgoş 25 Jolari, Ioan Dragoş 25 Joi ari, Petre
D,7riiu, 20 dolari, Ioan Halga 20 Jolari, Petru Hanţiu 20 dolari, Nic:k Mofiu 20
dolari, Petru lrhaşiu 25 dolari, Manole lrhaşiu 20 dolari, George: lrlwşiu20 Jolari,
Alexandru O~mwşiu 20 Joi ari (ziarul este rupt prin în<loirc ), Petru Balta 20 Jolari,
Marcu Gărdftu 20 dolari, Ioan Milgcr20 dolari, George Ţ;1rc:uş20 dolari, Mărioara
Butari 20 dolari. Ioan Butariu 20 dolari, Petru Şortoc 20 dolari, Teodor Stoica 20
dolari. to\i din Hăi magi ul Marc rnmitatul Aradului.'
Ştefan I-"lorcscu, Constanţa România 20 dolari, D-na LV.Moldovan născ.
Hersilia Cad ar în memoria iubitului soţ L. V. Moldovan E. Youngstown Ohio I O
Joi ari, Nick Ioaneş <lin Brusturi - Arad. 20 dolari, Pasc Petru din Brusturi Arau 20
dolari, Nick Duşan din Poienari Arau 20 dolari, Ioan Mariş <lin Poicnari Arad 20
Jolari, Ignat Huc <lin Sftrbi-Ara<l, 20 dolari, Ioan Maciu din Ociu-Ara<l 20 Jolari,
Vasile Câra <lin B.tia de Cr·iş-Hunc<loara 20 dolari, George Crepcia din Basarahasa
Hunedoara 20 dolari, Nico<lin Farca din Strâmba-Hunedoara 20 dolari, Vasile
Nichita din Poiana Blcnchi-Solnoc Dobâca 20 dolari.
Membri pc viată sunt: Ioan Sirca <lin Hălmagiul Mare-Arad 10 dolari, George
Baltă din Hăi magi ul Marc-Arad I O dolari, Nick Oana din Băneşti -Arau I O dolari,
Ioan Dragan din Poicnari-Ara<l I O dolari, Sabin lndrieşiu din Brad-Hunedoara I O
dolari, Petru David <lin Brad-Hunedoara IO dolari.
Membri ajutători sunt următorii:
Maria Halga, Hăi magi ul Marc-Arad, IO dolari, Dionisie Sirca din Hăi magi ul
Marc-Arau 1,05 dolari, Ilic Rus din Sârbi-Arau 5 dolari, Petru Bora din SârbiArad, 5 dolari, Alexandru Brân<la <lin Plcşcuţa-Arad I dolar, Ignat Codrean din
Hăi magi ul Mic - Arad, I dolar, Ioan Roti din Tisa Arad, I dolar, Ioan Popov ici din
Băneşti-Arau I dolar, Petru Groza din Băneşti-Arad I dolar, Aviron Groza din
Băneşti-Arad, I dolar, Gavril Cristea <lin Luncşoara-Ara<l I dolar, Manase Baci
din Lunqoara-Ara<l, I dolar, George Sandu <lin !oneşti-Arad, I dolar, Nick Sandru
<lin loneşti-Ara<l, I dolar, Solomon Vlăduţ din Ocişor-Arad JO c., Adam Petrica
din Ocişor-Arad 25 c., Todor Mihu\a din Groşi-Arad 25 c., Gavril Hornea din
Tal poş-Arad, 50 c., Teodor Jurcuta din Tal poş-Arad 50 c., Gavril Homca din ApateiArad, 50 c., Lazăr Oprean şi soţia din '[creţei-Hunedoara I dolar:
Au mai contribuit cu diferite sume
I). Din judeţul Hunedoara: Ioan Dumitraş (Tereţel), Nick Toma (Tomnatec),
Ioan David (Tomnatec), Ioan Draia (Tomnatec), Sofron Vlan (Tiuieşti), Teodose
Radovici (Birtin), George lndriqi (Dobrot), Lazăr Costan (Lunca), Ioan Bulz
(Tomeşti), Valea Vucu (Tomcşti), Petru Barbu (Tomeşti), Miron Dolga (Leauţi),
Lazăr Clej (Ribiţa), Ioan Onc (Râşca), Ioan Malteş (Steia);
2). Dinjudetul Sibiu: Petru Opincar, Petru Tincu, Nick Dicu, Ioan Cosma,
Augustin Vilcec, Ioan I. Santei, Paraschiva Blaga, toţi din Sas Sebeş, M.Bendca
din Cornăţel, Ioan Fleşer, Ilie Curea, Moise Cojocar toţi din Apoldul Mic, Ninu
Naciu, Ciugudean V. <lin Poiana de jos, Nick Lubinschi din Răşinari, Aloman
Moldovan, Rusalin Trăsie din Sebeşul de jos şi Nick Mutu din Topârcca;
3 ). Din judeţul Alba: Nick Strejan şi Izidor Porcari din Vingan.l;
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4 ). Din judeţul Făgi'iraş; Victor Nan din Arpaşu I de jos, apoi Zaharie Filip
din Mintiu jud. Bistriţa, Nick Marcov şi George Marcov din Galatii Bistriţei şi
Nick Cosma;
5). Din judc\ul Târnava Marc: Pavel Doncontu şi George Datcu;
6). Din Judc\ul Tftrnava Mică: Nick Paulea şi Iosif Mijea din Tauni şi Artimon
din Vidrascu;
7). Oin judeţul Turda: Petru Tioc (Vidra), Corpadean Gligor din Turda Arieş;
8). Din Judetul Solnoc Dobf1ca: Ioan Blăjan, Ioan Bota, Vasile Pleşcari din
Poiana Blenchi;
9). Din judctul Torontal: Militon Vlad (Sarafalva), Bebeschi M. din
Becicerecul Marc;
10). Din judeţul Sălaj: Vasile Nagy (Tăşnad), Avram Ştefan (Zalău), Ioan
Nicoară şi Gavrilă Nicoară (Cicşdi), Vasile Madeain (Higyik), Vasalica Balaceanu
(Bread), Ioan Groza (Satul Mic).
11 ). Din judeţul Sfttmar: Teurezie Surduc (Somcuţa Mare), Ştefan Papp
(Pribegheşti), Laslo Danciu, Dumitru Olari (llba), Floare Zetya (Borhid), Dumitru
Pomncanu (Tibişca), Mihai Mcgyeşan (loszfhaza), Vasile Trif (Sacolăşeni);
12). Din judetul Timiş: George Minea, Traian Cipu (Vărădia);
U). Din alte judc\c Ioan Sudura (Chişeret-Bihor), George Tinduş
(Treiscaune) şi Ioan Cucu (Hagica, Treiscaunc);
14 ). Din judeţul Cenad: Petru Faur (Nădlac), Sfetea Maci an (Tomea), George
Terenuţ (Felnac), apoi Gligor Rusu şi Fiul (Valvaveţ-Bucovina), Nichita Bamoş
(Forseno-Basarabia), D. Laur şi Izidor Bamoş din Dorohoi-România."•
Suma Totală e de 807 dolari şi 19 cenţi din care sumă 728 dolari, 99 cenţi se
află sub No. bucului 32974 în banca The Dorest City Savings Trust Codin Clevcland, Ohio, iar restul se află la d-nul casier Nick Moţiu din East Youngstown,
Ohio.
Ca funcţionari sunt aleşi următori fraţi: Ioan Chişu, preşedinte, Alexandru
Cismaşiu, vice preşedinte, Nick Ioaneş, secretar şi Nick Mo\iu, casier.
Cu ocazia aceasta rugăm pe to\i Românii din Hălmagiul Mare şi jur care se
află în timpul prezent în America să nu fie aşa nepăsători faţă de fondul ce l-am
înfiinţat.

Acum lucrurile merg bine peste tot locul aşa că nimenea nu poate să zică că
nu are pe timpul acesta IO sau 20 dolari şi să nu dea pentru înaintarea fondului,
din care să se aline suferinţele atâtor copii nevinovaţi care suferă din cauza acestui
crâncen război.
.
Fraţilor uitaţi-vă în jurul d-voastră şi vedeţi alte naţiuni străine cum luptă
pentru interesul natiunii lor, înfiinţează fonduri pe cari în timp foar1<;: scurt Ic ridică
la mii de dolari şi pentru ce, tot pentru ajutorarea nenorociţilor. In vreo câteva
rânduri am avut fericirea să citesc în ziarul „America" despre înfiinţarea câtorva
fonduri româneşti de care m-am bucurat foarte mult dar totodată m-au pus şi în
uimire din cauză că fondul nostru a fost înfiinţat înaintea acestora şi cu toate acestea
cu capitalul nostru suntem cu mult îndărătul lor. Şi de unde depinde aceasta fraţilor?
Tot de acolo că Românii de prin alte părţi când e vorba de vreo faptă frumoasă să
pun umăr la umăr şi astfel unindu-se luptă până la sfârşit. Dar ne întrebăm fraţilor
că noi ne ţinem strâns umăr la umăr pentru afacerea noastră ca şi alţii ? Nu, cu
părtere de rău că nu putem zice că da.
Ne bucurăm văzând străinii cu ce căldură îmbrăţişează cauza noastră şi
scopul sublim ce-l urmărim, dar nu străini de neamul nostru românesc, fără tot
Români ca noi, care văzând scopul ce-l urmărim s-au înscris ca membri fondatori
ca şi cum ar fi dintr-o comună cu noi, de exemplu d-nul Ştefan Florescu din
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Constanta România, farmacist diplomat cu care ne mândrim cu ce căldură a primit
a se face membru fondator. Asemenea şi d-nul Vasile Nichita din Poiana Blenchi
comitalul Solnoc Dobâtca din care comună avem mai mulţi donatori, dintre care
unii ne-au promis că cu timpul se vor face şi membri fondatori până când dintre
noi, durere, stau mulţi nepăsători chiar în comuna noastră la care nu am fi putut
crede să ne aşteptăm la aşa nepăsare din partea d-lor.
Deci rugăm pe toţi aceia cari se intereseazli de afacerea noastră să binevoiască
a ne da tot sprijinul d-lor posibil. Totodată aducem sincerele noastre mulţumiri
tuturor acelora fraţi Români care au binevoit a ne da sprijinul d-lor spre înaintare.
Cu frăţească dragoste, Ioan Chişu, preşedinte, Nick Ioaneş „secretar".
Am reprodus în întregime acel document de mare importanţă pentru
locuitorii din părţi.le Hălmagiului, cu respectarea stilului folosit de autorul, sau,
poate, de autorii, ,,Dării de seamă'' convins fiind că la elaborarea articolului au
contribuit persoane cu o deosebită pregf1tire intelectuală dinte emigraţii români.
M-a emoţionat numărul mare al acelora care s-au înscris ca membri fondatori
şi pe viată , dar m-a răscolit partea finală în care s-a criticat nepăsarea celorlalţi
emigraţi din Hălmagiu, în alte localităţi din Statele Unite, de a participa la
augumentarea fondului şi apoi apelul la sprijinirea acţiunii iniţiată de cei 18 membri
entuziaşti. Dar, după cum se va vedea în continuare, roadele stăruinţei lor şi-au
atins scopul exprimat în statutul LITERE FUNDAŢIONALE.
După terminarea primului război mondial ( 1914 - 1918) cu excepţia
iniţiatorului acestui fond (Ioan Chişu care a fost răpus de o boală molipsitoare)
cea mai mare parte dintre emigraţi s-au întors la căminele lor. Fondul bănesc în
sumă de 807 dolari a fost transferat în România Mare şi depus la filialele din
Hălmagiu şi din Gurahonţ ale băncii „Crişana" din Brad. Astfel la 31 decembrie
1923 Societatea de Cultură şi Ajutor „VIITORUL" avea o depunere de 56.836 lei
pe libretul de economii nr. 281 iar la 30 iunie 1928 depunerea se ridicase la 90.449
lei~. pentru ca la 31 decembrie 1931 să atingă suma de 124.986 lei pe Libretul de
economii nr. 1099 '.
Din anul 1932 Societatea şi-a desfăşurat activitatea în baza noului statut
publicat în Monitorul Oficial nr. k/58/ 18 iulie 1932, pag. 6471, o parte din cuprinsul
lui fiind tipărit pe ultima pagină a libretului de depunere (paragrafele 69-82). c,
Trebuie însă să precizăm că în vederea acordării personalităţii juridice
statutul a fost prezentat tribunalului judeţului Arad iar aceasta l-a înregistrat sub
nr. 1271/1931 împreună cu actele ce-l însoţeau. Din studiul acelui dosar premergător
acordării persoanei juridice reţinem că societatea a fost constituită la 22 noiembrie
1931 iar primul ei preşedinte, după constituire, a fost meseriaşul cojocar Petru
Dărău (vezi fila 2 din acel dosar).
Prevederile statutului din anul 1931 sunt similare cu cele arătate în LITERE
FUNDAŢIONALE din 16 iulie 1916 la articolul I, anume: ajutorarea cu cărţi
didactice şi îmbrăcăminte a copiilor săraci români din Hălmagiu şi jur, care
cercetează şcolile din Hălmagiu, apoi abonarea la reviste pentru şcolari şi înfiinţarea
unei biblioteci pentru şcoala din Hălmagiu, etc. conform articolului 4 din statut.
(a se vedea fila nr. 4 din dosarul nr. 127111931 ).
Un alt scop, de mare interes, al societăţii a fost şi acela de reducere a
analfabetismului în regiune.
Din cercetarea dosarului nr. 1271/1931 aflat în fondul Tribunalului Arad se
constată că în anul 1931 mai erau în America încă 14 dintre membri fondatori sau
pe viaţă. Tot din acea filă (nr.11) mai rezultă profesiunea membrilor fondatori şi
pe viaţă, anume: cojocari, tăbăcari, pantofari şi economi (agricultori n.n.).
Societatea „VIITORUL" a fost înscrisă în registrul persoanelor juridice din
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Arad la poziţia 7 /9 aprilie 1932 şi până în prezent nu s-a cerut radierea ei deşi s-a
dizolvat tacit.
Revenind la capitalul depus de societate spre păstrare şi fructificare la bancă
7
constatăm că la 30 iunie 1935 acesta era de numai 57.065 lei faţă de 124.987 lei
în anul 1931. Explicaţia acestei scăderi constă atât în faptul consumării lui în
scopurile propuse, cât şi în dispoziţiunile legii de conversiune din 7 aprilie 1934
care a afectat şi depunerile societăţii „Viitorul" deşi aceasta avea un scop filantropic.
Cu toate acestea activitatea filantropică şi culturală a continuat şi după acest
dezastru financiar. Pentru a-şi atinge scopurile propuse societatea şi-a mărit numărul
membrilor, cooptând şi intelectuali, la 84.
Mult timp conducerea societăţi a fost încredinţată urrnătorilor membri: Dărău
Petru, preşedinte, Gheorghe Sirban, vicepreşedinte, Gheorghe Balta, secretar,
Lucaci Adrian, casier, Cizmaş Alexandru, controlor, Virgil Chiş (fiul iniţiatorului
înfiinţării societăţii), bibliotecar şi dr. Mihail Nicula, jurisconsult.
Cum şi-a atins scopul această societate ?
Statutele societăţii „VIITORUL" n-au rămas litere moarte.
Conducerea ei a avut în atenţie realizarea scopului propus şi în toate ocaziile
s-a achitat cu cinste şi generozitate. Astfel cu prilejul sărbătorilor de iarnă şi de
primăvară şi la începutul şi sfârşitul anului şcolar copii săraci s-au bucurat din plin
de darurile primite.
Cu ocazia serbării de sfârşit de an şcolar din 29 iunie 1927 un număr de 19
elevi au primit obiecte de îmbrăcăminte în valoare de 4.237 lei şi pentru toţi şcolarii
s-au cumpărat bomboane în valoare de 245 lei. Total s-au cheltuit 4.482 lei, după
cum rezultă din tabelul ce cuprinde numele fiecărui elev, descrierea obiectelor
primite, valoarea lor şi semnăturile preşedintelui şi secretarului societăţii.
Din puţinele documente originale ce au mai rămas, rezultă că şi în alte
ocazii elevii şcolii din Hălmagiu şi jur s-au bucurat de ajutorul „Viitorului". Aşa la
serbările de iarnă din anul 1931 un număr de 16 elevi săraci au primit articole de
îmbrăcăminte, dintre care: 8 perechi de ghete în valoare de I. 140 lei şi 3 costume
haine, 18 metri barchet, în valoare de 1.860 lei. Deasemenea cu ocazia începerii
anului şcolar 1932, din dania acestei societăţi s-au cumpărat 44 manuale şcolare
pentru elevii claselor I-III, în valoare de 2.019 lei după cum rezultă din factura
eliberată la 26 septembrie 1932 de către Librăria „Concordia" din Arad 8 • Din
aceste manuale o parte au fost distribuite elevilor săraci ai şcolilor din Cristeşti,
Brusturi, Băneşti, !oneşti şi Sârbi. Pentru documentare reproduc următoarea
scrisoare de muţumire:
„Şcoala primară de Stat din comuna Sârbi. Nr. 14/19 32. Onor. Societatea
,,Viitorul" - Hălmagiu, Subsemnatul învăţător diriginte al şcolii primare din Sârbi,
recunosc că am primit de la Onor Societate 3 bucăţi manuale de ci.II şi 2 bucăţi
pentru ci.III, care s-au distribuit la copii, conform tabelului alăturat. Cum aceste
cărţi Onor. Societate a binevoit a le dona copiilor săraci îi aducem cele mai vii
mulţumiri pentru gestul nobil ce 1-a făcut. Sârbi la 2 decembrie 1933. Cu deosebită
stimă. ss Gancea Traian înv. diriginte. Ştampila şcolii primare din satul Sârbi".
Asemeni scrisori de mulţumire au mai fost adresate şi de către şcolile primare
din satele Brusturi, prin primarul Dragoş Pentru şi directorul şcolar Dumitrescu
Pet(u, apoi de şcoala primară din Cristeşti prin învăţătorul Oneţiu Petru şi şcoala
primară din Băneşti prin primarul Groza Ioan şi învăţătorul Popovici Adrian.
Desigur donaţiile societăţi „Viitorul" au continuat şi în anii următori, precum
şi în alte ocazii, dar nu avem documente cu care să le putem justifica. O filă
stingheră dintr-un dosar răvăşit ne confirmă în mod autentic că la data de 24
decembrie 1939 un număr de 19 elevi săraci de la şcoala primară din Hălmagiu au
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primit: 2 paltoane, 4 bucăţi haine şi 13 perechi de ghete. în valoare totalii de 6.570 lei.
Distribuirea obiectelor a fost confirmată de semnăturile notarului Ioan
Moldovan, directorul şcolar Cătana Vichentic şi protopopului Ştefan Bogdan.
Dar societatea „Viitorul" nu s-a mărginit numai la opera de ajutorare a
copiilor săraci cu articole de-Îmbrăcăminte ci a avut şi un rol adiv pc tărf1m cultural. Din fondurile acestei societăţi s-au cumpărat cărti pentru biblioteca şcolii ~i
a Societăţii Meseriaşilor şi Comerciantilor „Avram Iancu·· din localitate, în al cf1n:i
local îşi desfăşura întrunirile, întrucât membri societf1tii „Viitorul" erau în acela~i
timp, şi membri ai Societătii Meseriaşilor şi Comerciantilor „Avram Iancu".
Su~ auspiciile „Viitorului" s-au organizat petreceri şi 111anikstări rnltural
artistice. Invăţătorii, studenţii şi elevii diferitelor şcoli se întruneau în \acantele
de iarnă, de primăvară,, şi de varii, şi organizau reprc1.cntatii teatrale. cu programe
foarte reuşite iar „venitele" completau fondurile acestei societf1ti. Societatea
,.Viitorul" obtinea autorizaţiile pentru tinerea petrecerilor, pc care Ic şi patrona.
Dar spre regretul tuturor activitatea ambelor societăti a cunoscut lkclinul
începând cu anul 1941, data începerii r;izhoiului. Membri mai tineri ai ambelor
societăţi au plecat în război iar cei vftrstnici n-au mai putut face fatf1 ,copurilor
nobile.
Capitalul depus la bancă s-a devalorizat şi membri cei mai activi au cuno,cut
oboseala bătrâneţii şi, încetul cu încetul. implacahila moarte a rărit în 1110d
impresionant numărul lor.
Ambele societăti au continuat, sporadic. să-şi desfăşoare activitatea p:111r1
prin anii 1984 - 1950, când s-au dizolvat.

NOTE
I. Vezi anexa I.
2. Cei subliniaţi se găsesc în fotografia executalft în Clevelaml, în anul 1916 (veLi anL'\a :!l.
3. Vezi anexa 3 (tabelul manuscris al contribuţiei membrilor fonualori )i aju1;-11ori in1i1ula1 ..În ilJUlorul
copiilor săraci")_
4. Vezi anexa 4.
5. Vezi anexa 5.
6. Vezi anexa 6.
7. Vezi anexa 5 _
8. Vezi anexa 7.
9. Vezi anexa 8.

EMIGRANTEN AUS HALMAGIU (KR. ARAD) UND AUS ANDEREN
GEGENDEN RUMĂNIENS DIE IN DEN USA DEN VEREIN
,,VIITORUL" GEGRUNDET HABEN.
(Zusammenfassung)

Der Autor stellt das Statut des 1916 in Cleveland (Ohio) gegriindeten
„Viitorul" Vereins vor. Der Verein wurde von rumănischen Handwerkern, die aus
Halmagiu in die USA ausgewandert waren, gegriindet. Ziel des Vereins war es
Geld zu sammeln fiir die in der Heimat verbliebenen Kinder um ihnen den Zugang
zur Schule zu sichern. Es werden alle griindenden Mitglieder angefiihrt und der
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, on ihncn gcspcndctc Gcldhctrag.
Nach Kriccscndc kchrten dic mcistcn dcr Vcrcinsmitclicdn ,, il'llcr 111
Jic 1-kimat 1uriick ~md criindctcn 192 ~ in Halma!!iu dcn Kultu~, lTCin .. Viitorul„
Jcr ,,citcrhin dic arm~n Schulkind~r mit Kleidung. Bikhcrn und andcrcn
(icschcnkcn untcrstiitttc. Untcr dcn Auspiticn des Verei ns\\ urdcn auch l'tlichL·
1:c1crn und sonsticc Kultuncranstalttmccn orcanisicn. Trott fina111iclkr ProhlentL·
hat dcr Vcrcin hi~ 1950 iihL·rlcht als cr\ on d~n ncucn lkhiirdcn aulµcli1st ,, unic.

ANLXA I.
„Suhscmnaţii iniţiatori ~i înfiinţatori ai fondului .. \'IITORUL" cu datul de ati
cuprindem dorinţele noastre în urm;itoarcle:
I .ITLRE I·lJNl>ATIONAI L
I). Fondul care î~i ia începutul cu datul 1ilei de ati va purta totdeauna nu111clc
„Viitorul" înfiinţat de rom,1nii gr. or. din 1-fftlmagiul Marc rnmitatul ,\rad. ;1rl:1tori
în America în anul llJlfl.
2). Scopul înfiinţ;irii acestui fond este: ajutorarea ~i în1cstrarca copiilor gr. or.
români cari n:rcctca1;1 ~coala gr. or. rom;"mă din Hftlmagiul Marc. cu cele
trchuincioasc. cum sunt: d1rţi. îmhrăcămintc ~i altele. Preferaţi sunt nipiii s;1raci
care dau dmad[1 că sunt diligenţi.
3). Spre acest scop nu se ,or lolo,i îns:-1 dcd1t trei p;ir\i din intcrl·sclc fondului iar
a patra se , a ad.:iuga an tic an la capitalul fondator.
4). AjutoardL· se \'or da. prl·cum ~i cui se ,or da. se, a decide de C:1trc comitL·tul
parohial în conţclegcrc LU mcmhrii fondatori ~i urma~ii lor.
5). Capitalul se ,·a p;1stra tottkauna la filiala hăncii „Ci·i~ana" din llftlmagiul \bre.
Dacă an:asta prin oare care înt;"unplarc ar înceta de ,1 mai lunqiona comitetul
parohial în con\ckgnl· n1 mL·mhrii fondatori sau urma~ii lor , or dcsign,1 o alt,-1
hand sigură.
6). Fondul acesta se înfiin\ca1[1 ~i ultnior se alimcntca1;1 (sporc~tcl din tac,dc
mcmhrilor fondatori. pc, iaţ;1 -:,i ajut;itmi. din alte donaţiuni hcncnik, L'nitL· de la
petreceri ~i alte serh:,ri cc s-ar aranja în fa,orul fondului. fie în America liL· acas:1.
7). Mcmhru fondator se ,ocotc~tc oricarL' rrn11:m gr. or. din 11,-tlmagiul \brL· ':'i jur
care contrihuic Jcodat,-1 n1 suma de 10.00 dolari sau mai mult, Mcmhru IK', iaţ:1
poate fi oricare rom:111 gr. or. din 11:tlrnagiu ~i jur. c,trl' contrihuic deodat.-1 L·u
suma Jc cel puţin I 0.00 dolari. <)ricine ar contrihui cu o sum:1 mai mid de I 0.00
dolari se socote~tc de mcmhru ajut[1tor al fondului Viitorul. făr:-, a a\'c~, \TC un
drept de a dispune asupra lui.
8). La caz că ~coala gr. or. din IUi magi ui Marc ar înceta de a funqiona. premiile
cuvenite ~colarilor. se vor da hr,ic\ilor aplicaţi la meserii. Bineînţeles. celor gr. or.
români din Hălmagiul Marc.
9). Premiile ~i ajutoarele se ,or împ[1rţi î1H:cp:u1d cu anul ~nilar 1917 - llJl~C.
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EVOLUŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC
ÎN PĂRŢILE ARADULUI ÎNTRE ANII 1919 -1945 (II):
STRUCTURA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ARĂDEAN
A.REŢEAUA ŞCOLARĂ
STELIAN BOIA

J. Învăţământul preşcolar şi pramar

Invăţământul preşcolar şi primar a fost organizat prin Legea din 24 iulie

1924,

modificată parţial

în anii 1934 şi 1937.

Această formă de învă\ământ cuprindea şi în părţile Aradului, ca dealtfel

în întreaga ţară, următoarele categorii de şcoli:
a. Şcoli pentru copii mici {,.grădini de copii");
b. Şcoli primare propriu-zise;
c. Şcoli şi cursuri de adulţi;
d. Şcoli şi clase speciale pentru copiii debili şi anormali educabili. 1
În baza legisla\iei atunci în vigoare, învă\ământul primar se predă în:
I. şcoli ale statului (publice);
2. şcoli sau institute particulare, autorizate de stat~
şi

3. în familie.
de stat şi de comune
târziu al Educaţiei
Naţionale - prin care se face numirea şi plata personalului didactic'. Sprijinirea şi
supravegherea învăţământului primar public şi particular revenea statului prin
ministerul de resort care alcătuia programele şi regulamentele şcolare, cen.:eta şi
aprobaA regulamentele şi programele şcolilor particulare.
lnvăţământul primar a devenit treptat unitar în întreaga Românie,
funcţionând după aceleaşi dispoziţii şi ayând aceeaşi organizare, predarea făcându
se în şcolile de stat în limba română. In comunele şi satele cu populaţie de altă
naţionalitate decât Cl'j română, deci şi în judeţul ,\rad, Ministerul înfiinţează şi
şcoli primare în lim l>a de predare a I lpul,1: iei respective, în aceeaşi proporţie ca şi
în comunele româneşti. Ş1 în aceste ş, ,li însă, studiul limbii române este obligatoriu.
Cetăţenii de origine romană, , arc , a fost deprinşi să vorbească altă limbă erau
datori a-şi instrui copii numai in ş1.:olilc publice sau particulare a căror limbă de
predare este română. Aceştia - prevedea legea - nu-şi pot da copiii la şcoala primară
în care procesul de învăţământ s-ar putea desfăşura în altă limbă decât română,
chiar dacă face parte din comune cu populaţie de altă limbă decât română.
Obligativitatea învăţăm[mtului primar priveşte:
a. copiii de 5-7 ani, cuprinşi în şcolile pentru copii mici.
b. copiii de 7-16 ani împliniţi, cuprinşi în şcolile primare.
c. tinerii de 16-18 ani, cuprinşi în şcolile cu cursuri de adulţi.
Cursurile şcolilor primare publice puteau fi frecventate şi de copii cetăţenilor
străini\. dar în limita locurilor Jisponibile în şcoală şi a plăţii unei taxe şcolare.
In judeţul Arad, numărul şcolilor primare era în creştere progresivă în
perioada interbelică, ajungând în anul 1941, numai în oraşul Arad la 26 de şcoli
publice, dintre acestea una era germană - Şcoala Mixtă nr.9 str. V. Babeş - şi 2
maghiare - şcolile nr. 13 din str. Mărăşeşti şi nr. 16 din Grădişte. Din totalul
~au

Şcolile primare de stat sau publice erau cele înfiintate
judeţe, cu autorizaţia Ministerului Instrucţiunii, mai
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şcolilor de stat româneşti 3 erau şcoli de fete: nr.2 din strada Bariţiu, nr. 11 din
P-ta Luptei şi nr.17 din str. Virginia Hotăranu, 1 de băieţi - nr. I, str. I. Vulcan
restul erau şcoli mixte în limba română. Numărul grădiniţelor de copii în Arad era
de 17, toate mixte şi în limba de predare română~, aflăm din Adresa Inspectoratului
şcolar judeţean Arad către Inspectoratul Şcolar Regional Timişoara.
In anul şcolar 1943-1944 numărul şcolilor primare urbane ajunge la 285, cel
al şcolilor primare rur·ale cu limba de predare română scade la 2366 • Cel al
grădiniţelor de copii se menţine acela~i, mult timp, adăugându-se în anii 19431944 celor 17 astfel de unităti preş, ola1 e. altele, noi, în Grădişte, Micălaca, Bujac,
Pârneava şi Şega, toate sub nume) · de „I 'rincipele Mircea" 7 •
II. Invătământul gimnazial
~
Regulamentul de funcţionare a şcolilor secundare, intrat în vigoare prin
!naltul Decret Regal nr.216 din 1929 prevedea că liceul este alcătuit din 7 clase,
numerotate nr.I, II, III, IV, V. VI, VII, primele 3 clase alcătuind cursul inferior sau
gimnazial; o şcoală secundară putând funcţiona şi numai cu cele 3 clase ale cursului
inferior, numindu-se în acest caz gimnaziu 8 •
Ca şi liceul, se precizează în articolul 2 din Regulament, gimnaziile de stat
funcţionează după 5 „tipuri de organizaţii":
a). Gimnaziu simplu (tip A) cu 3 clase: I, II, III;
J?). Gimnaziu dublu (tip B) cu 6 clase: I-a, II-a, III-a, I-b, II-b, III-b 9 •
Injudeţul Arad funcţionau în perioada interbelică: Gimnaziul „Iosif Vulcan''
şi Gimnaziul romano-catolic de fete din oraşul Arad, Gimnaziul din Aradul Nou
în limba germană, Gimnaziul ,,Sava Brancovici" din Ineu şi Gimnaziile din Lipova
cu limba de predare română, respectiv maghiară.
Din punct de vedere organizatoric, gimnaziile au cunoscut o serie de
moJificări, unele fuzionând cu liceele şi devenind cursuri inferioare ale acestora
aşa cum a fost cazul Gimnaziului „Iosif Vulcan" comasat cu Liceul comercial din
Arad şi al Gimnaziului mixt din Lipova, comasat cu Liceul comercial din localitate,
altele gesfiinţându-se din lipsă de elevi.
In cele ce urmează ne vom opri pentru moment asupra Gimnaziului „Iosif
Vulcan" din Arad 10:- La 1 septembrie 1939 se înfiinţează Şcoala medie nr. I „Iosif
Vulcan" din Arad. Incepând cu anul şcolar 1919-1920, şcoala civilă maghiară se
transformă în şcoala civilă românească 11 funcţionând la început ca şcoală comunală
pentru ca de la 1 iulie 1971 să treacă la stat.
Şcoala a funcţion.1t timp de u11 an ca şcoală civilă în 1919-1920 luând
împreună cu celelalte şcoli denumirea le şcoală medie pentru anii şcolari 19201921-1927-1928 pentru ca din 1928-1 1 129 să fie transformatji în gimnaziu cu 3
clase, în baza dispoziţiilor Legii învălământului secundar. 1n acelaşi an 1928-_.
1929 a fost lichidată şi clasa a IV-a cursului de şcoală civilă. Din anul 1920 şcoala
şi-a al~s ca patron pe Iosif Vulcan 12 purtându-i şi numele.
In baza Legii învătământului secundar din 1928 şcoala s-a transformat în
gimnaziu cu 3 clase. Clasele divizionare au fost suprimate în conformitate cu
prdinul nr. 103/1928, menţinându-se numai clasa a IV-a, ca o clasă de tranziţieD.
Incepând cu anul şcolar 1929-1930, şcoala primeşte ca secţie maghiară ataşată
acestei şcoli,Gimnaziul maghiar din Piata Mihai Viteazul, gimnaziul provenit
din contopirea celor două şcoli medii maghiare. Clasele maghiare cu o populaţie
în descreştere se menţin până în 1935-1936 când, la stăruinţele părinţilor minoritari,
încep l_! fi transformate treptat în clase româneşti.
In anii şcolari 1932/1933 - 1935/1936 existau 4 clase maghiare - ciclul
secundar inferior era de 4 ani din 1 septembrie 1932 - când elevii claselor a III-a
au continuat în clasele a IV-a, rămânând în 1936-1937 - 3 clase: a II-a, a III-a, şi
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a IV-a iar în anul şcolar 1937-1938 nici una. Pe măsura transformării, secţia
11
românească a avut 5 clase în 1936-1937 şi 8 clasi:: în 1937-1938 • Prin Decizia
ministerială nr.115.825 din 15 iulie 1937 Gimnaziul teoretic „Iosif Vulcan" este
transformat în gimnaziu comercial, formând ciclul inferior al liceului comercial
din Arad 1\ Prin această transformare, liceul comercial din oraşul Arad a primit
un curs inferior cu clase divizionare pentru 1937-1938, desfiinţându-se apoi clasele
divizionare şi de la acest ciclu. În 1937-1938 liceul cqmcrcial a funcţionat cu două
clase I, provenind de la gimn ;ziul „Iosiv Vukan" 1<•. In anul şcolar următor o seric
de clase de la ciclul inferior, fost suprimată prin Decizia ministerială nr. 17086
din 19.~8, comunicată şcolii d. către Inspectoratul Şcolar Regional din Timişmtra
la 29 scpternbrie 1938 17 •

III~ lnvăţământul secundar

f...

lnvăţământul liceal
ln dezvoltarea învăţământului secundar din părţile Aradului - ca dealtfel
din întreaga Transilvanie - putem distinge trei etape:
a). Etapa de organizare a învăţământului de stat sub Consiliul Dirigent.
b). Etapa de tranziţie spre unificarea învăţământului secundar cuprinsă între
an11 1920/1921 - 1921/1922.
c). Unificarea şi normalizarea completă a învăţământului din anii 1922/
1923 - 1927/1928.
Pentru conducerea şi organizarea activităţii şcolare s-a organizat un Resort
al Cultelor şi lnstruqiunii în fruntea căruia a fost numit Vasile Goldiş, fost profesor
al I .iceului din Braşov şi personalitate de seamă a vieţii spirituale şi puhli...:c a
,\radului, ajutat în administraţia şcolară de secretarul general dr. Onisifrn Gl11liu.
de directorul general Gavril Precup, profesor al şcolilor din Blaj şi de '-Ct11I dt·
secţie, dr. Ioan Bunca, profesor al Liceului ortodox din Braşov 1~.
Stăruinţele Resortului Instrucţiunii erau îndreptate spre asigurarea
funcţionării în continuare a şcolilor de pe teritoriul eliberat, evitarea pierderii anului
şcolar de către elevi, imprimarea unor directive potrivite actului Unirii de la Alba
Iulia, preluarea şi asigurarea inventarelor de mare valoare ale şcolilor, pregătirea
şi organizarea noului an şcolar 1919-1920 care urma să constituie primul an de
adevărată şcoală românească pe întreg cuprinsul Ardealului. De la începutul
activităţii sale, Resortul a căutat să ţină seamă de hotărârile conferinţei profesorilor
români de la Alba lui' .1 din 2 decembrie 1918.
Potrivit hotăr:' tlor luate de ( ,nsili11l Dirigent în şedinţa din 3 ianuarie 1919,
Resortul Instrucţiunii aduce·ta cun, itinţa şcolilor că a dispus luarea în primire a
tuturor şcolilor secundare cu î11treg inventarul lor, printr-un delegat, încredinţat
cu această misiune de către prefectul judeţului respectiv, delegatul având şi
îndatorirea să controleze administraţia şcolară 1•i_
Să urmărim în continuare reţeaua învăţământului românesc liceal arădean.

f.,iceu/ de Miefi „Mm:\·e NicmmT"
ln anul 1919 a luat fiinţă pe baza dispoziţiilor Resortului Cultelor şi al
Instrucţiunii de pe lângă Consiliul Dirigent, în localul Gimnaziului superior de
stat din Arad, liceul românesc. Până la I decembrie 1922 noul liceu a funcţionat
pe baza „Regulamentului provizor pentru şcolile secundare (licee de băieţi, de
fete şi gimnazii)", iar de la această dată pe baza „Regulamentului şcoalelor
secund.are" licee, gimnazii, şcoale secundare de fete gr.l şi IP'.
In funcţie de legiuirile şcolare aplicate în mod succesiv s-a schimbat şi tipul
de organizare a liceului de câteva ori între cele două războaie mondiale. Astfel în
1919 liceul funcţiona cu I O clase şi cu o secţie fără frecvenţă". Pe lângă liceu mai
funcţiona în aceeaşi clădire, o şcoală reală cu 8 clase şi cu o secţie fără frecvenţă~~.
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Această

unitate şcolară îşi desfăşura activitatea în limba maghiară şi în anul şcolar
1919-1920, exceptând clasa I umk se preda în limba română •
Din anul şcolar 1920-1921 liceul „Moise Nicoară'' a funcţionat ';U clase
împărţite pe secţii: reală şi modernă pentru clasele liceului superior 2-1. In urma
extinderii legii şcolare dr. Angelescu şi la şcolile din Ardeal, liceul de băieti din
Arad este încadrat în ~alegoria de şcoli de tip D, cu toate clasele ciclului inferior
divizionare (8 clase). Intre 1929 şi 1935 liceul funcţionează doar cu 3 clase ale
ciclului superior. Din anul 1942 ~i clasele ciclului superior devin divizionare în
conformitate cu Decizia ministeri; ă nr. 237062, liceul fiind tm.:ut astfel în tipul E
de şcoli secundare 2'.
Din anul 1920-1921 s-a intn Jus sistemul bifun..:ării claselor Î'l seqia reală
2
şi modernă la cursul superior din acest an doar la clasa a V-a ''. ln conditiile
numărului insuficient de elevi, şcoala reală se contopeşte din 1920-1921 cu liceul,
7
înfiinţându-se din fostele clase ale acestei şcoli o secţie maghiară cu 4 clase! _
Această secţie se va lichida mai târziu, elevii maghiari înscriindu-se la liceul
romano-catolic din Arad. Activitatea liceului de băieţi „Moise Nicoară" din Arad
încetează la 6 aprilie 1944. În localul şcolii funcţionează spitalul Militar încă din
aprilie 1944 2H, şcoala rămfme în această situaţie până la 20 aprilie 1945. dar
preluarea localului de către conducerea şcolii s-a făcut abia la 14 mai 1945 2''.
liceul de fete .. Eleni.I Ghiba Birtu··
Liceul de fete din Arad şi-a deschis cursurile primului an de funcţionare
IIJJ<J- 1920 Ia data de 5 octombrie 1919. Primul proces-verbal al şcolii înfiintate
pu..1.rt::i Jata de 26 septembrie 1919 şi a fost încheiat cu prilejul consiliului profesoral.
111 prnce~ul verbal se consemnează informarea corpului profesoral cu dispoziţiile
p11v111J Jcschiderea şcolii, organizarea examenelor particulare, a examenelor de
cnri~entă şi a concursului de admitere"'.
Când în anul şcolar 1924-1925 s-a încheiat unificarea învăţământului din
aceste părţi ale tării, Liceul de fete şi-a identificat structura şi modul de funcţionare
a şcolilor din România. Din acest moment toate modificările intervenite în
învăţământ vor fi aplicate şi la Liceul de fete din Arad, în funqie desigur de
conditiile de aici respectiv de lotul şcolar şi de numărul de clase. Astfel liceul s-a
împărtit In 2 cicluri: ciclul inferior cu clasele I-IV şi ciclul li sau superior c"1 clasele
V-VIII. ln anul şcolar 1928- 1929 s-a trecut la liceul unic de 7 clase". In urma
acestei măsuri ciclul inferior era alcătuit din 3 clase, intrarea în ciclul superior
făcându-se priJ:1 examen de admitere, c tipă clasa a Vil-a sustinându-se examen de
bacalaureat-12 • Incepând cu anul J<n2. Liclul l de liceu a fost completat la 4 clase,
examenul de admitere sustinând1,-se numai la absolvirea dasei a IV-a. Abia în
anul şcolar 1935-1936 s-a revenit la liceul cu 8 clase şi cu bifurcarea în seqia
21

,.literară şi ştiinţifică".

Anul şcolar 1943-1944 a fost mai scurt cursurile începând abia la 6 aprilie
1944, datorită situatiei din tară de la sfârşitul războiului. Activitatea şcolară a
continuat însă timp de încă două luni.1·1 .
[.,iceul comercial de bifieJi
Invătământul comercial avea o bogată traditie în părtile Aradului. Astfel,
imitând şcoala comercială înfiintată în 1830 la Budapesta de către Bibanka Emanoil
- institutor originar din Silezia - Ioan Rotter, originar din Boemia, deschide o
şcoală comercială particulară la Arad în 1848 cu limba de predare germană 1 -1 care
a funcţionat până în anul 1882.
La 28 septembrie 1885 în urma desfiintării Şcolii comerciale a lui I. Rotter.
se organizează o şcoală similară în limba maghiară care în 1890 se stabileşte în
imobilul din Piata XenopoP'.
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Prin statificarea şcolii din Transilvania şi Banat s-a realizat dorinta justă a
intelectualitătii din Arad de a se înfiinta o seqie română pe lângă Şcoala comercială
superioară, până atunci în limba de predare maghiară. La I septembrie 1922 se
deschide Şcoala comercială românească din Arad.luând fiintă prin nationalizarea
tr~ptată a şcolii comerciale din 188Y" aşa cum ne înfom1ează Direcţiunea Regională
a Invătământului din Timişoara prin adresa nr.2179 din 23 iulie 1922 prin care se
trimite Ordinul Directoratului General al Instruqiunii din Cluj cu nr. 18319/
1922 17 clasele maghiare au eoni inuat să fiinteze şi după unirea românilor, până în
1936-1937; din acest an şcoal,1 având numai clase româneşti.1 8 • Astfel după 40 de
ani de existenţă, clasele diviz, inare cu care şcoala a functionat neîntrerupt din
1891-18.92 au fost suprimate d1.i bugetul statului în baza legii din 22 decembrie
1931 '''. In anul şcolar 1921-1922 şcoala primeşte o clasă românească pe lângă cele
trei maghiare. Clasele româneşti se înfiintează treptat, în aqul 1923-1924 numărul
acestora ajungând la trei: I a, Ib, II şi 2 clase maghiare. In anul şcolar următor
când se trece la cursul de 4 ani, erau 5 clase româneşti: Ia, Ib, Ila, Ilb şi III şi 2
clase maghiare; iar anul şcolar 1926- 1_927 sunt 7 clase româneşti: Ia, Ib, Ilb, Illa,
Illb, IV şi o singură clasă maghiară. Incepând cu anul şcolar următor şcoala are
numai clase româneşti: I a-IV a, I b-IV b, toate de curs superior0 , aceste clase
menţinându-se până la sfârşitul anului şcolar 1931-1932 când, în urma dispoziţiilor
legii din 22 decembrie 1931 se trece la desfiinţarea treptată a claselor divizionare 41 •
Şcoala are numai 6 clase: I, II, III a, III b, IV a, IV b pentru că în 1933 clasele să
se reducă la I-III, IV a şi IV b, iar din 1934/1935 - 1935/1936 şcoala funqiona
numai cu o serie de 4 clase intrând în tipul Cal şcolilor superioare de corner\ -.
La I septembrie 1936 intră în vigoare Legea pentru organizarea învă\ă111:m
tului comercial secundar; tot atunci la şcoala comercială din Arad se desdu,k
extrabugetara clasă I a ciclului inferior. Din anul şcolar 1937-1938 aşa cum a111
mai precizat - Gimnaziul teoretic „Iosif Vulcan" se transformă )n gimnaziu
comercial, ataşându-se şcolii de comert care devine liceu comercial. 1n anul şcolar
1939- 1940 şcoala românească de comert funcţionează cu ciclul complet de 8 clasţ,
având în anii 1938/ 1939 - 1940/ 1941 câte o clasă divizionară la cursul inferior'. In
1942-1943Jiceul a functionat cu 9 clase: I a I b, II, III, IV, V, VI, VII şi VIIl 44 '.
IV. Invăţământul pedagogic
Unirea Transilvaniei cu România a avut urmări de seamă şi în viata
învătământului pedagogic arădean. După trecerea Ardealului sub administratie
românească, în organizarea şcolii şi în planul de învătământ se introduc schimbări
care o apropie tot mai mult de tipul şcolilor normale din România.
Aşa cum am mai precizat, prin Decretul nr.12903/1919al Consiliului Dirigent
din Cluj, institutul pedagogic din Arad se transformă în şcoală normală cu 8 clase 4 \
Lipsit până atunci de clasele corpului inferior, acestea se constituie treptat în fiecare
an câtt;_ una, începând cu anul şcolar 1922-1923.
In anul şcolar 1920-1921 se înfiintează la Arad o şcoală normală de stat
pentru învătătoare, cu o durată de şcolarizare de 6 ani. Şcoala îşi începe activitatea
cu clasele: I, II, III, IV şi V, iar din anul şcolar următor, cu 6 clase dintre care 2, I
şi II, erau paralţle, aprobate prin Decretul nr. 35661/1921 al Directoratului General din Cluj 46 • In 1922-1923 şcoala a funcţionat cu 7 clase din care clasele a III-a
erau paralele47 •
La 31 ianuarie 1923, necesitatea de învătători la sate impune înfiintarea la
Arad a încă unei şcoli normale pentru învăţători care a început să funcţioneze
numai cu o clasă urmând ca an de an numărul claselor să se completeze. Astfel în
1923-1924 funcţionau la Arad trei şcoli normale: 2 şcoli de stat - una de băieţi şi
alta de fete - şi şcoala normală confesională, aceasta din urmă funcţionând în
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acelaşi local cu Institutul teologic. Dimineaţa urmau cursurile normaliştii. după
amiază elevii de la teologie.
Din 1925-1926 Şcoala normală ortodoxă română se organizează potrivit
Legii pentru învăţământul primar şi nonnal din 26 iulie 1924, reducându-se numărul
anilor de şcolaritate, iar din I ianuarie 1926 a funcţionat ca şcoală particulară
pentru învăţământul particular, din 22 decembrie 1925~ 8 • După tratative de durată
la 14 aprilie 1927 s-a ajuns la un acord în vederea fuzionării şcolii normale ortodoxe
române cu şcoala normală de stat, noua şcoală primind numele <le Şcoala normalft
ortodoxă română de stat „Dimitrie Tichin<leal'' intrând la I ianuarie 1928 în bugetul

statului. Acordul a marcat un moment istoric în via\a vechii preparandii~''. Prin ci
se recunoaşte că în noul stat român nu mai era necesară o ::;coală normală
confesion„ală, ci ea trebuia se să integreze în rftndul instituţiilor de stat.

V.

lnvăţământul

profesional

Până

la Marea Unire, în condiţiile stăpânirii austro-ungare. tineretului român
i s-a barat drumul nu numai spre liceele teoretice ::;i de specialitate, ci ::;i spre
şcolile profesionale de ucenici cu profil economic şi comercial. ReLLiltatul în 1918
elementul românesc lipsea aproape cu desăvftrşire din întreprinderile
transilvănene'".
După 1918, învăţămftntul

profesional a fost impulsionat de Consiliul Dirigent
prin numirea profesorului Victor Stanciu, director al Şenalei civile din Arad. în
fruntea secţiei învăţământului profesional din Resortul lnstructiunii'
Dezvoltarea într-un ritm mai intens a industriei şi comerţului în anii de
după război a pus în activitate problema sporirii necesarului forţei <le muncă.
Pornind de la această necesitate stringentă, Consiliul Dirigent _trece la înfiinţarea
de şcoli profcsionale de ucenici pc întreg teritoriul Transilvaniei. ln contextul acestor
frământări era normal ca şi la Arad, oraş cu o puternică industrie să se pună
problema dezvoltării învăţămfmtului profesional pentru formarea de muncitori
calificati în industrie. comert şi unitătile de căi ferate, Aradul fiind şi cel mai
puternic nod de cale ferată.
Cea mai importantă unitate de învătământ cu profil profesional la Arad a
fost Şcoala de arte şi meserii care continuând tra<li\iilc şcolii deschise la 2 octombrie
1892'", şi-a deschis cursurile la începutul lunii septembrie 1918. Şcoala a funcţionat
~u seqii: secţia lemn şi secţia metal, fiecare cu clasele I-IV din ciclul inferior.
Incepând cu anul şcolar 1932-1933 pc lângă aceast[1 şcoală s-a înfiinţat o ~coală de
şoferi profesionişti'\ Activitatea şcolii superioare de arte şi meserii din Arau a
fost continuată <lin 1936 <le la Liceul industrial pentru băieţi <lin localitate.
Alături de această şcoală functiona şcoala de ucenici industriali şi comerciali
din Arad, etatizată la 31 iulie 1921, care a funcţionat la început cu următoarele
secţii: metalurgie, tâmplărie, pantofărie, măcelărie şi altele. Cursurile aveau o
durată de 4 ani până în 1932, primul an fiind pregătitor. Din anul 1927 cele 2
secţii ale Şcolii de ucenici se despart, secţia de ucenici comerciali trece pc lfmgă
Şcoala superioară de comert pentru băieti. Din 1932 cele două şcoli se contopesc
din nou şi funcţionează astfel împreună cu cele două secţii, industrială şi comercială
până în 1940'~.
Din 1922 până în anul şcolar 1941-1942, procesul de învăţământ se desfăşura
pe o perioadă de trei ani. Din acest an se înfiintează clasa a IV-a, absolvenţii
acestei clase prezentându-se la examenul de absolvire, în centre fixate de minister.
În această perioadă a mai funcţionat la Arad, începând cu I octombrie 1922
„Şcoala specială de ucenici de la Depoul de locomotive Arad", şcoala având o
durată de şcolarizare de 4 ani. De altfel în perioada de care ne ocupăm au mai
1

•
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func\ionat la Arad şi şcoli de ucenici aşa~ cum a fost Şcoala de stat pentru ucenicc
care şi-a deschis cursurile în anul 19295\ In această şcoală se pregăteau muncitoare
în meseriile de croitorie, modă, coafură etc. La şcoala de industrie casnică elevele
erau pregătite pentru meseria de \esătoare, broderie, sericicultură şi filatură.
confecţionarea de lenjerie 51'.
Cu toată dezvoltarea pe care o ia învăţământul profesional de ucenici ~i
ucenice, în perioada interbelică el n-a reuşit să facă fată decât în parte nevoilor de
forţă de muncă pentru industria judeţului Arad în plin progres.

NOTE:
Encidopecliii Rom,îniei. voi.I. Statul. Bucureşti. 1938. p.468.
'Cf. legcil i11v.if1im,îm11!11i p,mirnliirclin /9 decembrie /925. în E11cic!oped1;1 RomiÎniei. Bucureşti.
1938-1943. voi. I.Statul. loc. cit.
'l:,11cidopecli,1 Rom.iniei. Bucure~ti. 1938-1943, voi.I.. loc.cit.
1

'Arh. St. Arad. Fond lnsp. Şcolar Juuetean Arad. dos.70/ 1941. Joc. nr.3438 din 1941 (nenumerotat).
În Jocument apar 27 Je şcoli. dar fără Jate pentru şcoaHi nr.25.
-' lhidc•m. înv.132/1943 (nenumerotat).
" lhiciem. La aceste şcoli primare rurale în I. română se aJaugf1 3 şcoli primare în I. germană la
Panatul Nou, Chereluş - săla~ şi Cruceni ~i în I. slovacf1 la Năulac-vii.
'Ibidem. Joc.70/1941, doc.3438/1941 (nenumerotat).
• Reg11/ii111em11I ele timqio,wre ii şco,t!elor sec11nclilre, Bucure~ti. Imprimeriile statului. 1929. p.5.
• Ibidem.
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" V. Băbescu, Amwru/ iii X-leii iii Gi111nilLi11!11i de h,iie(i ..Iosif V11/rn11 ·· clin Amei pe iii/III /928-1929.
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Arau. 1929. p.29.
14
V. Suciu. op.cit., p.76.
15
V. Suciu, I. Ardelean. A1111i1ru/ Lice11/11i Comern;1/ de biiiefi clin Amei pe anii şcolari l938/ 19391942/ 1943 precum şi al Gimnaziului ..Iosif Vulcan„ din Arad pe anii şcolari l938/ 1939-1939/1940.
Arau 1941. p.7.
"' Ibidem
Ibidem. p. I, Decizia se regăseşte în doc.cit.. p.12-14.
'" I. Bratu. În vă[iimiim11I sec1111di1r clin Ardeal. în Tmnsi!v.miil. Bilnawl. Cri,rn,w. Milm11111re,,·11/. I918-
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1928, voi.II, Bucureşti, 1929, p.1002.
Ibidem, p.1003.
:o .,Monitorul Oficial„ din aprilie 1922, p.3.
1
'
N. Mihulin, Amwrul Lice11!11i .. Moise Nicmmi""din Arad pe anul şcolar 1919-1920. p.27.
" Pavel Percea. Amwru/ ,,colii reille superio;1re de st,11 din Anul pe anul şcolar 1919-1920. p.8.
"Monografia Liceului ,,Ioan Slavici„ fost „Moise Nicoară„ Jin Arau 1745-1919-1979, Arad. 1971.
p.41.
" Arh. Liceului I.Slavici Arau, Raport general asupra mersului şcolii pee 1934-1935: Anuarul li al
liceului „Moise Nicoară" din Arad 1920-1921, p.89-90. Anuarul Ilia! liceului .,Moise Nicoară„ din
Arad 1921-1922, p.105-118.
5
' Ibidem, Raport general asupra mersului şcolii pe anii 1945- 1946.
'" .. Rom,-înu/"din 17 iulie 1919; Anuarul liceului „Moise Nicoilni'' 1921-1922, p.30.
"Anuarul II ;ii liceului „Moise Nicm1n1··pe anul şcolar 1921-1922, p.15.
:s Monografia liceului „I.Slavici"' fost „Moise Nicoară" din Arau 1745-1919-1979. Arad 1971. p.83.
1
''
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,., Arh. Liceului I.Slavici Arad, Rapoarte generale asupra mersului şcolii. 1934/1935-1945/ 1946.
0
' M. Podea, L.Popescu. V.Teodorescu, Ammrul liceului nr.:! Anu/pe anul ~colar 196811969. Arad.
1970. p.14.
"Ibidem.
·" Ibidem.
'-' Ibidem, p.19.
,a V. Suciu, I. Ardelean, op.cir., p.5.
H Ibidem. p.6
0
'
Ibidem.
17
V. Suciu. Anuarul Şcolii Comerch1/e Superioilre de b,iiefi din Amd pe iii/Ul ,,·colilr 1934-1935.
Arad, 1936, p.46.
'" Ibidem. p. I.
'"V. Suciu, Anuarul Şcolii Comerci.1/e Supericwre de Miefi 1932-1933. p.3.
ao V. Suciu, I. Ardelean, op.cir.. p.189.
a, Ibidem. p.190.
a, Ibidem.
a, Ibidem.
"'"'Ibidem, p.197.
as V. Popeangă. E. Găvănescu, V. Ţârcovnicu. Prep,muufiil clin Ariid. Buc .. 1964.
"" Consuela Laugier. Anuarul şcoi//ei normale de inv.i{Jtoilre din Amd pe anul ~colar 1921-1922.
Arad. 1922. p.5.
" Idem, Anuarul şco,1/ei normale de 1î1vJfiTtoilre d111 Amei pe anul şcolar 1922-1923. Arad. 1923,
p.22.
a, V. Popeangă. E. Găvănescu, V.Târcovnicu. op.cir.. p.236.
a9 Anuarul Institutului reologic şi iii şcoi/lei normale onocloxe rom.îne din Anul pe anul ş1:olar 19261927, p.4-6.
so D. Voi na, În vă(ămânru/ prole.~iona/ din Tmmilv.mia În primul deceniu dup.i Unire. în Tr,msi/v,miil.
Banat. Crişana. Maramureş, 1919-1928, Cultura Nationalft, Bucure~ti, 1929. p. I 095.
51
V. Popeangă, Anuarul Şcolii Pediigogice pe illllll /968/1969. Arad. 1970, p.133.
5
' P Percea . Anuarul Şcoa/ei de arte şi meserii clin Amd pe anii şcolari 1918-1919. 1919-1920 şi
1920-1921, Arad. 1921, p. I.
51
Idem, Anuarul Şcoalei de ane şi meserii din Amd pe anul şcolar 1932-1933, Arad. 1934, p.14.
sa Şcoala profesională nr. 2 metalurgie Arad, p.2.
55
Olga Demeter, Şcoala de star pentru ucenice, p.56.
50
Irina Popscu, Şcoala de i11d11.1-rrie Cil.mică, p.48.

DIE ENTWICKLUNG DES RUMĂNISCHEN UNTERRICHTES AUS
DER ARADER GEGEND IN DER ZEITSPANNE 1919-1945 (II):
DIE STRUKTUR DES ARADER UNTERRICHTES
(Zusammenfassung)
Der Autor untersucht der Reihe nach den Vorschul-, Grundschul-,
Gymnasial-, Sekundar- , den pădagogischen und den professionellen Unterricht
auf dem Territorium des heutigen Kreises Arad. Eine besondere Aufmerksamkeit
wird der Vorstellung der Lyzeen „Moise Nicoara" ( 1919-1944), ,,Elena Ghiba Birta"
( 1919-1944) und Handelslyzeunr ftir Jungen (1921-1944) gewidmet.
Es wurden Aspekte der legislativen Vereinigung und der Einflihrung des
Unterrichtes in rumănischer und in anderen Sprachen ( Ungarisch und Deutsch)
verfolgt.
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VECHI PREOCUPĂRI PRIVIND ORGANIZAREA
VITICULTURII IN SEBIŞ, JUDEŢUL ARAD
A

MIRCEA TIMBUS
Izvoarele existente dezvăluie formele pe care le-a cunoscut organizarca"unei
vechi ramuri a produqiei agricole. viticultura, practicată în judeţul Arad. Intre
cultivatorii de viţă de vie a căror proprietăţi se învecinau, s-au născut, încă din
vremurile de demult. legături d"c interese care au general formarea comunelor sau
comunităţilor promontorialc·. lncadrarea lor juridică s-a produs mai tftrziu, prin
Legea IX din 1840 cu privire la proprietătilc agricole, întregită apoi prin Legea
XIII din 1894 cu privire la agricultură şi politia agricolă 1 • Asemenea comunităti
sunt atestate în judctul Arad în localitătilc Agriş, Covăsânt, Cuvin, Drau\. Gal şa.
Ghioroc, Ineu. Măderal. Miniş, Păuliş, Pâncota, Rad na, Sehiş. Şilindia. Şiria.'
Cercetările din ultima vreme au scos Ia iveală documentatia originală depusă
în anul 1923 la Suhprcfeclura din Arad de către preşedintele promontoriului din
Sebiş, Atanasie Oancea,' în vederea aprobării statutului acestei comunităti viticole
a cărei fondare, conform datei înscrise pc sigiliul promontorial, a avut loc în anul
1853.~
Văzând conţinutul bogat în informa\ii utile al statutului, presupun că
prezenta·rca lui în detaliu poate răspunde unor eventuale întrebări pe care şi le pun
cei ce acum se află în căutare de solutii pentru organizarea/reorganizarea domeniului
viticol.
Aşadar, proprietarii de terenuri viticole aflate pc dealurile din hotarul
comunei Sebiş, s-au constituit într-o comunitate promontorială autonomă. Numărul
lor, în anul 1923. era de 91. iar suprafaţa pe care o deţineau însuma 129,.S hectare
(în document „lanţuri")
Comunitatea recunoştea ca for de decizie adunarea generală a
proprietarilor, care era împuternicită să elaboreze sau să modifice statutele. să
adopte planul lucrărilor viticole. bugetul, să verifice şi să aprobe (sau să respingft)
contul anual de venituri şi cheltuieli, să aleagă şi comitetul promontorial,
căpitanul şi funqionarii (primarul şi notarul), să hotărască în chestiunea plftţii
funcţionarilor, paznicilor şi lucrătorilor, să fixeze termenul de cules şi stors, să
decidă, la nevoie, suspendarea funqionarilor, să judece eventualele reclamatii
împotriva comitetului şi, în fine. să se pronunţe chiar pentru dizolvarea comunei
promontoriale. Adunarea generală se convoca de către căpitan, de două ori pe an
în şedinţe ordinare, în martie şi septembrie şi în şedinţe extraordinare. iniţiate tot
de căpitan sau la cererea scrisă a cel puţin 7 membri din comitet. Membru cu
drept de vot în adunarea generală devenea fiecare proprietar de vie care a împlinit
vârsta de 20 ani. Minorii erau reprezentaţi de tutore, pe femeile căsătorite le
reprezentau soţii, iar văduvele, societătile, corporatiile sau firmelec erau
reprezentate prin împutemiciti. Hotărârile adunării generale se luau cu majoritatea
voturilor celor prezenti, cunoscut fiind că proprietarii de terenuri în suprafaţă de
până la 800 stânjeni pătraţi aveau dreptul la vot, iar cei cu propri_etăţi mai mari, la
câte I vot în plus pentru fiecare 800 stânjeni pătraţi de vie, fără să depăşească însă
5 voturi, indiferent de mărimea proprietăţii. Contra deciziilor luate de adunarea
generală se putea apela la pretura plasei.
Comitetul promontorial, ales pe trei ani de adunarea generală, era format
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din 12 membri, căpitan, primar şi notar. Reprezenta, între adunările generale,
comuna promontorială, controla executarea deciziilor adunării generale, prezenta
în faţa adunărilor generale bugetul anual, planul <le aqiunc, socotelile promontoriale
(veniturile şi cheltuielile), distribuia lăstarii <le viţă americană la altoiri. Şedinţele
comitetului promontorial se ţineau lunar din maitie până în septembrie şi trimestrial
în perioada de iarnă, luând decizii valabile cu majoritate de voturi, numai în
prezenţa căpitanului-preşedinte şi a cel puţin 5 membri.
Căpitanul se îngrijea de convocarea adunării generale (în şedinţe ordinare
sau extraordinare) şi a comitetului, pe care le şi prezida. Mijlocea raporturile cu
autorităţile de stat, valida cu semnătura sa actele emise de promontoriu, putea să
hotărască, în situaţii speciale, începerea culesului chiar şi înainte de termen, stabilea
uneori, împreună cu primarul, preţul zilei de muncă în promontoriu.
Primarul era unul din funcţionarii salariaţi, cu rol de şef al poliţiei
promontoriale. Era dator să stabiliască perimetrele prevăzute pentru pază, să aleagă
paznicii potriviţi, să-i propună comitetului spre angajare, să-i instruiască şi
controleze. Purta asupra sa condica de protocoale, prevăzute cu sigiliu, în care
proprietarii de vie puteau să-şi scrie, la nevoie, jalbele şi o prezenta în şedinţele
comitetului. Evalua prejudiciul adus proprietarilor prin furturile de produse,
urmărind să fie despăgubiţi chiar dacă făptaşul nu a fost descoperit. Semna
permisele pentru transportarea strugurilor.Incompetenţa sa intra şi supravegherea
muncitorilor din vie şi a modului în care notarul, cu atribuţii <le casier, manipula
banii.
Notarul, al doilea funcţionar plătit, răspundea de elaborarea pli.:n4lui <le
muncă şi a proiectului de buget, de buna administrare a pa~rimoniului. li erau
încredinţate pentru păstrare sigiliul şi arhiva promontorială. lntocmea şi înainta
comitetului situaţia anuală de venituri şi cheltuieli. Îi reveneau toate lucrările <le
secretariat, precum întocmirea proceselor verbale în adunările generale şi şedinţele
de comitet, redactarea corespondenţei, contrasemnarea actelor. lndeplinea şifuncţia
de casier ajutându-l, în această calitat~, pe primar la încasarea cotizaţiilor (în document „aruncului") <le la proprietari. ln fiecare şedinţă de comitet raporta despre
situaţia casei şi a cheltuielilor făcute în intervalul scurs de la şedinţa precedentă.
Pentru paza terenurilor plantate cu vie şi pomi fructiferi din perimetrul
promontoriului, comitetul, la propunerea şi recomandarea primarului, angaja
paznici, a căror plată era stabilită prin decizia adunării generale. Recrutarea lor se
tăcea numai dintre oamenii cinstiţi, fără pată, apţi să îndeplinească o asemenea
funcţie, posesori de avere care să servească drept garanţie pe durata activităţii. La
intrarea în serviciu erau datori să depună un jurământ de credinţă comunei
promontoriale. Se aflau în subordinea directă a primarului, a cărui dispoziţii le
executau întocmai. Primeau de la acesta câte o condică pe care o purtau permanent asupra lor, oferind-o la cerere proprietarilor <le vii spre a-şi înscrie plângerile.
Condicile tăceau periodic obiectul controlului primarului. Paznicii adoptau la ţinută
un semn distinctiv. Erau dotaţi cu o armă de foc şi un cornet pentru semnalizare
sonoră în caz de primejdie. Arma servea la stârpirea câinilor vagabonzi şi a altor
animale ce provocau stricăciuni în vie, precum şi pentru apărare personală. Era
interzisă folosirea ei pentru vânat.
Statutul conţine prevederi speciale referitoare la cheltuielile comunei
promontoriale, clasificându-le în ordinare şi extraordinare. În prima categorie intrau
salariile primarului, a notarului-casier şi a paznicilor de vie, precum şi sumele
necesare întreţinerii drumurilor, podurilor, potecilor, şanţurilor de scurgere,
barajelor, gardurilor şi movilelor de hotar din promontoriu, a sumelor necesare
pentru combaterea dăunătorilor. Din a doua categorie făceau parte cheltuielile
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ocazionate de cumpărarea uneltelor specifice folosite la stropitul viei (vermorele
n.a. ). Sumele respective erau prevăzute în bugetul fiecărui an calendaristic şi se
percepeau de la proprietarii de vie în mod diferentiat, după suprafata terenului
detinut.
Organizarea muncii în promontoriu şi plata muncitorilor ocazionali fac
obiectul paragrafului 122 din statut. Durata zilei de muncă se socotea între răsăritul
şi apusul soarelui, cu două întreruperi de câte 1/2 h şi I h pentru odihnă şi masă la
micul dejun şi prânz, anunţate prin clopot sau toacă de către paznic. Preţul de
muncă, stabilit de adunarea generală (uneori de căpitan şi primar), era adus la
cunoştinţă prin afişare pe tabla aflată la casa paznicului. Muncitorii care se angajau
erau datori să execute lucrările cerute la preţul zilei. Cei care pretindeau o plată
mai mare sau abandonau lucrul pentru a da curs unor oferte de plată mai
avantajoase, erau sancţionaţi.
In continuare statutul fixează drepturile şi obligaţiile membrilor comunei
promontoriale. Proprietarii de vie, înţelegând importanţa bunei gospodăriri a
promontoriului, în care-şi puneau nădejdi de prosperitate, pretindeau de la
structurile alese asigurări privind întreţinerea căilor de acces în podgorie, a
şanţurilor pentru conducerea şi scurgerea apei, a gardurilor, podurilor, stavilelor,
„în stare bună continuă". Toate acestea se regăseesc în statut ca drepturi, pe lângă
folosirea, contra unei taxe, a vermorelului pentru stropirea viei proprii, intervenţia
înarmată, numai în parcela proprie, pentru nimicirea câinilor vagabonzi, a păsărilor
de curte şi a altor animale care produceau stricăciuni, cât şi repartiţia contra cost a
viţei arpericane pentru altoire, proporţional cu suprafaţa deţinută.
In categoria obligaţiilor se înscriau plata contribuţiei în bani pentru acoprirea
cheltuielilor promontoriale, respectarea ordinelor comitetului transmise prin
primar, a preţului zilei de muncă stabilit de adunarea generală, adică respectarea
de către toţi proprietarii a prevederilor statutul.
Ultimele paragrafe înşiră, într-o succesiune densă, alte obligaţii ale comunei
promontoriale şi proprietarilor, a căror respectare era strict supravegheată, conferind
forţă, utilitate, eficient~ şi prestigiu acestui tip de asociaţii, atât de răspândit în
Transilvania, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-iea. Se remarcă
obligaţia fiecărui proprietar de a-şi stropi via, cel puţin de două ori într-un an,
înainte de înflorirea strugurilor şi în luna iulie, pentru prevenirea răspândirii bolilor
viţei de vie. ANerealizarea la timp a stropirilor constituia contravenţie şi se sancţiona
cu amenzi. In plus, în sarcina proprietarului contravenient intra şi plata stropirii ce
se efectua totuşi, la ordinul primarului, de către muncitori zilieri. Obligaţii similare
reveneau proprietarilor şi în ceea ce priveşte curăţirea de omizi a pomilor fructiferi
aflaţi în perimetrul podgoriei, operaţie ce se executa până la mijlocul lunii martie,
precum şi tăierea gardurilor vii. Pomii puteau fi plantati în interiorul parcelelor
cultivate cu viţă de vie până la o distanţă de cel puţin 1 metru de la răzor (hotar
între două loturi agricole n.a.). Dacă crengile ajungeau la vecin, ele puteau fi
tăiate de proprietar sau de primarul promontorial. Marginile promontoriului se
delimitau prin şanţuri şi garduri, a căror bună întreţinere, ca de altfel şi a drumurilor
de acces, potecilor interioare, podurilor, şanţurilor de conducere şi scurgere a
apei, etc. intra în sarcina comunei promontoriale. Culesul, transportul şi storsul
_strugurilor, înainte de termenul hotărât de adunarea generală, erau interzise. Făceau
excepţie parcelele cu soiuri timpurii, pentru care căpitanul acorda în scris aprobarea.
Tot căpitanul, cu acordul primarului promontorial, mai putea permite culesul înainte
de termen pe întreaga suprafată, în caz de ploi prelungite care produceau stricăciuni
evidente recoltei. Culesul şi transportul strugurilor la piată, pentru vânzare, erau
admise numai în temeiul unei aprobări scrise, întărite cu semnăturile primarului şi
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notarului şi prin aplicarea sigiliului. În lipsa unui asemena permis, strugurii se
confiscau, fiind considerati furati.
Nerespectarea regulilor din statut constituia contraventie (,,transgresiune"
în document) şi se sanctiona cu amenzi de până la 1OOO lei aplicate celor vinovati.
Din fondul rezultat, 20% se folosea pentru stimularea paznicilor, iar restul era
repartizat, în părti egale, ca venit la stat şi venit al promontoriului.
Prezentat pentru prima oară în limba română, acest statut, datat 23
septembrie 1923, a fost aprobat de adunarea generală ordinară a comunităţii
promontoriale din Sebiş şi confirmat ulterior, la 31 octombrie 1924, de Prefectura
judetului Arad. Parcurgându-i paragrafele şi edificându-ne asupra organizării şi
functionării unei asociaţii de proprietari, nţ: surprinde actualitatea mesajului pe
care-l transmite generatiilor contemporane de viticultori, din lumea sa de mult
apusă: înflorirea agriculturii, c__u multiplele sale ramuri, nu poat~ fi concepută şi
realizată fără LEGE DREAPTA, ORGANIZARE MINUŢIOASA, RESPECTUL
PROPRIETĂŢII, COMPETENŢĂ, MUNCĂ CINSTITĂ, CONTROL FERM ŞI
IMPARŢIAL.

NOTE
· Promontoriu - derivat din I. lat.. ,,promontorium··. termen folosit pentru vie, podgorie.
' Vâsarhelyi Zoltân, A hegykăzsegek Kvzigilzgilt,i.rn (,.Administraţia comunelor promontoriale'").
Budapesta, 1901.
'Az Aradvam1egyebe11 il!aku/r Hegykiiz~egek re11dti111iisi111wk gyiijremen_ve(,.Colec\ia regulamentelor
comunelor promontoriale din comitalul Arad"), Arad, 1907.
3
Arh. St. Arad. fond Prefectura jude\ului Arad. Actele subprefectului. dosar 209/ 1923. r. 1-11.
'Ibidem, f.7-10.

ALTE BESCHAFTIGUNGEN HINSICHTLICH DER ORGANISIERUNG
DER WINZEREI IN SEBIŞ (KR. ARAD)
(Zusammenfassung)
In der Gegend der Arader Weinberge bildeten sich Interessengemeinschaften
der Winzer, die sogenannten Promontorialgemeinschaften welche erst nach 1840
juridisch eingeordnet wurden. Gemeinschaften dieser Art existierten in den meisten
Ortschaften der Arader Weinberge. In der vorliegenden Arbeit stellt der Autor die
Satzungen des 1853 gegrilndeten Promontorialvereines Sebiş vor, so wie sie 1923
bei der Unterprăfektur Arad eingetragen wurden.
Der Verein zăhlte 91 Mitglieder die Uber 129,5 Ha Herr waren. Das
Beschlilsse fassende Gremium war die Generalversammlung der Besitzer welche
das Promontorialkommitee, den Kapităn, den Meister und den Notar wăhlte. Die
genauen Befugnisse dieser werden weiterhin bestimmt. Die Satzungen enthalten
Bestimmungen bezilglich finanzieller Ausgaben des Vereins, Arbeitsorganisierung,
Rechte und Verpflichtungen der Mitglieder.
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ÎNVĂŢĂTORUL EROU - PETRU ŞERBAN
(1914 - 1941)
VIRGIL ŞERBAN
Acum, când România şi-a deschis sufletul fără nici o reticenţă faţă de fiii ei
în afara graniţelor ţării, pentru dezrobirea neamului se cuvine să ne îndreptăm
privirile către toţi cei care au căzut făcându-şi datoria faţă de patrie şi despre care
am pă~trat prea mult tăcerea.
In cumplita încleştare a războiului, şcoala românească îşi are jerfele sale.
Nici o altă categorie socială nu a dat tribut de sânge atât de impresionant ca
învăţătorii neamului. De altfel era şi firesc ca pedagogii care învăţau elevii cum să
trăiască în omenie, înţelepciune şi dragoste de ţară să dea ei înşişi exemplu unor
mari virtuţi cetăţeneşti, mergând până la sacrificiul suprem.
Un astfel de exemplu este învăţătorul Petru Şerban, primul ofiţer erou din
rândurile intelectualităţii româneşti din judeţul Arad jertfit pentru redobândirea
Basarabiei. Pentru fişa biografică a eroului consemnăm că s-a născut în satul Cintei
judeţul Arad la 15 iulie 1914. 1Crescut în mijlocul naturii de la Ţară absoarbe
farmecul plaiurilor natale, observând încă din fragedă copilărie viaţa sătenilor săi
marcată de lipsuri şi ignoranţă. După ce termină şcoala primară în satul natal, se
înscrie la Şcoala Normală din Timişoara în anul 1933 obţinând diploma de învăţător
fiind calificat al doilea pe ţinut. 2
Materiile preferate erau matematica şi limba română, dar în cursul superior
îndrăgeşte pedagogia de care se va ocupa în continuare cu deosebită pasiune.
Activează între anii 1934-1940 ca învăţător în comunele Nădab, Cintei şi Şimand.
Pretutindeni dovedeşte un caracter integru, un spirit superior dublat de o
înfăţişare plăcută, desfăşurând cu multă pasiune toată activitatea prevăzută de
legea învăţămntului primar, conferenţiind sătenilor, instruind coruri, întemeind
biblioteci, cămine culturale, organizând serbări şcolare şi festivaluri artistice.
Pentru această activitate deosebită a fost apreciat cu prilejul inspecţiilor
şcolare, cu calificativul „foarte bine" iar la examenul de definitivat în anul 1938 se
clasifică printre primii.
Paralel aprofundează o vastă bibliografie pedagogică, sociologică şi literară,
elaborând o serie de conferinţe, articole şi studii asupra problemelor de educaţie
şi învăţământ, pe care le-a publicat în diferite ziare şi reviste. Scrisul său fluent,
documentat şi captivant prezanta o notă de specifică personalitate, evidenţiind o
fineţe de spirit şi o putere de discernământ în cele mai variate probleme ale şcolii
morţi

şi societăţii româneşti.

Colaborator foarte apreciat al multor publicaţi pedagogice şi literare numele
lui Petru Şerban este aproape nelipsit din paginile revistei Şcoala Vremii unde
începând din toamna anului 1934 publică o mulţime de articole.
Adept al unei pedagogii adaptate mediului local şi regional deci specificul
nostru etnic şi social întreprinde o serie de studii şi cercetări ştiinţifice asupra
psihologiei copilului român, adunând un vast material documentar pe care
intenţiona să-l prelucreze într-un studiu amplu: .,Potenţialul psihofizic al şcolarului
român din diferite regiuni". 1
Dotat cu toate capacităţile unui excelent educator simţind chemarea unor
largi orizonturi şi împins de dorinţa aprofundării problemelor care îl preocupau,
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în septembrie 1938 se prezintă la examenul concurs pentru selecţionarea
institutorilor şcolilor de aplicaţie, ţinut la Şcoala Nonnală a Societătii pentru Cultura
Popurului Român din Bucureşti. Reuşind la acest examen este detaşat la I
septembrie 1938 ca instructor, la Şcoala de Aplicaţie a Şcolii Normale <le învăţători
din Timişoara unde începe o no_µă etapă fructuosă pentru completarea şi verificarea
preocupărilor sale educative.~ 1n cadrul orelor desfăşurate la clasă va aplica toate
metodele noi în legătură cu psihologia copilului, promovând activitatea elevilor
în legătură cu toate instituţiile anexe şcolii şi stimulând spiritul creator a
personalitătii elevului. 5 A studiat metodele pentru predarea obiectelor de
învăţământ, pe centre de interese şi comunităţi de muncă, ţinând interesante lecţii
model în orele de practică pedagogică ale elevilor normalişti dându-le îndrumări,
în pregătirea şi predarea lecţiilor ordinare şi de probă, iniţiindu-i în tainele
laboratorului de psihologie experimentală şi aplicată şi în lucrările de organizare
şi administraţie şcolară.

Pentru stimularea spiritului de iniţiativă a gustului pentru scris şi lectură,
precum şi pentru a face corelaţie între învătământul din scoală şi actualitate, îndrumă
elevii din Şcoala de Aplicaţie la redactarea unei splendide reviste pentru copii
numită „Jurnalul nostru".
Urmărind curentele care frământă pedagogia contemporană, precum şi
problemele de actualitate ale şcolii româneşti, publică în primăvara anului 1940,
apreciata lucrare „Aspecte din pedagogia contemporană". Organizează deasemenea
împreună cu elevii săi diferite serbări comemorative: Ziua mamei, Ziua cărţii,
Ziua economiei, Pedagogul Mihai Roşu Martinovici, Mitr9politul Andrei Şaguna,
Martirii Horea, Cloşca şi Crişan. 6
In sălile de clasă, în laboratorul de psihologie experimentală al şcolii de
Aplicatie, institutorul Petru Şerban, timp de trei ani de zile, zi de zi, desfăşoară o
activitate tenace în slujba şcolii româneşti. Lecţiile sale model; experienţele de
laborator, conduse de ele erau adevărate revelaţii pentru viitorii învăţători, care se
initiau în tainele educaţiei ştiinţifice.
Pentru activitatea sa neobosită la Şcoala de Aplica\ie la recomandarea
directorilor şcolii, este propus de către inspectorulgeneral al învătământului normal-primar şi înaintat la gradul I pe data de I septembrie 1940 cu calificativul
foarte bine.
Terminând astfel stadiul la Şcoala de Aplicaţie, institutorul Petre Şerban
concepe un vast itinerar de activitate în planul învăţământului românesc. Bazat pe
toate teoriile şi metodele practice de educaţie şi instrucţie, pe care le-a experimentat
şi verificat în laboratoarele Şcolii de Aplicaţie, aprofundează îndeosebi probleme
personalitătii, pentru elucidarea căreia consultă toată biografia românească şi o
parte din cea franceză şi germenă.
Concluziile personale, le sistematizează într-o lucrare de mari proporţii
numită „Problemetica personalităţii".
Cunoscând lipsurile vietii sociale şi naţionale de la noi şi suferind foarte
adesea din cauza lor, sufletul sensibil, romantic şi temperamentul dinamic al lui
Petru Şerban, nu putea sta pasiv la formidabilul efort al generatiei sale pentru
crearea unei noi spiritualităţi lăsând în manuscris seria „Fragmente dintr-un
zbucium trăit". 7
De aceea, adeseori îl vedem militând prin viu grai, prin scris şi faptă pentru
lichidarea unui trecut în descompunere şi începutul unei renaşteri spirituale. În
acest sens rămân remarcabile articolele sale: ,,Quo vadis homine?" şi „Pennanenţele
zbuciumului omenesc". 8
Drama prăbuşirii frontierelor noastre de nord, est şi sud zguduie profund
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sensibilitatea naţională a acestui brav învăţător, activitatea sa în continuare purtând
pecetea în nădejdea unei uriaşe reînvieri a potenţelor neamului românesc. Iată în
acest sens un fragment din alocuţiunea către elevii săi, cu ocazia festivităţii de
încheiere a anului şcolar 1940-1941. ,,Dragi copilaşi mergeţi acasă la părintii voştri
şi îi rugaţi peste vară să vă ducă la ţară, la sat unde fiecare fir de iarbă vă şopteşte
că avem un Mare Ordin Naţional, care să se sădească deja de acum în sufletele
voastre: Refacerea României Mari. Un ideal pentru care toţi trebuie să luptăm şi
dacă ţara ne-o cere să şi murim. Jurăm pentru acesta!" Cuvinte mari. Cuvinte care
definesc însă o atitudine de o înaltă pedagogie naţională şi un cutremurător
angajament care n-a întârziat a fi îndeplinit întocmai de el însuşi.
Imbrăcând uniforma de sublocotenet de cavalerie îşi ia rămas bun de la
şcoală, predă instrumentele laboratorului de psihologie experimentală, închide în
sertare manuscrisele şi cărţile sale iubite şi se înrolează în unitatea din care face
parte.
După ce se desparte de cei dragi pe data de 19 iulie porneşte spre front
străbătând pământul ţării de la apus la răsărit ajungând la Nistru în 3 august 1941.
La luarea contactului cu inamicul prima misiune grea o primeşte sublocotenentul
în rezervă Petru Şerban în calitate de comandant al patrulei de cercetaşi. Alături
de camarazii săi cu care îşi făcese serviciul militar activ în anul 1936 se simţi ca
odinioară în faţa elevilor săi, la începutul unei lecţii model, adresându-se
subordonaţilor săi cu următoarele cuvinte: ,,Băieţi ni s-a încredinţat o datorie mare
şi plină de primejdii. Fiţi cu ochii în patru şi cu urechile deschise. Scurtaţi toate
mişcările inamicului şi căutaţi a-l face neputincios. Fiţi vrednici de vitejia
strămoşilor şi încrederea ce Neamul şi Patria au pus-o în voi. Să nu uitaţi că Mărirea
Patriei şi Gloria Neamului este mai presus de vieţile voastre. Aşa să ne ajute
Dumnezeu!". Mândrie şi îngrijorare, bucurie şi durere se împletesc în sufletul
său, când alternativ şi calm, când în duet clocotitor( ... ). 10
Iată impresiile sale din acele momente tulburătoare, prinse în fuga condeiului
între copertele negre ale unui jurnal de front al eroului:
„22 iunie 1941. A sunat buciumul de începere a luptei sfinte pentru
reîntregirea Neamului. Postul de radio anunţă cu mândrie trecerea armatei române
peste Prut, hotarul vremelnic şi nedrept, înfipt între fraţii de acelaşi sânge şi aceeaşi
credinţă.

8 iulie 1941. Sunt mobilizat în regimentul meu de la Roşiori. Feţele vesele
ale camarazilor ofiţeri şi soldaţi denotă starea sufletească care stăpânea regimentul.
Mă prezint domnului colonel Santzo care mă întâmpină cu o privire serioasă şi cu
o vorbă îmbărbătătoare. După ce m-am prezentat am trecut la unitate.
9-18 iulie 1941. Zilele se scurg şi aşteptăm din moment în moment ordinul
de plecare. Regimentul întreg este pregătit, echipat şi a primiţ inspeqia d-lui general de Brigadă şi a d-lui general comandant al Armatei I-a. In urma inspeqiilor,
impresia foarte bună pe care a făcut-o regimentul, a mărit şi mai mult moralul
oamenilor. Se văd toţi camarazii pregătiţi pentru împărtăşania preotului garnizoanei
şi dornici de a pleca cât mai repede spre duşmanul cotropitor.
19 iulie 1941. De cu seară primim ordin de îmbarcare. Unitatea mea se
îmbarcă prima dată. La ora nouă am fost la gară şi m-am interesat de vagoane iar
la ora 11 începem îmbarcarea. Dimineaţa plecând de acasă, iar neliniştiţi şi
îngrijoraţi de starea Liviei; toată noaptea n-a dormit şi a fost tare obosită. Ne-am
despărţit cu credinţa că mă voiu întoarce şi vom fi fericiţi împreună. După îmbarcare
am luat o maşină şi am revăzut-o după câteva minute. Era mai liniştită şi mi-a
zâmbit cu dragostea ei curată şi ne-am despărţit din nou cu zâmbete pe feţe şi cu
urarea de revedere cât mai curând. Simţeam la despărţirea noastră tot focul dragostei
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noastre sincere; ne năpădea regretul şi durerea despărţirii. Chipul Liviei gânditoare
şi tristl!, mă însoţeşte tot timpul şi oriunde. Şi pentru acesta trebuie să mă reîntorc ...
In gară la ora plecării 2,30 p.m. ne găseam toţi ofiţerii Regimentului
împreună cu d-l colonel prefect al judeţului Arad V. Mihăilescu. ,,Crucea Roşie"
a distribuit soldaţilor ţigări şi ofiţerilor coniac drept dar. Momentul plecării sosi şi
fluieratul trenului, îmbarcaţi în vagoane aşteptam plecarea. Deodată trenul s-a
pus în mişcare şi privirile se întâlnesc dornice iar mâini de adio se ridică în sus. Cu
gândul la Livia, mă despart de locul unde ştiu că paşii ei m-au însoţit. trenul îşi
continuă mersul şi apucăm pe Valea Mureşului. Privelişti frumoase îmi atrag
atenţiunea şi Radna-Şiomoş-Deva etc. se împletesc cu pribegia gândurilor mele
care se îndreaptă spre fiinţa lăsată acasă.
20-22 iulie 1941. Cuti:_eierăm Ardealul în parcursul trenului şi gustăm cu
nesaţiu din frumuseţile lui. Intâlnim prezenţa grănicerului ungur înfipt în inima
ţării. Un moment de durere de nestăpânit ne cuprinde. E o revoltă care mă
răscoleşte, gândindu-mă la suferinţele Ardealului meu drag. O dorinţă de răzbunare
se ridică în mine. Trecem Carpaţii pe la Predeal. Intrăm în oraşele muntene şi prin
căldura tropicală ne apropiem de destinaţie: Predeal - Ploieşti - Buzău - Râmnicu
Sărat - Focşani - Bălăbăneşti. Sunt de serviciu şi în noaptea de 22 spre 23 la Bârlad,
mă interesez de destinaţie. Alerg prin gară şi mă pregătesc de debarcare. Pregătiţi.
la ora 2-3 după miezul nopţii ne dăm jos. Primul sat moldovenesc unde am ajuns.
M-a impresionat felul de viaţă al satelor. E un sat de vechi răzeşi moldoveni.
23 iulie 1941. Suntem la Bălăbăneşti. Ne odihnim şi ne pregătim de
continuarea drumului.
24 iulie 1941. La ora 4.30 suntem adunaţi la liziera de est a satului şi ne
continuăm drumul spre Murgeni. Urcăm dealuri şi coborâm. Lucruri obişnuite
pentru noi. Ne simţim obosiţi şi pe la ora unu p.m. suntţm la loc. Cantonăm, şi
aici dăm peste primii soldaţi care au luat parte la front. Intâlnim prizonieri ruşi.
Aici aflăm că a fost punctul de comandă de unde a început ofensiva.
25 iulie 1941. Ne continuăm drumul.· La ora trei p.m. ne îndreptăm spre
Ţigheci. Peste câteva minute de la părăsirea Unghenilor ne apropiem de Prut.
Intâlnim satele care ne vorbesc despre dezastrul războiului. Case distruse, căi
ferate, poduri aruncate în aer. Trecem pe la ora 8-9 p.m. Prutul. După trecerea
Prutului pe marginea drumului, întâlnim mormintele eroilor căzuţi. Noaptea între
orele 2-3 a.m. ne oprim în cantonament la Tigheci.
26 iulie 1941. Ajunşi la Tigheci, după un marş de aproape 50 km, ne pregătim
dimineaţa de continuarea drumului. la ora 8 plecăm din Tigheci.
27 iulie 1941. Plecăm obosiţi dimineaţa şi drumule lung. Toată ziua şi toată
noaptea până dimineaţa la ora 5 a.m. tot mergem. E un marş forţat până la maximum. Oamenii şi caii sunt aproape extenuaţi.
28 iulie 1941. Ne oprim acum la Moleni. E o ocazie foarte bună de a ne
odihni după oboseala suferită. Stăm aici de dimineaţă până mâine zi la ora 8 p.m.
E o refacere necesară.
29 iulie 1941. Ne odihnim toată ziua. Mă visez acasă cu intenţii de a lucra
în învăţământ. Scriu două scrisori acasă. Primim ordin de deplasare şi la ora 8
p.m. suntem în drum. De la Moleni ne continuăm drumul spre Sîmbreni - Corbeşti
şi ne oprim în dimineaţa zilei de 30 iulie la Ialoveni.
30 iulie 1941. Suntem la Ialoveni. O comună cu aspect basarabean. Aşezată,
cam mai toate comunele întâlnite între două dealuri. E o comună mare şi unele
case destul de frumoase. Aeroportul de la marginea comunei poartă amintirea
ruşilor, prin cele câteva avioane distruse pe câmp. Stăm toată ziua şi ne apucă şi o
ploaie. Prima dată ne ploaie bine de când suntem în marş. Aşteptăm ordinele de
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continuare a marşului.
31 iulie 1941. Caut tot posibilul să mă întâlnesc cu camaradul Micăiescu,
popotarul Brigăzii. Sufăr de stomac de vreo două zile şi mă serveşte cu zahăr,
ceai, lămâie, etc. După masă vremea e frumoasă şi ne odihnim în continuare. Ieri
am fost detaşat la escadronul doi unde încep să mă simt iarăşi bine. Pe la ora 11 şi
ceva a.m. am auzit nişte trageri antiaeriene spre direcţia est, probabil către Chişinău
de care nu suntem departe. Oboseala înbinată cu odihna ne dă totuşi ocazia să ne
gândim aproape continuu acasă. Mi-am terminat prăjitura şi cele două sticle de
vin aduse de acasă. Mi-a mai rămas o sticlă cu rulandă şi o sticlă de coniac început.
Mâncare mai am nişte slănină şi şuncă. Suferim din cauza lipsei de pâine, pe care
de câteva zile n-am văzut-o. Am obţinut o frântură de pâine mai mult mălai, dar
n-o pot mânca din cauza stomacului care tot mă supără. La ora când notez aceste
rânduri 6 p.m. e aşa frumos şi liniştea aerului e continuu întreruptă de zborul
avioanelor româneşti de deasupra noastră.
1 august 1941. Noaptea spre I august a început prin împuşcături izolate de
arme, trase de soldaţii din cantonament. Pe la ora 1O seara un avion inamic aruncă
nişte bombe şi s-a tras asupra lui de la aeroport nişte focuri.Am adormit cu gândul
acasă, iar când m-am sculat am făcut un duş cu apă din fântână. La ora 4,20 am
· vizitat aeroportul. M-am interesat de locul bombelor, dispozitivul de aruncare şi
am văzut avioanele ruseşti distruse. Ne odihnim pentru a treia oară şi ne simţim
bine. Aşteptăm noutăţi şi suntem curioşi de evenimentele de pe front. Obţinem
ştiri că operaţiile merg tot favorabil nouă. Ne bucurăm şi ne simţim bine. Suntem
spre apusul soarelui şi soldatii îşi îngrijesc caii dându-le grăunte. ne pregătim
pentru masă şi culcare. La ora 7, 15 primim ordin de plecare. Repede pregătirea şi
la ora 8 p.m. suntem în marş. Ne îndreptăm spre Chişinău, capitala Basarabiei,
oraş aproape distrus din temelie de furia evreiască. Ne impresionează starea jalnică
în care se găseşte oraşul în urma războiului. Ne apucă ploaia şi ne oprim într-o
comună în apropierea Nistrului.
2 august 1941. Ajunşi după ora 5 după miezul nopţii, ne odihnim de oboseala
care ne-a cuprins. suntem într-un sat mai organizat. Primesc o carte poştală de la
elevul Stăniş. Sunt curios şi nu-mi explic cauza pentru care nu primesc scrisoare
de la careva. Suntem în aşteptarea ordinului de continuare a drumului. cred că e
ultima seară în România până la întoarcere.
3 august 1941. Aseară, ora 10 am primit ordin de continuare a marşului.
Suntem în marş. La ora 4.20 dimineaţa suntem în faţa Nistrului şi îl trecem pe un
pod de plute. Mă uit cu drag la pământul tării mele dragi. De pe malul de pe
răsărit, mai privesc o dată cu nesaţiu frumuseţile tării şi ne depărtăm de Nistru.
Continuăm drumul în Ucraina. Mii de gânduri îmi bat la poarta mintii. Ce va mai
fi? Când mă voiu întoarce pe pământul României scumpe? Ajunşi la o distantă
bună spre nord est de Nistru, ne oprim ... La ora 4.30 p.m. primim misiunea de a
ocupa o poziţie şi în faţa noastră se trage continuu cu proiectilele. Se încinge o
luptă între germani şi ruşi. Lupta continuă la ora când scriu. Proiectilele cad şi
mitralierele tăcănesc continuu. Noi stăm ferm pe pozitie. Privirile şi gândurile ne
sunt îndreptate spre înainte. Prima noapte pe poziţie şi în fată cu inamicul. Aşteptăm
dezlăntuirea contraatacului, cu Dumnezeu în gând şi în vrere. Privim curioşi lupta
ce se desfăşoară; strecurarea motocicliştilor nemti şi înaintarea lor. Aflăm rezultatul
favorabil şi pierderile suferite. Ordin să ne retragem de pe pozitie până dimineaţă.
Rămân nemţii în luptă. R~trăgându-ne, în auzul nostru se prelinge bubuitul tunurilor
şi ţăcănitul mitralierelor. In cantonament, dorm într.o grădină, împreună cu agenţii
şi ce somn, după 2 nopţi de neodihnă!
4 august 1941. O zi de bucurie limitată! Am trimis Liviei o scrisoare printr287
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un soldat. Suntem cantonaţi şi am suferit primul atac aici de aviaţie. Ne-a mitraliat,
cauzându-ne pierderi. Am trecut şi prin emoţia acesta. Aviaţia inamică nu ne mai
slăbeşte. Peste noapte poate iarăşi ne atacă. Suntem sub presiunea grijei unor noi
atacuri aeriene. Ne-am odihnit iarăşi. Printre alergăturile şi încurcăturile cu
adăpostirea, caporalul Malent şi Tigu - agenţii mei nici nu se sinchisesc. Ei nu
lapădă coşul de mere din spate, şi prin ploaia gloanţelor de mitralieră ale aviaţiei,
ei se strecoară la cantonament cu merele. Râs cu hohot pe toţi camarazii. Câtă
nepăsare în faţa morţii!
5 august 1941. Noaptea de 4 spre 5 s-a scurs fără nici o alarmă, deşi credeam
iminent un nou atac aerian. Dimineaţa, stăm şi aşteptăm ordine. La ora 11.30
suntem gata de plecare spre o altă direcţie a frontului; spre sud-est. Intru după
masă de serviciu pe regiment. N-am timp să mă odihnesc. Sunt ocupat. M-am
tuns de tot. Seara ne culcăm liniştiţi, deoarece se zvonea că vom mai sta câteva
zile.
6 august 1941. Fiind de serviciu, aproape n-am dormit deloc deoarece au
sosit ordine urgente. Spre dimineaţă puţină linişte iar pe la ora I0- lt ordin de
marş. După ce ne-am îndeplinit misiunea, ne oprim în postul de supraveghere
unde ne aflăm când scriu". 11
În ziua de 7 august 1041, în fruntea unei brigăzi de cavalerie pentru a face
siguranţa, învăţătorul sublocotenent în rezervă Petru Şerban se oferă voluntar să
îndeplinească o misiune de recunoaştere, deosebit de periculoasă. Este surprins
pe coasta unui deal de un foc viu al inamicului şi rănit foarte grav. Mai apucă
totuşi să audă goarna care vesteşte încetarea focului şi să vadă că ostaşii săi au
învins inamicul. În ultimele clipe, simţind că viaţa îl părăseşte, tânărul sublocotenent
Petru Şerban scoate o carte poştală din buzunar, o întinde unui sergent, rugânduI să scrie celor dragi de acsă următoarele cuvinte: ,,Mor fericit căci mor pentru
ţară şi Rege". 12
Aşa s-a desfăşurat ultima lecţie a învăţătorului Petru Şerban, care, obişnuit
a fi un model în toate actele vieţii sale, a ţinut să dea ultima lecţie de patriotism
model în faţa trupei şi a ofiţerilor din brigada de cavalerie. Cutremurătoare lecţia
ţinută în faţa neamului întreg, tratând cel mai sublim subiect de istorie, jertfa
pentru patrie bazată pe cel mai preţios material intuitiv, jertfa vieţii proprii!
De aceea ultima lecţie a învăţătorului Petru Şerban va rămâne ca model
pentru toate generaţiile care au urmat, înscriindu-se în cea mai luminoasă pagină
a pedagogiei naţionale.
Este îngropat în aceeaşi groapă la umbra a trei nuci, împreună cu alţi ostaşi
căzuţi alături de el pe coata unui deal din marginea comunei Nicolaevsca
(Ucraina). 13
În ziua de 9 octombrie 1941, a fost deshumat şi prin grija fratelui său
învăţătorul Nicolae Şerban şi al familiei sale este reînhumat în comuna Cintei în
faţa sălii de clasă unde şi-a desfăşurat activitatea sa de dascăl al copiilor satului.
Drept recunoştinţă regele României i-a acordat decoraţia Coroana României cu
panglică de „Virtute militară". 14
Trecătorul prin satul Csintei poate vedea în scris crezul său pe monumentul
ridicat în faţa şcolii din localitate: ,,Dragostea mea pentru ţară a pornit de aici din
satul meu şi s-a întins în întreaga ţară pentru care am muncit şi m-am jertfit".
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ÂNOTE
' Conform certificatului de naştere. aflat în posesia d-lui învătător pensionar Nicolae Şerban, fratele
eroului, Arad, str. Buşteni nr. 2
'Şcoala Vremii. Anul XIII. nr. 8. 9, IO - octombrie - noiembrie, 1941, p.26
'Ibidem, p.27
'Ibidem, p.28
'Petru Şerban - Lucriiri ele pedilgogie teoreticii ,\·i psihologie experimellfilhi clezvoltilte şi experimenmte
Îllfre anii 1938-1939-1940-1941. Şcoala de aplicatie Timişoara, (manuscris) aflat în posesia lui Nicolae
Şerban.

"Ibidem, p.30
1
Ibidem, p.40
• Ibidem, p.47
• Vasile Crucin. Eroul Înv,ifător Petru Şerb,m, în Şcoala Vremii Anul XIII nr. 9-1 O (noiembriedecembrie) 1942 p.39
0
'
Ibidem, p.40
11
Petru Şerban. Jurnal de front (manuscris) aflat în posesia d-lui Nicolae Şerban. Vezi şi Şcmilil
Vremii Anul XIII, nr. 8,9, I O (octombrie-noiembrie) 1941.
"Şcoala Vremii Anul XIII nr. 9, I O (octombrie-noiembrie) 1941, p.30
13
Ibidem, p.31
" Şcoala Vremii, Anul XIII nr. 8, 9, IO (octombrie-noiembrie) p.44. Decoratia este păstrată de
fratele eroului d-l Nicolae Şerban.

DER LEHRER UND HELD PETRU SERBAN
(Zusammenfassung)
In der vorliegenden Arbeit stellt der Autor das Leben und Schaffen des
Lehrers Petru Serban vor, der erste Offizier-Held aus den Reihen der Arader
Intellektualităt der auf der Front der Wiedergewinnung Bessarabiens fie) (7. August 1941).
Es werden zwei definitorische Seiten dieser aussergewăhnlichen
Personlichkeit hervorgehoben: die hingabevolle berufliche Tătigkeit und
heldenhafte Teilnahme an den militărischen Operationen.
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APLICAREA REFORMEI AGRARE DIN 1945
IN JUDEŢUL ARAD
~

DUMITRU

ŞANDRU

În procesul de expropriere şi de împroprietărire statuat prin decretul-lege
din 23 martie 1945 cele mai numeroase dificultăţi au apărut pretutindeni în România
în satele locuite de germani. Faptul s-a datorat în principal măsurii înscrise în art.
3 din regulamentul de aplicare a legii pentru reforma agrară, care asimila, prin
alineatul c, întreaga populaţie de origine germană cu colaboratorii hitleriştilor,
dispunând confiscarea pământurilor şi proprietăţilor lor agrare de orice fel 1• Nici
legea, nici regulamentul ei nu definea cu claritate categoria bunurilor ce formau
proprietăţi agrare, lăsând în seama comitetelor şi comisiilor de judecată latitudinea
de a decide, omisiune ce a dat naştere la interpretări subiective şi adesea la emiterea
unor decizii de expropiere cu nu vădit caracter subiectiv.
Judeţul Arad avea o suprafaţă totală de 624800 ha, din care terenul arabil
ocupa 286314 ha, sau 45,82%. Marea proprietate deţinea o pondere redusă, numai
2,22%, din totalul întinderii arabile, în cifre absolute 6363 ha.~ Din punct de vedere
al structurii etnice, la recensământul din 29 decembrie 1930, din populaţia totală
a judeţului, de 423649 locuitori, românii erau în număr de 258239, reprezentând
60,96%, ungurii 82488, sau 19,47%, iar germanii 52202, sau 12,32%.'
Recensământul din 6 aprilie 1941 a înregistrat creşteri în rândul românilor, la
270344, sau 63, 15% şi germanilor la 55246, sau 13,0% şi scăderi în rândul ungurilor,
la 70502, sau la 16,5%4, ca urmare a plecării unora dintre aceştia din urmă în
Transilvania pe Nord, după intrarea ei în componenta statului maghiar, prin Diktatul
de la Viena. 1n anii celui de-al doilea război mondial, o parte dintre etnicii germani
şi maghiari s-au stabilit în Reich, respectiv în Ungaria, iar după 23 august 1944
alţii au plecat de bună voie ori luaţi cu forţa de trupele devenite inamice ce se
retrăgeau. Astfel, numai în intervalul de timp cuprins între 24 august şi 20
septembrie 1944 au părăsit satele judeţului un număr de 1827 de şvabi, 584 dintre
ei fiind din Aradul Nou. 5 Cele mai mari proporţii ale refugiului s-au produs în
cursul lunii noiembrie, el încheindu-se practic în ianuarie 1945. 6 La I noiembrie
1944 în satele judeţului Arad se mai aflau doar 39949 germani şi 38308 unguri,7
adică 84,22% şi respectiv, 87,65% din numărul celor recenzaţi la 6 aprilie 1914.
Ulterior, organele jandarmeriei nu au mai putut ţine o evidenţă clară a acestor
două categorii de minoritari, din cauză că ele nu au cunoscut exact numărul
persoanelor deportate în Rusia şi pentru faptul că numai o parte dintre nemţii daţi
dispăruţi fugiseră peste graniţă, restul ascunzându-se în diferite sate ori oraşe din
ţară. 8

A

In primăvara lui 1945, în multe sate cu populaţie germană locuitorii rămaşi
în ele erau reprezentaţi cu precădere prin copii, bătrîni şi persoane bolnave, inapte
de muncă. La sfârşitul anului precedent au încput să se întoarcă acasă unii dintre
emigranţi, dar majoritatea acestora vor fi deportaţi, în ianuarie 1945, în Uniunea
Sovietică, iar cei reveniţi după sistarea dislocării au fost internaţi fie în lagăre de
detenţie, fie în detaşamente de muncă obligatorie, astfel că în momentul legiferării
reformei agrare exista pericolul ca în multe sate terenurile germanilor rămase fără
stăpâni să nu poată fi însămânţate. Pentru a preveni o asemenea situaţie, în aprilie
1945, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor a dat dispoziţii Oficiului Naţional al
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Colonizării (0.N.A.C.), din subordinea sa, să repartizeze aceste proprietăţi funciare
coloniştilor refugiaţi şi plugarilor necoloniza\i, dar cu capacitate de muncă. Oficiul
Naţional al Colonizării era împuternicit să instituie organe speciale în regiunea
Timişoara şi în judeţele Timiş-Torontal, Caraş Severin, Arad şi Bihor (Beiuş) pentru
a stabili de urgenţă disponibilităţile de teren agricol rămase după împroprietărirea
efectuată de comitetele locale în baza legii agrare, centrele p~i:_ăsite, centrele populate şi să precizeze ce populaţie putea fi stabilită pe terenurile nerepartizate la
împroprietărirea localnicilor. Scopul imediat al acţiunii - arăta departamentul de
resort - urmărea să asigure însămânţarea urgentă a tuturor terenurilor disponibile.

Pentru aceasta se admitea a se atribui, atât coloniştilor, cât şi plugarilor refugiaţi
oricât pământ puteau lua, urmând ca, după încheierea campaniei
agricole, celor ce ar fi dat dovadă de capacitate de muncă exceptională să li se facă
împroprietărirea prin colonizare pe loturi de 54 ha sau chiar mai mari.''
La scurtă vreme după promulgarea legii de reformă agrară, satele şvăbeşti
din judeţele Arad şi Timiş-Torontal s-au populat peste capacitatea normală de
cazare cu persoane venite din localităţile cu populaţie românească a aceloraşi judeţe,
cu refugiaţi din Cadrilater, din Iugoslavia, din Bucovina de Nord, din Basarabia şi
chiar din Transnistria, iar numărul celor ce soseau sau solicitau să se stabilească în
ele creştea continuu I O.
Intrucât satele respective deveniseră suprapopulate, organele agricole au
refuzat să mai avizeze favorabil colonizările solicitate de oficialităţile din alte jude\e.
La 8 iunie 1945, ocolul agricol Aradul Nou scria, în răspunsul dat la adresa camerei
agricole a judeţului Maramureş din 29 mai, că pământurile părăsite de germani şi
de maghiari fuseseră ocupate în întregime de refugiaţi din Dobrogea, Ardealul de
Nord şi alte regiuni ale \ării, astfel că nu mai puteau fi primili colonişti în acel
judeţ 11 • O lună mai târziu, însuşi ministrul agriculturii şi domeniilor, Romulus
Zăroni, cerea telegrafic prefeqilor ca, până la noi dispoziţii, să nu mai trimită nici
un locuitor îndreptăţit la îm propriet[1rire în Banat şi în Transilvania spre a fi plasaţi
pe bunurile provenite de la germani, întrucât toate disponibilităţile identificate
până la acea dată fuseseră ocupate, iar cazarea putea produce nemulţumiri." Ca
urmare, colonizările rămâneau oficial suspendate, dar mulţi locuitori au continuat
să vină din alte zone şi să se stabilească în satele Banatului şi în judeţul Arad, fără
a fi av1;1t vreo aprobare.
In pofida că toate pământurile părăsite de către şvabi au fost ocupate, unii
dintre coloniştii aşezaţi pe ele s-au dovedit elemente declasate care se purtau brutal cu localnicii,jefuindu-le gospodăriile, fără a cultiva terenul ce şi-l apropiaseră,
astfel că o parte din el a rămas nelucrat. La 23 martie 1945, Serviciul agricol al
judeţului Târnava Mică scria camerei agricole a judeţului Arad că, în um1a plecării
populaţiei săseşti din comunele Zagăr, Senereuş, Măgheruş, Tigmandru şi
Filitelnic, acestea rămăseseră aproape complet părăsite, astfel că peste 750 d
gospodării, cu peste 2500 ha arabile şi circa 150 ha de vie nobilă urmau a fi
arendate locuitorilor din comunele vecine ori din alte judeţe, în condilii extrem de
avantajoase. Dar, în mai 1945, pe raza ocolului agricol Şiria, din judeţul Arad,
rămăseseră nelucrate, din viile provenite de la germanii absenteişti, 300 iugăre la
Şiria şi I 00 iugăre la Nerău. Ocolul agricol Şiria anunţa, încă de la 23 aprilie 1945,
pe locuitorii comunelor Dud, Pâncota, Şiria, Chier şi Târnova, care munciseră în
trecut viile de la Nerău, să se prezinte să le ia în arendă, promiţându-le anumite
avantaje, însă până la 25 mai nu venise nimeni, astfel că ele au rămas neîngrijite. i.l
Pretutindeni în satele depopulate ca efect al emigrării, arestării ori deportării
germanilor, executarea lucrărilor de reformă agrară~ a favorizat, mai mult decât în
orice altă zonă a ţării, abuzurile comitetelor locale. ln judeţul Arad însă ele au fost
necolonizaţi
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de la început atât de numeroase încât, în chiar primăvara lui 1945, Comisia centrală
de pe lângă Ministrul Agriculturii şi Domeniilor a dispus întreruperea temporară a
exproprierii şi împroprietăririi şi cercetarea ilegalitătilor comise de către instanţele
reformei.'~ Sub impulsul propagandei comuniste, ostilă „legalitătii burgheze",
interesaţi în a duce la fondul de împroprietărire cât mai întinse suprafeţe expropriate, lipsiţi de pregătirea juridică adecvate interpretării legii, necinstiţi şi incorecţi
nu numai fată de moşieri, ci şi faţă de consătenii pe care îi reprezentau, membrii
comitetelor locale şi ai comisiilor de plasă au acţionat în mod subiectiv. La mai
puţin de trei luni de la promulgarea legii agrare, la I iunie 1945, prefectul judeţului
Arad raporta Ministrului Agriculturii şi Domeniilor că era sesizat zilnic în materie
de reformă agrară prin diferite plângeri ale locuitorilor că instanţele locale şi de
plasă nu respectau legea. Membrii lor, în lipsa unor instrucţiuni precise, fiind
dezorientaţi, căutau să interpreteze legea după bunul plac, făcând şicane anumitor
categorii de proprietari. Astfel, în unele locuri, la incitaţiile comitetelor comunale,
locuitorii au intrat pe pământurile şi în gospodăriile acelor germani care, conform
art. 3, puteau fi expropriaţi numai cu avizul Comisiei Aliate de Control. Dispozitiile
art.3, litera e prevedeau în mod clar că terenurile date în arendă cădeau sub
expropriere totală dacă fuseseră cultivate în acest sistem în ultimii şaptee ani, însă
comisiile locale au căutat să confişte şi pământurile lucrate doar în toamna lui
1944 în dijmă, deşi instrucţiunile Comisiei centrale din 25 aprilie 1945 considerau
dijma ca regie proprie. Or, în acel an sistemul fusese răspândit peste tot în judeţ,
iar amestecul comitetelor producea şi nemulţumiri şi perturbaţii în cultura
pământului.''

La un an după promulgarea legii agrare, la 27 ma1tie 1946, Comisia judeţeană
de îndrumare a reformei agrare Arad transmitea un raport care sintetiza în bună
măsură o stare de lucruri întâlnită în multe judeţe. Descriind situaţia de aici, autorul
lui constata că alegerea comitetelor locale sţ făcuse în mod vicios, căci nu
participaseră cei îndreptăţiţi la desemnarea lor. In plus, comitetele locale fuseseră
schimbate de mai multe ori, în totalitate sau în parte, la hotărârea primarilor,
astfel că ele nu mai reprezentau expresia voinţei celor îndreptăţiţi, pentru a le
menaja interesele. ,,Astăzi nu se mai recunoaşte nici o autoritate acestor
şi nu se mai cunoaşte autenticitatea şi valoarea listelor de
îndreptăţiţi. Nu se mai recunoa~·te inventarul viu şi mort expropriat, plasarea
lui şi vinovaţii de înstrăinarea lui pe pieţelejudeţului"(subl. autorului). 16 S-a
făcut exproprierea unor proprietăţi pntru a descoperi în cât mai mare măsură
posibilităţile unui lot legal de 5 ha şi pentru cât mai mulţi locuitori, iar instrucţiunile
Comisiei centrale care au restrâns posibilităţile de expropriere au creat din partea
acestor comitete o rezistenţă prin afirmarea de situaţii care nu se sprijină pe dovezi.
Operaţiile trebuiau revizuite şi, deşi ele au început să fie verificate la 28 februarie

comitete

1946, finalizarea lor întârzie din lipsa actelor justificative. In plus, comitetele locale, călcând şi depăşind imperativele şi dispoziţiile legale, dau loc la o sumedenie
de contestaţii pe care nici comisiile de plată nu au fost în stare să le rezolve. În
dosarele de expropriere nu se află nici o dovadă, ci numai afirmaţii. 17 Pe de altă
parte, contestatarii vin cu probe scrise, astfel că pe această bază vom ajunge în
situaţia ca cel puţin jumătate din terenurile azi expropriate să fie scutite de
expropiere, iar îndreptăţiţii la împroprietărire vor avea deziluzia de a fi scoşi de pe
loturi. Aceleaşi reclamaţii privesc şi împroprietărirea, căci s-a dat pământ celor cu
avere, cu alte mijloace de câştig şi unor persoane cu alte profesii, la cei ce nu s-au
ocupat cu agricultura, celor ce primiseră pământ prin reforma agrară trecută şi îl
vânduseră. Sunt cazuri cănd unii dintre ei au dobândit averi de I 00 sau 200 milioane
de lei din bunurile şi casele primite prin reformă şi, de aici, afirmaţii, nu dovezi.
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Fiecare contestatie trebuie să aibă un dosar, dar comitetele comunale nu le-au
întocmit pe persoane. Comisiile de plasă erau depăşite de numărul mare de
contestatii venite de la comune, astfel că dosarele zăceau la ele. Or, înjudet existau
circa I 0000 de contestatii, multe din ele suficient de întemeiate. Regulamentul
legii agrare stabilea, prin art.4,al. I şi 3, modul de administrare a inventarului.
Cum nu existau hotărâri de expropriere, inventarul trecut în tabele era greu de
controlat fără chestionarea celui expropriat. El fusese distribuit cu omiterea oricărei
formalităti legale, astfel că soarta lui apărea precară. Avem informatii şi _reclamatii
- preciza raportul - că s-a vândut pe pietele târgurilor din judet. Celui expropriat
nu i s-a dat nici o dovadă asupra a ceea ce i s-a luat. IR
Pe fondul unei ostilităti întretinută fată de întreaga minoritate din România
de către oficialitătile centrale, care a încurajat abuzurile organelor de aplicare a
reformei, a apărut şi s-a dezvoltat rezistenta saşilor şi a şvabilor. Guvernul, în loc
de a căuta o solutie pntru diminuarea stării de tensiune, a preconizat aplicarea
unor măsuri de fortă. La 13 iulie 1945, la conferinta organizată la Bucureşti de
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor cu prefectii şi cu directorii camerelor agricole
din judetele Transilvaniei cu populatie germană şi din Banat s-a luat în dezbatere
problema exproprierii locuintelor rurale ale nemtilor, fără a se adopta o hotărâre
clară asupra lor. 19 S-a stabilit însă, că până la rezolvarea definitivă a problemei,
prin repatrierea - mai exact spus, expulzarea - saşilor şi şvabilor, aceştia să fie
concentrati în totalitatea lor în 2-3 comune din fiecare judeţ, câte 2-3 familii întro locuinţă, dându-li-se în mod provizoriu din rezervele statului câte 2-3 iugăre de
familie, sub formă de arendă 20 •
O lună mai târziu, la 14 august, dificultătile izvorâte din aplicarea reformei
agrare în sud-vestul tării au fost dezbătute la conferinta administrativă de la
Timişoara, la care au participat prefecţii şi comandantii legiunilor de jandarmi din
judetele Arad, Timiş-Torontal, Caraş, Sevrin şi Hunedoara, iar din partea guvernului
ministrul de interne, Teohari Georgescu. Aici, dislocarea germanilor din sate a
fost din nou propusă ca solutie pentru asigurarea succesului lucrărilor de expropriere
şi împroprietărire. Prefectul judetului Timiş-Torontal, dr. Valer Novacu, aprecia
că cea mai importantă problemă ce îşi aştepta rezolvarea înjudetele Arad şi Timiş
Torontal era aceea a şvabilor, considerati în majoritate expropriaţi, deoarece
fuseseră membri ai Grupului Etnic German. Ei se opuneau însă reformei,
împiedicând exproprierea şi colonizarea. Pe lângă faptul că amenintau pe colonişti,
refuzau să semene şi să lucreze pământul. Ca urmare, prefectul sugera: ,.Sau să
impunem (o pedeapsă- n.n.- O.Ş.) disciplinară acestor şvabi ca să înceapă muncile
întrucât pământul lor nu a fost ocupat de un colonist, sau va !rebui să luăm măsuri
chiar de internare în lagăr, fiindcă ei fac sabotaj economic. In unele comune va fi
nevoie de evacuarea unor elemente". 21
În finalul conferintei a vorbit ministrul de interrne Teohari Georgescu. Din
expunerea lui, care exprima punctul de vedere al oficialitătii din Bucureşti, rezulta
că guvernul era decis să adopte măsuri drastice împotriva germanilor, însă
conjunctura economică dată era potrivnică introducerii lor. ,.Legea reformei agrare
- declara ministrul - permite ca, pe baza activitătii lor, ei să fie expropriabili. Insă
nu putem aplica legea în mod mecanic. Sunt sate compacte cu populatie şvăbească.
Este uşor să-i scoţi, dar pe cine punem în locul lor şi unde îi punem pe ei. Trebuie
să stabiliţi în fiecare comună cine trebuie să fie expropriat, unc!_e să meargă. Trebuie
să meargă în taberele de muncă, pe drumuri nu pot fi lăsaţi. In Bistriţa s-au întors
acei care la timpul lor s-au retras cu armatele germane. Sunt în lagăr, dar sunt
femei şi copii; femeile trebuiesc trimise la muncă, copiii în cămine. Trebuie un
plan. Dar până atunci pământul nu poate fi nelucrat. Trebuie să luăm măsuri
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drastice. Acolo unde pământul a rămas mai departe în proprietatea lor şi nu au
lucrat pământul trebuie să fie internaţi în lagăr nu pentru că sunt germani, dar
pentru că nu au lucrat pământul"Y
Problemele discutate la conferinţa administrativă de la Timişoara au fost
reluate de Conferinţa regională Banat a Partidului Comunist din România, din 1415 august 1945, la care concluziile asupra agriculturii au fost trase de acelaşi Teohari
Georgescu. In dezbaterile asupra sectorului agricpl s-a cerut ca pământul să fie
neapărat însămânţat, inclusiv cel al germanilor. In lipsa braţelor de muncă s-a
propus ca şvabii să primească încă pe anul în curs pământ în arendă, cu obligaţia
de a-l munci, sau să fie concentraţi în satele pur germane din satele cu populaţie
românească şi să li se dea în arendă pământul necesar întreţinerii, iar restul terenului
din jur să fie lucrat obligatoriu de ei. Pământul _flin satele mixte şi evacuate de
germani să fie date ţăranilor reîntorşi de pe front. 2.1 In concluziile asupra conferinţei,
Teohari Georgescu a început prin a-i răspunde secretarului partidului comunist
din plasa Recaş, judeţul Timiş - Torontal: Un tovarăş a spus: să-i băgăm în lagăr.
Dacă-i ridici, ce faci cu economia lor, cu gospodăria lor, cu pământul, pe cine
aduci acolo? Trebuie să aduci pe altcineva în loc şi nu se poate face într-o lună. Nu
mai putem repeta ceea ce s-a întâmplat: au venit coloniştii, care nu se pricepeau să
lucreze pământul, au distrus averile şi au plecat. Noi trebuie să avem în vedere
interesele economice ale ţării. Şi noi avem intenţia să scoatem pe germani din
economie, să nu mai avem pericol în acest domeniu din partea lor, dar trebuie să
le dăm posibilitatea să trăiască. Problema a fost discutată nu numai la conferinţa
administrativă de la Timişoara, ci şi în şedinţele guvernului. S-a dat directiva ca
nemţii să fie internaţi în lagăre. Se întorc elemente periculoase, hitleriste, foste
SS, cam 15000; pe ei îi internăm, după aceea ne vom ocupa de această problemă.
Până atunci, sarcina noastră este ca nici un petic de pământ să nu rămână nelucrat;
să nu se întâmple ce s-a întâmplat în primăvară. Germanii să lucreze pământul,
apoi vom vedea cum vom rezolva problema. ,,Nu putem să-i scoatem chiar în
timpul muncii. Bine că s-a ridicat această problemă, însă trebuie să lucraţi cu
plan, cu prefectul, cu primarii, să găsim soluţia". 2~
Dificultăţile cu care s-a confruntat economia rurală în vara anului 1945,
datorită aplicării reformei agrare, au temporizat traducerea în fapt a planului
guvernului de dislocare a saşilor şi şvabilor. Comisia centrală de reformă agrară a
luat în discuţie în repetate rânduri problema exproprierii din ţinuturile locuite de
germani, dar a amânat continuu adoptarea unei decizii, pe motiv că ea trebuia
soluţionată din punct de vedere social de guvern. A venit toamna şi nerezolvarea
ei a creat o altă problemă, a însămânţărilor. Organele de resort <lin judeţele cu
populaţie germană au avertizat departamentul agriculturii asupra consecinţelor ce
le puteau determina pentru producţia agricolă stările de lucruri din regiunile respective, unele insistând asupra aplicării planului hotărât la 13 iulie 1945. La 19
septembrie, directorul camerei agricole a judeţului Arad telegrafia ministrului
agriculturii şi domeniilor, arătând că în comunele cu populaţie germană exista
pericolul de a nu fi însămânţate toate terenurile expropriate de la şvabi. Germanii
refuzau să predea bunurile confiscate: pământuri, case etc., astfel că instanţele
reformei întâmpinau dificultăţi în privinţa împroprietăririi, neputând definitiva
lucrările. pe de altă parte, ei au declarat că nu vor însământa pământul dacă nu
primeau asigurări din partea autorităţilor că recolta le va aparţine. Dacă nu se
aprobă concentrarea populaţiei germane în 2-3 comune, conform proiectului
înaintat de Frontul Plugarilor din judeţ, - conchidea directorul camerei agricole având în vedere timpul înaintat, propunem a se da dispoziţii ca germanii să fie
liberi să-şi însămânţeze terenurile care n-au fost distribuite până acum celor
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îndreptătiti, asigurându-le recolta. 25

La 2 octombrie 1945, la Timişoara, a avut loc o conferintă a prefectilor din
Banat şi din judetul Arad, în prezenţa ministrului secretar de stat la agricultură şi
domenii, Romulus Zăroni, unde s-a decis dislocarea tăranilor şvabi în 2-3 comune
pentru a facilita împroprietărirea coloniştilor. 26 Imediat, comisiile de plasă.
împreună cu conducerea judeteană Arad a Frontului Plugarilor. au întocmit
planurile pentru punere în practică a noii hotărâri. La insistenţele preşedintelui
comisiei de plasă Aradul Nou, Ion Şebu, numit la 29 septembrie 1945, care era şi
liderul local al Frontului Plugarilor, prefectul, Gh. Voştinar, a convocat, la 12
octombrie, consiliul politic al judetului, în şedinta căruia s-a hotărât ca, începând
cu data de 18 octombrie, cele 11500 de persoane de origine germană rămase în
satele judetului să fie evacuate în comunele Cruceni şi Wiesenheid. apoi, în locul
şvabilor, să fie aduşi îndreptătitii la împroprietărire. Aceste localităti erau situate
departe de arterele de circulatie, dispuneau de 500 de case, 1500 camere, plus
dependinte, şi erau atunci ocupate de circa 100 de familii, cu un total de 4000 de
membri. S-a stabilit că cei evacuati îşi puteau lua îmbrăcăminte, cereale pentru
hrană, exceptie făcând grânele pentru sămânţă, vitele de muncă şi porcii mai mari
de 70 kg. Păsările de curte puteau fi luate spre a le asigura hrana celor strămutati.
S-a hotărât a se face apel la armată, pentru a da concursul la blocarea comunelor,
a forma şi însoti coloanele şi a dirija, în general, convoaiele. 27
Cum hotărârea nu avea o bază legală sau măcar un ordin al Ministerului de
Interne ori al Comisiei centrale de reformă agrară, prefectul a apreciat că măsura
îi depăş,ţ:a competenta de a o exercita cu concursul forţei publice, aşa cum ceruse
Şebu. 28 In chiar ziua şedintei consiliului politic, el a comunicat telegrafic Comisiei
centrale şi Ministerului Afacerilor Interne hotărârea luată, făcând precizarea că
operaţia cerea timp şi pentru dislocare şi pentru împroprietărirea coloniştilor şi că
ea stânjenea executarea însământărilor. Raportăm - arăta el - că, pe 2 octombrie
1945, la Timişoara s-a ţinut o conferinţă administrativă, prezidată de d-l ministru
Romulus Zăroni, unde s-au luat hotărâri pentru înfăptuirea pe teren a reformei
agrare. Aici s-a precizat că reforma agrară era aproape încheiată în judetul Arad,
mai putin în comunele cu populatie germană, unde exproprierea nu se făcuse.
Conducerile de plasă, împreună cu conducerea organizatiei locale a Frontului
Plugarilor intentionează să disloce populatia rurală germană şi să o aşeze în două
sau în trei comune din judet. ,,Această problemă va cere timp pentru a putea fi
realizată, astfel ca şi populaţia germană să fie aşezată în noile centre, dar mai ales
ca în locul său să fie plasat un colonist sau un îndreptătit la împroprietărire care să
asigure imediat gospodăria părăsită şi să lucreze pământul. Desigur că înţelegem
ratiunea legii pentru reforma agrară. Nu ne putem însă dezinteresa complet - în
calitatea noastră - de însămânţărilor de toamnă, actiune care este înaintată, fără să
sufere nici o amânare. Populaţia germană la noi este aşezată în două plăşi (în
mase compacte) care contează mult în economia judeţului. Dacă lucrarea terenurilor
nu va putea fi asigurată, planul de cultură nu va putea fi realizat". Se cerea
Ministerului de Interne să intervină la comisia centrală de reformă agrară ca, acolo
unde nu s-a făcut exproprierea în toamnă, terenurile să fie lucrate de foştii proprietari
nemţi, plătiti cu o arendă din recolta viitoare, iar exproprierea şi împroprietărirea
să se facă treptat. De altfel, - conchidea prefectul - măsura cerută de noi se încadra
în dispozitiile date de d-l ministru Teohari Georgescu cu ocazia conferintei din 14
august de la Timişoara. 29
Cinci zile mai târziu, la 17 octombrie, membrii consiliului politic judeţean,
reanalizând problema în întreaga ei complexitate, au revocat hotărârea din 12
octombrie, ,,considerând-o absurdă şi imposibil de executat". 10 Reprezentantul
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Partidului Social-democrat în consiliu, Nicolae Vlahu Precupaş, a arătat că, la
Romulus Zăroni dăduse instructiuni cum să se procedeze la dislocarea
germanilor, dar ar fi adăugat că <primul lot să fie considerat de experimentare şi
aici să fie trecuti cei de la SS>, iar la luarea hotărârii să se precizeze <dacă
operatiunea se încadrează în termeni juridici>. La rândul său, chiar reprezentantul
partidului comunist, Petru Prunder, a recunoscut că „operatiunea de dislocare a
nemtilor, hotărâtă în şedinta precedentă a consiliului politic judetean este imposibilă
să se facă. Ar însemna să lucrăm cu metode hitleriste. oamenii ar fi îngrămăditi
într-un mod intolerabil, făcându-se adevărate ghetouri. Cei care au fost în SS,
fiind P,!Jtini la număr, pot fi adunati în acest fel". 31
1n urma memoriilor primite din judetele cu populatie germană, guvernul a
dat dispozitie Ministerului Agriculturii şi Domeniilor şi Ministerului de Interne să
hotărască sistarea aplicării de fapt a reformei agrare împotriva saşilor şi şvabilor
expropriabili aflati în sate, pentru ca ei să-şi poată însământa terenurile, care riscau
să rămână necultivate. 32 La 13 octombrie 1945, Comisia centrală de reformă agrară
a cerut comisiilor de plasă, comitetelor judetene şi camerelor agricole din judetele
cu populatie germană să înceteze aplicarea lucrărilor de expropriere şi de
împroprietărire, precizând că instructiunile detaliate vor fi comunicate ulterior 33 .
Trei zile mai târziu, la 16 octombrie, Ministerul Afacerilor Interne a transmis
prefecturilor din 26 de judete, Inspectoratelor Generale Administrative de
Circumscriptie Braşov, Cluj, Sibiu, Timişoara şi Suceava şi Inspectoratului General al Jandarmeriei ordinul circular confindential nr. 35890/1945, care ordona
sistarea lucrărilor de reformă agrară pe proprietătile germanilor. Felul cum s-a
pus în aplicare Legea nr. 187 /1945 şi regulamentul ei în unele regiuni cu populatie
germană - arăta ordinul „a fost cu totul defectuos şi nu corespunde scopului urmărit
de Lege". Din această cauză, parte din terenurile arabile ale expropriabililor au
rămas nelucrate, iar acolo unde s-au făcut muncile agricole de primăvară recolta
nu este complet strânsă şi nu s-a efectuat în întregime programul însământărilor
de toamnă, deşi suntem la sfârşitul sezonului. Pentru a pune capăt acestei situatii
de natură a prejudicia economia natională, începând de la primirea acestui ordin,
se suspendă aplicarea pe teren a măsurilor ce decurg din înfăptuirea reformei
privitoare la bunurile ce apaqin persoanelor de prigine germană. Lucrările
pregătitoare şi de identificare se vor executa în continuare. Exproprierile făcute
până în prezent, total sau parţial, şi împroprităririle care s-au făcut deja rămân la
stadiul actual. cetătenii români de origine germană care detin încă bunuri agricole
supuse exproprierii vor fi lăsati mai departe în gospodăriile lor, cu obligatia de a
strânge recolta şi de a efectua însământările de toamnă până la reglementarea
definitivă a situatiei acestor terenuri. Nici un fel de deposedare nu se va face până
la noi dispozitii. Cei ce au lucrat terenul vor beneficia de recoltă. -1~
Două zile mai târziu, Directia Proprietătii şi Bunurilor Statului din Ministerul
Agriculturii şi Domeniilor şi Comisia centrală de reformă agrară transmiteau
camerelor agricole şi comisiilor judetene din Ardeal şi Bucovina ordinul circular
nt. 993, din 18 octombrie, care făcea câteva precizări suplimentare, comparativ
cu Instructiunile Ministerului de Interne. Comisia centrală de reformă agrară, tinând
seama că sezonul însământărilor este cât se poate de scurt, a hotărât să dea prioritate
lucrărilor de însământări chiar fată de reforma agrară. Pentru aceasta, urmează ca
aplicarea reformei să se facă astfel ca să se uşureze posibilitatea de însământare şi
mai ales să dea siguranta celor ce însământează că vor recolta. Ca o primă
consecintă, din acest moment, este oprită orice fel de colonizare, iar în regiunile
cu germani, pentru ca terenul să nu rămână neînsământat, s-a hotărât ca aceştia să
fie clasificati în două categorii: 1) cetăteni români de nationalitate germană care
Timişoara,
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au părăsit taraşi nu s-au mai înapoiat înainte de 9 mai 1945; 2) cetăţeni români de
nationalitate germană care au rămas în tară. Pentru primii, bunurile lor sunt intrate
în patrimoniul statului, prin chiar faptul că au fost părăsite şi, deci, vor fi însămânţate
de stat în regie proprie ori în arendă sau în dijmă, fie de cei ce au fost colonizati
sau împroprietăriti pe ele. Pentru cei din categoria a doua se va păstra situatia de
fapt existentă astăzi, adică acolo unde au fost introduşi colonişti vor rămâne aceştia,
urmând regimul de mai sus. Unde sunt cetăteni români de naţionalitate germană
care n-au părăsit bunurile, aceştia le vor folosi pentru anul în curs executând
însămânţări, astfel ca nici o suprafată să nu rămână necultivată. Pentru aceştia se
vor încheia contracte de arendare în dijmă, bineînteles pentru cei ce s-au dat hotărâri
de expropriere, urmând ca pentru ceilalti să se întocmească pe măsură ce
exproprierea se pronunţă. Acestora li se va arăta că au garanţia statului că vor
recolta ceea ce au însămânţat, iar în cazul când nu însământează vor fi sanqionaţi
conform legii sabotajului. Dijma rămâne la aprecierea Dvs., îqsă pentru cei de la
punctul 2 este jumătate pentru ei şi jumătate pentru stat. In satele unde cei
îndreptătiti la împroprietărire sunt în situatia de a nu avea locuinte şi nici unde
adăposti vitele primite prin legea agrară, în mod excepţional, aceştia vor fi cazaţi,
prin restrângerea cetăţenilor români de nationalitate germană, în casele germanilor.
1n privinta exproprieri, atât pentru cei de la pct. I, cât şi pentru cei de la pct. 2,
comitetele locale şi comisiile de plasă vor executa doar partea juridică, adică vor
continua lucrările numai cu identificarea proprietăţii şi proprietarului, vor stabili
textul de lege care se aplică fiecăruia şi vor pronunţa hotărâri de expropriere în
conformitate cu legea, cu regulamentul şi cu instrucţiunile, urmând ca traducerea
în fapt a acestor hotărâri să se facă după ridicarea recoltelor şi conform
instrucţiunilor ce se vor da de acest departament. Instrucţiunile trebuiau aplicate
urgent, pentru a se asigura executarea însământărilor. 35
Pretutindeni în satele cu populaţie germană, în scurta perioadă de stagnare
a lucrărilor de reformă agrară, mulţi dintre proprietarii deposedaţi au încercat să
reintre în stăpânirea pământurilor ce le fuseseră confiscate. La 27 aprilie 1945,
comisia de plasă Aradul Nou aprobase categoriile de îndreptătiti la împroprietărire,
pe baza cărora ţăranii au fost puşi în posesia provizorie a pământului preluat de la
şvabi. Odată cu sistarea operaţiilor reformei, aceeaşi comisie a adus la cunoştinţa
primăriilor ordinele celor două ministere din 16 şi 18 octombrie 1945, precizând
totodată că niciun german nu putea fi deposedat de pământ şi că oricine ar fi
cutezat să intre pe proprietătile lor după acea dată urma să fie aspru pedepsit.
Şvabii au dat o altă interpretare ordinului, alungându-i de pe loturi pe cei
împroprietăriti în mod provizoriu şi intentându-le procese pentru tulburare de
posesie. 36 Secretarul comisiei centrale de reformă agrară, Stelian Nitulescu,
expunând în şedinta din 8 ianuarie 1946 stadiul exproprierii şi împroprietăririi.
evidentia că prefecturile din multe judeţe îi semnalaseră că tăranii care primiseră
loturi din pământul confiscat de la germani erau amenintati şi intimidati de către
foştii proprietari. Atitudinea nemţilor determina pe Nitulescu să o folosească drept
argument în favoarea proprunerii de evacuare a acestora din satele în care locuiau.
rezolvarea problemei în litera şi în spiritul legii de reformă agrară - arăta el „comportă coordonare de măsuri pe plan social ce trebuiau luate de guvern faţă
de dislocarea prin expropriere totală a unor comune întregi totalizând circa 400000
oameni". 37 Ca urmare, Comisia centrală a intervenit la guvern, cerându-i să dispună
măsuri pentru a evacua din comune întregi sau chiar din zone pe cetătenii germani
ce urmau a fi expropriati, spre a se putea aplica legea agrară în spiritului şi în litera
ei, căci fără această evacuare putinţa înfăptuirii reformei agrare era apreciată ca
lipsită de şanse. 38
298
https://biblioteca-digitala.ro

La rândul lor, majoritatea organelor administrative şi agricole judeţene şi
de plăşi au considerat ordinele celor două ministere drept acte de tolerantă faţă de
germani, motiv pentru care unele dintre ele le-au şi nesocotit. Acestea din urmă
nu numai că au continuat operaţiile de expropriere, dar au _şi incitat pe ţărani în
acţiunile de ocupare a bunurilor ce aparţineau germanilor. In judeţul Arad lupta
dintre conducătorii administraţiilor de plasă, dirijaţi de reprezentantul Frontului
Plugarilor din plasa Aradul Nou, Ion Sebu şi prefectul judeţului, care a înţeles în
mod realist problemele dominante ale agriculturii locale în raport cu lucrările de
reformă agrară, a putut fi curmată numai în urma intervenţiei departamentului de
resort. Instigaţi de preşedintele comisiei de plasă din Aradul Nou, la 12 februarie
1946, cei 13 preşedinţi ai instantelor de plasă acuzau, într-un memoriu trimis
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, că cele mai mari obstacole în calea refom1ei
agrare le puneau organele administrative şi executive, care nu luaseră nici o măsură
împotriva celor ce se opuneau exproprierii. pe de altă parte, - arătau ei - unele
partide politice făceau propagandă contra exproprierii, chemând pe nemţi să adere
la orgl!nizatiile lor şi promiţându-le că, dacă vor veni la putere, vor modifica
legea. In felul acesta, - conchideau preşedinţii comisi.ilor de plasă - germanii prind
curaj şi se opun. De aceea, preşedinţii comisiilor de plasă - dăduseră cuvânt de
ordine să se treacă imediat la aplicarea reformei agrare şi să se „demaşte toţi
sabotorii vânduţi hitleriştilor". S-a hotărât - comunicau ei - ca aplicarea practică a
reformei să înceapă la 13 februarie 1946 . .w
Moţiunea preşedinţilor comisiilor de plasă şi a Ministerului de Interne a
fost transmisă prefecturii la 18 februarie. S-a trecut apoi la punerea în posesie a
îndreptăţiţilor veniţi din alte comune sau plăşi, care au fost introduşi în comuna
Zădârlac, plasa Aradul Nou, în casele şvabilor, prin restrângerea în câte o cameră
a familiilor celor expropriaţi. Ulterior s-a anunţat punerea în posesie a îndreptăţiţilor
de la Aradul .!'lou. Pentru înfăptuirea operaţiei s-a cerut concursul organelor administrative. In ambele comune, lucrările au dat loc la abuzuri şi nedreptăţi. Pe de
altă parte, şvabii s-au opus exproprierii, invocând validitatea ordinelor ministeriale.
Ca urmare, organele administrative şi jandarmereşti au cerut lămuriri de la comisia
judeţeană. Aceasta, dezbătând problema în şedinţa din 21 februarie 1946, a răspuns
că ordinele nr. 35890/1945 al Ministerului de Interne şi nr. 993/1945 al Ministerului
Agriculturii şi Domeniilor erau în vigoare şi că trebuiau respectate, comunicând
că hotărâse, totodată, să intervină telegrafic la cele două ministere, ceea ce a şi
făcut în ziua următoare. La 22 februarie ea a comunicat telegrafic Ministerului
de Interne că instanta de plasă Aradul Nou păşise la punerea în posesie în casele şi
pe bunurile germane a împroprietăriţilor veniţi din alte comune, solicitând săi se
precizeze dacă ordinul nr. 35890/1945 mai era în vigoare şi ce măsuri să adopte
faţă de această acţiune. Cinci zile mai târiziu, la 27 februarie, comisia judeţeană
de îndrumare a reformei agrare Arad a înaintat comisiei centrale moţiunea
preşedinţilor comitetelor de plasă ce fusese trimisă prefecturii la 18 februarie. 42
La 4 martie 1946, cu ocazia vizitei întreprinsă la Arad, Comisia
interministerială venită de la Bucureşti a hotărât şi a cerut preşedinţilor comisiilor
de plasă să sisteze temporar orice ridicare de bunuri de la germani şi orice
colonizare, până la primirea de noi ordine. 4 .1 Dar preşedintele comisiei de plasă
Aradul Nou, Ion Şebu, contrar dispoziţiei Comisiei interministeriale, a adunat, la
7 martie, comitetul de reformă agrară din comuna Livada, care, împreună cu 20
de colonişti s-au deplasat în localitate pentru a ridica de la germani caii. Cum
operaţia era ilegală, Ioan Schillai s-a opus, dar un oarecare Ioan Nadiu l-a lovit cu
o secure. Şvabii i-au sărit în ajutor şi o încăierare cu românii s-a produs. Ioan
Schillai şi sora lui au fost grav bătuţi, ca şi trei dintre români, doi dintre aceştia din
40
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urmă fiind internaţi în spital. După terminarea cercetărilor, germanii dovediţi că
44
paiţicipat la încăierare au fost înaintaţi sub stare de arest Curţii Marţiale.
In aceeaşi lună, preşedintele Frontului Plugarilor şi al comisiei de plasă
pentru reforma agrară Aradul Nou, Ion Şebu, a trimis Ministerului Agriculturii şi
Domeniilor un nou memoriu, prin care acuza autorităţile administraţiei judeţene

au

4

de lipsă de concurs, iar pe germani de opoziţie faţă de reforma agrară. ' La 19
martie 1946, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor a transmis Comisiei judeţene
Arad ordinul nr. 138388, prin care o înştiinţa că, întrucât comitetele comunale şi
comisiile de plasă executaseră lucrările de expropriere şi de împroprietărire, dar
că la cea judeţeană efe erau rămase în urmă, se luase măsura ca în judeţ instanţele
comunale şi de plasă să urmeze cu aplicarea legii agrare pe teren, punând în posesia
bunurilor expropriate ale şvabilor pe plugarii îndreptăţiţi, în conformitate cu legea
din 23 martie 1945. Instrucţiunile Comisiei centrale din 28 februarie 1946 privitoare
la modul de execuţie a exproprierii bunurilor ce aparţineau saşilor şi şvabilor se
modificau în sensul mai sus arătat, urmând a se aplica numai în privinţa formelor
legale de expropriere şi împroprietărire. Sătenii care ar fi fost puşi în posesie pe
bunurile agricole confiscate primeau din partea comitetelor comunale dovezi în
acest sens, până la emiterea şi repartizarea titlului definitiv de proprietate. 46
Dar, instanţele reformei, la incitaţiile lui Şebu, au continuat execuţia
lucrărilor, nesocotind ordinul ministerial şi comiţând totodată numeroase abuzuri.
Urmarea lor au fost reclamaţiile celor deposedaţi şi anchetele întreprinse în aprilie
1946 de comisia judeţeană Arad şi de Comisia interministerială de pe lângă
Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Comisia interministerială recunoştea că, după
reluarea operaţiilor de expropriere în judeţ, în februarie 1946, executarea lor a
întâmpinat greutăţi „datorită lipsei de pregătire a membrilor ce compun comitetele
însărcinate cu această operaţiune şi dorinţei de acaparare a bunurilor ce cad în
prevederile legii de expropriere. Membrii acestor comitete au comis diferite
abuzuri, care au avut ca urmare crearea unei atmosfere de neîncredere, atât în
rândurile locuitorilor ce posedau bunuri expropriabile, cât şi a acelor ce urmau să
fie împroprietăriţi". 47 Din această cauză, s-au ivit incidente între membrii
comitetelor şi colonişti, pe de o parte, şi germanii ce urmau să fie expropriaţi, pe
de altă parte, atunci când au căutat să ocupe cu forţa gospodăriile acestora. Astfel,
în comuna Zădârlac, locuită în cea mai mare proporţie de germani, cu ocazia
plasării coloniştilor în casele lor, numai în intervalul de timp cuprins între 19 şi 22
februarie 1946, s-au înregistrat opt cazuri de lovire, unul de furt şi 41 de violări de
domicilii prin forţarea încuietorilor: 48 La rândul ei, comisia judeţeană a constatat
că instanţele locale înţeleseseră prin „expropriere totală" confiscarea furajelor, a
cerealelor, a bunurilor casnice şi corporale. La Sfânta Ana comitetul a înţeles să ia
vaca de lapte şi porcul necesar hranei familiei, chiar ultima sapă şi lopată, timp în
care împroprietăriţii ce primiseră animale nu aveau cu ce să le întreţină,
înstrăinându-le. 49 De aici apăruse şi rezistenţa fermă a germanilor, care a făcut
aici inoperantă exproprierea. La 18 octombrie 1947, comisia de plasă Sfânta Ana
raporta prefectului că în localitate, până la acea dată, comitetul comunal nu putuse
ridica inventarul confiscat de la germani, căci, ori de câte ori încercase, se
produseseră conflicte sângeroase între şvabi şi împroprietăriţi. Cum comitetul local nu mai avea curajul să acţioneze, comisia de plasă solicita cel puţin trei plutoane
de janqarmi în ajutorul ei. 50
In mai 1946, Parchetul Zărand - Brad, judeţul Arad a anchetat mai mulţi
locuitori din comuna Valea Mare care tulburaseră posesia unui oarecare Gh.
Neustadt, prin mijloace abuzive, desfiintând semnele de hotar şi ocupându-i
pământul ce îi fusese expropriat de comitetul local, deşi hotărârea nu era definitivă. 51
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În aceeaşi lună, în comuna reşedinţă de plasă Aradul Nou au avut loc asemenea
agitatii încât autoritătile au fost determinate să sisteze, la 18 mai, confiscarea oricărui
inventar viu şi mort de la germani. Această operaţie a fost oprită în întreaga plasă,
până la noi dispoziţii, prin intermediul posturilor de jandarmi. După ce, la 18 mai,
Legiunea de jandarmi a comunicat Ministerului Agriculturii şi Domeniilor hotărârea
adoptată de administratiajudeteană, a doua zi ea a ordonat posturilor comunale să
intervină pentru a opri confiscarea inventarului agricol viu şi mort. 5~
Ca urmare a numeroaselor plângeri înregistrate la Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor, Directia Proprietătii şi Bunurilor Statului a sesizat Ministerul de Interne, care la 14 mai 1946, a dispus efectuarea unei anchete. Din partea Ministerului
Afacerilor Interne a fost delegat inspectorul general administrativ din Timişoara,
M. Novac, iar din partea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor consilierul ing.
agronom D.M. Teodoru. La 13 - 14 iunie 1946 ei au verificat pe teren acuzatiile
din reclamatia preşedintelui comisiei de plasă Aradul Nou, Ion Şebu. Acesta
învinuia administratia judetului că nu i-a dat nici un concurs cu prilejul
împroprietăririi şi cazării îndreptătitilor în comunele germane, din contra, pin
dipozitiile emise, a căutat a zădărnici punerea în stăpânire pe pământuri a românilor
aduşi din alte sate. Administraţia judeţeană, de plasă şi cea din câteva comune cu
populatie germană a stânjenit aducerea la îndeplinire a hotărârilor comisiilor agrare
în privinta preluării terenurilor şi a celorlalte bunuri de la şvabi şi predarea lor în
posesia îndreptătitilor5 ·'.
Comisia de anchetă a urmărit evolutia aplicării reformei agrare de la 14
septembrie 1945 până la 14 iunie 1946, când a fost încheiat procesul - verbal. Ea
a constatat că la exproprierea bunurilor germanilor şi la dislocarea populatiei
şvăbeşti, precum şi la introducerea îndreptătitilor români în gospodăriile germane
trebuia să se tină seama de împrejurările cu totul grele prin care trecea judetul
Arad şi de dificultătile provenite din faptul că regimul proprietătilor lor, conform
Conventiei de armistitiu din 12 septembrie 1944, nu fusese şi nu era clar. De aici
rezultaseră şi dispoziţiile Ministerelor de Interne şi Agriculturii şi Domeniilor care, în fond, erau neprecise - de suspendare a lucrărilor de împroprietărire pe
aceste bunuri. Administraţia judeţeană, în frunte cu prefectul, nu se amestecase în
lucrările de reformă agrară, întrucât ministerul de resort dăduse asemenea indicaţii.
Reforma agrară se realiza de organe anume instituite, pe propria lor răspundere şi
sub îndrumarea altor organe stabilite prin lege şi create de guvern. Afirmaţia lui
Şebu, potrivit căreia administraţia judeţeană şi de plasă nu i-ar fi dat concurs,
zădărnicind chiar aplicarea reformei, - arătau inspectorii - este neîntemeiată. Lipsa
de concurs nu poate fi interpretată ca un act de rea voinţă faţă de reformă, iar ea a
fost determinată de dificultăţile inerente stărilor excepţionale de atunci. În plus,
nu se poate spune că prin aceasta s-ar fi favorizat elementele germane. ,-1 de altfel,
Şebu se făcuse vinovat de nereguli, cu prilejul aplicării reformei agrare în comuna
Zădârlac, înstrăinând un bun ce aparţinea unui şvab înrolat în SS, care intra în
prevederile art. 8 din conventia de armistiţiu. Notarul din Zădârlac l-a dat în
judecată, însă fapta lui a fost clasată, pe temeiul decretului - lege de amnistie. ca
urmare, el a fost nevoit să demisioneze din comisia de plasă. 55
Cum abuzurile şi ilegalităţile au continuat, la 3 august 1946 Ministerul
Agriculturii şi Domeniilor a cerut camerei agricole să îi comunice problemele ce
le ridica aplicarea reformei agrare. La 9 august, aceasta a expediat răspunsul,
arătând că lucrările au mers de la început extraordinar de greu, mai ales în privinţa
exproprierii bunurilor ce aparţineau şvabilor înscrişi în grupul Etnic German, unde,
până atunci fuseseră expropriate peste 13000 de gospodării. Pe de altă parte, din
cauză că organele comunale de reformă agrară n-au fost în cunoştiinţă asupra
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detaliilor de aplicare'.! legii au întocmit greşit lucrările, care, între timp, au trebuit
continuu refăcute. 1n plus, schimbarea deasă a comitetelor comunale şi
nenumăratele contestatii - aproape fiecare expropriat din grupul Etnic german
introdusese contestatie - au întârziat şi mai mult definitivarea exproprierii. Până la
acea dată fuseseră expropriate 19501 gospodării, având o suprafată totală de 62683
ha. Lucrările nu erau definitive, înţrucât din circa 3000 de contestatii, abia se
judecaseră la comisiajudeteană 700. 1n majoritatea cazurilor, odată cu exproprierea
au fost puşi în posesie, fără forme legale, şi o parte din îndreptătitii la
împroprietărire. ,,Problema greu de rezolvat a fost însă imposibilitatea deplaslirii
popula/iei germane expropriate (subl. autorului), care a rămas în gospodăriile lor
şi unde a trebuit să se cazeze parte din împroprietăriti, operatiune împreunată cu
mari nţajunsuri". 56
1n luna următoare, la 16 septembrie 1946, Inspectoratul General de Control
din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor a delegat pe consilierul I. Max Popovici
să verifice modul în care se făcuse exproprierea în plasa Aradul Nou. Max Popov ici
şi-a extins ancheta asupra stadiului aplicării reformei din întregul judet, expunând
incidentele mai importante din ulimele luni. Potrivit cercetărilor efectuate, numărul
proprietătilor expropriate până la data de 16 septembrie 1946, era de 19275, iar
suprafata confiscată de 102363, l 069 iugăre (591 l ~a). majoritatea celor deposedati,
circa 13000, au contestat hotărârile instantelor. In realitate, numărul lor era mai
mic, întrucât unii introduseseră mai multe contestatii pentru acelaşi teren. Comisia
judeteană îşi dăduse avizul numai pentru 1360 din ele, iar operaţia de verificare
mergea foarte greu, deorece în dosare nu se aflau toate actele. 57
După înlăturarea lui Şebu din functie, abuzurile şi ilegalitătile în materie de
expropriere şi de împroprietărire nu au dispărut, dar ele s-au redus numericeşte,
iar conflictele nu au mai înregistrat gravitatea de până atunci, dovada fiind oferită
şi de faptul că la cercetarea lor nu au mai participat decât functionari ai institutilor
administratiei locale. La 30 aprilie 1947, Inspectoratul general al Jandarmeriei a
cerut inspectoratelor regionale, prin ordinul nr. 32263, să-i comunice ilegalitătile
de pe raza lor de activitate izvorâte din aplicarea legii din 23 martie 1945. Legiunea
Arad a prezentat un mare număr, dar nu pe toate, din cele produse de la promulgarea
legii până la data întocmirii raportului, din care noi am selectat câteva. Preşedintele
comitetului de reformă agrară din comuna Şimand, Petru Cristea, încasase câte
500 de lei pe iugăr de la fiecare împroprietărit, ridicase uneltele agricole, din care
o parte le dăduse coloniştilor, iar altele le dusese la el acasă, confiscase doi armăsari
de la ferma Kinting şi împărţise porumbul destinat servitorilor, demolase conacul
Muller, însuşindu-şi materialele, distribuise ilegal locuitorilor 200 de cărute cu
lemne şi favorizase rudele la împroprietărire. Prin Florea Felnecan, acelaşi comitet
restituise şvabilor o parte din inventarul viu şi mort confiscat de la ei, în schimbul
unor avantaje. Astfel, lui Fekelman Iosif, din Sânmartin, i s-au restituit caii şi
uneltele agricole, după ce a primit un porc de 50 kg, lui Kiigler Martin i s-au cerut
70000 de lei pentru a i se retroceda pământul. Comitetul de reformă agrară din
Macea a ridicat de la germani întregul inventar agricol, deşi aceştia nu aveau nici
un membru din familie plecat în Germania, timp în care comitetul din Sânmartin
nu a confiscat nimic de la primarul acelei comune, Wugler Iosif, care avea trei fii
în armata hitleristă. Fostul preşedinte al comitetului de reformă agrară din comuna
Şicuia, Gheorghe Călugăru, şi-a însuşit în mod ilegal 30 de oi şi doi boi de la
ferma lui Şoimoş Tiberiu. comitetul din comuna Sintea Mare ridicase şi continua
să ridice cu forţa vitele de la populatia de origine germană, atât pe cele trecute în
inventar, cât şi pe cele necuprinse în el, pe care le-a distribuit unor persoane ce
dezertaseră de pe frontul antihitlerist. Foarte multi membri ai comitetelor comunale
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de reformă agrară din judet au vândut inventarul ce-l ridicaseră de la şvabi, iar cu
sumele încasate au intrat în afaceri, deschizând o serie de întreprinderi industriale
sau participând cu capital la altele. 58
Legiunea nu mentionează maniera arbitrară în care au fost confiscate
pământurile cetătenilor americani de origine germană, prin eludarea prevederilor
art. 13 din Conventia de armistiţiu. Acesta permitea cetătenilor statelor din coaliţia
Naţiunilor Unite să-şi restabilească toate drepturile şi interesele de pe teritoriul
României, aşa cum erau ele înainte de război, Consiliul de Ministri emitând chiar
un Jurnal special pentru garantarea lor. 59 Dar, în judet au fost confiscate 543, 159
iugăre de la 121 de supuşi americani de origine germană. Dintre aceştia, 119
plecaseră din România înainte de 23 august 1944, cu începere din 1909, confiscarea
bunurilor lor fiind făcută pe baza acuzatiei de colaboraţionism. 60
Pe de altă parte, pretutindeni, unii dintre germani, pentru a se sustrage de la
pedepsele aplicate persoanelor de această etnie, au încercat să-şi renege atât trecutul,
cât şi originea şi să dovedească prin acte că erau de altă naţionalitate. Subsecretarul
de stat al politiei, generalul Virgil Stănescu, remarca în acest sens, la 29 noiembrie
1944, că apărea foarte bizară viteza cu care nemtii se transformau zilnic în oameni
de origine cehă, polonă, iugoslavă şi mai ales în evrei, pentru a se bucura de
regimul ce li se aplica acestora. 01 Trebuie făcută precizarea că aproape toţi au
eşuat în încercările lor. La 2 iulie 1945, comandantul Inspectoratului de jandarmi
Oradea, colonelul I. Braia, verificând situaţia notarului Peter Francisc şi a
functionarului C.A.M. Garthner George, din comuna Şagul, judeţul Arad şi a
Anei Gortner, din comuna Cruceni, acelaşi judeţ, care probau cu acte că aveau
origine franceză, a constatat că erau de fapt germani. 62 Comitetul local din Peregui
Mare a dispus exproprierea lui Podany Ventzel, pentru colaboraţionism. Comisia
de plasă Pecica a confirmat hotărârea, însă instanta judeţeană l-a scutit de
expropriere, stabilind că era cetăţean român de origine cehă. La revizuirea dosarelor
de către inspectorul general din Timişoara, I. Martin, s-a descoperit că Podany
avea trei copii în SS, pentru care motiv i s-a confiscat întreaga avere. 03 Alţi şvabi
au încercat, ca şi legionarii români, să evite persecuţiile de care sufereau locuitorii
de origine germană prin înscrierea în formaţiunile politice de stânga, dar nici această
reorientare ne le-a fost folositoare. 64
De pe urma ilegalitătilor instantelor locale nu au fost păgubiti numai şvabii,
ci şi proprietari de alte naţionalităţi, inclusiv o parte dintre românii ce cădeau sau
nu sub incidenta legii din -23 martie 1945, chiar şi statuL Aşa, de pildă, în martie
1946, ţăranii au ocupat pădurea statului Hadrigeşti, deşi pământurile acestei
instituţii erau exceptate de la expropriere, iar terenurile silvice nu puteau fi
distribuite la împroprietărire. 65 Rapoartele institutiilor de resort prezentate de noi
atestă şi alte ilegalităti similare.
La 13 aprilie 1948, când Ministerul Agriculturii a comunicat încheierea
lucrărilor de reformă agrară, în judetul Arad fuseseră confiscate 45182 ha de la
15654 proprietari,66 suprafata medie expropriată pe exploatare fiind de 2,89 ha,
aproape toti cei deposedati fiind de origine germană, aşa cum se poate constata
din izvoarele documentare. 67 Şvabilor, ca şi saşilor din Transilvania şi germanilor
ce locuiau în celelalte provincii le-au fost confiscate şi gospodăriile. Problema
exproprierii locuintelor a generat, din chiar momentul aparitiei Regulamentului
de aplicare a legii de reformă agrară, nenumărate controverse. Guvernul Petru
Groza a încurajat în permanentă măsura confiscării tuturor bunurilor deţinute de
germani, de unde au rezultat şi proiectele de deportare a lor, dar o dispoziţie clară
în acest sens nu a fost emisă. Fagtul explică şi de ce nu toti germanii deposedati de
pământ au pierdut şi locuintele. In general, le-au fost confiscate gospodăriile celor
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ce se încadrau în dispoziţiile literelor d (absenteiştii) şif (cei înrolaţi ca voluntari
în armata germană pentru a lupta împotriva Naţiunilor Unite) din art. 3 al legii din
23 martie 1945, însă au fost suficiente cazuri qe membri ai Grupului Etnic German rămaşi în ţară care au pierdut şi casele. 68 In august 1946, în cele li comune
ale plăşii Sfânta Ana fuseseră expropr(ate proprietăţile rurale de la 3270 familii,
dar numai 1318 gospodării şi locuinţe. In comuna Sântana numărul proprietăţilor
funciare confiscate a fost de 1201, iar al locuinţelor 779, în Comlăuş de 693 şi,
respectiv 478, în Olari de 690 proprietăţi funciare şi doar 3 case, în comuna
Zimandcuz 30 de proprietăţi funciare şi nici o locuinţă. 69
Din cele 45182 ha expropriate, o suprafaţă de 38826 ha, sau 85,93%, s-a
distribuit în proprietatea individuală a 20000 de ţărani. 70 Nu cunoaştem situaţia
numerică a localnicilor şi a coloniştilor împroprietăriţi, dar, dacă avem în vedere
structura proprietăţii funciare rurale de până la reformă, putem deduce că cei din
urmă au reprezentat majoritatea. Deposedarea micilor proprietari funciari rurali
şvabi de pământurile şi de gospodăriile avute în stăpânire şi atribuirea lor într-o
mare proporţie populaţiei colonizate a pauperizat un grup de locuitori, fără a aduce
măcar prosperitatea celuilalt. Arătam în prima parte a articolului, fără a oferi
exemple, că mulţi din cei veniţi pentru a se coloniza erau reprezentaţi prin elemente
declas<!te, care urmăreau să realizeze averi mari de pe urma legii din 23 martie
1945. In general, aceştia au fost înlăturaţi de la beneficiul împroprietăririi, cu
prilejul revizuirii lucrărilor de reformă agrară, iar cei mai turbulenţi au fost sc<~i
cu forţa organelor de ordine publică din localităţile în care se stabiliseră. 1n
septembrie 1947, comisia judeţeană de îndrumare a reformei agrare a cercetat
activitatea preşedintelui comitetului comunal Şagul, Petre Bălaj, venit din comuna
Prăjeşti, judeţul Arad. S-a descoperit-că el suferise o condamnare privată de
libertate, pentru delapidare de bani publici, în calitatea de funcţionar ce o avusese.
La repartizarea inventarului viu şi mort a procedat preferenţial, favorizând pe cei
de la care a obţinut beneficii materiale, în special prin muncă de clacă. Şeful
postului de jandarrpi l-a prins transportând o maşină expropriată, demontată, pe
care o înstrăinase. In plus s-a dovedit că numeroase obiecte din inventarul ridicat
dispăruseră. Pentru a putea beneficia de colonizare, Bălaj a tăinuit antecedentele
penale şi a falsificat actul de naştere, de unde rezulta că nu împlinise 50 de ani,
când în realitate avea 56, motive pentru care a fost exclus din comitetul local şi
radiat de pe tabelul de împroprietăriţi. 71
Familiile hotărâte să se stabilească în satele în care s-au colonizat au
întâmpinat de la început nu puţine obstacole. În afară de faptul că s-au lovit în
permanenţă de ostilitatea foştilor proprietari germani, ei nu au primit nici un sprijin
din partea statului, ci dimpotrivă. Casele germanilor le-au fost acordate nu în
proprietate, ci cu chirie. Impunerea planului de cultură, a actelor obligatorii de
cereale, a ratelor de împroprietărire şi a impozitului pe pământ prin plata lor în
natură, care intrau în vigoare din chiar anul colonizării, aq descurajat pe mulţi din
cei ce speraseră să-şi amelioreze aici starea economică. Intr-un raport al Secţiei
economice a comitetului regional P.C.R. Banat pe luna noiembrie 1945, după ce
erau prezentate o serie de cauze care stânjeniseră puternic campania de însămânţări
de toamnă din judeţele Arad, Caraş Severin şi Timiş - Torontal, autorul lui
conchidea: ,,Afară de aceasta, producătorii s-au abţinut de la lucrări, spunându-şi:
de ce sJ mai lucrez, dacă se colectează totul forţat". 72
In iulie 1947, cei 72 de colonişti din comuna Sfânta Ana, veniţi din judeţul
Arad şi din alte părţi ale ţării, au cerut ministrului de justiţie, Lucreţiu Pătrăşcanu,
printr-un memoriu colectiv, să fie scutiţi de a preda cota obligatorie de cereale şi
impozitele în natură şi să li se amâne cel puţin un an plata ratei de împroprietărire.
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Au fost sfătuiti să apeleze la Ministerul de Finante, ceea ce au şi făcut. Cum nu li
s-a aprobat cererea, la 7 septembrie au intervenit din nou în acelaşi sens, tot fără
succes, la Inspectoratul Agriculturii din Timişoara. Majoritatea coloniştilor erau
lipsiti de inventar, în special de vite de traqiune. Centrul de maşini le cerea 1015
lei pentru aratul unui iugăr, ceea ce echivala cu pretul a aproape 200 kg de grâu,
iar aratul, împreună cu semănatul se ridica la 2000 lei pe iugăr, adică la circa 400
kg de grâu. 7.1 Tot în vara lui 1947, ministruljustitiei,.Lucretiu Pătrăşcanu, a promis
Inspectoratului Regional Agricol Timişoara că va interveni la forurile în drept
pentru a admite diminuarea ratei de împroprietărire a locuitorilor din comuna
Draut. Cum doleanta nu a fost satisfăcută, la 27 august 1947, ocolul agricol Tâmova
raporta camerei agricole că primăria îi adusese la cunoştintă că, din cauza ratelor
de împroprietărire şi a impozitului agricol în natură, sătenii au renuntat la terenul
atribuit prin reforma agrară din 1945, neputând achita obligatiile cerute de stat
din recolta realizată de pe un pământ de slabă calitate. 7~ Aceste cauze şi altele au
diminuat în timp interesul coloniştilor fată de loturile primite, determinând un
proces în creştere de renuntare în scris la pământ ori pur şi simplu de abandonare
a lui.
Principala consecintă a reformei agrare din 1945 a fost dezorganizarea a
numeroase exploatări agricole adaptate culturii moderne a solului şi de căderea
bruscă a economiei agrare ajudetului. S-ar comite o eroare dacă s-ar căuta cauzele
declinului agriculturii în exclusivitate în expropriere şi în împroprietărire, întrucât
originile lui se plasau în timp în a doua jumătate a anului 1944, când în regiune sau purtat, lupte iar populatia a fost jefuită, întâi de armatele care s-au retras, apoi
de cele aflate în ofensivă. Masivele dislocări de persoane de origine germană,
prin deportări în Uniunea Sovietică, internări în lagăre, confiscarea de către unitătile
armatei roşii a animalelor de povară şi a altor mijloace de traqiune au produs
dereglări profunde în cursul muncilor agricole. Apoi, după aparitia Regulamentului
de aplicare a legii pentru reforma agrară, multi dintre şvabi au refuzat să mai
lucreze pământurile. Toate acestea explică de ce la sfârşitul lunii iulie 1945 în
judet rămăseseră neînsământate 127000 ha. 7'
O parte din problemele cu care s-au confruntat agricultorii din judet în
primăvara şi în vara lui 1945 le găsim expuse într-o formă sintetică de un proprietar
din comuna Aradul Nou, Iosif Hess, într-un memoriu înaintat Comisiei centrale
de reformă agrară, în august 1945. În judet, bratele de muncă se împutinaseră
simtitor, iar animalele de tractiune, din cauza ridicării lor de către unitătile militare
în trecere şi de comisiile de cumpărare de cai, care lucrau încă, scăzuseră tot mai
mult. Azi avem braţe de muncă formate din copii şi bătrâni, iar ca animale cai
reformati. Cu acestea şi cu tractoarele ce Ie-am avut am făcut însământările în
primăvară. Din cauza întârzierii lucrărilor şi secetei, recolt_fl a fost foarte slabă, în
marea majoritate a cazurilor nescotându-se nici sământa. ln iunie şi iulie ni s-au
ridicat, fără nici un drept, de către reprezentantii Casei de Administrare şi
Supraveghere a Bunurilor Inamice şi Frontului National Democratic, asistati de
autorităţile locale, tractoarele şi maşinile agricole, pentru înfiintarea centrelor de
maşini. Ni s-a spus că le vom putea primi spre folosintă, în caz de nevoie. Acum,
când le-am cerut, ni s-a pretins să plătim 8500 lei pe iugăr, sumă pe care nimeni
nu o poate achita, din cauza lipsei de bani şi a recoltei slabe. In plus, marea
majoritate a tractoarelor nu erau în stare de functionare, iar centrele de maşini
agricole frânau lucruri, întrucât nu avea cine să le repare. 76 Multe din aceste
probleme aveau să persiste şi în viitor, agravând criza agricolă din judet.

305
https://biblioteca-digitala.ro

NOTE
vezi „Monitorul oficial"', nr. 68 bis in 23.111.1945 şi nr. 85 din 12.IV.1945
2
Enciclopedia României, voi. 11, p. 29.
1
Institut Central de Statistique, Breviaire statistique de la Roumanie. 1940, p. 21-23.
• Recensământul general al României din /941. 6apri/ie. Date sumare provizorii, Bucureşti. 1944, p. 5.
'Arh. St. Oradea, fond Inspec1ora1ul de Jandanni Oradea, dosar 38/1944, f. 134-163.
• Vezi Karl M. Reinenh, Fritz Cloos, ZurGeschichteder Deutschen in Rumiinien. /935-1945. Beitn1ge
und Berichte, Mtinchen, 1988, p. 165-167; Arh. St. Timişoara, fond Prefectura jude\ului Timiş
Torontal, dosar 70/ 1948, f. 22.
7
Arh. St. Oradea, fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar 40/1944, f. 102.
8
Arh. St. Arad, fond Camera agricolă a jude\ului Arad, dosar 54/1945, f.2-8
9
Arh. St. Bucureşti, fond Reforma agrară din 1945, Centrala, dosarele 58/1945. f. 11-12; 99/ 1946. f.
65.
0
' Arh St. Timişoara, fond Prefec1urajude1ului Timiş -Torontal, dosarele 54/1945. f. 115-118; 57/
1946-1947, f. 20, 150- 152; Arh. St. Arad, fond Camera agricolă ajudetului Arad, dosar I/ 1948 mf.
51-122; Arh. St. Bucureşti, fond Ministerul Afacerilor Interne, Direqia Ădministratiei de Stal, dosar
99/1946, f. 41.
11
Arh. St. Arad, fond Camera agricolă ajude\ului Arad, dosar 54/1945, f. 131.
12
Arh. St. Timişoara, fond Prefec1urajude1ului Timiş - Torontal, dosar 54/1945, f. 203.
11
Arh. St. Arad, fond Camera agricolă ajude1utui Arad, dosar 54/1945, f. 101 şi 121.
14
Arh St. Bucureşti, fond Refonna agrară din 1945, Centrala, dosar 27/1945, f. 147.
"Idem. jude\ul Arad, dosar 5/1945-1946. f. 20.
0
' ldem, dosar 68/1945, f. 35.
11
Ibidem, f. 36
1
• Ibidem, f. 37-38
19
Idem. fond Ministerul Afacerilor Interne, Direc1ia Administra1iei de Stat, dosar 33/ 1945. f. 77.
20
Idem, fond Refonna agrară din 1945, jude1ut Făgăraş, dosar 5/1945-1946. f. 20, jude\ul Sibiu.
dosar 5/1945-1947, f. 78.
21
Arh. St. Timişoara, fond I, Comitetul regional P.C.R. Banat, dosar 3/1945. f. 240.
22
Ibidem, f. 245.
23
Idem, dosar 171945, f. 23-24.
2
• Ibidem, f. 38.
25
Arh. St. Bucureşti, fond Refonna agrară din 1945,jude!ul Arad, dosar 36/1945-1948 mf. 123-125.
2
• Ibidem, f. 128-129.
27
ldem, dosarele 32/1945-1946, f. 14-15; 68/1946, f. 30-31. La recensământul din 1941, în cele două
localitli!i, luate împreună, au fost înregistrate 50 I case, în care trăiau 1875 persoane, din care 1698,
sau 90,56% erau de origine gennană (vezi Recensământul genernl iii României din 1941 .... p.5). În
1946, la Wiesenheid fuseseră confiscate 57 de locuin1e de la germani (Arh. St. Arad, fond Camera
agricolă a judeţului Arad, dosar 3711946, f. 1-6), iar la Cruceni 88 (idem, dosar 26/1946, f. 1-10).
28
Arh. St. Bucureşti, fond Refonna agrară din 1945, jude1ul Arad, dosar 32/1945-1946, f. 12.
29
Idem, dosar 36/1945-1948, f. 128-129; idem, fond Ministerul Afacerilor Interne, Direqia
Administra1iei de Stat, dosar 33/1945, f. 87. Propunerea lui Voştinar a fost însuşită de ins1an1a
supremă a refonnei agrare, însă pe telegrama adresată Ministerului de lntene rezolu1ia: Tardiv. Dosur,
poană data de 25 aprilie 1946.
30
Idem, fond Refonna agrară din 1945, jude1ul Arad, dosar 32/1945-1946, f. 12
31
Ibidem. f. 17.
32
Idem, dosar 68/1946, f. 30; idem. Centrala, dosar 99/1946, f. 65-66.
n Idem, fond Ministerul Afacerilor Interne, Direqia Adminislra\iei de Stal, dosar 97 / 1946, f. 208.
34
În continuare, ordinul indica măsurile cu caracter poli!ienesc ce unnau a fi intreprinse împotriva
anumitor categorii de gennani din România (idem, dosarele 1/1945, f. 5-6; 97/1946, f. 209-210).
H Arh. St. Sibiu, fond Camera agricolă a jude1ului Sibiu, dosar 9/1945, f. 22-23
3
• Arh. St. Bucureşti, fond Refonna agrară din 1945, jude\ul Arad, dosar 68/1946, f. 30.
1

306
https://biblioteca-digitala.ro

17
·

Idem, Centrala, dosar 9911946, f. 65-66.

'" Ibidem, f. 66.
Idem, judetul Arad. dosar 38/1945-1947, f. I O. Prefectul Gheorghe Voştinar era membru al
Panidului Social - Democrat de după primul război mondial, activând şi în alte organizatii de stânga,
pentru care motiv a şi fost condamnat de Tribunalul Militar din Cluj (vezi Marin C. Stănescu, Mişc.1rea
muncitorească din România ,nanii /924-1928, Bucureşti, 1981, p. 79, 86.175-176 şi 280; Arh. St.
Timişoara, fond I, Comitetul regional P.C.R. Banal, dosar 4811957, f. I).
40
Arh. St. Bucureşti, fond Refonna agrară din 1945, judetul Arad, dosar 38/ 1945-1947, f. 9.
41 Idem, fond Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Administratiei de Stal, dosar 97/1946, f. 77. pe
telegramă s-a pus rezolutia Urgent cu ordinul C, cu data de 4 iunie 1946.
4
? Vezi adresa nr. 380/27 .11.1946 (idem, fond Refonna agrară din 1945 din jude\ul Arad, dosar 38/
1945-1947, f. 10).
"Idem, dosar 68/1946, f. 39; idem, fond Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Adminislra\iei de
Stal, dosar 101/1946, f. 221.
... Idem, fond Refonna agrară din 1945, Centrala, dosar 27/1945, f. 147-148.
45
Idem, judetul Arad, dosar 32/ 1945-1946. f. 5-9.
46
Idem, dosar 84/1946, f. 47. lnstructiunile din 28 februarie 1946, referindu-se în mod expres la
aplicarea legii de refonnă agrară fată de cetătenii români de nationali1a1e gennană, veneau cu câteva
clarificări în legătură cu regimul bunurilor acestora, în functie de raponurile avute de proprietarii lor
cu Reichul (vezi lnstructiunile Comisiei centrale de refonnă agrară, comunicate şi de Ministerul
Afacerilor Interne, prin ordinul circular ne. 11165 A/12.IV .1946) (idem, fond Ministerul Afacerilor
Interne, Direcţia Administratiei de Stat, dosar 99/1946, f. 11; Biblioteca plugărimii, Reforma agrară
şi desăvârşirea ei, Bucureşti, 1946, p. 48)
47
Arh. St. Bucureşti, fond Refonna agrară din 1945, Centrala, dosar 2771945, f. 147.
"" Ibidem. În buletinul infonnativ al legiunii de jandanni Arad pe perioada 10-25 februarie 1946
trimis Inspectoratului Oradea se mentiona: Populatia gennană este nemultumilă de refonna agrară şi
de abuzuri, comitele căutând a plasa pe colonişti în casele lor cu forţa. nemtii se opun şi pe alocuri,
precum la Zădârlac şi Sântana, s-au regrupai, recurgând la forţă. De aceea, prefectul a sistai
introducerea coloniştilor în locuinte, pe motiv că ea trebuia flicută în spiritul legii, fliră abuzuri.
Gennanii suni apoi nemultumiti pentru că în toamnă, când au flicul însământările, li s-a promis că
recolta va fi a lor, iar acum cei instalati pe pământurile confiscate de la ei se consideră stăpâni de
drept (Arh. St. Oradea, fond Inspectoratul de Jandanni Oradea, dosar 35/1946. f. 150).
49
Arh. St. Bucureşti, fond Refonna agrară din 1945, jude\ul Arad, dosar 84/1946, f. 2-3. La
consflituirea organizată la Ministerul Agriculturii şi domeniilor între 20 şi 28 iunie 1945 fuseseră
adoptate câteva hotărâri în legătură cu bunurile ce unnau a fi confiscate şi cu cele ce trebuiau lăsate
gennanilor, hotărâri considerate ca având caracter provizoriu. Vacile trebuiau ridicate, dar familiilor
săcare, cu multi copii li se lăsa o vacă de lapte (idem,judetul Tânava Mare, dosar 10/1945, f. 39-41 ).
50
Arh. St. Arad, fond Camera agricolă a judetului Arad, dosar 6471948, f. 83.
"Arh. St. Bucureşti, fond Refonna agrară din 1945, judetul Arad, dosar 62/1946, f. 2-3.
s? Idem, dosar 38/1945-1947, f. 17. Ministerul şi-a dat imediat avizul.
"Idem, dosar 32/1945-1946, f. 12; idem, fond Ministerul Afacerilor Interne, direcţia Administratiei
de Stat, dosar 101/1946, f. 13 şi 16.
54
Idem, fond Ministerul Afacerilor Interne, Directia Administratiei de Stat, dosar 101/1946, f. 1618; idem, fond Reforma agrară din 1945, judetul Arad, dosar 32/ 1945-1946, f.3.
"Idem, fond Reforma agrară din 1945, judetul Arad, dosar 32/1945-1946, f. 4 şi 12.
"' În fapt, îndreptătitii fuseseră puşi în posesie pe numai 41544 ha (Arh. st. Arad, fond Camera
agricolă ajudetului Arad, dosar 370/1946-1947, f. 56).
57
Arh. St. Bucureşti, fond Reforma agrară din 1945,jude\ul Arad, dosar 38/1945-1947, f. 17.
51
Idem, Centrala, dosar 36/1947, f. 3-7. pentru alte ilegalităti vezi şi idem, judetul Arad, dosarele
571945-1946, f. 74; 36/1945-1948, f. 218-219.
59
Idem, Centrala, dosar 142/1946, f. 6-10.
60
Idem, judeţul Arad, dosar 95/ 1947-1950, f. 141-144; Arh. St. Arad, fond Camera agricolă ajude\ului
39

307
https://biblioteca-digitala.ro

Arad. dosar 54/1945, f. 120-121.
Arh. St. Oradea, fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea. dosar 4471944, f. 178.
0
' Idem, dosar 49/1945, f. 862.
"' Arh. St. Bucureşti. fond Reforma agrară din 1945,judetul Arad. do~ar 23/ 1945-1951. f. 8-1 O. Alte
cazuri similare în do.mrul citat.
,,. Vezi Arh. St. Oradea, fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea. dosar 3671945. f. 2-13; Arh. St.
Timişoara, fond, I. Comitetul regional PC.R. Banat. dosarele 3/1945. f. 12; 1/1947. f. 12 şi urm.
65
Arh. St. Bucureşti, fond Reforma agrară din 1945. jude1ul Arad. dosar 3671945-1948, f. 59. vezi
şi „Monitorul Oficial", nr. 68 bis din 23. 111.1945.
66
Vezi Mihail Rusenescu, Dare privind politica ilgrară ii Romiiniei murrie 19-15 - t'ebnlilrie 1949. 1i1
Studii şi 111areri.1le de istorie comempor.111;i, voi. III. Bucureşti, 1978, p. I 02.
67
Pentru a susţine afirmaţia noastră sugerăm cititorului să urmărească situaţia din plasa Slănta Ana
(vezi Recensământul geneml iii României din 1941 .... p. 9; Arh. St. Arad. fond Camera agrirnli:i a
judeţului Arad, dosar 5771946, f. 1-12.
•• Idem, dosar 54/1948, f. 12.
69
Idem, dosar 57/1946, f. 1-12
7
° Cf. Mihail Rusenescu, op. cir., p. 102.
71
Arh. St. Ana, fond Camera agricolă a judeţului Arad, dosar 6011947. f. 79.
n Arh. St. Timişoara, fond I, Comitetul regional P.C.R. Banat. dosar 2411946, f. I 08.
73
Arh. St. Arad, fond Camera agricolă a judeţului Arad, dosar 6411948, f. 44-47.
"Idem, dosar 46/1947, f. 54-56.
"Arh. St. Timişoara, fond I, Comitetul regional P.C.R. Banat, dosar 20/ 1945, f. 36.
76
Arh. St. Bucureşti, fond Reforma agrară din 1945, judetul Arad, dosar 36/ 1945-1946, f.2.
61

THE LAND REFORM OF 1945 IN DISTRICT OF ARAD
(Summary)
The Groza government passed, on March 23, 1945, the law for land reform. The state confiscated without compensation the lands of all Germans, Romanians of German origin who collaborated with Hitler Germany, war criminals,
those who fled to any country after August 23, 1944. In addition farm machinery
on expropriated land passed into possesion of the state. The government proposed to distribute the confiscated lands in order of priority to war-veterans of the
war against Gerrnany, widows and orphans and invalids of that war, widows,
orphans and invalids of any war, landless peasants, farm laborers on the expropriated lands and peasants with lese than five hectares.
In District of Arad during the Second World War there were about 52,000
Swabians - She Swabians owned a big proportion of the land and they had the
best rural farms. In the area the small individual holding prevailed. The big estates owned only 2.22 per cent of the land. When the German armies retreated
through Transylvania on their way west in 1944 many of them left Roman ia with
them. Then, at the beginning of 1945 all males between the ages of seventeen and
forty-five and females between eighteen and thirty who did not have children
unde one year of age were deported by Russians.
Into the German farms in the richly productive District of Arad thus made
place available for settlement. Colonists were brought from the deficit areas of
the country. The land reform in the area was often corruptly administrated. In
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each commune the local committees assured fro them considerable benefits. For
that reasons there were many complaints about the behaviour of the committees.
From time to time, the government sent commissions who had been sorting out
the troubles betwcen the Swabians on the one hand and the colonists and their
defenders on the other hand.
At last, the Germans were deprived by their farms, houses and farm machinery. Many of their farms were turned over to inexeprienced and incompetent
peasants, rewarded by the Communists for politica! loyalty, and the resuit was
that they helped to bring down the cropyields.
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INTERPREŢI ŞI REPREZENTAŢII

SCENICE ALE
LUCRĂRILOR LUI EMIL MONŢIA'
ILEANA FLOREA

Întâlnirea lucrărilor lui Emil Monţia cu publicul datează încă din perioada
studenţiei sale de la Oradea, între anii 1899-1903, când pune bazele în cadrul
Facultăţii de drept, unei orchestre de coarde: ... "cu această orchestră am concertat
trei ani de-a rândul, dând foarte multe concerte împreună cu măiestritul cor şcolar
al lui Nicolae Firu - (fost învăţător şi în Şiria) - alcătuit şi acesta în majoritatea lui
tot din studenţi, în drept. Acşti trei ani au fost hotărâtori pentru cariera mea
muzicală. Din timpul acesta datează cele mai frumoase compoziţii pentru vioară
şi orchestră, pe care le-am cântat cu succes strălucit de nenumărate ori, fără să
precizez că sunt compoziţiile mele", după cum mărturiseşte într-o „autobibliografie" rămasă în manuscris.~
Perioada prizonieratului în Rusia, din primul război mondial 1916-1918,
este un prilej de a veni în contact cu şcoala naţională rusă de muzică, după ce,
înainte, în anii armatei, ca Ioan Slavici, odinioară, audiase, la Viena cursurile
Conservatorului de muzică, mai ales cele ale lui Eusebiu Mandicevschi şi Ioan
Scarlatescu. Creaţiile muzicale din această perioadă poartă, de astă dată, amprenta
influenţei folclorului ucrainian. Acum scrie „Suita rusească pentru orchestră", care
a şi fost cântată în concerte publice în sala unui teatru particular din Kiev.
Prizonieratul în Rusia fiind benefic atât pentru formarea sa muzicalij, cât şi pe

plan componistic, întrucât a cântat în orchestra Operei din Kiev, la vioara a doua
a scrjs sub îndrumarea directorului şi dirijorului acestei instituţii, Kanevţov.
In timpul prizonieratului în Rusia, Emil Monţia contribuie, ca ofiţer, la
organizarea Corpurilor Voluntarilor români, care aveau să lupte pe fronturile
moldovene, decisiv din 1917, pentru realizarea visului de aur al unirii provinciilor
româneşti într-un singur stat, România. Pentru meritele deosebite pe care le are în
organizarea acestor detaşamente de voluntari şi serviciile aduse pentru pregătirea
Marii Adunării de la Alba Iulia, Emil Moniţa este ales în Marele Sfat naţional
român - înfiinţat la propunerea lui Vasile Goldiş - care avea menirea să reprezinte
naţiunea română din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească faţă de toate naţiunile
lumii, câteva luni mai târziu fiind numit consilier juridic în Ministerul Domeniilor
şi Agriculturii rămânând la Bucureşti, până în anul 1927. Emil Monţia va lua
legătura cu cercurile oamenilor din viaţa noastră muzicală, care în această perioadă
se constituie în societăţi culturale statutare. Astfel, în 1919, ia fiinţă „Societatea
lirică română -Opera- sub preşedenţia lui Ioa Nona Ottescu, inaugurându-şi prima
stagiune pe scena Teatrului Naţional, la 17 martie, 1920, cu opera „Aida".
Abia la I aprilie 1921 societatea „Opera" va fi transformată în instituţie
subvenţionată de stat. Tot în 1920, la 25 mai, şi-a deschis stagiuna Opera Română
din Cluj sub direcţia lui Constantin Pavel, căruia îi urmează, la scurt timp, Dimitrie
Popovici-Bayreut, cunoscutul interpret al operelor wagneriene. -1
In 1920, în decembrie, se constituie prima Societate a compozitorilor români,
prin strădania, mai ales, a lui Constantin Brăiloiu. Primul comitet al Societăţii
compozitorilor români a fost format de George Enescu - preşedinte, Alfonso
Castaldi şi Ion Nona Ottescu - viceepreşedinţi, membri: Dimitrie Cuclin, George
Enachovici, Mihail Jora, D.G. Kiriac, secretar - Constantin Brăiloiu, casier - Alfred
şi
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Alessandrescu. ~
Îl vom găsi pe Emil Montia membru al primei Socictătii, semnând şi
Manifestul apel al Societătii compozitorilor români alături de prestigioasele nume
al muzicii româneşti: George Enescu, Alfonso Castaldi, Ion Nona-Ottescu, Kiriac,
Gh. Dima, Ion Vidu, Tiberiu Brediceanu, George Enacovici, Mihail Jora, Filip
Lazăr,J.a.

In colectia documentară de la Şiria se păstrează cartea de membru activ al
Societătii Compozitorilor Români, apartinătoare lui Emil Montia, fiind semnată,
pentru preşedinte, de Ion Nona-Ottescu şi ca secretar, de Constantin Brăiloiu.'
Concertele Societătii Compozitorilor Români prezintă publicului numeroase
creatii muzicale originale în primă audiţie.
Seria concertelor date de Societatea Compozitorilor a fost inaugurată în 20
octombrie 1924, cu un festival Bartok, participant fiind şi George Enescu. Cuvfmtul
de deschidere a fost tinut de Constantin Brăiloiu, care a relevat recunoştinţa pc
care tara noastră întregită o are faţă de marele muzician, mare prieten al
românilor,luminat cercetător al cântecelor zămislite de geniul poporului nostru.

În această stagiune a Societăţii Compozitorilor, Emil Monţia va fi prezent cu lucrări
în primă auditie, în două concerte. In concertul din 17 ianuarie 1925, vor fi cântate
cinci cântece de Emil Montia, în primă auditie, care au fost: La mijloc de codru

des, Raze palide de lună, Vine badea de la luptă, Am văzut doi aştri, La
fântâna cu găleată 6 . Interpreta acestor cântece a fost Lucreţia Enescu hinc
cunoscută soprană lirică, solistă

a Operei din Bucureşti, strălucită interpretă a unor
mari creatii din repertoriul universal: Eisa din „Lo~engrin", Butterfly, Boema,
Tosca: din 1923, ea devenise soţia lui Emil Monţia. In acelaşi concert a mai fost
prezent Mihail Jora cu:"Jeujux pour ma dame", George Enacovici cu: ,,Qvartet
de coarde:', George Enescu: ,,Chansos" pe versuri de Clement Maroi; Robert
Cramer „J'ai suspendu ma centure" şi Stan Golestan cu „Două cântece

populare".
Alt concert, din această primă stagiune, are loc în 7 martie 1925, având în
program în primă auditie trei lucrări instrumentale de Emil Monţia: Doină pentru
vioară, Serenadă pentru vioară şi Humoresc pentru vioară. Celelalte lucrări
cântate erau în ordinea programului de sală: Serenadă din „Don Juan" şi
Reminiscente din Schubert de Ion Scarlatescu, Scherzzo pentru pian de George
Enescu, Cântecul noptii şi Idilă pentru vioară de George Enacovici. Interpreţii
erau: Madleine Cocorăscu - pian, George Enacovici - vioară, Alexandru Teodorescu
- vioară, Iosif Thaler - violoncel, Mihail Jora - pian.
Emil Monţia va fi cunoscut publicului din epocă, mai ales, prin armonizările
sale inspirate din folclorul românsc din zona văii Crişului alb şi a Mureşului. Au
fost numeroase cântece pentru voce şi pian inspirate din creaţia unor poeţi clasici
sau a unor poeti contemporani cu el ca: Octavian Goga sau Lucian Blaga, cu care
Emil ~ontia era bun prieten. 7
In reepertoriul unei alte cântărete din epocă, soprana lirică lejeră, Ida Berg,
cu ocazia unui concert dat în sala Casinoului din Constanţa, în 21 august 1922,
vom găsi trecute în programul de sală şi două lieduri de Emil Monţia: Dorurile
mele pe versuri de Octavian Goga şi Mândră, mândruliţa mea pe versuri
populare, aflate în colecţia de culegeri folclorice premiate de Societatea
Compozitorilor în anul 1925 şi apărută sub îngrijirea lui Constantin Brăiloiu, în
1927.
Un deosebit de frumos succes de public va avea o altă creaţie a compozitorului, care va încorona ciclul compozitiilor de opră prin nimbul inspiratiei sale
dintr-un moment al istoriei noastre nationale - opera „Fata de la Cozia".
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În 1932, societatea de difuziune radiofonică din România îi trimite lui Emil
Monţia o adresă datată: Bucureşti, 20 februarie, prin care îi comunică următoarele:
,,Stimate Domnule Monţia,
Vă facem cunoscut că în seara de 6 martie urmează să se difuzeze din studio „Fata de la Cozia" cu următoarea distribuţie:
Vlad Tepeş - Dl. Nicolae Secăreanu

Dorin - Vasile Rabega
Chira - Victoria Costescu - Duca
Udrea - Ştfănescu - Goangă
Moş Gavrilă - Robert Shilton
Irina - Valentin Creţoiu
Pârcălabul Pintilie - Robert Shilton
Piţiguş - Marilena Brăneşti
Conducerea muzicală Carlo Brunetti
Cu distinsă stimă, N. Marinscu".
Intrpreţii pentru radio ai operei lui Emil Monţia făceau parte din strălucita
şcoală de interpretare a Operei din Bucureşti, unii dintre ei aflaţi la începutul
carierei lor muzicale ca Nicolae Secăreanu, Petre Ştefănescu - Goangă, Valentina
Creţoiu, iar alţii făcând parte dintre cititorii Operei Române ca Vasile Rabega şi
Robert Shilton.
Cronicele muzicale ale timpului consemnează succesul de care s-a bucurat
transmiterea operei lui Emil Monţia, la radio. Astfel, revista „Radio Fonia" îi face
o prezentare elogioasă considerând că lucrarea este: ... " o producţie muzicală
remarcabilă. O operă de long halein, e ralizată de un distins compozitor bănăţean" ...
fiind relevat faptul că ... nu numai muzica ci şi libretul acestei lucrări este compus
de Monţia, care a ştiut să concentreze în opera sa o serie de elemnte caracteristice
de muzică naţională evocând în mod fericit un moment dramatic din istoria
românilor" ... Este remarcat aportul dirijorului orchestrei, Carlo Brunetti din vestita
familie de muzicieni italieni, sub bagheta căruia întreg ansamblu orchestral şi
soliştii vocali au realizat o deplină omogenitate structurală. Un merit deosebit
revine, în emisiunea radiofonică, basului Nicolae Secăreanu (Vlad Ţepeş) care a
impus prin registrul vocii sale când grav, modelat parcă din bronz, când cu suavităţi
de harfă eoliană, aşa cum s-a impus şi Valentina Creţoiu, foarte naturală în rolul
Irinei, conturându-i acesteia un profil luminat din interior de flacăra, mereu vie, a
iubirii. De asemenea ceilalţi interpreţi: tenorul Vasile Rabega (Dorin), fiul lui
Vlad Ţepeş, cu disponibilităţi lirice - Victoria Costescu-Duca (Chira,fiica lui Vlad
Ţepeş) spontană, generoasă, Marinela Brăneşti (Pajul Piţiguş) de o zburdălnicie
şăgalnică. Robert Shilton (Moş Gavrilă) Pârcălabul Pintilie, grav, statuar, inflexibil,
cu o voce penetrantă, iar baritonul Petru Ştefănescu-Goangă (Udrea) ca şi Nicolae
Secărean a impus un personaj autentic, cu o voce atotcuprinzătoare".
Trebuie relevat faptul că emisiunea dedicată operei muzicale a lui Emil
Monţia continua seria începută în 1931 cu lucrări de Ciprian Porumbescu, George
Dima, Eduard Caudella, George Enescu şi Tiberiu Brediceanu. Este remarcat
faptul că dirijorul Carlo Brunetti era cunoscut şi apreciat pentru concertele simfonice
obişnuite ale orchestrei Radio, considerate evenimente culturale: ,, ... de o deosebită
importanţă fiindcă dau publicului prilejul să cunoască dezvoltarea simfonică, atât
din punct de vedere al expresiunii acestui gen de muzică cât şi în ceea ce priveşte
forma pe care le-a dat la diferite popoare cu şcoli naţionalee proprii" 7 •
După transmiterea la radio a operei „Fata de la Cozia", câţiva dintr interpreţi,
entuziasmaţi de frumuseţea lucrării îi scriu câteva rânduri maestrului. Astfel, Vasile
Rabega, în scrisoarea din 25 martie, 1932, îi scrie: ,,Am cântat pe Dorin cu tot
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sufletul şi aş fi foarte fericit să vă pot fi de folos în viitoarele D-voastră lucrări'',
iar Nicolae Secăreanu: .,Am fost deosebit de încântat că am fost ales eu, pentru a
cânta rolul Vlad Ţepeş. din frumoasa O-Voastră operă „Fata de la Cozia". Este
pentru mine un prilej fericit de a vă mărturisi că sunt totdeauna încântat când pot
executa muzică originală, cu atât mai mult când este şi meritorie ... ". 8
Emil Monţia~prezentase partitura operei „Fata de la Cozia" direcţiunii Operei
Române din Cluj. In I iunie 1930 primea adresa următoare din partea conducerii
instituţiei lirice din Cluj: 9
Opera Română din Cluj I O iunie, 1930
Stimate Domn,
Binevoiţi Vă rugăm a cunoaşte că Direcţiunea Operei Române din Cluj a
primit spre reprezentare poemul O-Voastră lirico-dramatic în trei acte „Fata de la
Cozia".
Primiţi Vă rugăm, Stimate Domn asigurarea stimei noastre distinse.
Director general al operei,
Constantin Pavel.. .. "
Constantin Pavel a fost unul dintre susţinătorii ce au contribuit cu pricepere
şi pasiune, cu neclintit devotament la ridicarea noilor elemente lirice şi a
repertoriului românesc.
Premiera operei „Fata de la Cozia" pe scena Operei Române din Cluj are
loc în seara zilei de 28 ianuarie, 1936, sub direcţia de scenă a lui Nicolae Brelan,
conducerea muzicală Max Săveanu, maestru de cor Hermann Klee şi maestru de
balet R. Moravsky. 10 Distribuţia: Popovici - Vlad Ţepeş; Ionică Tăutu - Dorin; F.
Dobranskaia - Chira; Gogu Simionescu - Udrea; Al. Iarotsky - Moş Gavrilă; Maria
Cojoc<!_ru - Irina; C. Huhulescu - Pârcălabul Pintilie; F. Solovieva - Pajul Piţiguş.
In „Gazeta Ilustrată", Claude Romano (George Sbârcea) făcea cronica
premierei: ... "Fata de la Cozia" este opera care se apropie de sufletul Banatului
străbătut de cântece şi doine. E o piatră mai mult la construcţia de abia începută a
dramei muzicale româneşti şi poate servi drept stimulent compozitorilor tineri,
care cultivă modernismul exagerat, ce nu are nimic comun cu melodia muzicii
noastre absolut originală. Poemul lui Emil Monţia e o frântură luminoasă cu
ciripit primăvăratic şi freamăt de pădure transilvană al sufletului nostru şie încărcat
de farmec şi melodie".
De un deosebit succes s-au bucurat cântecele sale pentru voce şi pian: .,acele
preţioase perle ce strălucesc de inspiraţie", în compunerea cărora s-a folosit fie de
creaţia populară, fie de cea a poeţilor Mihai Eminescu, St. O. Iosif, George Coşbuc,
Octavian Goga, Maria Cunţan, Zaharia Bârşan, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu.
Suita imprimărilor caselor de înregistrare „Odeon" şi „Columbia" cuprinde
numeroase creaţii ale lui Emil Monţia făcute de: soprana Lucreţia Enescu,
Alexandru Lupescu cunoscutul bariton, strălucit interpret al eroilor wagnerieni
din perioada dintre cele două războaie. A imprimat, pe aceste plăci de patefon şi
basul George Folescu cântecele: .,Duce-m-aş şi tot m-aş duce" şi „La răchita
roşioară", iar tenorul Amoldo Georgevsky, solist al Operei din Bucureşti aria din
.,Fata de la Cozia" scrisă pe versurile unui cunoscut Sonet de Mihai Eminescu.
Jean Athanasiu a imprimat două cântece de Crăciun „O ce veste minunată" şi
.,Dimineaţa lui Crăciun".
Lucrările vocale ale lui Emil Monţia au intrat în repertoriul şi al altor
interpreţi. Astfel, în concertul dat în sala Palatului cultural din Arad violonistul
Sandu Albu prezenta în programul din 21 februarie 1937, împreună cu soprana
Irina Russu şi tenorul liric Nicoară Sasu, alături de lucrări din repertoriul universal şi creaţii ale lui Emil Monţia. Irina Russu interpreta „Fire de toamnă", pe
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versuri de Ion Pillat, romanţă din „Fata de la Cozia" şi cântecul popular „Spunemi bade rupt ales".
Nicoară Sasu cântă „La fântâna cu găleată", pe versurile poetei sibiene,
Maria Cunţan şi cântecul popular „Ţi-am adus mândro cercei". Iar, Sandu Albu,
cunoscutul violoncelist, pe lângă Concertul în re major de Paganini şi Bagatella
de Ion Scărlătescu va interpreta, din creaţia lui Emil Monţia: aria din „Fata de la
Cozia'~ ,,Doina codrului" şi „Lacrimi de ţigan".
In perioada refugiului Operei din Cluj, la Arad, din 1941 este reluată
reprezentarea operei „Fata de la Cozia" fiind jucată pe scena teatrului comunal
din Arad în.zilele de 13 martie şi 15 martie cu următoarea distribuţie:
Dirijor - Leontin Anca, Direcţia de scenă - Ionică Mihai, maestru cor Hermann Klee, maestrul de balet - Ionel Marcu, regia - Al. Iaroţky, solişti: Nicolae
Avrigeanu, Ionel Tudoran, Fenia Dobranscaia - Nicolau, Gogu Simionescu, Livia
Pop, I(ln Dinculescu, Maria Mihai.
In sala Palatului cultural din Timişoara avea loc în 30 oct. 1943, concertul
tenorului Emil Fili~, originar din Măderat şi care mai târziu, va face o strălucită
carieră în America. In acelaşi concert va mai cânta şi Lenora Rovine, acompaniaţi.
amândoi, la pian de Radu Carp de la opera din Bucureşti. In program cântecele lui
Emil Monţia „Mureş, Mureş apă lină" şi „Curge-un pârăoaş din deal". Acest
program va fi repetat la Reşiţa şi Lugoj.
De un deosebit succes s-au bucurat lucrările compozitorului în anii noştri
când în recitalurile date de solişti prestigioşi ai scenei lirice erau incluse şi lucrări
ale compozitorului Emil Monţia. Astfel, în cadrul concertului dat la Ateneul Român
din Bucureşti, în 31 mai, 1955, de către Eveline Gheorghiu, programul cuprindea
printre creaţiile unor compozitori străini şi români (Francesco Rossi, Johannes
Brahms, Ceaicovski, Sabin Drăgoi) şi compoziţia montiană, de inspiraţie folclorică
,,Toată lumea-i dintr-un neam".
În 1957 la împlinirea a 75 ani de la naşterea compozitorului Filarmonica
din Arad a prezentat un concert festiv în cadrul căruia a fost prezentate creaţii
instrumentale, vocale şi instrumentale în interpretarea orchestrei, corului şi soliştilor
acestei instituţii, în prezenţa sărbătoritului. Au dirijat Nicolae Boboc şi Anatol
Goreaev, dintr solişti îi amintim pe: Ileana Niculescu, Tatiana Rosculet, Josefina
Urmossy, Mircea Emandi, Aurel Ghender, Oleg Rudic, Radu Bio, Dumitru
Staroste, Aurel Tripa acompaniament de pian - Maria Dunca.
Cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, în 1962, Opera română din Bucureşti
imprima pentru Radio fragmente din opera „Fata de la Cozia" având ca interpreţi
pe Arta Florescu, Comei Stavru, Valentin Loghin sub conducerea muzicală a
dirijorului Iosif Conta. Tot cu acest prilej Opera din Timişoara îi pune în lucru
părţi dintr-o altă operă: ,,Ileana", lucrare nereprezentată scenic până acum - cu
orchestra şi soliştii: Marieta Grebenisan, Mircea Emandi, Emil Rotundu, sub
bagheta lui Nicolae Boboc.
Dinr-o scrisoare adresată Maestrului, de conducerea Operei Timişoara,
spicuim, referitor la această înregistrare:
„Cântăreţii au fost în voce şi au interpretat cu mult elan, orchestra a sunat
plin, cu măreţie. E meritoriu că postul nostru de radio îşi îmbogăţeşte repertoriul
cu încă o operă română pe care cu multă plăcere o vom asculta". 11
Tot în acest timp, Casa de discuri Electrecord, editează un disc având pe
una din feţe uvertura la opera „Haiducul Cercel" în interpretarea orchestrei Radio
sub conducera lui Iosif Conta. O interpretare de excepţie rămâne cea a marei
soprane Arta Florescu pe discul „Vers şi cântec românsc", editat de Electrecord,
în anul 1971, pe care cânta „Mândra, mândruliţa mea". Pe acelaşi disc se mai află
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şi interpretarea reconditionată a unor piese din repertoriul basului George Folescu:
„Duce-m-aş şi tot m-aş duce" şi „La răchita roşioară", precum şi mai noua
interpretare a lui Mircea Buciu a cântecului „Hai, mândro, pitiş, pitiş".
Pe parcursul vremii pentru Radio Bucureşti au fost înregistrate piese corale
aparţinând compozitorului: ,.Mureş, Mureş apă lină'' sau „Murgulet călutul meu"
şi altele.

Emil Montia prin întreaga sa activitate pe plan componistic se înscrie în
directia începută Ia sfârşitul sec. al XIX-iea şi începutul sec. al XX-iea, care îşi
propusese să îmbogătească repertoriul autohton, prin aceasta reprezentând o etapă
semnificativă în evolutia şcolii muzicale româneşti.

NOTE
I Emilian Liviu Mantia se naşte 25 dec/1881/6 ian. 1882 la Şicuia, lângă Ineu. Urmează liceul la
Arad şi Timişoara, apoi, studiază dreptul administrativ la Oradea, Cluj şi Budapesta. Din 1907 î~i
deschide birou avocaţial la Şiria. Din 1920 membru al Societă!ii Compozitorilor. Trăieşte la Şiria
până în 14 februariee, 1965. Mormântul se allă la Şiria.
2 Muzeul Şiria, fond „E. Mantia", nr. inv. 94.
3 25 de muzică românească, Buc. 1945. pag. 5
4 Societatea compozitorilor rom,îni ( 1920-1930) Buc. 1920, p.7/
5 Muzeul Şiria, fond-Mantia nr. inv. 242
6 idem, 4, pag. 27-30
7 Revista „Radio-fonia'; an.V. nr.181, duminica, 6 manie, 1932, pag. IO
8 Muzeul Şiria, fond „Mantia"- nr. inv. 124
9 Muzeul Şiria, fond „Mantia"- nr. inv. 44
10 Program de sală al Teatrului de Operă din Cluj, stagiunea 1935-1936.
li Muzeul Şiria, fond „Emil Mantia" nr. inv.131.

INTERPRETEN UND AUFFUHRUNGEN
DER WERKE VON EMIL MONTIA
(Zusammenfassung)
Die Autorin stellt die musikalische Biographie des Komponisten Emil
Montia ( 1882-1965) zusammen, wobei die wichtigsten Etappen seiner
musikalischen Bildung sowie die erfogreichsten Auffiihrungen seiner Werke
hervorgehoben werden. Die Anfange der musikalischen Tâtigkeit Montias reichen
in die Studienzeit zuriick (Oradea, Jura-Studium, 1899-1903) als dieser im
Streichorchester der Hochschule mitmachte. Eine wichtige Etappe ist die
Kriegsgefangenschaft in der Ukraine (1916-1918) wăhrend der er an der Kiewer
Oper als zweiter Violonist wirkt, gleichzeitig aber unter dem Einfluss der
ukrainischen Folklore seine ersten Kompositionen verfasst. Nach der Vereinigung
Siebenbiirgens mit Rumănien (1918) ist Montia in Bukarest, innerhalb des
Landwirtschaftsministeriums, tătig (bis 1927). Montia ist griindendes Mitglied
der Gesellschaft der Rumănischen Komponisten (1920). Seine Kompositionen
werden ab 1925 in Bukarest gespielt. Montia war dem zeitgenossischen Publikum
hauptsăchlich durch seine aus der rumănischen Folklore des Marosch- und
Kreischtales inspirierten Lieder und Instrumentalstiicke bekannt. Im Jahre 1932
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wird seine Oper „Das Mădchen aus Cozia", von einem glorreichen Ensemble
aufgefiihrt, vom Rumănischen Radio gesendet. Nach dem besonderen Erfolg der
Auffiihrung werden die Kompositionen Montias auch auf anderen Biihnen des
Landes gespielt: Klausenburg, Arad, Temeswar, Reschitz, Lugosch. 1n den
sechziger und Anfang der siebziger Jahre werden mehrere seiner Stiicke in
besonderen Interpretationen fiir Radio und auf Platten aufgenommen. Zu den
beriihmtesten Interpreten der Kompositionen Montias gehăren die Sopranin Arta
Florescu und der Dirigent Iosif Conta.
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MANUSCRISELE ROMANEŞTI DIN .JUDETUL ARAD
TIPOLOGII ŞI INDIVIDUALIZĂRI
ELENA RODICA COLTA
Activitatea de traducere şi copiere a cărtilor, urmatft de difuzarea
manuscriselor pe întreg teritoriul românesc, în paralel cu activitatea de tipărire,
constituie în cadrul culturii medievale româneşti un aspect încă neepuizat care se
pretează celor mai diverse cercetări, de la simpla semnalare de specialitate a unor
exemplare încă necunoscute, în vederea realizării unui catalog general al
manuscriselor existente în tară, până la elaborarea unor lucrări de sinteză privind
circulatia unor motive literare sau chiar a unei anumite literaturi, 1 definitorii pentru
spiritualitatea românescă, sau, din perspectiva sociologică, până la o analiză a
lecturilor şi cititorilor, a gustului, a esteticii zonelor periferice de receptare.
Punctul de plecare pentru aceste posibile sinteze, etapa primă, necesară, o
constituie cunoaşterea întregului patrimoniu de manuscrise al fiecărui judeţ,
prelucrarea lui prealabilă, identificarea autorului şi a modelului folosit, datarea, şi
însfârşit, încadrarea exemplarelor zonale într-un ansamblu cultural mai larg de
creaţie.

Aceasta „clasifo.:are" a scriitorului-copist şi a operei ne permite să
într-o perioadă precisă de timp, şi într-un spaţiu anume, dinainte
stabilit, anumite tipologii, şi, în cadrul acestora, anumite individualităti, adică să
,,personalizăm" o activitate culturală ca cea a copierii de carte cu elemente proprii,
definitorii unei zone şi unei epoci.
Cele 24 de manuscrise romfmeşti analizate/ păstrate în diferite coleqii
publice, au fost redactate. parte pe teritoriul fostelor Comitale Arad şi Zărand,
parte în zonele învecinate, Bihor, Sălaj, Haţeg.
Luând ca element de analiză nu locul de provenientă ci cel de producere
efectivă, obţinem o nouă departajare şi anume în productii mănăstireşti şi producţii
particulare, realizate în spatii puse la dispozitie de comanditari (case, conace etc.)
Localităţile în care au fost scrise aceste manuscrise plătite de viitorii posesori
(satul Cotiglet, Groşi, Hălmagiu, Felnac etc.) sunt vechi vetre de civilizaţie
românească, reşedinţe cneziale de odinioară sau aşezări cu o societate culturală
românească puternică, care ridică biserici, plăteşte zugravi, cumpără cărţi.
Prin producerea acestor cărţi scrise cu mâna (despre care află şi satele vecine,
care, la rândul lor, le împrumută) localitătile în care are loc redactarea devin în
epocă un fel de „centre de producţie culturală", ele preluând de fapt sarcina
mănăstirilor (între timp desfiinţate) şi continuând-o în tradiţia ortodoxă moştenită.
La rândul lor autorii, indiferent că reprezintă nume de faimă în literatura
medievală manuscrisă, precum popa Urs din Cotiglet, autorul faimoasei P,Tuceni1~
sau sunt mărunţi copişti, rămaşi anonimi, pot fi înscrişi, în functie de statutul pe
care îl au şi de condiţiile în care lucrează, în trei categorii socio-profesionale:
1 Copişti - ieromonahi, ce activează în scriptorii improvizate în mănăstirile
ortodoxe din vestul Transilvaniei, şi nu numai, care în vată meşteşugul scrisului în
incintă. Ei primesc hârtia şi cerneala necesară, şi lucrează cu îngăduinţa superiorilor.
2 Copişti peregrini, ,,dascăli" în scrisul cu pana de gâscă, veniţi în vestul
Transilvaniei din centre culturale aparţinând altor provincii, cu hârtie şi cerneală
cumpărată din propria avere, cu modele în desăgi, pentru a lucra la comandă.
indentificăm
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3 Diecii locali, şcoliti pe lângă un dascăl, care se încumetă, în cele din
singuri la migăloasa lucrare de întocmit cărti.
Manuscrisele realizate în scriptorii. Centre şi meşteri.
A. Un asemenea atelier de scriere a functionat la începutul secolului al XVIIIlea la mănăstirea Sâmbăta de Sus, ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu.
De aici provine Molitvenicul executat de ieromonahul Andrei, apartinând
astăzi Colecţiei Episcopale din Arad. 3
Conform datelor cunoscute, acest manuscris este singurul realizat de un
ieromonah „Andrei de la Sâmbăta", la fel cum este singura copie de carte cunoscută
ca realizată aici.
Ieromonahul Andrei a fost un om cu şcoală. Numele de mirean nu i se mai
~unoaşte. Se pare că a trăit toată viaţa în mănăstire, unde primeşte darul preoţiei.
In anul 1761, deja bătrân, retras la schit, departe de zarva lumii, este mentionat
totuşi cumpărând cărţi din Ţara Românească.
Revenind la manuscris, (pe care l-a copiat în tinerete, în vremea domniei
lui Brâncoveanu, despre care vorbeşte, în explicit, la timpul prezent) acesta a fost
realizat după Molitvenicu/de la Bălgrad, din 1689, tipărit de Ioan Zoba din Yinti.
Ca aspect grafic este o lucrare modestă, ornamentica fiind subordonată
actului scrierii.
Grafia are o formă ordonată, literele sunt mici, elegante, aşezarea textului
în pagină frumoasă.
Frontispiciile înguste, dispuse la începutul capitolelor, sunt realizate din
împletituri colorate cu roşu şi cu cerneala utilizată la scriere.
Execuţia este stângace, formele uşor imperfecte, trimitând spre ornamentica
manuscriselor transilvănene, de format în cvarto, din secolul al XVII-iea.
Relativ la fidelitatea faţă de model, copia reproduce întocmai textul tipărit,
autorul străduindu-se să imite tipăritura nu numai în conţinut ci şi în modul de
utilizai:e a cernelii roşii.
In ciuda imitaţiei perfecte, lucrarea reprezintă pentru autorul ei mai mult
decât un exerciţiu de caligrafie. Andrei nu scrie pentru el această carte, de vreme
ce se adresează „cititorului" viitor.
Ca unul care aparţile unei mănăstiri a „Măriei Sale Constantin Voevod", el
doreşte, cu elanul pe care ii dă tinereţea, să scrie cu mâna o carte care să egaleze în
perfecţiune încă noua tehnică a tiparului.
Chiar dacă a rămas cunoscut ca autorul unei singure cărţi, a fost în epocă un
virtual meşter, care ar fi putut să producă mult mai mule copii după cărţile care iau trecAut prin mână.
Incercarea de a creea o tradiţie a scrisului, pe care am întâlnit-o la Sâmbăta,
o găsim împlinindu-se, într-un alt ţinut, în mănăstirile Plosca şi Prislop din judeţul
Hunedoara.
B. Conform mărturiilor documentare, 5 mănăstirea Plosca, ,.aşezată în pădure,
pe vale, sub hotarul comunei Ghelar"6, ar fi fost mai veche decât cetatea Hunedoara,
fiind înzestrată, la vremea construirii, de către familia Huniade, cu moşii.
Prima atestare de personal datează din secolul al XVI-iea, când găsim
pomenit ca locuind aici un oarecare ieromonah Simion, venit de la mănăstirea
urmă, să purceadă

4

Neamţ. 7

Ieromonahul Simion apare semnat pe un manuscris slavon, reprezentând
textul unui Triod, apreciat de Iorga ca executant în secolul al XV-iea. 8
A
Printr-o citire incorectă a însemnării s-a considerat că a fost produs la Plosca.
1n realitate el trebuie să fi fost produs în Moldova şi adus aici mai târziu, Simion
ne făcând altceva decât să-i consemneze prezenţa.
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Cazul nu ar fi singular, nobilimea română din Ţara Haţegului având unele
directe cu Moldova, prin Laţco Cândea, încă din veacul al XV-iea de
unde vor fi aduse mai multe manuscrise slavone, unele prezentând frumoase
legături

ferecături. 9

Prima atestare certă de copiere a unei cărţi la Plosca, datează din 1693,
când cunoscut copist moldovean Vasile Sturze, execută un Ceaslov-Octoih, 10 urmat,
la scurt timp, de un alt Ceaslov. 11
Dimensiunea activităţilor culturale desfă_şurate în această perioadă la
mănăstire ne este sugerată de existenţa celor 20 de cărţi în bibliotecă. 1"
Sosirea lui Sturze nu este întâmplătoare. Pe fundalul propagandei catolice
şi calvine a existat, cu siguranţă, o dorinţă locală de carte ortodoxă, care i-a adus
în acest ţinut pe meşterii peregrini.
Cert este că Sturze, veni ml dinspre Alba, s-a oprit, la cererea cuiva, sau din
proprie iniţiativă, în lăcaşul ascuns în pădure, despre care până astăzi se ştiu atât
de puţine lucruri, şi a stat, cu casă şi masă, până a terminat cărţile ce i s-au cerut.
Munca, întreruptă prin plecarea lui, va fi reluată, după 1717, de un alt
moldovean peregrin, ieromonahul Varlaam. D
Venind dinspre Sibiel, unde executase un TI-iodslavo-român, 14 Varlaam se
opreşte, şi el, pentru o vreme, la mănăstirea din hotarul comunei Ghelar şi execută
o copi~ după CarteEI româneascâ de 1Î1vt1fiitură(laşi, 1643) 15
Modul foarte personal de ornamentare (cu bucle colorate), un anumit stil
de coligare a literelor în titluri, vinietele reprezentând o mână ce ţine obiecte simbol,
îl individualizează pe Varlamm în mulţimea de copişti de la începutul secolului al
XVIII-iea făcându-l de ne confundat.
Manuscrisul realizat la Plosca nu este datat. Realizarea lui a avut loc între
anii 1717-1729, fiindcă din 1730 el se află deja în posesia diacului Tone din Ghelar,
care vprbeşte despre şederea lui Varlaam la mănăstire, în însemnarea pe care o
scrie, la timpul trecut.
Faptul că, în jurul anului 1775, au fost colectate obiecte şi cărţi din zonă,
printre care şi acest manuscris, pentru a fi duse la Prislop, a creat o anumită confuzie
în localizarea copiei, unii cercetători socotind că, de vreme ce ea provine în colecţia
arădeană de la Prislop, a fost realizată aici.
C. Faţă de Plosca, Prislopul, de dimensiuni mai mari şi aşezat într-o poziţie
geografică mai prielnică, legat de Ţara Românească prin însăşi legenda de
întemeiere, va încerca să imite, în toate planurile culturii, modelul ei de peste
Carpaţi, Tismana.
Pentru copiile care s-au făcut aici s-au utilizat o parte din cărţile existente în
biblioteca mănăstirii. 17
Încercând să reconstituim „istoria_ casei", descoperim o informaţie extrem
de sumară, cea mai mare parte din acte şi protocoale dispărând în pustiirile şi
incendiile din veacul al XVIII-iea.
Singurele date, pentru mai bine de o sută de ani, sunt cele oferite de autorul
anonom al povestirii în versuri, Plângerea Mănăstirii Silvaşului. 18
Din această creaţie anonimă, operă a vreunui călugăr plecat în pribegie,
aflăm că Prislopul a fost închinat, la întemeiere, mănăstirii Tismana, şi că a rămas,
multă vreme după Unirea bisericilor din Transilvania cu Roma, în credinţa
ortodoxă.

Referitor la primele decenii ale veacului al XVIII-iea, ni se spune că trei
mireni, Vasile Topliţeanu şi fraţii Ioan şi Pavel Sălişteanu, călugărindu-se, o aduc,
prin stradaniile lor, la vechea strălucire.
Istoricul fs)n Radu, îi identifică pe primii doi mireni din Plangere cu
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egumenul Prislopului, Varlaam, şi cu „dascălul Ioan", ce apar în pisania din
biserică. de la 1759.
La aceste informaţii adăugăm, în continuare, câteva date furnizate de
însemnările scrise pe cărţi care odinioară au aparţinut mănăstirii, pe care le-am
identificat în diferite colecţii arădene.
Conform unei însemnări scrise pe un Antologhion (Râmnic, 1705), 211
descoperit la Felnac Uu<l.Arad), în anul 1708, era popă la Silvaş un oarecare Vasile.
,,nepotul popii Ianăş cel BătrâQ din Bălgrad".
Tot în textul acestei însemnări se spune că, în acel an, călugării de la Prislop
au fostJugiţi o vreme, din cauza războaielor rakocziene, în Ţara Muntenească.
Insemnarea de pe exemplarul de Chiriucodromion (Bălgrad, 1699) ~1 care a
aparţinut mănăstirii, reprezentând chiar textul de danie din 1701 a cărţii, este
redactată de însuşi „pater Ianăş" de la Bălgrad, distribuitorul tipăriturii în Transilvania.
Pentru a <la mai multă strălucire lăcaşului care primeşte în dar această carte
scoasă cu ajutorul lui Brâncoveanu, el aminteşte că Prislopul a fost odinioară
„Mitropolie", de fapt reşedinţă episcopală, întârind afirmaţiile unor istorici care
s-au pi:_onunţat în acest sens. ~2
Insfârşit, dintr-un text păstrat fragmentar pe aceeaşi carte, mai aflăm că, în
vreme <le răzmeriţă, călugării de la Tismana obişnuiau să se refugieze la Prislop.
Acesta este locul în care, în absenţa unei tipografii în zonă, începe o activitate
de redactat cărţi scrise cu mâna.
Primul manuscris din colecţiile arădene atribuit de mai mulţi cercetători
mănăstirii Prislop, este un Octoih 2.1 românesc executat la sfârşitul secolului al
XVII-iea, de un oarecare ieromonah Teofan.
Singurul argument, folosit de toţi cei care au comentat manuscrisul, în
favoarea scrierii lui la această mănăstire, a fost circulaţia ulterioară restrânsă a
exemplarului.
Pentru o mai precisă localizare sunt necesare investigaţii de laborator privind
cerneala şi hârtia utilizată la scriere.
Ca model a fost utilizat un manuscris mai vechi. Limba textului este curată,
fără particularităţi regionale predominante.
Titlul capitolelor sunt scrise în limba slavonă, aşa cum au fost găsite în
model, în rest cuvintele româneşti sunt transcrise fonetic.
Iniţialele, de mărimea a două litere, prezintă în corp noduri, asemeni
iniţialelor din Molitvenicul de la Câmpulung din 1635 sau, coborând cu analogia
în timp, asemeni tipăriturilor scoase de Bojidar Vucovici în tipografia slavonă de
la Veneţia, la începutul secolului al XVI-iea.
Copistul a putut vedea aceste ţipărituri veneţiene chiar în biblioteca
mănăstirii care, asemeni celorlalte lăcaşuri de cult, va fi interesată de această
producţie ortodoxă de carte.
Al doilea manuscris, 2~ în ordine cronologică, pe care l-am identificat, în
colecţiile analizate, ca realizat la Prislop, este o copie după Chiriacodromion,
cartea primită în 1701 de la Bălgrad.
Autorul manuscrisului semnează simplu „popa Lavrentie", ca un om al
locului.
Datarea s-a făcut, de data aceasta, pe baza investigaţiilor de laborator,
efectuate cu ocazia restaurării manuscrisului în anul 1986. 25
Prin aceste investigaţii s-a constatat că lucrarea aparţine unui singur autor,
redactarea având loc cândva în primele decenii ale veacului al XVIII-iea.
Printre sorturile de hârtie utilizate ca suport a fost descoperită şi o marcă de
19
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hârtie frantuzească, utilizată partial şi la tipărirea Chiriacodromionului care a
constituit modelul pentru această copie, ceea ce ne-a îndreptătit să considerăm că
această hârtie a venit din Ţara Românească, fiind trimisă de Brâncoveanu.
Faptul că mănăstirea Prislop primeşte de la tipografia din Bălgrad hârtie se
datorează, în parte, popii Vasile care era, cum am arătat anterior, nepotul lui pater
Ianăş, om cu rang de logofăt la Mitropolia din Alba IuliaY
Probabil că topurile de hârtie au fost expediate odată cu tipăriturile care sau vândut sau au fost dăruite în ţinutul Haţegului.
Colile care au rămas după terminarea manuscrisului realizat de Lavrentie
vor fi utilizate de un alt popă, Mihai, pentru a scrie o copie 28 după Liturghieru/lui
Antim din 1713.
Nici în acest caz nu este specificat anul execuţiei şi locul în care s-a scris.
Hârtia comună utilizată de cele două persoane diferite este însă un indiciu ca cei
doi au Jucrat în acelaşi loc.
In ceea ce priveşte identitatea lui Mihai care a copiat Liturghierul, cu toate
că a fost un om al mănăstirii, considerăm că el nu poate să fie identificat în persoana
,,ucenicului Mihai" care apare consemnat în anul 1759 în pisania din biserică,
acesta fiind mult mai tânăr fată de popa-copist.
Manuscrisul Liturghierului a fost redactat în primele decenii ale veacului al
XVIII-iea, cândva după 1713, anul apariţiei tipăriturii folosite ca model fiindcă e
greu de admis, tinând seama şi de perisabilitatea hârtiei, că ea a fost păstrată
jumătate de veac pentru a fi apoi utilizată.
Confuzia pe care au făcut-o unii specialişti între cei doi, a fost determinată,
pe lângă coincidenta de nume, de faptul că şi „ucenicul Mihai" din pisanie va
scrie o copie de carte, în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, după Divanul
lui Cantemir 29 descoperit în biblioteca mănăstirii care era, aşa cum am arătat deja
foarte bine dotată pentru acea perioadă.
Privite în ansamblu, toate aceste producţii mănăstireşti au câteva note comune.
- Autorii posedă o pregătire corespunzătoare, cunoscută de cei care le aprobă
activitatea.
- Ei produc în liniştea chiliilor, departe de zarva târgurilor, texte frumoase,
fără ştersături, bine organizate în pagină.
- Aceşti copişti nu-şi îngăduie libertăti şi fantezii, de aceea putine dintre
manuscrisele lor contin interpolări de alte texte sau ilustratiiLa prima vedere, mănăstirea Plosca pare, fată de celelalte două lăcaşuri
prezentate, un caz aparte, ea neavând proprii ieromonahi-scriitori şi acceptând să
lucreze cu copişti peregrini. Totuşi aceşti peregrini, stând la mănăstire cu casă şi
masă pe timpul scrisului, se vor supune canoanelor, iar texetele lor vor fi şi ele
,,curat ortodoxe" şi scrise „cu măsură".
Lucrările dascălilor peregrini. Activitatea âmbulantă.
Refugiaţi în Transilvania din calea războaielor, atraşi de piaţa de desfacere
de carte pe care o oferea spaţiul întins românesc din vestul provinciei, în care
lipsea o tipografie ortodoxă, ei vor transforma activitatea de copiere de cărţi întro meserie rentabilă, concurând, în vânzare, colportorii ce treceau clandestin vămile
cu desagile pline de cărţi muntene şi moldoveneşti.
Fiind necunoscuti la venirea în satele ardelene, copiştii aceştia străini
garantează calitatea scrisului cu titlul de „dascăl" şi cu „tara" de origine.
Sosesc din trei direcţii: Polonia (zona Muncaciului), Moldova şi Ţara Româ26

nească.

a. Muncăcenii
Dintre copiştii coborâţi din ţinutul Muncaciului spre sud, câţiva îşi vor împleti
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destinul cu spaţiul geografic reprezentat astăzi
Ţara Leşească, Ioan Popovici Muncăceanul,
Muncăceanul.

de judeţul Arad: popa Ioan din
Nicolae Muncăceanul şi Pavel

În vreme ce Nicolae şi Ioan Popovici lucreează efectiv în zonă, ceilalti doi
în alte teritorii, mai la nord, aici ajungând doar unele din manuscrisele
lor, fie prin extinderea ariei de circulaţie, fie prin achiziţia lor ulterioară de către
activează

colecţionari.

în

Primul venit dintre aceştia a fost popa Ioan din „Ţara Leşească".
ţinutul Orăzii şi lucrează mai multe manuscrise în satele din jur.

El se opreşte

Un asemenea manuscris a fost cel realizat în anul 1724 în satul Bălaia, după
Cazania lui Varlaam, care, odată terminat, începe să circule în ţinutul Zărandului,
ajungând în final în proprietatea bisericii din satul Păiuşeni (jud. Arad). 10
La fel, Pavel Muncăceanu execută, vreme de un deceniu, copii de cărţi în
Maramureş, Sălaj şi Bihor.
Fată de alti copişti, care au lucrat cam tot ce li s-a cerut, el s-a specializat pc
textul ~e Antologhion.
Incercând să stabilească modelul pe care l-a folosit, unii cercetători au emis
ipotez<! că acesta ar fi tradus şi copiat Minee/e slavo-române de la Buzău. 11
In realitate el lucrează după manuscrisul copistului Danii Iot Coruti. executat
în satul Gepiu, în anul 1714.
Pavel Muncăceanul a descoperit lucrarea în satul Josani (jud. Bihor) în anul
1731. In anul imediat următor va scrie prima copie după cartea ce i-a plăcut atât de
mult.
În execuţie demonstrează un stil personal, uşor de recunoscut.
Unul dintre cele zece manuscrise de Minei ,1/es pe care le-a întocmit la
comandă, se păstrează astăzi într-o colecţie de carte arădeană. 12
Trecând la prezentarea celor care au ajuns ei înşişi până în Zărand trebuie
să-l menţionăm pe un oarecare „Nicolae din Muncaci" care copiază, în anul 1736,
în satul Buteni (jud. Arad) nişte „Sfinte Văscreasne" adică un Evangheliar. ci
Douăzeci de ani mai târziu, lucrează în aceste locuri vestitul Ioan Popovici
A

Muncăceanul.
El se mută

aici după o şedere mai lungă în Bihor, interval de timp în care a
realizat, printre altele, cea mai frumoasă copie după Cc1zani,1 lui Varlaam, păstrată,
şi ea, multi ani ca o piesă rară în Colecţia episcopală din Arad. _q
Referitor la activitatea efectivă desfăşurată în zona arădeană de acest copist,
informaţiile ne sunt furnizate de însemnările pe care le-a lăsat el însuşi, pe cărtile
la care a lucrat.
Conform propriei mărturisiri, în anul 1757, Ioan Popovici Muncăceanu scria
în „casa lui popa Dimitrie, duhovnicul din Chisindia" (jud. Arad) mai multe Molitve
şi Ectemi, pentru ca să continuie, anul următor, scrisul în localitatea vecină, Cui ed,
cu invăţăturăAa şapte taine, Cuvânt pentru ieşirea sufletului din trup, Cazanie la
coconi mici~ Incepătura leacurilor pentru multe boale, scoase de vraciuri etc. 35
Peste alţi doi ani, în 1760, completează un exemplar din Molitvenicu/tipărit
la Blaj în 1757, care deja fusese cumpărat în tinut şi circula în zonă, cu Cântecul
lui Solomon, Cântecul lui David proroc, De turbare, De friguri, Descântece de
friguri etc. 36
Urmărind această activitate de redactare a unor Misce/aneesau de completare
a unor tipărituri cu părţi scrise cu mâna constatam la Ioan Muncăceanu o anumită
libertate în alegerea textelor scrise fată de ceea ce era considerat ca „intrând în
canoanele creştine", rezultatul obtinut fiind un amestec de sacru şi profan.
Din perspectiva cercetătorului de astăzi putem să-l considerăm chiar unul
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dintre primii culegători de folclor autohton, scrierile sale conservând o parte din
tradiţiile locale de medicină populară.
b. Moldovenii
Primul dintre moldoveni care ajunge la Arad, la Şiria, a fost „Agaton
Moldoveanul" de la Iaşi, care copiază aici „în zilele vladicii Isaia" adică în august
1701, un Molitvenic, -11 utilizând ca model tipăritura la Bălgrad din 1689.
Venirea lui a însemnat pentru oamenii locului un contact direct cu fabulosul
de sorginte orientală, preluat de manuscrisele moldoveneşti şi mutat acum, prin
ştiinţa acestui meşter, într-un pământ nou.
Vulturii, balaurii înaripati, capetele de îngeri ascunse printre vrejuri, dau
manuscrisului o înfăţişare diferită comparativ cu ornamentica modestă a tipăriturilor
,,calvine".
Terminând scrisul Agaton pleacă într-o directie necunoscută şi dintr-o
anumită pricină nu va mai scrie alte copii de cărţi.
Cam în aceaşi vreme ajunge, într-o altă localitate din zonă, Vasile Sturze,
care şi după zece ani de la atestarea lui la Plosaca, prezentată anterior, continuă să
scrie cărţi la comandă.
Refugiat în Banat, adică în Ţara Turcească, din cauza „curuţilor lui Racoţi
Ferenţ", care (potrivit însemnării lăsată de copist pe un Evangheliar pe care îl
scrie în satul Luca Telec lângă Timişoara)-18 „s-au ridicat pe nimeţi" pustiind, în
luptele ce s-au dat, satele bihorene, copistul moldovean îşi va căuta comenzi în
satele prin care a trecut în drumul său.
Nu stă prea mult în nici o localitate, motiv pentru care duce cărţile începute
cu el în desagă.
Evangheliarul deja menţionat, început în anul 1704 în Luca Telec, va fi
terminat, anul următor, în Dvorin, la nord-vest de Vinga, în judeţul Arad.
Următorul popas va fi în Sântandrei unde, în 1708, termină o copie după
cele Ş;pte taine (laşi, 1644 ).
Insemnarea lasată şi în acest manuscris ne completează informaţia referitoare
la acele vremi tulburi de început de veac ,, ... Şi am scris în sat în Sân tu Andreaş,
lângă Temişvara, în vriamia când s-au rădicat curţii lui Racoţi Ferenţ pe nimeţi şi
era răutatia mare în Ardeal, şi la Crişul Negru şi câmpiia Ghiulei era pustiiatatia.
Şi eu dascălul Sturze încă am fugit în Ţara Turcului în Sânt Andreas, când era
ciuma cia marra şi au murit în Sânt Andreas 366 de suflete, şi în toata Ţara
Temişvarei. Să să ştie. Rojdestvo 1708, iunie 22. ".1 9
Trei ani mai târziu, în anul 1711, îl găsim lucrând în satul Felnac la un Octoih:
„Scris-am în sat, în Felnac, la Moraş, sfârşitul Ohtaiului pe duminici cu svetealnele
şi cu stihitile evglisca 11 precu(m) am aflat aşa am şi scris şi cine va citi să nu
blestemaţi ci să îndreptaţi cu duhul blânzii. Scris-am eu dascălul Vasile Sturze
Mold(oveanul) când s-au împăcat nimeţii cu curuţii, să să ştie. Roj(destva) 1711
fev(ruarie) 7 dni" 40
În luna martie vinde cartea lui Haiduc Ilie care o dă pomană bisericii pentru
iertarea păcatului de a fi omorât din greşeală pe Bălaj Ioan, şi pentru împăcarea cu
Alecsa, fratele celui omorât.
După această tranzacţie, continuă drumul spre nord până în satul Nadab
Uudeţul Arad), unde va face un nou popas, spre a termina un Octoih început şi el
în Lucfi Telec şi care i-a fost solicitat de cineva - de aici.
Incheie scrisul la 21 ianuarie 1714, dată după care putem considera activitatea
1ui în zonă încheiată.
Meşterii din Ţara Românească
Ocuparea Olteniei de către austrieci deschide o poartă spre aceste ţinuturi şi
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cărturarilor şi artiştilor munteni.

Potrivit opiniilor mai multor cercetători, un asemenea meşter muntean a
fost „popa Costandin ot Şumand" Uud.Arad) autorul unei Ev;mghelii ~~ absolut
originală, lucrată între anii 1720-1738 prin mereu adăugarea de noi texte, după un
model rămas până astăzi necunoscut.
Spre deosebire de moldoveni el nu face nici un fel de precizări asupra zonei
de unde vine.
Singurul argument că ar fi muntean, până la noi descoperiri, este modul de
redactare şi conţinutul neobişnuit al manuscrisului realizat la Şumand.
Tot muntean, mai precis râmnicean, este considerat de cercetătorul Florian
Dudaş „diacul Alexandru", atestat în a doua jumătate a veacului al XVIII-iea în
zona Bradului (Munţii Apuseni). 43
Din activitatea destul de bogată şi diversă a acestui copist, în colecţiile
arădene am identificat un Catavasie~ şi o Pravilă, ultima execută după G1rtec1
de legi apărută la Govora în 1640.
Dacă textele greceşti din Catavasier, copiate întocmai ca în tipăritura de la
Râmnic din 1753, aduceau în faţa ochilor acestor comunităţi risipite în munţi semne
ciudate dar „curat ortodoxe" amintind de îndepărtatul Bizant, pravilele ofereau o
formă .9rtodoxă de legislaţie, destul de greu de procurat în Transilvania.
Insfârşit, un al treilea meşter muntean, descoperit în fondurile de manuscrise
arădene este dascălul Vasile Muntean, autorul unui Minei datat 1753. ~6
În legătură cu persoana acestui copist nu s-au făcut încă cercetări, achiziţia
manuscrisului fiind de dată relativ recentă.
Dascălii şi diecii locali
Activitatea ieromonahilor şi a dascălilor peregrini a fost completată cu unele
texte Si/-U continuată cu alte producţii de către diecii şi dascălii locali.
lnvăţând pe lângă cineva, mulţi din aceşti foşti ucenici, care nu-şi vor părăsi
niciodată satul, vor ajunge la rândul lor meşteri, realizând una sau mai multe
45

cărţi.

Un asemenea om priceput în scrisul cu pana a fost „popa Urs din Cotiglet"
Uud. Bihor), care în ceasurile de răgaz s-a apucat să copieze, de trei ori textul unei
,,Păuceniia lui Alexandru Vodă", astăzi pierdută.
Unul din aceste manuscrise, redactat între anii 1679-1680, se păstrează întro colecţie arădeană, 47 celelalte la Biblioteca Academiei Române. 48
Lucrând pentru „cărturari şi cititori", rugându-se să fie iertat "dacă a greşit
sau a smiqtit în ea ceva", el introduce numeroase învăţături deosebite, unele apocrife
grecum Invăţătura cum au potopit Dumnezeu toată lumea cu potopul apei sau
ln văţătură despre Sodoma şi Gomora, foarte gustate în epocă, însă considerate de
biserica ortodoxă drept eretice.
Pentru a justifica libertatea ce şi-o luase, pune totul pe seama izvorului,
acea „Păucenie a lui Alexandru Vodă din Ţara Moldovei", după care ar fi copiat
întocmai.
Dispariţia orginalului ne impiedică să ştim cât a fost adevăr şi cât scuză
bine găsită pentru a trece manuscrisul prin cenzura celor mai puritani dintre
credincioşi.
Rămâne

în felul său un cărturar singular, inconfundabil ca stil cu peste
3000 de pagini scrise.
N-a avut ucenici, nici imitatori. Talentul lui a dispărut odată cu omul.
Un exemplu diametral opus este cel oferit de copistul Iosiv din Beiuş, originar
din judeţul Arad, Ţinutul Hălmagiului. Iosiv din Beiuş a fost o personalitate
multiplă. Pe lângă copiatul de cărţi s-a îndeletnicit şi cu legătoria şi chiar cu
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zugrăvitul

de icoane.
Pentru a nu se p~erde meşteşugul scrisului cu pana de gâscă îşi ia un ucenic,
pe diacul Mihai din Josani, pe care îl găsim lucrând alături de el. ~9
Din cele 8 manuscrise, pe care le-a realizat în aproape 40 de ani, unul singur,
un Triod-Penticostar, 50 lucrat în anul 1721, ajunge să circule în judeţul Arad.
Exemplul acestor manuscrise executate de diverşi copişti locali din zonele
învecinate (Bihor, Sălaj, Alba, Haţeg) este mult mai mare şi nu le vom prezenta
pe toate.
Ele au fost pentru această zonă „produse de import" comparativ cu cele
realizate în satele judeţului Arad, care ne interesează şi dintr-o perspectivă
sociolqgică.

In general literatura de specialitate a vorbit prea puţin despre acest ţinut
din fostele comitale Arad şi Zarand, ca despre un spatiu cu o tradiţie a
scrisului cu pana, multi cercetători revendicând meşterii arădeni pentru a ilustra,
prin extindere, activitatea zonei învecinate, Bihorul.
Trecând în revistă preotii şi diecii care au lucrat în localităţile actualului
judeţ Arad (Florea din Groşeni, Gheorghe din Gurba, Simion din Bochia, Vasile
Pantor din Crai va, Gheorghe din Cu ied, Toader din Condratau, Ioan din Halmagiu)
ne vedem obligaţi la o rectificare. Putem spune fără să greşim că, şi în acest ţinut
a existat un climat fertil scrisului (nevoie de cărţi, cititori gata să plătească pentru
o carte anume) care a determinat apariţia unei activităţi de copiere, ce a funcţionat
în diferite localităţi, vreme de 100 de ani.
Un prim copist, atestat încă la mijlocul veacului al XV-iea în „satul mare
Halmagiu", a fost un oarecare popă Simion, autorul unui Tetraevanghe/5 1 mediobulgar comandat de curtea nobiliară locală.
Veacul următor găsim semnalat un fragment dintr-un manuscris românesc
din petioada rotacizantă tot la Halmagiu. 5~
In aceeaşi vreme diacul Nicola, ,,fiul popii Nicolae din pământul Şiriei"
copia în Păuliş un Catavasierslavon. 5 .1
Informaţiile păstrate pentru aceste două veacuri sunt extrem de sumare,
singurul lucru cert fiind totuşi faptul că se scria.
Următoarea atestare este din anul 1675, când un diac Lazăr din Hălmagiu
competeată un Miscelaneu, început în anul 1647 de Mihai Valahul, cu 49 de file
curpinzând Slujba Maslului şi a Liturghiei: 5~
Coborând spre câmpie, în localitatea Ciuci (azi Vârfuri,jud. Arad), întâlnim
un alt meşter local ce semnează simplu „Gheorghe" care în anul 1698, completează
Ceaslovefultipărit de Ioan Zoba din Vinţi, în 1687, cu un Sinaxar. 55
Rămânând în aceeaşi zonă, trebuie să mentionăm un manuscris datând de
la începutul veacului al XVIII-lea 56, în satul Sârbi (jud.Arad) azi dispărut.
Mutându-ne cercetarea în ţinutul Beliului descoperim pe diaconul Simion
care întocmea în 1713, conform însemnărilor rămase pe file, o Epistolie în satul
Bochia. 57
În anul 1724 popa Gheorghe din Gurba scrie în continuarea unei Pravile,
tipărită la Govora în 1640, o Legendă a Duminicii şi Apocalipsul lui Ioan. 58 Diacul
Flore din Groşi (azi Groşeni jud.Arad) a executat şi el, în anul 1732 o copie după
Cazania lui Varlaam, în care, pentru a imita cât mai bine tipăritura, desenează în
penită nu numai unele ilustraţii ci şi stema Ţării Moldovei de pe verso-ul foii de
titlu. 59
Aceasta iniţiativă personală nu va fi însă singurală în tinut. Vasile Pantor
din Crai va copiază în anii 1741-1742 o A/exandrie 60 la care adaugă o Cronică
adică poveste despre unguri „ca să se ştie de unde au venit ungurii şi de când au
alcătuit
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venit ei în Ardeal şi cu ce Crai au venit" scoasă, potrivit explicatiei oferite în
continuare, din „Calendariul unguresc".
Diacul Gheorghe din Cuied introduce şi el (sub fascinatia poveştilor
populare) în manuscrisul pe care îl realizează în 1752, textul Grnmovnicului lui
Eraklit; împărat care au fost numărător în stele. 61
Insfârşit, ultimul copist pe care îl mai prezentăm este diacul Ioan din
Hălmagiu care după ce realizează mai multe copii de cărti religioase, cum a fost
Cazania la morţi din 1767, 62 îşi încheie activitatea ajutând la realizarea unui
Miscelaneu ce abundă de texte apocrife. 6 J
Această mică cărticică scrisă cu mâna a avut o circulatie largă în satele din
tinut, prin ea modeştii cititori luând cunoştintă de un alt roman popular, Archirie
şi Anadan inclus de copişti în corpul manuscrisului alături de CiiLanie de.\pre
chinurile Sfintei Vineri, Povestea lui Eladie ca"nd l-au izhăvit Dumnezeu din mâinile
Diavolului, Povestea lui David etc.
Aşadar, o bună parte din manuscrisele redactate în zonă părăsesc universul
scrierilor curat ortodoxe, pentru a luneca în fabulos şi ficţiune romanească.
Este o schimbare de atitudine firească care aparte şi în alte tinuturi româneşti
începând cu a doua jumătate a veacului al XVIII-iea.
Să nu uităm că faţă de tipărituri, care erau lucrate sub control, manuscrisele,
redactate ambulant se bucurau de o libertate deplină. Copistul ascultă doar de
cugetul său şi de comanditar.
Or între cei doi încep să existe anumite afinităti fiindcă, dacă există o tentatie
de a scrie lucruri nemaiauzite, există, la fel, şi o tentatie de a citi lucruri nepermise
de biserică, într-o complicitate ce aminteşte de O mie şi unii de nopfi.
Pe de altă parte, pe măsură ce tipografiile măresc triajul, asigurând prin
producţia lor cărţile trebuincioase în biserică, copiştii rămân într-un fel fără
activitate, simţindu-se în acelaşi timp eliberaţi de sarcina creştină.
Ei vor putea să lucreze pentru persoane particulare, deschizând prin adăugiri
şi prin cărticelele scrise cu două cerneli, gustul lecturilor de desfătare.
Din aceasta perspectivă putem spune, în final, că modesta corporaţie a
copiştilor din veacul al XVIII-iea oferă acele texte pe care societatea medievală
nu era dispusă să le producă prin tehnica tiparului, pregătind prin subiectele puse
în circulaţie, din mână în mână, mica cărturărime sătească pentru exigenţele de
lectură ale veacului al XIX-iea.

NOTE
Elena Rodica Colta, Cazania lui Varlaam. un model de carte pentru românii din vesru/ Tran si/vaniei.
Lucrare prezentată la Sesiunea Muzeului judeţean Mureş, Tg. Mureş, 6-8 mai 1993.
' Vezi anexa 1
1
Elena Rodica Co Ita, Un manuscris necunoscut de la Sâmbăta deSm. Lucrare prezentată la Sesiunea
natională de bibliologie, 14-16 mai 1982 Sf. Gheorghe. Manuscrisul se păstrează în Coleqia Episcopală
Arad, cota 17
• Ştefan Meteş, Mănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. 85.
5
• vezi Şematismul Episcopiei Lugojului, Lugoj, 1903, p. 452
• Ştefan Meteş, op. cit., p. 102
7
idem, p. I 02
8
Nicolae Iorga, Scrisori şi inscripJii ardelene şi maramureşene, II, Buc. 1906, p. 121
9
Din această serie de codice procurate de nobilimea română din Ţara Ha1egului, tocmai din îndepănata
tară a Moldovei, mai consemnam un manuscris ferecat în argint, păstrat la Muzeul de istorie din
1
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Deva, un Evilngheli11rdin 1436 copiat de vestitul Gavril Uric şi un Tetmev.mghe/slavon. ajuns astăzi
în Coleqia Episcopală Arad. vezi şi Nicolae Iorga. Miim1.1tireil Neilmfu/ui. Valenii de Munte, 1912,
p. 8; Florian Dudaş. Vechi c;irfi ronuîneşti Ciilăto11re, Buc. 1987, p. 89.
10
Manuscrisul se păstrează în Biblioteca Academiei Române. cota 1838. vezi Gabriel Strempel.
Cat,1/ogul 111;111uscn:felor rom,îneşti. li. Buc. -1983. p. 75
11
Se păstrează în Biblioteca V. A. Urechia din Galaţi. vezi Florian Dudaş, Millwscrise/e româneşti
din bisericile Bihorului, II. Oradea. 1986, p. 156-157.
1
' Nicolae Iorga, Scrisori şi inscripfii ;trde/ene şi 111;1ri1111ureşene. li. Buc. 1906, p. 121.
'-' Elena Rodica Colia, Un milnu.1"Cri.1· lri1milvăne,m dupii Ctrteil românei/sc;i de IÎIViTfiittmi (/643).
executai de copi~"IUI Varlil,1111 Moldoveanul. în Ziridava. XIV. Arad. 1982, p. 411-425.
" Manuscrisul se păstrează la Biblioteca Academiei Române. cota 759, vezi Gabriel Strempel, op.
cit. voi. I. p. 173.
15
Se păstrează în Biblioteca Episcopala Arad, cota 26.
0
' Ştefan Mete~. op. cit. p. 87.
17
Menţionăm dintre cărţile vechi româneşti care au aparţinut mănăstirii Noul Teslilmelll(Bălgrad.
1648), Psaltire (Bălgrad, 1651 ). Chiriilcodromion (Bălgrad, 1699). vezi Elena Rodica Colta. Vechi
tipărituri româneşti dinjudeft,I Amd, în Ziridava. XII. Arad, 1980. p 747.
18
Manuscrisul Plângere,, Sfintei M,imi.1tiri ii Silvaşului din Epiirhiil H11fegului din Prislop. realizat la
mijlocul secolului al XVIII-iea. se păstrează la Biblioteca Academiei Române, cota 415. Textul a fost
recopiat în anul 1824 de erei David, preot. El este inclus într-un Mi,cehmeucare va ajunge, în final,
tot în Biblioteca Academiei. cota 1359. vezi Gabriel Strempel. op. cit., I: p. 106 lşi 304; Ioan Radu.
lftori,1 ViCilriatului greco-Ci/to/ic H11feg. Lugoj. 1913. p. 351-36 7.
"' Ioan Radu, op. cit., p. 87.
0
'
Elena Rodica Colta, C.1rtea veche românească în părfile Aradului-expresie ;1 unitlifii nafi<male. în
Ziridava, IX, Arad, 1978, p. 473.
1
' Elena Rodica Colta, Vechi tip,irituri rom;îneşti dinjudeful Arild, în Ziridava, XII, Arad, 1980, p.
747.
"Ştefan Meteş, lstori,1 bifericii româneşti din Tra11.1ilvani11, I. Sibiu, 1935. p. 77-79.
'' Ştefan Crişan, Două manuscrise Ji1edite din .feco/u/ iii XVJ/-le,1, în Valori bibliofile. Cercetare şi
valorificare, 11, Buc., 1983. p. 145-146.
'" Se păstrează în Biblioteca Episcopală Arad, cota 16.
5
' Sofia Bodea, Câteva precizări de datare. /ocaliZilre şi atribuire a unui codice transilvănean din
secolul ,1/ XVIII-iea. obfinut prin intem1ediul tehnici/or de /arorator. Lucrare prezentată la Sesiunea
Muzeului Judeţean Arad, 11-12 dec. 1987.
'" În anul 1972 cercetarea Lucia Dalila Arama semnalează în fondurile Bibliotecii Academiei Române
aceeaşi marcă de hânie la un manuscris slavon din 1715 (mss siv 597) şi la un document moldovene'sc
(doc CCXX-40).
" Pavel Binder, Membrii familiei Pater din Transilvania. spirijitori ai ortodoxiei şi ti1ctori de unililte
nafionalii, în Mitropolia Ardealului, 1979 nr. 4-6, p. 347-353.
'" Se păstrează în Biblioteca Episcopală Arad, cota 33.
9
' Ştefan Meteş, Mănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p.
'° Florian Dudaş, Manuscrisele româneşti din bisericile Bihorului, II, Oradea 1986, p. 187.
"Constantin Malinaş, Manuscrise vechi româneşti din Bihor, în Valori bi liofile. Cercetare şi verificare,
II, Buc. 1983, p. 154- 168.
"Colecţia „Ştefan Crişan", Lipova, cota 532.
"Atanasie Popa, Copişti de manuscrise În Bihor În secolele al XVII-iea şi al XVIII-iea, în Crisia, X,
Oradea, 1979, p.325-336.
„ Copia realizată în anul 1731 la Cefa. Transferată din Colecţia Episcopală Arad la Muzeul Naţional
de Ană Bucureşti.
15
Manuscrisul se păstrează la Biblioteca Academiei Române, cota 5911.
36
Tipăritură din Fondul de carte veche românească Bihor. vezi Florian Dudaş, Manuscrisele româneşti
din bisericile Bihorului, Oradea, 1986, II, p. 217.
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"Se păstrează la Biblioteca Academiei Române. cota 4215.
" idem. rnta 5903.
·"'ibidem.cota 713.
'" Se păstrează la BCU Cluj-Napoca. ms 4320.
" Se pftstreazii la Biblioteca Academiei Romfme. cota 4214.
" Se păstrează în Coleqia Mitropoliei Banatului. cota 12. vezi Florian Duda~. M,mu.,cri.,dc din
bisericile Bihoru/111: Omdeil. 1986. li. p. 176-178.
H Florian Dudaş, op. cit„ li. p 182-186 .
.,_. Se păstrează în Coleqia .•Ştefan Crişan·· Lipova, cota 327.
45 idem. cota 371
46 ibidem. cota 369
"Coleqia .. Ştefan Crişan" Lipova. cota 370.
" Unul dintre manuscrise, datai 1676. este mentional de Gabriel Strempel în articoful 1-imdul ele
m,muscrise româneşti il!e Bibliotecii Acildemiei Române. publicat în volumul ..Studii şi cercetftri de
documentare şi bibliologie", Buc. 1967. nr. 2. p. 253.
,., Un asemenea ucenic, care îl ajuta la scris. este Mihai din Josani. vezi Florian Dudaş. op. cit.. I. p.
155.
5
° Coleqia .,Ştefan Crişan·· Lipova, cota 505.
51
Florian Dudaş. M,wuscrisele mm,îneşti medievil!e din Criş,mil, Timişoara. 1986. p. 8
,: Florian Dudaş, op. cit., p. 20-22.
5
-' Muzeul Bisericii Sf. Nicnlae Braşov. mss nr. I
5' Se păstrează la Biblioteca Mitropoliei Ardealului din Sibiu, mss 19.
55
Se păastrează la Bibliotecajude\eană Arad. nr. inv. 181483.
'" A fost descoperit cu ocazia co111roalelor efectuate la parohiile din jude\ Lk către Oficiul Jude\ean
pentru patrimoniul cultural national.
57
Atanasie Popa, op. cit.. p. 325-336.
'" idem, p. 328.
5
'' Florian Dudaş. Manuscri.,·e/e rom,îne,,;ti clin bisericile Bihorului. Oradea, 1986. li. p. 312-313.
'"' Se păstrează la Biblioteca judeteană Cluj-Napoca. vezi Florian Dudaş. op. cit. voi. li. p. 321-322.
"' Nicolae Comşa. Milnmcrisele romiÎneşti din Bib!iotern Cellfrillil de fii Bhtj. Blaj. 1944, p. I 06.
o: Coleqia ..Ştefan Crişan" Lipova. mia 521.
"·' Manuscrisul se păstrează la Mănăstirea Arad-Gai. Provine de la parohia Şomoşcheş. vezi Rodica
Rădulescu, Un copist ar;Tde,m 111:c1mosc11t: Diilcu! /oi/11 din Budeşti. în Valori bibliolile uin patrimoniul
cultural m11ional. Cercetare şi valorificare, li. Buc .. 1983. p. l!D-186.
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DIE ALTEN RUMĂNISCHEN MANUSKRIPTE
AUS DEM KREIS ARAD
TYPOLOGIEN UND INDIVIDUALISIERUNGEN
(Zusammenfassung)
Anhand der Analysc der alten rumănischen Manuskripte die in
vcrsl'.hiedenen dffentlichen Sammlungen aus dcm Kreis Arad aufbewahrt wenJen,
identifiziert die Autorin bestimmte Typologien (klostcrliche oder laische
Produktion, Milnch-Kopist, wandernder Kopist, lokaler Kopist) und inncrhalh
dieser verschiedcnc Eigenheiten die aur dcn Stil des Autors, die Mode dcr Zeit,
die Kaprizien der Bestcllcr hinwciscn.
Eine besonderc Aufmerksamkcit wird den auf dem Gcbietc des Krcises
AAls besonderes intcrcssant an diesen Manuskripten empfinden wir die Tendenz
zur Laizisierung, zum Austretcn aus den von der Kirchc konsekrierten Texten
anhand von Einschiebungen apokryphcr Texte, von Volksromanen, von Elementen
der Volksmedizin. Obwohl diese Tendcn.1. nicht eindeutig den Bestellern dieser
Manuskripte zugewiesen wcrdcn kann, so ist es wcnigstens anzunehmen, dass
dicse den Geschmack von dcr hciligen zur profanen Hauslektiirc verlegtcn.

ANEXAI
MANUSCRISELE VECHI ROMÂNEŞTI DIN COLECŢII ARĂDENE
I popa Urs din Cotiglet, P/iuce1Jia lui Alexa1Jdru Vodii ( 1680)
Colecţia „Ştefan Cri~an"' Lipova, cota 370
2 copist Teofan, Octoih(Sec. XVII)
Colecţia „Ştefan Cri~an"' Lipova, cota 373
3 popa Fior, Pc1sc,i/ie ( 1709)
Colecţia Ştefan Cri~an, Lipova cota 382
4 copist Gheorghe, Si11c1xc1r( 114 sec. XVIII)
Biblioteca judeţeană Arad, nr. inv. 181483
5 copistul Ivan din Teina, Mi1Jei prescurtat( 1700)
Biblioteca Episcopală Arad, cota 179.
6 popa Gheorghe din Gurba, Pranlc1 de la Govorn ( 1724)
Colecţia „Ştefan Crişan", Lipova, cota 312.
7 ieromonahul Varlaam Moldoveanul, Carte româneascii de IÎ1văf1Iturii(sec. XVIII),
Colecţia Episcopală Arad, cota 26
8 popa Lavrentie, ChiriacodromiolJ, (sec XVIII)
Colecţia Episcopală Arad, cota 16
9 popa Mihai, Liturghier, (sec XVIII)
Colecţia Episcopală Arad, cota 33
10 ieromonah Andrei de la Sâmbăta de Sus, Molitev1Jic(sec XVIII)
Colecţia Episcopală Arad, cota 17
11 copist Iosiv din Beiuş, Triod(1721)
Colecţia „Ştefan Crişan", Lipova, cota 505
12 copist Ioan Petrovici din Sălagiu, Stras1Jic'( 1735)
Colecţia „Ştefan Crişan", Lipova, cota 504
13 copist Ioan Petrovici din Sălagiu, Liturghier( 1736)
Colecţia Episcopală Arad, cota 208
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14 Pavel Dascălul Muncăceanu, Minei ales ( 1739)
Colectia „Ştefan Crişan" Lipova, cota 532
15 copist Ioan Muncaceanu ? Triod ( 1744)
Colectia „Ştefan Crişan", Lipova, cota 526
16 dascăl Vasile Muntean, Minei ( 1753)
Colectia „Ştefan Crişan", Lipova, cota 369
17 diac Alexandru, Catav;1sier( 1765)
Colectia „Ştefan Crişan", Lipova, cota 372
18 diac Ioan, Cazanii la oameni morfi ( 1767)
Colectia „Ştefan Crişan", Lipova, cota 521
19 diac Alexandru, Prnvilc1 Sfli1/ilor Apostoli ( 1770)
Colectia „Ştefan Crişan", Lipova, cota 371
20 diacul Ioan, Miscelaneu ( 1775)
Centrul de concentrare a cărtii vechi româneşti, Arad, cota 27
21 dascălul Mitru din Hateg, Minei (sec XVIII)
Biblioteca Episcopală Arad, cota 35
22 Indica/ii tipiconale (sec XVIII)
Biblioteca Episcopală Arad, cota 35/a
23 Praznicar(sec XVIII)
Colectia Episcopală Arad, cota 245
24 M1:\·ce/aneu (sec XVIII)
Colectia „Ştefan Crişan", Lipova, cota 477
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DOI GEMENI BlJTINCENI

ŞI

Dil'LO\IA LOR DE INNOBILARE
DIMITRIE STOi

Am <lat peste ci prima dat;1 în cca mai complexă şi cca n1ai complct[t
monografic istorică a Aradului şi a judctului ce-i poartă numele. ln aceasta se
spune ~csprc ci d sunt comercianti şi industriaşi din Buteni (Jud. Arad) 1
In urmă cu aproximativ jumiitalc de an. un descendent de-al lor după cc neam cunoscut bine de tot - mi-a ar;1tal diploma lor de înnobilare pc care nu o mai
vă1usc .. ochi strf1ini·· de peste --l.S de ani. hlrmularca acestui aci se rcali1.ea1ă la 21
decembrie IX21. iar încheierea completă a demersurilor de înnobilare arc loc la
data de 25 octombrie IX2.S.
Concc<latorul - NOS FRANCISCUS PRIMUS DIVINA FAVENTE
CLEMENTIA AUSTRIAE IMPERATOR - '(urmca1ă apoi toate celelalte titluri'
- ,,apreciată cu marc plăcere meritele dcvotatilor şi folositorilor sfii supu::,i""':
,.GEORGII & DFMETRII FRATRUM QUIPPE GERMANORUM ST
UTERINORUM AMBORUM DRASCHOVAN"''_
Din înşiruirea meritelor celor doi allăm şi primele date despre ci: sunt
.. chestori (administratori l"inanciari - 11.11.) <lin Hutcni unde s-au strftduit cu crcdintă
să Jobftndească promm arca dcoscbi1:1 a industriei. comcrttilui şi alte diferite
oca.tii ... '•.
După cc li se evocă cinstea şi corectitudinea ca administratori financiari. se
mai arată di ,, ... <lin anut 1817. au oferit sub1istcntă armatei alungate a lui
STRAUCH în mod gratuit. In acela::, an au întrqinut pc săracii din districtul Butcni
::,i al Xcnodochici cu multe alimente vitale pc parcursul unui an ... -_
Generozitatea lor a mers pfmă la altruism: ,, ... cu multă nobletc au u::,urat
lipsurile materiale ale multor lucrători ai pămf1111ului afiati în cxlrc111;1 sărăcie şi cu
mărinimoasă promptitu<linl: Ic-au amfmat plata contributici pc termen îndelungai.
Şi în acelaş timp, şi-au achitat impozitele proprii în mod regulat, în orice an"'.
Prco<.:upările lor nu s-au limitat <loar la sfera economică. ci şi la cea spirituală.
lată <.:e ne arată acelaşi document: ,.George, pc <le asupra Braşovan. în anul 1817,
a fost numit <li rector al şcolilor greco - neunite (ortodoxe - nn) şi atunci el a realizat
frecventarea în număr foarte marc a copiilor, în fine, a dovedit un deosebit zel
suportând din proprii săi bani datoriile acestora fată <le instituţie (şcoală - nn)
îndeosebi a celor mai săraci copii, în vederea pnx:urării cărtilor şcolare necesare"''.
Butinccnii mai în vârstă spun că în zidul <lin faţă a vechii şcoli - cca
confesional - ortodoxă - era încastrată o placă <le marmoră care atestă că a fost
construită <le cei doi frati.
Sătenii <lin Joia Mare spun că pe antemisul vechi al bisericii ortodoxe române
<lin acea localitate se afla o inscriptie care îi indica ca şi ctitori ai acestui sfânt
locaş tot pe cei Joi fraţi.
După tra<litia orală a familiei şi biserica <lin Revetiş a fost ctitorită <le cei
doi şi urmaşii lor.
Conforn1 unei tra<litii, în majoritatea cazurilor <le înnobilare, .,Ei sunt învestiti
cu posesiunea Kakareo (Căcărău, azi Joia Mare - 1111), <lin comitalul Aradului ...
este vorba <le toate pămfmturilc arabile cultivate şi necultivate, ogoare, livezi.
păşuni, fânete, pă<luri, munti împăduriţi, coline, văi, podgorii, dealuri cu vii. După
acelaş drept, se adaugă munti cu ape. fluvii cu peşti, crescătorii <le peşti închise,
bălti, cursuri de apă, grădini, .tăgazuri, stânci şi tot felul <le alte locuri, târguri şi
:139
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sate: toate acestea trec în întregime spre folosinta şi posesiunea lor integrală" ... 111 •
Despre numele de familie a celor înnobilaţi, se menţionează: ,,Aceloraşi în
numele lor Braşovan până acum numiţi, Ic facem concesia de a li se schimba
pentru viitor numele în Brassay.
De numele transpus în Brassay, vor beneficia atât aceştia, cât şi urmaşii şi
posteriorii lor ... " 11 •
Este interesant faptul că până în 183:.V\ cel puţin, membri familiei îşi scriau
numele tot Braşovan.
Blazonul concedat cu ocazia înnobilării'~, constă dintr-un scut clasic - în
heraldică - despicat şi tăiat. Cartierele I, 2 şi 4 ne înfăţişează bogătiile naturale
cele mai semnificative ale domeniului concedat: un rac, un pom cu roade, spicul
de grâu şi vita de vie cu strugurii copţi.
Cartierul 3, pe un fond albastru ca cerul, într-un cuib verde se vede o pasăre
de apă - de obicei, în heraldică, lebădă - hrănindu-şi puii cu propriul sânge. Această
imagine vrea să ne sugereze plastic generozitatea împinsă la altruism a acelor doi
gemeni.
Scutul este timbrat de un coif cavaleresc cu vizieră deschisă, şi care poartă
o coroană cu trei fleuroane perlate, coroana le indică rangul de cavaler în ierarhia
nobiliară. Suprapus acesteia, se află un brat, îndoit <lin colt, în armură, tinân<l în
mână o sabie încovoiată. Tot acest subansamblu vrea să indice continua pregătire
de luptă.
Diploma ne mai oferă şi primele informaţii genealogice:" ... George cu fiul
său Ioan şi fica sa Ana de la soţia sa Maria; Nicolae, Petru şi fica sa Elena, proveniti
de la soţia sa Ana ... ". Despre Dumitru nici-o precizare, în acest sens. După tradiţia
orală a familiei, acesta nici nu a avut urmaşi.
Făcând investigaţii în rândul descendenţilor în viată - atât prin tradiţia orală,
cât şi pe baza unor acte de stare civilă - precum şi la Filiala Arhivelor Statului
Arad 15 >, am identificat, până în prezent o genealogie ce cuprinde 64 de membri
dea-lungul a 10 generaţii.

NOTĂ
Mârky Sândor, Arad virmegye es Arad kiraly vams tânenete, Arad 1895. p. 667.
2
Diploma de înnobilare a fratilor Gheorghe şi Dumitru Braşovan. Viena, 1825 ap. I
l Ibidem, p. 2.
• Ibidem, p. 3.
1

'· Ibidem
• Ibidem
1
· Ibidem, p. 4.
8
· Ibidem, p. 5.
• Ibidem
10
· Ibidem, p. 6 şi 7
"· Ibidem, p. 9.
12
Ibidem, p. 11 şi 12
ll Ibidem, p. IO
1
•·

Filiala arhivelor statului Arad, Colectia de registre/stare
Matricola botezati nr. 4, fila 65, pozitia 3.
" Idem, matricola botezati nr. 3 şi 4.

civilă,
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Parohia ortodoxli

română

Buteni,

EIN ZWILLINGSPAAR AUS RUTENI UND DEREN
ADLIGUNGSDIPLOM
(Zusammcnfassung)
Das Adligungsdiplom der beiden Zwillinge, Gheorghe und Dumitru
Brasovan aus Buteni (Kr. Arad), erlassen im Jahre 1825, wurde von einem
Nachfolger dieser gerettet - Ioan Brasai.
ln diesem Akt werden die Verdienste der beiden erwăhnt fur die sie geadligt
wurden und ihnen dabei dcr Namen BRASSAY verliehen wurde.
Das Wappen der beiden widerspiegelt plastisch die Reichtiimer des
crhahenen Domeniums - KARAREOI (heute Joia Mare) - sowie einen ihrer
Charakterziige - die Freigiebigkeit bis hin zum Altruismus.
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DOCUMENTE REFERITOARE LA BIBLIOTECA SOCIETĂŢII
,.PETRU MAIOR''
LUCIA TUR(_:
În cadrul mi~cării culturale a romfmilor ardeleni din a doua jumf1tate a
secolului XIX, un loc aparte îl dctin socictf1\ile ~i reuniunile de lectură. T(>t mai
numeroase, pc măsură cc ne apropiem Je srâr~itul veacului. ele prolifercazr, în
toate mediile ~i la toate nivelurile societă\ii. Printre acestea, un loc aparte îl ocupf,
Societatea de lecturf, .,Petru Afaiot'' a stuJcn\ilor romf,ni din Budapesta.
cviucn\iindu-sc atf11 prin longevitate ( peste cinci decenii de activitate p,înf, în 191-l ).
cftt ~i prin impactul socio-cultural la nivelul comunitf1\ii romfmc~ti huuapestanc ~i
prin multiplele lcgf1turi. în întreg spa\iul românesc.
Istoricul socictătii „Petru Maior„ a făcut ohiectul unor Jocumcntatc studii.
mai apropiate sau mai înJcpf1rtate temporal de epoca sa de activitate Pc haza
datelor furnizate Je prcJccesori ~i a Jocumcntelor originale. acest excurs
hihliotcconomic urn1ăre~te să scmnali1.cze d1teva aspl'ctc legate de istoricul
hihliotccii societăţii.
Înfiintată în 1862, societatea î~i propunea conform articolului 2 din statute:
„răspfmdirca în limba română a culturii ~i dc1rnltarca spiritului colegiar•c. Cel
mai eficient mijloc în realizarea acestui scop a rost hihliotcca proprie, a cărei
activitate începe în acela~i a11. După Jepă~irca grcuti't\ilor inerente începutului,
funqionarl'a hibliotecii în condi\ii care să servească scopul pentru care a fost creată
Jevine o constantă în activitatea societă\ii. Preocuparea pentru crqterca ~i
Jivcrsificarca fondurilor rămâne permanentă în îndelungata activitate a socictf1\ii.
Caracteristic pentru hihliotccilc romfme~ti ale epocii este constituirea unui
fonu iniţial pc bază de Jonaţic, ca act con~tient Jc transmitere a unor valori Jc la
inJiviJ către colectivitate, accca~i practid, riind valahilă ~i pentru hihliotcca
societăţii .. Petru Mc1ior·: Nucleul fonJului l-au con-.tituit dtcva Jonaţii. rămase
deocamdată, datorită lipsei Jocumcntclor, anonime. Primele pcriouicc, trimise
gratuit de către redacţiile respective, conform altei practici încetăţenite, au li.>st
„Omc:ordi,1 --~i .. Strigoiul': Acest ~ir de dona\ii este întrerupt în 1873 ci'ind, pentru
primu datf,, se votează o sumă destinată cumpf1rf1rii de dr\i 1• Allcrnan\a dona\iccumpărătură ravorizează crc~tcrca fondurilor astfel că în 1880 se întocmc~tc primul
catalog al hihliotecii: ..Pmtoc:olul 0.11JilorSoc:icti'i(ii de lcelw,, Petru M,1iw··: divi1at
în segmente de cane romfmcască, franceză, maghiară ~i germană. Întocmit ca un
catalog cu ruhrici distincte ca: anul ~i locul editftrii, autor, donator etc., acest
document oferă date deosebit de preţioase despre circulaţia cărtii în spaţiul spiritual romfmesc. Fără a avea un criteriu de întocmire (alfahctic :-.au cronologic - în
ordinea intrării în bibliotecă) catalogul conţine în secţiunea publicaţiilor romf111e~ti
287 de titluri de cărţi, 23 de pcriouice, S calcnuare. Toate titlurile sunt donaţii, cu
excepţia celui de la poziţia 23 (B.P Ha~deu, l'itoric1 critic:,, ii Ronuînilor), care este
achiziţionat, demonstrând prcdileqia studenţilor pentru un anumit tip de carte ~i
capacitatea de selecţie a valorilor din peisajul publicistic romfmcsc al epocii.
1

•
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Catalogul din anul 1889 evidentiază o nouă sporire a fondului, de unde
necesitatea restructurării pe domenii: filosofie, ştiinţe juridice, medicină,
beletristică, periodice. Această reorganizare urmărea orientarea mai eficientă a
beneficiarilor bibliotecii în fondul de carte, ziare şi reviste, cu atât mai mult, cu
cât, se pare că, diversificându-şi fondul biblioteca nu mai deservea doar pc mcmhrii
societătii ci întreaga comunitate românească din capitala Ungariei. Prin aceasta
prelua într-o formă mascată şi funqiile unei bihlioteci puhlice.
Donatiile şi achizitiile cunosc în timp o anumită fluctuaţie.
Se remarcă perioade când numărul cumpărăturilor creşte având tendin\a
să-l egalizeze pe cel al donatiilor. Totuşi acestea din urmă rămân modalitatea cea
mai sigură de creştere a colectiilor. Sporirea numărului de achizitii trebuie legată
nemijlocit de consolidarea fondurilor băneşti ale Socictătii. Cumpărăturile se f[1ceau
pe baza propunerilor exprimate în şedintele comilctului ~i în cele ale adun[1rilor
cu toti membrii, informatiile provenind din surse particulare sau din prospectele
de librării. (Se pare că Societatea era în legătură cu librării atât din Transilvania,
cât şi din România-Bucureşti şi Iaşi).
Frecventa hotărârilor referitoare la bibliotecă, consemnate în procesele
verbale, demonstrează preocuparea constantă pentru sporirea şi proteqia fondului.
Periodic se alocă sume destinate legării cărtilor sau completării coleqiilor de
periodice cu numerele lipsă. Mai târziu, după 1900, pe măsura creşterii fondului
se alocă sume destinate procurării de mobilier, cu acelaşi scop al protejării cărţii.
Deopotrivă, întocmirea unui sistem de notare a împrumuturilor la domiciliu şi
numeroasele somatii pentru restituirea publicatiilor se înscriu în sfera tendin\elor
de conservare a fondului.
Relativ timpuriu se ia hotărârea, respectată pe tot parcursul activităţii societătii, ca bibliotecarul să întocmească un raport lunar pc care să-l prezinte atât
comitetului, cât şi în cadrul şedintelor lărgite. Din aceste rapoarte se desprind
indicii privind frecventa achizitiilor, donaţiilor, măsurile luate pentru proteqia
cărtii, care coroborate cu datele obtinute din cataloage crează imaginea unei
biblioteci dinamice, în permanentă restructurare pe măsura sporirii necesitătilor
beneficiarilor săi.
Consideraţiile sumare, de mai sus, pe marginea câtorva documente referitoare la biblioteca Societătii „Petru Maior"se doresc a fi o pledoarie pentru viitoarea
editare a tuturor documentelor societătii, un inepuizabil câmp de investigaţie şi
un instrument de lucru indispensabil studiilor de istoria culturii românilor ardeleni
din sec. XIX şi începutul sec. XX.

NOTĂ

Raport general despre activitatea societăfii .,Petru Maior ilj11nimii romiine din Budupe.Hil,
12 iunie 1976, Budapesta, 1977; Victor Onişor, /O ani din via/a societăfii „Petru Maior·· 1861 /62 1871/72, în Almanahul Societăfii de lectură „Petru Mc1ior·: Budapesta, 1901, p. 9-22; Dionisie
Stoica, Via/a societăfii „Petru Maior" din anul 187/ pânăÎn zilele noastre. în l.c. p. 22-52; E. Glodariu.
Înliinfarea, organizatea şi activitatea culturală desfăşurată de socielilfeu „Petru :\,/aior·· ;1 sfl/denfilor
români din Budapesta, în Acta Musei Napocensis, Cluj, 1976, p. 505-522.
1
· Apud E. Glodariu, op. cit., p.507.
' Dionisie Stoica, op. cit., p.12.
,. Idem, p. 26.
,. P.

llieşiu,

00
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DOKUMENTE BEZUGLICH DER BIBLIOTHEK DES VEREINS
,,PETRU MAIOR"
(Zusammenfassung)
Die Autorin publizicrt cinen Grossteil des Archivs der Bibliothek des
Ycreines ,der rumănischen Studenten aus Budapest: Biicherlisten, Leserlisten,
Protokolle der Sitzungen des Yereinsausschusses in denen Entscheidungen
beziiglich der Bibliothek gctroffen wurden. Die Dokumente befinden sich z.Z. in
der Zentralen Universitătsbibliothek aus Klausenburg.

ANEXE
NOTĂ privind Jocumentele publicate în anexe
Documentele societă\ii „Pc:tru Muior" se păstrează. în majoritatea covâr}itoare la B.C. U ... Lucian
Blaga·· Cluj-Napoca. într-un fond în prezent neorganizat. prm urmare selectarea lor a avut un caracter
mai mult sau mai pu\in aleatoriu. Din cataloagele de bibliotecă. sub formă de registre sunt reuate, în
general primele pagini, iar <lin procesele verbale uoar extrase referitoare la bibliotecă.
Transcrierea s-a fiinn Jupă principiile publicate în revista Limbii m111,î11.1. nr. 5, 1962. p. 577-581.
interven\iile în text fiinu însii relativ reduse ca număr.

I
Raportul casierului în fata Comitetului:
,,[ ... I Ca încheiere dati-mi voie să amintesc unele lucruri, care poate nu se
tin aşa de strâns de cele de mai sus, au însă după a mea părere, darul de a fi de o
arzătoare actualitate. Societatea noastră e înainte de toate societate de lecturii,
templu al culturii româneşti, ce trebuie să fie reprezentată aici în prima linie prin
literatură, istorie românească, muzică natională. Sufletul românesc păstrat întreg
apare prin lectura variată [ ... I prin îmbinarea lucrărilor clasice româneşti, picurarea
în suflet a dulcelor acorduri din cântecele noastre. Pentru aceasta e lipsă de
procurarea a cât mai multor cărti româneşti şi ziare şi reviste. Mai ales revistele
ilustrate româneşti, cu vederi ale pământului românesc, cu tablouri ale diferitilor
fruntaşi ai neamului, ale feluritelor scene din viata natională, fiind l instructive I le
dau deosebită însemnătate. După cât sunt de putine, ar trebui să le procurăm pe
toate f ... 1
Recomand cele de mai sus în atentia On. Societătii şi rog a cugeta
asupra lor.
Budapesta 12/Xn f 1 J 913
Cu deosebită stimă
Victor Jula
cassar"
Arhivele Statului, Filiala Cluj,
Fond personal Al. Lupeanu, dosar 58, f. I.
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II
,,Protocolul

Cărtilor Societătii

de lectură „Petru Maior" 1880, 1881:
Partea I.

Cărtile româneşti

Nr.
crt.

Numele

I.

şi locul
editării

Anul

Numele
autorului

Numele
donatorului

Familia,
jurnal beletristic

Pesta 1866

I. Vulcan

A. Vla<l

2.

"

Pesta 1873

"

autorul

3.

"

Pesta 1874

4.

"

5.
6.

cărtilor

"

Pesta 1875

..
.

"

Pesta 1876

"

"

"

Pesta 1877

..

"

Pesta 1878

"

"

"

7.

.

8.

"

Pesta 1879

.

9.

"

Pesta 1880

"

10.

Albina Carpatilor

1877/78

"

11.

"

1878/79

12.

Foişoara

Sibiu 1876

..
..
"

"

..

,,Telegrafului român"

13.

"

Sibiu 1877

14.

Aurora română,
foaie beletristică

Pesta 1863

T. Miculescu

A. Vlad

15.

Convorbiri literare

Iaşi

1863

I. Negruzzi

Redacţiunea

16.

"

Iaşi

1874

"

"

17.

"

Iaşi

1875

"

"

18.

"

Iaşi

1876

"

"

19.

"

Iaşi

1877

"

"

20.

"

Iaşi

1878

"

"
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21.

"

Iaşi

1879

"

22.

"

Iaşi

1880

"

23.

Istoria critică a
Românilor

Bucureşti

Războiul

1870-71

24.

26.

cumpf ărătură]

I Alexandru I

Redactia
Federatiunii

Budapesta I
876/77

Rosa cu ghimpi
,,

Redact.

Budapesta
1877/8/9/80

Transilvania

1869

28.

"

1870

29.

"

1871

30.

"

1872

31.

"

1873

32.

"

1874

33.

"

1875

34.

Instructiunea publică

1860/1

35.

Analele statistice
ale României

Bucureşti

Statistica din
România

Bucureşti

37.

Finantele României

1871-5

38.

Foaia societătii
,,Românismul"

1870

39.

Bibliografia
numismaticei rom.

1879

40.

Calendar
pe anul 1875

1875

Calendar
pe anul 1876

1876

41.

B.P.Haşdeu

Bujor

27.

36.

,,

1873

franco-teutonic
25.

,,

edit. offic.

1866
"

1878
D. Sturdza

D. Sturdza
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42.

Biserica şi
anul I

Şcoala

Arad 1877

V.Mangra

Redact.

43.

Biserica
anul II

şi Şcoala

Arad 1878

V. Mangra

Red.

44.

Dezbaterile

Bucureşti

edit. orfic.

1864-5
ştiin\ifică

Bucureşti

1873

"

Bucureşti

1874

47.

"

Bucureşti

1875

48.

"

Bucureşti

1876

49.

..

Bucureşti

1877

Bucureşti

1878

45.

Revista

46.

50.

,,

51.

"

Bucureşti

1879

52.

"

Bucureşti

1880

53.

Catalog general
de cărţile rom.
1550-1873

1873

54.

Opurile principelui
D. Cantemir

Red.

D. Iarcu

Cantemir
Hodoş

Istoria Imperiului
Otoman

Bucureşti

56.

Actele soc.
,,Transilvania"
p. ajutor stud. r.

Bucureşti

1867

57.

Spiritul

Bm:ureşti

1867

58.

Dacia Traiana,
consid. politice

Roma 1873

Al. Bujor

Autor

Viaţa

lui

Bucureşti

1869

A.T. llarian

Autor

opere

şi

Bucureşti

1878

din Anal.
Academ.
de Maniu

Wlad

55.

59.
60.

şi

1876

Cantemir
Hodoş

Materia

Şincai,

idei

Studii a scrierii prof.
I. lung
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61.

Dicţionar

62.

Diqionarul limbii
rom.

63.

Glossar de niv.
străine în limba rom.

64.

eleno-rom.

Dicţionar

1869

G. Ioanid

Babe~

1871

Laurian
Massim

Arnd lemia
Română I

.,

"

Bucurc~ti 1862

român-francez
65.

Dicţionar

G.Bariţiu

I maghiar I-român
66.

67.

Analele soc
Academice rom.
.,

Bucure~ti 1876
Bucureşti

1877

I ... I"
B. C. U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Protocolul
f. 1-2.

Cărtilor. .. ,

li I.
,,Catalogul
I.

Secţiunea:

cărtiJor societăţii „Petru
lmpărţirea căr\ilor

Maior" 1889:

filosofie

A: Filosofia, estetica
B: Pedagogia
C: Teologia
D: Istoria, geografia, arheologia
E: Filologia
F: Matematica ~i sciinţele tehnice
G: Şciinţcle naturale
Secţiuneajuridic;1
H: Şciinţele juridice, politice, financiale
III. Secţiunea: medicina
I: Şciinţele medicinale ~i farmaceutice
IV. Secţiunea beletristict1

II.

etc.

K: Romanuri, novele, poesii
L: Teatralia (Drame, tragedii, comedii)
V.

Secţiunea:

foiperiodice

M: Reviste şciinţifice
N: Reviste şi foi beletristice
VI.

Secţiunea:

diverse

O: Discursuri, programuri, raporturi, etc.
[ ... )"
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79.
2.

119.
80.
129.
81.
3.
5.
123.
6.
7.
8.
125.
84.
11.
85.
14.

87.
134.
89.
18.
19.
21.
22.
150.
24.
25.
121.
30.
31.
32.
22.
37.
38.
95.

96.
122.
100.
39.
40.
41.
42.
97.
98.
44.

Titlurile în I. română ale secţiei D:
Aron Teodor: Scurt apendice la Istoria lui P. Maior
Babeş Vicentiu: Notiţe biogr. asupra lui Andrei Mocsonyi
"
Bălcescu M.: Istoria Românilor sub Mihai Viteazul
Baritiu: Istoria Transilvaniei I
Bariţiu: Ruinele Sarmiseghethusei
Hartoii Piedro Lanti: Columna lui Trăian
Bain: Vieţa lui Samuil Klein
Biserica: Curtea de Argeş
Bojinca Damaschin: Respundere desgustătore
Brote Petru: Libera comună reg[ escă l Reşinari
Bujor: Resbelul frânco teutonic
Bujor A.: Dacia Traiana
Cantemir D.: Istoria imperiului otoman trad. de I. Hodoş
Creţescu I.: (Duruy V.) Elemente de istoria generală l traducere l
Creţu Gr.: Critica codicelui voroneţean [Condicele voroneţean cu un
vocabulariu şi studiu asupra lui de I. al lui G. Sbiera.
Critică de Gr. Creţu ... Bucureşti, 1886]
Densuşan N.: Teoria lui Rosler critică asupra lui Xenopol I Note critice
asupra scrierii D-lui A. D. Xenopol „Teoria lui Rosler". Bucureşti, 1885 J
Densuşan: Monumente pentru istoria Făgăraşului
Densuşan Nic.: Revoluţiunea lui Horia
Florentin I. P.: Noţiuni de istoria Românilor
Florescu B.: Istoria modernă critică
Frunză G.: Un pas înainte în istoria Românilor
Haşdeu: Istoria toleranţei religio[a]se în România
Haşdeu: Istoria critică a Românilor
Petriceicu Haşdeu: Etymologicum magnum Romaniae
Hurmuzachi E.: Documente privitoare la istoria Românilor
Ionescu N.: pespre uciderea lui Mihai Vodă
Ionescu N.: Invăţăminte din istoria patriei
Laurian T.: Temişana [ sau Scurtă istorie a Banatului Temisianu l
Lauri an T.: Geossgrafia terilor Române
Laurian T.: Elemente de istoria Românilor
Laurian T.: Elemente de istoria Românilor
Locuştean N .B.: Dobrogea
Maniu Vasile: Studii asupra scrierii D-lui lung
Maniu Vasile: Disertaţiune istor. crit. despre orig. Românilor
Maniu Vasile: Studiu asupra D-lui lung
Melchisedec: Inscripţiuni bis. armene din Moldova
Melchisedec: Viata şi scrierile lui Ţambale
Melidon G. Radu: Istoria naţională pentru popor
Maior Petru: Istoria pentru începutul Românilor în D[acia]
Maior Petru: Istoria pentru începutul Românilor în D[acia]
Maior Petru: Istoria pentru începutul Românilor în D[ aci a J
Marienescu At. M.: Istoria naţională [Istoria romana natiunala pentru
tinerimea romana. Sibiu, 1861]
Merienescu At. M.: Viata şi operele lui Petru Maior
Moldovan: Istoria Ardealului [Moldovanu, Ioan Micu, Istoria Ardealului,
Blaj, 1866]

350
https://biblioteca-digitala.ro

105.
128.

Papadopol Calimach: Alesandru Mavrocordat
Papadopol Calimach: Oraşul Botoşani
46. Papiu Ilarian: Viaţa, operile şi ideile lui Şincai
47. Papiu Ilarian: Istoria Românilor în Dacia superioară
I 03. Papiu Ilarian: Istoria Românilor în Dacia superioară
104. Papiu Ilarian: Tezaur de monumente ist. pentru România
51. Pop B[ eniamin ]: Istoria Transilvaniei
149. Pop Const[antin]: Veacul al XVII-iea. Limba şi literatura română
52. Pop M[ acedon]: Activitatea vicarilor din Năsăud
53. Popa G[ eorgiu ]: Istoria Românilor şi a Ungariei
54. Popea Nicolau: Arhiepiscop[ul] şi mitropolit[ul] Şaguna
137. Popea Nicolau: Memorial,!JI arch. şi metr. Şaguna
56. Puşcariu, [ Ioan Cav. de J: Im părţi rea polit[ ică I Ardealului
106. Quinet, [Edgar]: Istoria Românilor
108. Radovici din Golesci: Adunare de tractate între Rom. şi Turcia
135. Raşcan Petru: Lefile şi veniturile boierilor Moldovei
136. Raşcan Petr_µ: Curs complet de istoria universală
109. Regnault, [Elias]: Ist. polit. şi socială a princip. Dunărene
61. Russu I. V.: Elemente de ist. Transilvaniei
116. Sacelar Iulia: Femei celebre
111. Şaguna: Promemoria
115. Sbiera Ion: Codicele voroneţean
120. Sbiera Ion: George Urechia
127. Sevastos Elena: Nunta la Români
62. Selagean I.: Geografia
112. Şincai: Cronica Românilor
118. Sutzu M.: Originalele monedelor
66. Tincu Velea Nicolau: Ist. biser. polit. şi naţională
68. Todorovici Ioan: Ist. universală
69. Thorisan Thomas: Georgrafia Valachiei şi Moldovei
70. Tacit - Munteanu: Opere
72. Vancea I.: Biogr. eplui. Erdelyi
73. Vlădescu Gr.: Elemente de geografia
75. Vântu A.: Viaţa şi scrierile lui V. Catullus
76. Vlad Alois: Originea familiei Wlad de Selisce
78. Xenopol: Teoria lui Roessler
[ ... )"
B. C. U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Catalogul
cărţilor. .. , f. 1, 8-14.
Din titlurile secţiunii istorie şi geografie au fost selectate numai cele în limba
română. Cifra care precede titlul corespunde ordinii în care au fost înscrise lucrările
într-un catalog anterior (întocmit în intervalul 1880-1889), neidentificat până în
prezent.

,,Catalogul

cărţilor

IV.
intrate la biblioteca societăţii „Petru Maior"

Petru Suciu

Simion Câmpean
bibliotecar

preş.

Anul 1907/8
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Nr. Datul
crt. procu-

Numele
autorului

Titlul

1907
20/X

Victor
Russu

Poesii
prosa

2.

..

..

3.

1907

Rădulescu

I/XI

Niger

4.

.

..

5.

..

..

cărtii

rării,

Lornl ~i
anul
aparitiunii

Numele donatorului respectiv nr. ::;edin\ci
în care s-a
luat deci/iunea procurării

1872
Carlsruhe

Victor Russu

primirn

I.

6.

XI/X

I.G. Sbiera

1907
7.

Xl/8

Alexandri

1907

8.

Xl/8

Grigorie T.

şi

Din trecutul
Silvaniei

IXXlJ
Gherla

Străin

în
tara lui

1905
Bucurqti

Tribunul
poporului

1903
Burnre::;ti

Măria

1907

sa

ogorul

Bw.:urcşti

Contribuiri
pentru istorie

Cernăuţi

Dumbrava

1903

roşie

Bucureşti

Bratianu

1893

S-a

cumpărat

..
.,

Sbiera

S-a

cumpărat

..

Bucureşti

1907
9.

1906

..

3/XII

Gorki-

1907

Nădejde

Azilul de
noapte

1907

Cumpărate

Bucureşti

de Dl. Suciu
de la librăria
archidiecesană

din Blaj
pe baza
împutemicirei
dată de
societatea
comitetului

10.
11.

12.

,,
,,
,,

Carmen
Stennan

Uit randa

Emil
Gârleanu

Odată

Eminescu

Poveşti şi

nuvele

,,

,,

"

"

"

"
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13 .

I-L

15.
1(1.

17.

IX .

..

..
..

..
..

..

r\lnandrl"SdI

l'oL"tii

I krh:rtChips

Prngn:sul. kg.ca
~i cauta lui

I .l'CC.I
Raccilll"

.\talia

I .l'CC.I
lt11nilk

s:1rutarca

Pl'trcscuDumas liul

lh111a cu
caml'lii

Cm.

l·lk:ll"i

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Moldmanu

19.

20.

21.

')")

--·
2.~.

..

..

Th~:mh ir ian

o.

IVXII
1907

~l.

l3iXII
1907

Sadmcanu

..

1907
.-\rad

.-\rticolul
lk kgc
XXVII din
anul 1907
Drcpllll canonic
oriental

190.5
Bucurc~ti

Zorik

1907
Bucurl'~ti

Vrcmuri dc
hejenie

1907
Bucurc~ti

!mii

Sadoveanu - Povestiri alese

..

..
..
..

..

..

Maupassant
24.

..

Z. Bfu-san

Poesii

..

..

..

..

..

..

..

..

2.5.

..

lspircscu

Povqtilc rom.

26.

..

Dulfu

Isprăvile
Păcală

27.

..

N. Iorga

Prin Bulg.
în Constanti.

2X.

..

Marcu
Ro~ianu

Alcoholismul

1907
BJaj

29.

..

N. Iorga

Ceva despre
Ardeal

1907
Bucure~ti

lui

..

..
.15.1
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..

..

Hero şi
Leandru

"

..

Regele
petrece

"

.

Fragmente
istorice

Sibiu
1907

Gh.
Bogoericiu

Azen
modszerem

Budapest
1907

Gh. Rat

Istoria lumii

Bucureşti

şed. a II.
extraordinară

30. "

Femeia
Lecca
Shakespeare îndărătnică

31. "

LeccaGrillparzer

32. "

Dauş-

Hugo
33. 1907
ianuar

I.cav.

34. "

MUiler

Puşcariu

35. mijlocul Iorga
lui

1905

Făurar

36. "

1908
Bucureşti

Poezii

M. Cuntan

..

1905
37. "

Rătăcire

Adam Ion

Bucureşti

..

1902

,,

38. "
39.
40.

,,

,.

,.

,.

lângă vatră

1908

"

Sybaris

1902

..

Năzuinti

1908

"

Pe

[ ... ]"

B. C. U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Catalogul
[1907/8],f. l-2.

,.Catalogul

cărtilor,

cărţilor. .. ,

V.
Societatea „Petru Maior" 1889, Evidenta cititorilor:
cărtii

Nr. crt. Numele membrului

Titlul

1.

Nicolae Vraciu

Szemeszeti miitettan,
Dr. Ottava utan jegyzet

93.IV.6

2.

Petru Pontia

Magyar penziigyi
torvenyisme

92. VI 16

3.

I. Cifrea

Ladanyi: am. alkotmany

354
https://biblioteca-digitala.ro

Data scoaterii

4
5.

,.

Tarnoczi: vilagtortenet

,.

Kautz: Nemet gazdasag

6.

I. Cifrea

7.

A.

8.

Baritiu, Istoria Transilvaniei

93. XII 2

Eminescu: Poezii

91. 29. X

C. Nedelcu

Gyakorlati K6rtan

93. 30. X

9.

C. Nedelcu

Mihalkovics: Altalanos

93. 30. X

10.

I. Cifrea

,.Elena" de C.
de Dunca Şchiau

92. 2. XI

11.

G. Prohab.

A. Dumas:

91. 3. III

Brădean

Jurământul

celor 2 stud.

12.

Iordan Popovici

Weisz: A. felsobb
mennyisegt. alapvon.

95. 22. X

13.

G.Prohab.

Boz6ky: Instituti6k

91. 30. X

14.

Ciuta

Gothe: Faust

91. 30. X

15.

Ciuta

A XIX. sz. franczia spirit.
munkassaga

91. 30. X

16.

Hubian

A kopogtatas es hallgat.
alapvonalai

90. 11. III

17.

A. Ciato

Bian: Psaltirea scheiană

94. 8. X

18.

A. Ciato

I. Sbiera: Codicele
voronetian

94. 8. X

19.

A. Ciato

Gr. Cretu: Aprecierea
cod. voronetian

94. 8. X

20.

Gav. Bardossi

Estetica

94. 2. XI

21.

Gav. Bardossi

Ist. rom. de Papiu li .I.II

94. 2. XI

22.

V.

Lini~te

94. 31.X

23.

I. Doleanu

M. Eminescu:
şi versuri

24.

I. Poliso

J?ict. rom.-germ.
ş1 germ.-rom.

Branişce

Proză

95. 28. XI
93. 23. XI
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25.

P. Chimhir

Dr. Sil...l<issy: ;\ Vit/-!)li/-!Y•iv.at.

95. X. 2X

26.

P. Gin1kscu

S[1inl'an: Ist. l"ilologiL'i rom.

1)4. \"

27.

P. Gi, ukscu

A.C. Popo\'ici:

94. \'. 22

,,

Principiul dl' nal. rom.
28.

Ath. Gava

B.P Ha~deu:
Etym. magn. Rom.

9). I.~. li

29.

I. Cifrca

Sperantă:

95. 13. li

JO.

Montani

DL'laHancea: Parasitii

9) \I. 27

31.

Biherca

Gane: Nm·ek a. h. c

95. 27. XI

32.

Bihcrca

Romfmii ~i maghiarii

95. 27. XI

J _,_

I. Moldovan

Baritiu: Diq. rom.-ung.

95. 24. IV

34.

Nedelcu

Din Gy1igy.i.s1.at 95

95. IJ. III

Anecdote I. li

nr. 4. 5. 7. X. 9
mL'dicală

95 nr. J

95. 13. li I

35.

Nedelcu

Din Rom.

36.

Cifrea

Antal-RcL'lei Km .ies
sche:-,1.. l...6rod.i.ja

94. X I. J

37.

Cifrea

Carmen Syha

94. X I. .,

38.

Cifrea

Rădulcsrn-N igcr:
Căpitan Ropotă

94. X I. J

39.

Cifrea

Gherea: CritiCL' ml. li

94. XI. 3

40.

Virg. Cioban

Uber Land u. Mccr

95. 12. V

41.

Tr. Vuia

G. Sand: Cesarine DiLtrich

95. 21. X

42.

M. Bumboiu

Alecsandri:
Opere complete a, h, c

95. 31. XII

[ ... I
B.C. U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Catalogul cărţilor ... ,
f.26-27
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VI
„Proces verbal
luat în prima ~edinFi onl. săptămânală a comitetului societăţii de lectură
.. Petru Maior" tinut;1 în 2(l octombrie 1898:
1--- I Membrul 1-"ruma propune. ca foile să se subaboneze din septembrie
11 IX9X înc\.·p;"111d. S\.· primc~t\.'. Membrul rruma propune. ca al doilea esemplar
lien foile plf1tite s:-1 nu S\.' mai aboneze până cc nu vom ave lipsă de el. Se
prime~(\.'.! -- .

r

VII
.. Proces verbal
luat în a li-a ~edint:-1 onl. săptămânală a comitetului societăţii de lectură
.. Petru Maior" tinut:-1 în 2/IX 1898:
I ... I Membrul Pop propune, ca toţi membrii care sunt în restantă cu
abonamentul foilor s:-1 fie provoca\i de a sol vi sumele cu care datoresc. Se primeşte.
Idem propune ca toti ac\.·ia. care în anul trecut nu au fost membri şi au scos cărti
din bibliotecii. să fie prornca\i <le bibliotecar a le restitui. Se prime~te.l ... I"
B.C.lJ ... Lucian Blaga". Fond Societatea „Petru Maior", Protocolul
proceselor verbale ale comitetului 1897 /8, f. 11.

VIII
„Proces verbal
luat în a V-a ~edinţă or<l. săptămânală a comitetului societătii de lectură
..Petru Maior" tinut:-1 în 24. XI. 1898:
1 ... I Comitetul aduce următoarele hotărâri:
I ... I 2. Să se multumească redacţiilor care au binevoit a ne trimite foile
gratuite ~i totoJat:-1 s:-1 se roage On. reJaqiuni a ni le trimite şi mai departe. Se
primqtc.
1 ... I Comitetul face următoarele propuneri:
I. Un esemplar din cărtile donate de D-na Alexandru Roman care constau
Jin cfttc 2 esemplare să se vândă. Se primeşte.
2. Să se liciteze ziarele. Se primeşte [ ... l"
B. C. U . .,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Protocolu I
proceselor verbale ale comitetului 1897 /8, f. 14.
IX
„Proces verbal
luat în a VI-a şedintă ord. săptămânală a comitetului societăţii de lectură
,,Petru Maior·· tinută în 30. XI. 1898:
[ ... ] Fruma propune să se mulţumească administratiei de la revista „Floarea
albastră" şi să fie rugată a ni-o trimite şi de aici înainte. Se primeşte.I ... I
Bibliotecarul raporteză despre cărtile donate de D-na Roman, care nu sunt încă
introduse în biblioteca societătii. Se ia la cunoscintă şi se primeşte. Fruma propune
ca sâmbătă în 3/XII. 1898 să se liciteze cărtile, care se află în 2 esemplare şi care
sunt defectuose, şi cum stabilirea pretului să se [ încredinteze I membrii Barcia şi
Sulică. Se primeşte.[ ... ["
B.C.U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Protocolul
proceselor verbale ale comitetului 1897/8, f.15.
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X

„Proces verbal
luat în a XVII-a şedintă ord. săptămânală a comitetului societăţii de lectură
,.Petru Maior" ţinută în 29/111.99.
[ ... ] Navrea propune, ca să se aboneze Revista economică. Se primeşte.
Navrea propune, ca să se subaboneze foile până în iunie [ I ]899. Preţul de strigare:
Tribuna, Tribuna poporului, Gazeta Trans. câte 1 fl.; Telegraful Român, Patria,
Unirea, 80 cr.; Revista Orăştiei, Foaia Poporului, Foaia Diecesană, Biserica şi
Şcoala, câte 50 cr.; Vointa Naţională şi Timpul câte I fl. Se primeşte.[ ... ]"
B.C.U. ,.Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Protocolul
proceselor verbale ale comitetului 1897/8, f.24.

XI
„Proces verbal
luat în a IX-a şedintă ord. săptămânală a comitetului societătii de lectură
,.Petru Maior" tinută în 13 decembrie 1899:
[ ... ] Preşedintele atrage atentiunea Dlui bibliotecar asupra ~cărtilor şi
revistelor nelegate, care în sensul regulamentului trebuiesc legate. In ceea ce
priveşte revistele [ incomplete] să vină cu o listă înaintea comitetului referitllare la
acei numeri din reviste, care lipsesc. Pentru că sunt prea multe cărţi de legat şi nu
putem pesa atât deodat cu legatul Navrea face propunerea ca pe lângă bibliotecar
şi vicebibliotecar să se însărcineze şi D. Fruma, care laolaltă să l stabilească Jcărţile,
ce neaparat trebuiesc legate. Se primeşte. [ ... ]"
B.C.U. ,.Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Protocolul
proceselor verbale ale comitetului 1897/8, f.41.

XII
„Proces verbal
luat în a XII-a şedintă ord. săptămânală a comitetului societătii de lectură
,,Petru Maior" tinută în 31 ianuarie 1900:
[ ... ] Fruma aduce la cunoştinţă, că având îndatorirea să aleagă cărţile, care
ar trebui legate, căutând şi după publicaţiile Academiei Române, declară, că ar fi
o muncă prea mare spre a le căuta. Propune, ca cărţile nelegate să fie scutite de
ruină broşându-le sau legându-le, cum prescrie regulamentul; pune la inimă
membrilor regularea bibliotecii. Se ia la cunoştintă şi se aprobă.[ ... ]"
B.C.U. ,.Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Protocolul
proceselor verbale ale comitetului 1897/8, f.44.
XIII
„Proces verbal
luat în a IX-a şedinţă ord. săptămânală a comitetului societătii de lectură
,.Petru Maior" tinută în 4 aprilie 1900:
[ ... ] Navrea citeşte un conspect de cărţi care să se procure pentru bibliotecă.
Se propun încă unele de Bogdan, Ciobanu. Se primeşte.[ ... ]"
B.C. U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Protocolul
proceselor verbale ale comitetului 1897/8, f.48.
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XIV
„Proces verbal
luat în a XXIV-a şedintă ord. săptămânală a comitetului societătii de lectură
,,Petru Maior" tinută în 10/V. 1900:
[ ... ] D. Cioban propune să se aboneze „Bunul ecenom" după ce din partea
redactiei susnumitei reviste ni s-a răspuns, că încă nu e în plăcută positie de-a
servi societătilor cu esemplare gratuite. Se primeşte.[ ... ]"
B.C.U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Protocolul
proceselor verbale ale comitetului 1897/8, f.53.

xv
„Proces verbal
luat în a V-a şedintă ord. săptămânală a comitetului societătii de lectură
,,Petru Maior" tinută în 27 noiembrie [ 1900]:
[ ... ] Noaghea face propunerea, ca să se scrie celor care au' cărti împrumutate
de anii trecuti spre a le restitui. Se primeşte.[ ... ]"
B. C. U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", An ul administrativ
1900/901. f. 61.

XVI
„Proces verbal
luat în a XII-a şedintă ord. săptămânală a comitetului societătii de lectură
,,Petru Maior" tinută în 19/111. [ 1900]:
[ ... )Raportul bibliotecarului: Starea bibliotecii cu începutul lunii februarie
1901: cărti şi reviste legate 2171 opuri în 2771 volume. Reviste broşate 48 în 2653
esemplare. Cu finea lunei: cărti şi reviste legate 2171 opuri în 2771 volume. Reviste
broş. 48 în 2701 esemplare. Se ia la cunoştintă.[ ... ]"
B. C. U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", An ul administrativ
1900/901. f. 66.
XVII
„Proces verbal
luat în a XX-a şedintă ord. săptămânală a comitetului societătii de lectură
,,Petru Maior" tinută în 6/VI. 1901:
[ ... ]Raportul bibliotecarului pe luna Faur: la I Faur: 2171 opuri în 2771 voi.
cu finea Junei: 2171 op. în 2771 esempl. reviste broş. 48 opuri în 2653,esempl. rev.
broş. 48 op. în 2701 esempl.
1 Martie: 2171 opuri în 2771 voi. finea Junei 2173 op. în 2773 esempl. rev.
broş. 48 opuri în 2701 esempl. rev. broş. 48 în 2736 esempl.
1 Aprilie 2170 opuri în 2773 voi. cu finea Junei 2173 op. 2773 voi.I rev. broş.
48 opuri în 2736 es. rev. broş. 48 op. în 2763 es.
1 Mai 2173 op. în 2773 voi. rev. broş. 48 op. în 2763" rev. broş. 48 op. în
2753 es. [ ... ]"
B.C. U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Anul administrativ
1900/901. f. 73.
,
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XVIII
„Pnx.:es vcrhal
luat în a XX-a şedintă ord. săptămfmali1 a comitetului socictJlii de kctur;-,
.. Petru Maior.. \inută în 17 septcmhrie IX9X:
1---1 Bibliotecarul raporlcază despre starea hihliotccii în lunik h:hruaril·.
Martie. April. Mai. Iun. De la finea lui Faur p[1nă la finea lunci iunie hihliotl'Ct
s-a sporit cu 415 opuri în 545 volume. Rapoartele se iau la cu1w~1in1_:1. CL-rt111du-sc
desluşiri din partea socictă\ii pentru cc a rămas hihliolL'L·arul în rcstanl:1 rn
rapoartele, preşedintele răspunde că din causa că ncallt111du-sL' ncscc c:,rli. sociL'l;1lca
a emis o comisiune pentru censurarca bibliotecii. d.cci hihliote~:ariul nt1111;1i dup:,
raportul comisiunii polc ca să îşi facă şi ci raportul Co111isiunL'il c111i<1 IK'lllru
censurarea hi bliotccei raportează. cJ din cele 14 c:irli n 1nsidLTatc de pL·rd UIL'. s-au
aflat 9, iar 5 nu. Cu privire la aceste cinci (5) comisiunea propune. c:i lkoarel'L' -:,i
aşa au fost dcfcctuose să se şteargă din evidenţă şi hihliotcL·arul s:, se ahsoh l" de
responsabilitate ~entru ele. Se primeşte raportul comisiunci -:,i- i se , 01ca1:1
mul\umită protocolară.

1--· I"

B.C.U . .,Lucian Blaga", Fond Societatea .. Petru Maior ... Procc-,ck, l·rhak
ale societătii de lectură „Petru Maior", IX98-1901. r. 16-17.

XIX
.. Proces verbal
luat în a XXI-a şedinţă ord. săptămânală a comitetului sm.:ic1:1lii dl· lecturi,
,,Petru Maior" \inută în 6 octombrie 111 1898 s. n. :
1---1 În ahsen\a bibliotecarului vicebibliotecarului cctcşce raportul dc-,prl·
starea bibliotccci cu finea lunci scptemvre, numărând 2068 opuri în 26-P , olu111c
şi 2358 fascicule. Atât în general cât şi în special se primeşte. 1- ..
B.C.U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Procesck ,crhalc
ale societăţii de lectură „Petru Maior", 1898-1901, f.18.

r

XX
„Proces verbal
luat în prima şedinţă ţinută în 28 octombrie n. 1898:
1---1 Comitetul propune, ca al doilea număr din ziare, care îl pl[1tcşte
societatea să nu se mai aboneze şi mai departe. D-l Ciobanu face contrapropunen:.
că din toate,ziarele care le-am primit până acum în 2 esemplare cu I exccp\ial I
,,Unirei", să se aboneze şi pe viitor câte 2 esemplare, deoarece societatea trebue s;,
fie pregătită spre primirea inteligenţei române din loc., care contribuie la sustinerea
cabinetului de lectură. Punându-se la vot propunerea comitetului se primeşte cu 9
voturi contra 8. Comitetul propune, că toate foile să se subaboneze din l-a septemvrc
încoace, deoarece şi dacă s-ar colecta, colecţiunea aceasta ar fi defectuoasă, iar pc
de altă parte sala bibliotecei încă nu dispune de loc pentru aranjarea colecţiunei.
Se primeşte cu 12 voturi contra 6. [ .. .J"
B. C. U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Procesele verbale
ale societăţii de lectură „Petru Maior", 1898-1901, f. 26.
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XXI
„Proces verbal
luat în şedinta a li-a generală estraordinară ţinută în 12 nov. n. 1898:
[ ... ] Raportul bibliotecarului. se primeşte în general. D-l Popa propune, ca
pe viitor în raportul bibliotecariului, şi în special în punctul acel, care ne presintă
folosirea bibliotecei de cătră membrii societăţii, să se proporţioneze numărul
opurilor cetite din raportul Junei precedente cu numărul opurilor cetite în luna
despre care raportează, ca astfel să se poată asemăna progresul sau regresul în
ceea ce priveşte folosirea bibliotecei. Se primeşte. [ ... )"
B.C.U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Procesele verbale
ale societăţii de lectură „Petru Maior", 1898-1901, f. 33.

XXII
„Proces verbal
luat în şedinţa a VIII-a săptămânală a societătii de lectură „Petru Maior"
ţinută în 21 ian. n. [ 1899 J:
[ ... ]Raportul bibliotecarului pe luna decembre:
Starea bibliotecei la începutul lunii: 2077 op. în 2630 voi. Starea bibliotecei
la sîarşitul lunii: 2096 op. în 2650 voi. Se primeşte. [ ... ]"
B. C. U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Procesele verbale
ale societăţii de lectură „Petru Maior", 1898-1901, f. 43.

xxm
„Proces verbal
luat în şedinţa a XII-a săptămânală ordinară a societătii de lectură „Petru
Maior" ţinută în 4 martie n. 1899:
[ ... ] Raportul bibliotecarului pe luna februarie:
Starea bibliotecei la începutul lunii: 2097 op. în 2651 voi.
Starea bibliotecei la finea lunii 2099 op. în 2653 voi.
Raportul bibliotecarului pe luna ianuarie:
Starea bibliotecei la începutul lunii: 2096 op. în 2650 voi.
Starea bibliotecei la finea lunii: 2097 op. în 2651 voi.
Se primeşte. [ ... )"
B.C.U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Procesele verbale
ale societăţii de lectură „Petru Maior", 1898-1901, f. 47-48.

XXIV
„Proces verbal
săptămânală a societăţii de

lectură „Petru Maior"
luat în a XIX-a şedintă
în 13 Mai 1899:
[ ... ] Actul de donaţiune al Doamnei Constanţa de Dunca Schiau se ceteşce
şi conform decisiunei societăţii se alătură la procesul verbal. [ ... ]
Act de Donaţiune
pomnule Preşedinte!
In memoria neuitatului meu soţ Antoniu Schiau, consilier de justiţie, şi în
spiritul nobilelor şi înţeleptelor simţiri ce-l animau, neputând face ceia ce aşu dori
în favoarea societăţii „Petru Maior" îmi impun datoria de a dispune în modul
următor de unele obiecte rămase în urma răpausatului:
·
ţinută
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I. Biblioteca sa juridică de cărţi alese, volume 113, unasută treisprezece o
dau, după lista alăturată, în stăpânirea societăţii „Petru Maior" pe cât timp va
esista sau va fi înlocuită prin alta ce ar urmări acelaş scop, spre uzul tinerilor
români, cari îmbrăţişează cariera juridică. Prin cunoştinţele ce pot dobândi
studiindu-le serios, voiu să ajut pre viitorii jurişti români de a ajunge la înâlţimea
şciinţei şi a reputaţiunei juridice de care s-a bucurat neuitatul repausat.
II. Adao,g la aceste lexiconul Mayer complet 17 volume plus 27 volume
opuri diverse. In cas când societatea „Petru Maior" ar înceta să existe şi nu ar fi
înlocuită prin alta analogă mica „Bibliotecăjl;!ridică Antoniu Schiau" va trece în
proprietatea „Asociaţi unei Transilvane Pentru Invăţătura Poporului Român". [ ... ]"
B. C. U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Procesele verbale
ale societăţii de lectură „Petru Maior", 1898-1901, f. 159,60.

xxv
„Proces verbal
luat în şedinţa a XI-a săptămânală mixtă ţinută în 24 Februar 1900:
[ ... ] Membrul I. Borcea interpelează pe preşedinte, că luatu-sau paşii de
lipsă pentru [ completarea] bibliotecii cu cărţi nouă. [ ... ]"
B.C.U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Procesele verbale
ale societăţii de lectură „Petru Maior", 1898-1901, f. 96.

XXVI
„Proces verbal
luat în şedinţa a XIII-a ord. săptămânală a societăţii de lectură „Petru Maior"
ţinută în 17 Martie 1900 s.n.:
[ ... ] Raportul bibliotecarului. Biblioteca numără la finea lunii 2231 opuri în
2148 volume, se arată deci un crescământ de un op într-un volum. Se primeşte.
[ ... ]"
B.C. U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Procesele verbale
ale societăţii de lectură „Petru Maior", 1898-1901, f. 98.
XXVII
„Proces verbal
luat în şedinţa a XIV-a ord. săptămânală a societăţii de lectură „Petru Maior"
ţinută în 31 Martie 1900:
[ ... ] I. Navrea face propunerea, ca revistele complete să fie broşate, iar cu
completarea celorlalte reviste să se [încredinţeze] comitetul. Se primeşte. Membrul
I. Christea face următoarele interpelări:
1.) Ce este causa de nu capătă societatea revista „Buletinul Societăţii
polytechnice regulat? [ ... ]"
B. C. U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Procesele verbale
ale societăţii de lectură „Petru Maior", 1898-1901, f. 99.
XXVIII
„Proces verbal
luat în şedinţa a XV-a ord. săptămânală a societăţii de lectură „Petru Maior"
ţinută în 7 Aprilie 1900:
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[ ... ]Referentul comisiei literare propune în numele comis. Iit. cumpărarea
mai multor cărţi, a căror titlu le citeşce. Se primeşte. Domnul Bucur propune că pe
lângă cărţile amintite de domnul referent să se cumpere şi „Enciclopedia română".
Se primeşte. [ ... ]"
B. C. U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Procesele verbale
ale societăţii de lectură „Petru Maior", 1898-1901, f. 100.

XXIX
„Proces verbal
luat în şedinţa a XVIII-a ord. săptămânală a societăţii de lectură „Petru
Maior" ţinută în 2 Iunie 1900:
[ ... ]Raportul bibliotecarului pe luna Mai.
Starea bibliotecii la finea acestei luni era 2232 opuri în 2849 volume. Se
primeşte. [ ... ] In ce priveşte biblioteca comisia cens urătoare constată lipsa unor
opuri pentru cari însă bibliotecarul [îşi asumă] responsabilitatea. [ ... ]"
B.C.U. ,,Lucian Blaga", Fond Societatea „Petru Maior", Procesele verbale
ale societăţii de lectură „Petru Maior", 1898-1901, f. 108.
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DIN DOCUMENTELE UNIRII
MIRCEA TIMBUS
Cercetarea fondurilor şi colecţiilor deţinute de Arhivele Statului din Arad,
scoate la iveală şi documente ce atestă pregătirea şi înfăptuirea actului istoric de la
1 decembrie 1918, cu semnificaţii decisive pentru întreaga dezvoltare ulterioară a
tării. S-ar putea crede că este firesc să găsim aici o bună parte din respectivele
documente, dat fiind că Aradul a plămădit figuri ilustre de intelectuali care s-au
consacrat luptei pentru promovarea drepturilor şi libertătilor revendicate de românii
din Transilvania şi a adăpostit autorităţi cu functii hotărâtoare în probleme vizând
viitorul acestora. Dacă ne gândim numai la Vasile Goldiş, Ştefan Cicio-Pop şi
Ioan Suciu, arădeni a căror notorietate izvorâtă din contributia de exceptie avută la
realizarea unirii Transilvaniei cu România s-a fixat definitiv în conştiinta
contemporanilor, transmitându-se şi generatiilor de unnaşi, precum şi la Consiliul
National Român Central, for care şi-a asumat uriaşul rol de canalizare a energiilor
româneşti spre râvnitul tel al unirii, întrezărim obârşia unor asemenea păreri.
Arhivele rezultate dintr-o activitate, fără îndoială, intensă, a personalitătilor
şi instituţiilor româneşti ale vremii, nu s-au păstrat însă în totalitate, sau nu au fost
încă identificate, iar Aradul resimte şi el această lipsă. Cu atât mai pretioase sunt,
de aceea, documentele intrate în patrimoniul Arhivelor Statului şi Muzeului din
Arad. Până la o catalogare a lor, operatie extrem de utilă cercetării istorice, orice
prezentare de înscrisuri disparate, de acest fel, este binevenită.
Am ales, pentru început, unul din cele mai cuprinzătoare documente, care
consemnează derularea momentelor principale premergătoare, din timpul şi de
după adoptarea, la 1 Decembrie 1918, a deciziei de unire cu Ţara. Este vorba
tocmai de procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Marii Adunări Nationale
de la Alba Iulia, în forma prelucrată şi publicată de Dr. Ioan Suciu. 1 Istoria noastră
contemporană constrânsă, în anii regimului comunist să abordeze şi să explice
fenomenele politice şi sociale prin prisma luptei de clasă, avea să folosească
trunchiat documentul în cauză, ocolind pasajele care contraziceau „adevărurile"
prefabricate decurgând din orientarea materialist dialectică şi istorică a epocii.
Sosind, în sfârşit, timpul să avem o viziune reală şi completă asupra istoriei
noastre naţionale, s-o curăţăm de zgura imixtiunilor politice care-i ştirbeau şi
puneau la îndoială, pe alocuri, veridicitatea, suntem datori să acordăm o privire
atentă şi acestui izvor, luat în integralitatea sa.
Respectând cronologia consemnărilor, încep prin a spicui din capitolul
consacrat actiunilor preliminare întreprinse de românii din Transilvania, Banat şi
părţile ungurene, în vederea scuturării apăsătoarei stăpâniri austro-ungare. Pe
fondul succeselor Antantei, din vara anului 1918, în confruntarea armată cu ţările
Puterilor Centrale, a alterării implicite a situaţiei interne din monarhia austroungară, Comitetul executiv al Partidului Naţional Român s-a întrunit, la 12
octombrie 1~)18, în Oradea-Mare, adoptând declaratia de autodeterminare, de
emancipare definitivă a românilor din amintitele provincii. Declaraţia a fost adusă
la cunoştiinţă, o săptămână mai târziu, la 18 o~tombrie 1918, de către deputatul
Alexandru Vaida Voievod, Dietei din Budapesta. In ultima decadă a lunii octombrie,
s-a constituit la Budapesta „Marele Sfat National Român" (format din 6 membri
ai Partidului naţional român şi 6 social-democraţi), organism chemat să urmărească
îndeaproape desfăşurarea evenimentelor şi să intre în acţiune, la momentul oportun,
365
https://biblioteca-digitala.ro

în favoarea românilor. Mutat, după câteva zile, la Arad şi completat prin aderarea
şi a celorlalţi membri ai Comitetului executiv a Partidului Naţional Român, Marele
Sfat Naţionl avea să cuprLndă 36 membri ai P.N.R. şi 6 social democraţi.
Documentul precizează că „In această compoziţie a sa a decis marele Sfat, la 5/18
noiembrie 1918, convocarea Marii Adunări Naţionale la Alba Iulia, pentru ziua de
l Decembrie 1918"· 2 Textul convocatorului lansat la Arad este publicat în extenso
în procesul verbal3. Poartă data de 7/20 noiembrie 1918 şi semnăturile lui Ştefan
Cicio-Pop ca preşedinte şi Gheorghe Crişan secretar.
Lucrările propri-zise ale marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia sunt cu
grijă înregistrate, făcând posibilă reeditarea fidelă, în succesiunea lor, a
intervenţiilor militanţilor de frunte ai românilor transilvăneni, dintre care nu puţini
au fost arădeni. Şedinţa a început duminică, l decembrie 1918, la orele 10,30, prin
cuvântul lui Ştefan Cicio-Pop. 4 Vorbitorul a trecut în revistă implicaţiile ce au
decurs pentru români din izbucnirea, în 1914, a războiului, oprindu-se asupra
cortegiului de nedreptăţi şi suferinţe la care aceştia au fost supuşi, nevoiţi să ridice
armele împotriva fraţilor din România. Mii de dascăli, preoţi şi alţi intelectuali
din Banat până la Cluj, bănuiţi de trădare împotriva statului dualist pentru
îndrăzneala de a privi cu încredere spre România, au fost târâţi în închisori. S-a
referit apoi la cotitura survenită în mersul operaţiunilor militare, spre sfârşitul
războiului, cu consecinţe favorabile pentru români. ,,Nici nu se putea altcum spunea cu umor oratorul - într-o monarhie unde 80% se rugau lui Dumnezeu aşa:
bate-i Doamne pe stăpânii noştrii."A amintit, în continuare, despre marele răsunet
produs în acea vreme de ideile lansate de către preşedintele Statelor Unite, Wilson, privitoare la dreptul popoarelor de a dispune libere de soarta lor, oprindu-se
şi la scrisoarea prin care acelaşi recunoştea românilor dreptul la unitate naţională.
1n încheiere a exprimat hotărârea de unire a tuturor românilor, arătând că ,, ... sub
nici o condiţiune nu mai suferim o legătură de stat cu naţiunea maghiară, ci neamul
este hotărât a-şi înfiinţa statul său liber ... "
Următoarea intervenţie înregistrată de procesul verbal este a lui Ioan Suciu5,
însărcinat cu întocmirea listelor cu delegaţii aleşi în cele 130 de circumscripţii
electorale din Transilvania, Ungaria şi Banat, precum şi cu cei veniţi din oficiu
(episcopi, protopopi, reprezentanţi ai societăţilor culturale, gărzilor naţionale,
reuniunilor învăţătoreşti, de femei, tineretului universitar, partidului social-democrat etc). Centralizarea credenţionalelor i-a permis să anunţe înscrierea în liste a
1228 delegaţi, împuterniciţi să se pronunţe în legătură cu viitorul neamului
românesc. Marea Adunare Naţională, astfel constituită, şi-a ales, la propunerea
lui Ioan Suciu, prezidiul, în compunerea căruia intrau: George Pop de Băseşti,
episcopii Ioan I. Pap şi dr. Demetriu Radu ca preşedinţi, Dr. Teodor Mihali, Dr.
Ştefan Cicio-Pop şi Ioan Flueraş vicepreşedinţi, Dr. Alexandru Fodor, dr. Sever
Miclea, Dr. Caius Brediceanu, Dr. Silviu Dragomir, Dr. Deleu Victor, Iosif Ciser,
dr. Ionel Pop şi Dr. George Crişan, notari.
George Pop de Băseşti a declarat apoi deschiderea lucrărilor Adunării
Naţionale, exprimându-şi nădejdea că acel for urma să pună „piatra fundamentală
a neamului nostru românesc." 6
Este consemnată şi scurta intervenţie a lui Silviu Dragomir, abilitat să depună
mandatul Comitetului executiv al Partidului Naţional Român, fapt semnificând
recunoaşterea autorităţii şi transferul puterii depline pe seama Adunării Naţionale
de la Alba Iulia.
Mai departe, documentul reproduce cuvântarea lui Vasile Goldiş 7 , concepută
ca o amplă incursiune în istorie, pornind de la originile poporului român şi
continuând cu repetatele lovituri şi nedreptăţi revărsate asupra lui. ,,Veacuri de-a
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rândul - arăta ilustrul bărbat - poporul românesc, adevăratul şi legitimul proprietar
al· pământului ce fusese odată Dacia Romană, a fost socotit străin şi sclav pe
pământul său strămoşesc." Referindu-se la românii supuşi monarhiei dualiste arăta,
cu îngrijorare, că oprimarea lor se înteţea, scopul declarat al asupritorilor fiind
impunerea unui stat naţional maghiar. ,,Patria" şi „tronul" dinastiei de HabsburgLotharingia, pentru care sute de mii de români au fost obligaţi să-şi verse sângele
în război, au decretat moartea şcolilor româneşti, au aruncat în temniţi zeci de mii
de români, au sugrumat libertatea presei şi a cuvântului, pregătind naţiunii române
mormântul. Dar, conchidea Goldiş, ,,naţiunile trebuie să fie libere( ... ) teritoriile
locuite de români de la descălcarea (sic!) lui Traian şi până astăzi, au fost teritorii
româneşti( ... ) După drept şi dreptate românii din Ungaria, Banat şi Transilvania,
trebuie să fie uniţi cu regatul român". Electrizantul discurs a fost urmat de citirea
proiectului de rezoluţie 8, cu cele 9 articole ale sale, de mare răsunet, care stipula,
încă la primul său punct, unirea românilor din Tran~ilvania, Banat şi Ţara
Ungurească, dimpreună cu teritoriile locuite de dânşii, cu România, proclamând
„deplina libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare", ca principiu
fundamental al noului regim democratic pe cale de instaurare.
_
Procesul verbal face loc, în cele ce urmează, discursului rostit de l.i tribună
de Iuliu Maniu 9 care, în acele momente solemne, invoca „înţelepciunea, cumin.ţenia
şi înălţarea sufletească" a românilor, atribuite atât de necesare pentru a împlini cu
vrednicie hotărârile pe cale de a fi luate la Alba Iulia. ,, ... Istoria ne-a învăţat menţiona oratorul - că nu trebuie să aşteptăm nimic de la împăraţii străini şi de la
fiii altor neamuri, ci de la propriile noastre puteri. Adevărul ce ne călăuzeşte acum
e că singura noastră fortă care ne poate ţinea în viitor e aceea provenită prin unirea
tuturor românilor( ... ) Indeosebi noi, românii din Ardeal şi Ungaria, suntem în
drept să cerem această unire, fiindcă aici, la noi, e leagănul românismului". Pentru
a spulbera orice îndoială în privinţa orientării noului stat românesc, Maniu preciza
că „nu se voieşte un imperiu de asuprire", ci, dimpotrivă, ,,Noi voim pe acest
pământ al României Mari, să întronăm libertatea naţională pentru toţi( ... ) Numai
printr-un regim democratic putem întări ţara noastră românească( ... ) Numai având
un regim de drepturi şi libertăţi înlăuntrul ţării, vom avea tăria să validăm cauza
noastră în afară ... " Nu a fost ocolită nici prezentarea concepţiei economice, menită
să pună bazele prosperităţii noastre viitoare. El susţinea necesitatea propulsării
agriculturii, printr-o reformă agrară radicală, care să întărească ţărănimea, precum
şi a comerţului şi industriei, printr-o politică de octrotire a intereselor meseriaşilor
şi muncitorilor. In încheiere, a cerut Adunării să primească proiectul de rezoluţii,
citit de Vasile Goldiş, arătând că numai prin adoptarea lui, vom putea pune temelia
unei Românii Mari şi unite,, ... care în veci are să fie." S-a dat cuvântul apoi socialdemocratului Iosif Jumanca 10, pentru a exprima poziţia muncitorimii române,
favorabilă şi ea unirii românilor într-un singur stat. ,,Când aderăm la unirea tuturor
românilor - spunea vorbitorul - voim totodată şi posibilitatea de dezvoltare a
muncitorimii române, voim să deschidem braţele largi pentru ca în acestă Ţară
Românească nouă să se dezvolte şi să progreseze un popor muncitor•, tot aşa cum
au progresat popoarele muncitoare din apus."
Epuizând trecerea în revistă a discursurilor rostite, documentul se opreşte
asupra momentului de maximă încordare când, preşedintele George Pop de Băseşti,
în picioare, a adresat celor de faţă cruciala întrebare: ,,Primeşte onorata Adunare
rezoluţiunea propusă de dl. Goldiş, în întregimea ei?" Răspunsul a erupt în aclamaţii
frenetice, îndreptăţindu-l pe acela să conchidă: ,,Adunarea naţională a poporului
român din Transilvania, Banat şi părţile ungurene a primit rezoluţiunea prezentată
prin Vasile Goldiş, în întregimea ei, Şi astfel unirea acestor provincii româneşti cu
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Ţara-mumă şi cu celelalte provincii surori, deja alipite, este pentru toate veacurile
decisă." 11
Intervenţia următoare a aparţinut lui Alexandru Vaida Voievod 12, care,
referindu-se la punctul IX din rezoluţia tocmai votată, privitor la instituirea Marelui
Sfat Naţional, organ cu funcţii de conducere a treburilor administrative şi judiciare
ale Transilvaniei, până la unificarea cu România, a propus ca acel Mare Sfat să
cuprindă 250 membri, dintre care 200 să fie de îndată aleşi şi 50 să fie cooptaţi
ulterior. Adunarea a primit prin aclamaţii propunerea făcută, iar procesul verbal
reproduce lista nominală a celor 200 de membri aleşi la 1 Decembrie 1918, precum
şi a celor 50 cooptaţi ulterior, în şedinţa Marelui Sfat ţinută la Sibiu, la 30 iulie
1919. 13 > Judeţul Arad, unul dintre cele 26 judeţe unite atunci cu România, era
reprezţntat prin 26 membri.
In continuare, Adunarea Naţională, la propunerea lui Demetriu Radu,
episcop de Oradea Mare) a exprimat mulţumiri preşedintelui său, vechiului Comitet
executiv al Partidului Naţional Român şi organului său executiv de la Arad /
Consiliul Naţional Român Central/ pentru contribuţia avută la „realizarea visului
de veacuri" al românilor. 14 O scurtă remarcă a făcut apoi Ioan I. Pap, episcopul
Aradului, asemuind ziua de 1 Decembrie 1918 cu cea de 15 Mai 1848", după care
Întreaga adunare a intonat imnul „Deşteaptă-te române!" 15
Cu aceasta şedinţa a fost suspendată, pentru ca hotărârile luate să poată fi

aduse la cunoştinţa mulţimii adunate pe Câmpul lui Horea de lângă cetate. procesul
verbal redă una din cuvântările rostite în faţa oamenilor, pe cea a lui Miron E.
Cristea, episcopul Caransebeşului 16 şi arată că hotărârea de unire, cuprinsă în
rezoluţia adoptată, a fost prezentată de episcopul Iuliu Hossu din Gherla.
Mai târziu, prezidiul şi o parte din delegaţi au revenit în sală numai pentru
anunţarea programului de a doua zi, consacrat şedinţei de constituire a Marelui
Sfat N~ţional.
In partea sa finală, documentul cuprinde încă un proces verbal, cel încheiat
în 2 decembrie 1918 cu ocazia alegerii conducerii Marelui Sfat Naţional şi a
comitetului său executiv, numit Consiliu Dirigent, cu funcţia de guvern provizoriu
al Transilvaniei' 7 • Au fost aleşi George Pop de Băseşti ca preşedinte al Marelui
Sfat Naţional, 4 vicepreşedinţi şi 6 notari, iar în Consiliul Dirigent, Iuliu Maniu ca
preşedinte şi 14 membri.·
S-a luat hotărârea înştiinţării regelui Ferdinand I, a guvernului central şi a
corpurilor legiuitoare de la Bucureşti, asupra rezoluţiei adoptate, alegerii Marelui
Sfat Naţional şi a Consiliului Dirigent. Ultimele piese ale actului prezentat sunt
telegrama adresată în numele Adunării Naţionale a românilor din Ardeal, Banat şi
Ţara Ungurească regelui Ferdinand I al României, urmată de textul telegramelor
de răspuns ale regelui şi reginei Maria 18 • Toate surprind uriaşa bucurie la înfăptuirea,
după atâta suferinţă, a visului de veacuri al tuturor românilor: unirea lor într-un
singur stat, România-Mare.

NOTE
' Arh. St. Arad, fond personal dr. Ioan Suciu, dos. 3/1918, f. 34-46
• Este denumirea folosită în procesul verbal pentru Consiliul Naţional Român Central
2
Ibidem, f.35
3
Ibidem, f.44
• Ibidem, f.36-37
s Ibidem, f.37-38
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0

Ibidem. f.38

i Ibidem, f.38-39

• Ibidem, f.39-40
• Ibidem. f.40-41
• Termenul de „popor muncitor"are aici întelesul de clasă muncitoare (n.a.)
10
Ibidem. f.41
11
Ibidem. f.41-42
11
Ibidem, f.42
13
Ibidem, f.44-45
„ Ibidem, f.42
• La 15 mai 1848, pe Câmpia Libertătii de la Blaj, s-a întrunit Marea Adunare Natională a românilor
care a adoptat programul revolutiei. Ideea centrală a programului sublinia că „Natiunea română se
declară şi se proclamă natiune de sine stătătoare" (n.a.)
15
Ibidem. f.42
10
Ibidem. f.42-43
" Ibidem, f.45-46
• Din totalul de 15 membri ai Consiliului Dirigent IO proveneau din PN.R., 2 din PS.D. şi 3 erau
independenti. Aleşii au fost Iuliu Maniu (preşedinte şi şef resort interne), Vasile Lucaciu (fără
portofoliu, cu misiuni în străinătate), Vasile Goldiş (şef resort culte şi instructiune publică), Alexandru
Vaida Voievod(externe şi presă), Ştefan Cicio-Pop(război şi sigurantă publică), Ioan Suciu(organizare
şi pregătirea Constituantei), Aurel Vlad (finante), Octavian Goga (fără portofoliu), Aurel Lazăr
(iustitie), Emil Hafeganu(codificare), Valeriu Branişte(fără portofoliu), Victor Bontescu(agricultură
şi comert), Romul Boilă (comunicatii), Ioan Flueraş (sănătate şi ocrotiri sociale) şi /osiffumanca
(industrie). Marele Sfat National şi Consiliul Dirigent şi-au stabilit sediul la Sibiu. (Nota respectă
informatiile din Istoria României in date, Bucureşti, 1971, p. 312).
1
• Ibidem, f.46

EXTRAITS DES DOCUMENTS DE L'UNION
(Resume)

L'article presente Ies documents qui attestant Ies preparatifs et la creation
de l'union de la Transylvanie et le Royaume de la Roumanie, en insistant sur le
proces-verbal dresse a l'occasion des travaux de I' Assemblee Nationale de Alba
Iulia, y compris sur Ies passages caches par notre histoire de la periode corn prise
jusqu'au decembre 1989, asservie a l'orientation materialiste dialectique et
historique du regime politique communiste.
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DIN COLECŢIILE MUZEULUI ARĂDEAN
- FONDUL IOAN SUCIUNATALIA DASCĂL

Tezaurizând valori de patrimoniu şi bunuri culturale din cele mai diverse
domenii, muzeul arădean s-a impus de-alungul anilor prin bogăţia colecţiilor sale
dar şi prin preocuparea de achiziţionare de noi valori, care să permită constituirea,
în măsura posibilitătilor, a tuturor aspectelor privind viata economică, culturală şi
politică a meleagurilor arădene. Rezultatul acestor preocupări a fost concretizat şi
prin alcătuirea amintitului fond, pe care îl prezentăm în lucrarea de faţă.
Scurt istoric
Preocupat în permanentă de depistarea şi păstrarea în muzeu a valorilor
culturale atestând aspecte din viata şi activitatea unor remarcabile personalităţi
locale, Muzeul Judetean Arad întră în posesia unor certe valori muzeale, aparţinând
marelui luptător pentru unitate natională, cel care a fost Dr. Ioan Suciu. 1
Constituit în anul 1981, ca fond aparte, în urma donaţiei făcute de
descendenţii cunoscutului om politic, de numele căruia este legată, alături de Vasile
Goldiş 2 şi St. Cicio Pop3, înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, colecţia
cuprinde un număr de 271 piese alcătuite din: documente, fotografii, ziare de
epocă, cărţi, obiecte personale. Se cuvine să menţionăm faptul că doar o parte din
materialele documentar-istorice aparţinând lui Ioan Suciu au fost donate muzeului
nostru, restul s-au oferit Arhivelor Statului - filiala Arad, unde a fost constituit un
fond aparte cu acelaş nume. 4 Criteriile ce au stat la baza selecţionării materialelor
au fost acelea privind păstrarea în muzeu a obiectelor personale şi a bibliotecii
precum şi a documentelor valoroase care puteau permite, din punct de vedere
muzeografic, prezentarea lor în expoziţia permanentă de istorie, fiind redate astfel
marelui public.
Structura fondului
Cuprinzând un număr divers de obiecte începând de la documente, fotografii,
cărţi şi terminând cu piese de mobilier, de mari dimensiuni, fondul Ioan Suciu,
prin tot ceea ce cuprinde, reuşeşte să redea cele mai semnificative momente din
viata şi activitatea marelui om politic.
Se impun în primul rând DOCUMENTELE originale, dintre care vom
mentiona pe cele ce le considerăm mai importante. Colecţia păstrează trei brevete
de decorare, cu cele mai înalte distincţii româneşti, conferite lui Ioan Suciu ca o
recunoaştere a meritelor sale ca om politic, bun organizator, patriot şi luptător
neînficat pentru crearea statuliu naţional român unitar. Este vorba de brevetele
pentru ordinele „Coroana României", în grad Ofiter, acordată în anul 1922, lui
Ioan Suciu, în calitate de şef al serviciului Contencios Cluj al Ministerului
Agriculturii şi domeniilor5 şi „Steaua României", în grad de Mare Ofiţer, conferită
în anul 1929, lui Ioan Suciu, ca fost membru în Consiliul Dirigent. 6 Ultimul brevet, decernarea medaliei „Răsplata Muncii pentru Biserică", el. 1-a,7 lui Ioan Suciu,
în mul 1930, în calitate de decan al Baroului avocaţilor din Cluj, apreciază pe
lângă calitătile deosebite de avocat şi gestul făcut de marele patriot, care, prin
propria cheltuială, a refăcut biserica din Şiştarovăţ (comuna sa natală), şi s-a
preocupat şi de repictarea icoanelor de pe iconostas. 8
Muzeul nu este în posesia brevetului de decorare cu ordinul „Ferdinand I'',
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în grad de Mare Ofiţer, conferit doar celor ce au adus o contribuţie deosebită la
realizarea marelui act de la 1 Decembrie 1918. Se păstrează doar numărul din 19
mai 1931, al „Monitorului Oficial", care la pagina a doua are menţionată lista
celor decoraţi printre care se află şi Dr. Ioan Suciu. 9 Decorat cu ordinul amintit,
Ioan Suciu a fost invitat la recepţiile organizate în Bucureşti, în onoarea membrilor
acestui ordin. Fondul păstrează două invitaţii: prima datată 24 ianuarie 1932,
adresată din Bucureşti lui Ioan Suciu, atunci notar public la Timişoara, a doua din
15 ianuarie 1937, expediată din capitală la Chişineu Criş, unde Ioan Suciu s-a
retras în ultimii ani de viaţă, activând tot ca notar public. Ele cuprind date referitoare
la desf]işurare recepţiilor: data, locul, ţinuta, etc. 10
In anul 1932, la 14 decembrie, cu ocazia aniversării a 70 de ani de viaţă,
Ioan Suciu, deşi retras din viaţa politică şi stabilit la Chişineu Criş, a fost sărbătorit
în mod deosebit. Cu acest prilej ziarul „Vestul" a scos un număr festiv, Baroul <lin
Cluj al avocaţilor, Camera notarilor publici din Timişoara, alte personalităţi ale
vieţii politice româneşti au trimis telegrame. De la acest eveniment, muzeul
păstrează telegrama expediată sărbătoritului, de ministrul de stat de atunci,
Gheorghe Crişan. Ea este o certă mărturie privind aprecierea de care s-a bucurat
Ioan Suciu în rândul contemporanilor săi. Prin ea se exprimă recunoştiinţa întregii
ţări pentru „acea parte admirabilă pe care a-ţi luat-o din stăruinţele titanice a
generaţiei D-voastre, în lupta dezrobirei poporului român din Ardeal şi Banat.. ....
naţiunea întreagă nu va uita pe eroii căpitani ai luptelor apuse". 11 Tot cu acest
prilej, comuna sa natală, Şiştarovăţ, îi conferă o diplomă prin care este ales
„Cetăţean de onoare" 1~ ca o recunoaştere pentru tot ceea ce a făcut pentru satul
său, restaurând pe propria cheltuială biserica.
Demne de remarcat sunt şi două scrisori ce poartă pe ele semnătura a două
personalităţi ale vieţii politice şi culturale româneşti, Vasile Goldiş şi Onisifor
Ghibu 13. Relatările şi informaţiile cuprinse în ele, care completează în mod fericit
datele cunoscute până în prezent despre viaţa şi activitatea lui Ioan Suciu, au trezit
interesul specialiştilor din muzeu, ele fiind primele documente publicate din
amintitul fond. 1~
Activitatea publicistică se reflectă în corespondenţa purtată cu diferite ziare
şi reviste din epocă, dintre acestea semnalăm două scrisori: prima adresată de
redactorul ziarului umoristic orădean „Vulturul Ardelean", din 1936, prin care se
fac elogii la adresa colaborării lui Ioan Suciu cu amintita publicaţie, dar şi aprecieri
referitoare la publicaţia arădeană „Gura Satului", editată de Ioan Suciu 1', iar a
doua, expediată din Cluj, în numele ziarelor locale, datată 1937, prin care se face
apel la destinatarul scrisorii, de a contribui prin scurte articole la rememorarea
către generaţiile viitoare.a unor aspecte din „amintirile D-voastră din trecutul nostru
de lupte naţionale, din care amintiri desigur că aveţi multe a ne comunica". 16 Este
şi aceasta o apreciere contemporană asupra activităţii desfăşurate de marele om
politic de-a lungul vieţii sale.
Deosebit de valoros, atât prin cantitatea informaţiei, dar mai ales prin inedit,
este manuscrisul lui Alexa Marta, fost avocat stagiar în biroul lui Ioan Suciu, intitulat
„Amintiri din prietenia mea cu Dr. Ioan Suciu din Şiştarovăţ, fost ministru şi apoi
notar public în Chişineu Criş". 17 Conceput sub forma unor scrisori, în număr de
şapte, adresate lui Viorel, fiul lui Ioan Suciu, din dorinţa autorului de a nu se
şterge din amintirea contemporanilor şi a generaţiilor viitoare, date şi momente
din viaţa cunoscutului om politic, manuscrisul reconstituie perioada anilor 18871939. Tonul cald cu care se deapănă amintirile, completările la evenimente deja
cunoscute, denotă respectul şi admiraţia semnatarului manuscrisului faţă de
personalitatea lui Ioan Suciu. Emoţionantele relatări privind practica avocaţială în
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biroul lui Ioan Suciu, cele referitoare la instalarea episcopului Ioan Iosif Goldiş la
Arad, măreaţa adunare de la Alba Iulia din decembrie 1918, funcţiile deţinute
după înfăptuirea Unirii, ultimii ani de viaţă şi ceremonia de înhumare din cimitirul
Eternitatea din Arad, din anul 1939, ca să amintim doar câteva momente
semnificative din acest manuscris document-istoric, reuşesc să reconstituie vremuri
de mult apuse.
Se păstrează şi acte de stare civilă, în original, şi anume: extras matricol de
căsătorie cu D-ra Roşca Valeria din Sălişte, 1905, 18 extras registru de stare civilă
pentru morţi, pe anul 1939, pentru Dr. Ioan Suciu, 19 > necrologul tipărit la Arad de
familie. 20
În primăvara anului 1939, Ioan Suciu trece în cele eterne. Ţara îi organizează
funeralii naţionale. Muzeul păstrează de la acest trist eveniment un impresionant
material documentar. Se pot enumera „Monitorul Oficial" din martie 1939, în
care se menţionează hotărârea guvernului României de a organiza funeralii
naţionale, 21 numeroase scrisori de condoleanţe trimise familiei, 48 de telegrame
expediate din ţară sau din judeţ de la personalităţi cunoscute din viaţa politică sau
culturală, sau de la simplii cetăţeni şi ţărani din comunele judeţului.. 22 Toate
omagiază personalitatea marelui dispărut şi exprimă în cuvinte sincere aprecierea
contemporanilor faţă de activitatea desfăşurată de Ioan Suciu. Se pot cita doar
câteva aprecieri: ,,marele bărbat al naţiunii noastre'\ .,un ultim omagiu celui ce şi
a înscris numele cu litere de aur în istoria neamului"; ,,naţiunea îl va aşeza alături
de alţi]ribuni ai neamului, prietenii săi Vasile Goldiş şi Şt. Cicio Pop etc"Y
1n cartea de condoleanţe, expusă în holul Palatului Cultural din Arad, unde
au fost organizate funeraliile naţionale, au semnat personalităţi ale vieţii politice
locale, corpul profesoral, elevi de la licee cu tradiţie din Arad, ţărani din aproape
toate comunele judeţului, avocaţi, medici,. din Arad şi Timişoara, persoane
particulare. 24
Şi nu în ultimul rând, poate cele mai semnificative cuvinte sunt rezumate
simplu şi sobru, dar cuprinzând în ele întreg adevărul, pe panglica tricoloră de pe
coroana trimisă din partea guvernului, menţiunea „Din partea Guvernului-Marelui
Patriot Dr. Ioan Suciu-". 25
O altă categorie de piese muzeale o reprezintă FOTOGRAFIILE Destul
de numeroase, executate în tehnici diferite, ele imortalizează în imagini pe Ioan
Suciu, la diferite vârste, Ioan Suciu şi familia sa, personalităţi cunoscute din epocă, 26
alte imagini. Se pot enumera: o fotografie executată în tehnica şepia, redând pe
Ioan Suciu cu decoraţiile primite, având pe spate şi ştampila semnăturii autografe, 27
o imagine document: Vasile Goldiş şi Ioan Suciu, pe care prietenia şi idealurile de
luptă i-a unit pe tot parcursul vieţii lor. 28 Aducând o reală contribuţie la înfiinţarea
ziarului „Românul", al cărui prim număr va apare la I ianuarie 1911, Ioan Suciu a
intrat desigur în posesia unor fotografii originale, redând aspecte din clădirea
publicaţiei. Ele surprind imagini din birourile rezervate redactorilor, ziariştilor,
sala maşinilor, zeţăria, diverse aspecte ale imobilului. 29 Trei fotografii păstrate în
colecţie, întregesc imaginile ştiute sau păstrate în muzeu, dar provenind de la alte
fonduri, privind marile festivităţi ce au fost organizate la Arad, cu ocazia instalării
episcopului Ioan Iosif Goldiş 30 eveniment la organizarea căruia a participat şi
Ioan Suciu.
CĂRŢILE, provenind din biblioteca personală se remarcă prin varietatea
domeniilor abordate, valoarea autorilor şi a temelor tratate precum şi prin gustul
pentru frumos, concretizat nu o dată prin achiziţionarea unor volume care se impun
atât prin valoarea operei în sine cât şi prin realizarea tipografică de excepţie. În
acest sens poate fi amintită lucrarea: .,Luptele Românilor în Răzbelul din 1877373
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1878, de T.C. Văcărescu, apărută la Bucureşti în anul 1887, în conditii grafice
deosebite. 31
Ca apartenentă certă la biblioteca personală, unele volume poartă pe ele
ştampila „Dr. Ioan Suciu". Este cazul lucrării mentionate mai sus, semnul de
recunoaştere fiind aplicat pe foaia de titlu. Pe alte cărţi găsim ştampila semnăturii
autografe, amintim spre exemplificare „Chestiunea Românilor din Transilvania şi
Ungaria, Replica Reuniunii Academice Române din Transilvania şi Ungaria, 32
apărută la Sibiu, în anul 1892.
Biblioteca a fost transmisă fiului, care la rândul său, va aplica propria
ştampilă pe cărti, purtând legenda: ,,Dr. Viorel I. Suciu-Bibliq_tecă". Spre
exemplificare putem mentiona revista „Transilvania" din anul 1897 33 • In alte cazuri
volumele reunesc ambele ştampile. Lucrarea lui V. Mangra, intitulată „Mitropolitul
Sava II Brancovici" ( 1656-1680) apărută la Arad în 1906, se impune în acest sens.
34
Amintita lucrare cuprinde în plus şi dedicatia adresată lui Ioan Suciu de către
autor, mentionată în coltul din dreapta a primei file şi anume: ,,D-lui Dr. Ioan
Suciu, în semn de aducere aminte". 35
În bibliotecă pot fi găsite şi lucrări având ca autor pe Ioan Suciu, dintre ele,
putând fi amintite: ,,Memoriul Guravăienilor", apărută la Cluj, 1929; Arădenii şi
Partidul National Român", Arad, 1926; ,,Ioan Suciu despre Mircea V. Stănescu",
Timişoara, 1929. 36
Nu în ultimul rând mai pot fi amintite volume ca: ,,Enciclopedia Română",
tomurile I-III, de C. Diaconovici, tipărită la Sibiu între anii 1899-1904, într-o
executie tipografică remarcabilă, ,,O scurtă biografie - Vasile Goldiş", de J.
Jelecuteanu, Arad, 1932 şi cum era şi firesc, având în vedere faptul că Ioan Suciu
a fost organizatorul Marii Adunării Nationale de la Alba, volumul Acte şi
Documente al Adunării. 37 ZIARELE, ce pot fi regăsite tot aici, provin în marea
lor majoritate din anul 1939. Cu ocazia morţii marelui om politic, publicatii ca:
„Ştirea", ,,Biruinta", ,,Ecoul", ,,Aradi Ujsag", ,,Hirlap", ,,Friss Ujsag", au relatat
pe larg, în articole ample, aspecte din viata şi activitatea lui Ioan Suciu şi au
prezentat marelui public momente de la desfăşurarea funeraliilor nationale,
organizate în primăvara acelui an la Arad. 38
Ulterior, cu ocazia comemorărilor prilejuite de ziua de I Decembrie 1918,
Viorel Suciu, colectionează din ziarele vremii numere ce aminteau evenimentul
petrecut la Alba Iulia în acel întâi Decembrie, în mod expres pe cele cu referiri la
contributia adusă, de tatăl său, printre ele putând fi citate: ,,Credinta", din anul
1941, ,,Timpul Transilvaniei", 1943, etc. 39
OBIECTELE PERSONALE
Pot fi considerate piesele cele mai emotionante din fond. Ele i-au aparţinut,
au fost folosite, i-au fost în preajmă şi prin prezenta lor materială reuşesc să
reconstituie atmosfera epocii în care a trăit şi lucrat. Biroul masiv cu două corpuri
şi fotoliul la care a stat nu o dată scriind sau rezolvând problemele cotidiene,
biblioteca masivă în care şi-a păstrat cărţile, două dulapuri de sufragerie cu elemente
ornamentale în stil secesion, sunt doar câteva din piesele de mobilier donate
muzeului. 40 Mai pot fi mentionate: un frumos serviciu de scris compus din 6
piese, executat din marmură şi metal, o lampă cu picior având pe partea metalică
a suportului motive ornamentale în stil secesion, casete executate din piele sau
metal, pupitru avocatial cu soneria de masă, o interesantă fotografie pe suport, de
marmură, redându-l la bătrânete, bastonul din lemn, cu medalioane metalice
surprinzând clădiri din Slovacia, plăcute cu însemnul de avocat, etc. 41
Ştampilele în număr de cinci, au fost folosite fie în exercitarea profesiei de
avocat la Cluj şi Arad, 42 fie pentru semnarea unor acte, cum e cazul celei a
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semnăturii sale autografe 4 3, sau cea cu legenda: ,,Consiliul Dirigent. resortul
organizărei". 44
Se păstrează şi

o carte de vizită atestând una din funcţiile deţinute de Ioan
Suciu în Consiliul,Dirigent şi anume şef al resortului organizării. 45 Permisele
C.F.R., în număr de trei, valabile pentru toate liniile, clasa I-a, au fost emise pe
numele lui Ioan Suciu, în calitate de deputat, senator, sau fost ministru, cum de
altfel se menţionează şi pe actele în cauză. 46 Paşaportul său, din anul 1928, din
perioada când era avocat la Cluj, utilizat pentru călătorii în Austria şi Cehoslovacia,
47
cu fotografia de atunci a posesorului, completează datele ştiute din activitatea
lui Ioan Suciu după realizarea Marii Uniri.

Valorificare
Intrate în colecţiile muzeului, o parte din piesele fondului sunt prezentate
publicului arădean în expoziţia permanentă de istorie, fiind expuse, alături de alte
obiecte semnificative aparţinând lui Vasile Goldiş şi Şt. Cicio Pop, în sala închinată
„Unirii" de la 1 Decembrie 1918. (menţionăm: fotografii, documente, obiecte
·
personale de mici dimensiuni, piese de mobilier etc.)
Alte obiecte au participat la expoziţii omagiale organizate la Ar<!d sau în
alte localităţi. Cea mai relevantă manifestare a fost organizarea expoziţiei: ,, 1
Decembrie 1918. Marea Unire a Românilor", la Timişoara, în clădirea Muzeului
Banatului, la ea colaborând muzeele de profil din Arad, Reşiţa, Lugoj şi bineînţeles
muzeul gazdă. Ea a fost deschisă în ziua de 11 noiembrie 1993, în sala de mamură
a muzeului timişorean, fiind dedicată aniversării a 75 de ani de la Unire. Piese
expuse din fondul arădean, aparţinând lui Ioan Suciu au putut fi recunoscute şi în
imaginile redate la TV. Bucureşti în reportajele închinate zilei de 1 Decembrie
1918. Tot cu ocazia aniversărilor amintite, muzeul arădean organizează în aceeaşi
perioadă, în holul Teatrului de Stat din localitate expoziţia „Ardul şi Marea Unire;
în care au fost prezentate piese din fondul în cauză, unele din ele expuse pentru
_
prima dată.
Aşa cum s-a amintit, documente din colecţie au fost valorificate prin
publicatia muzeului „Ziridava", numărul XIV, iar acum, prezentul număr, prin
lucrarea de faţă încearcă să redea valoarea şi importanţa fondului în totalitatea sa.
Emisiuni ale T.V. Bucureşti, sau cea locală, au prezentat şi ele imagini din
sala „Unirii", a muzeului arădean, redând şi obiecte aparţinând lui Ioan Suciu.
În anul 1995, muzeul nostru va organiza o expozitie temporară închinată
personalitătilor arădene, ocazie cu care vor fi prezentate obiecte şi din fondul Ioan
Suciu. Parte din ele vor putea fi regăsite într-o viitoare cameră comemorativă,
veritabilă galerie de personalităti locale găzduită de sălile expozitiei de istorie.
Şi nu în ultimul rând, ca o restituire firească atât pentru istoria Românilor,
cât şi pentru arădeni, obiectele făcând parte din fond alături de altele păstrate la
Arhivele Statului - filiala Arad şi cele ce se mai păstrează la descendentii în viată,
vor putea fi folosite într-o viitoare casă memorială închinată vietii şi activitătii
,marelui om politic arădean, al generatiei care a înfîptuit Marea Unire, Dr. Ioan
Suciu.

NOTE
Referitor la viata şi activitatea lui Ioan Suciu vezi: Emandi Lucian, Dr. Ioan Suciu luptător pentru
unire, în Ziridava, III-IV, 1978, p. 125-133; Catavei Victor, Dr. Ioan Suciu- luptător pentru libertatea
nafională şi socială (1862-1939), în Ziridava, X, 1978, p. 631-643; Dumitru Suciu, Aspecte din
activitatea şi gândirea politică a lui Ioan Suciu, în Acta Musei Napocensis, X, 1973, p. 323-386.
1
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Despre personalitatea lui Vasile Goldiş se pot consulta: Gheorghe Şora, Vasile Goldiş - militant
pentru desăvârşirea idealului nafional, Editura Facla, Timişoara, 1980: Idem, Vasile Goldiş o vi,1/ă
de om aşa cum a fost, Editura Helicon, Timişoara, 1993.
3
Date privind rolul lui Şt. Cicio Pop la acest eveniment în: Nicolae Roşu\, Ştefan Cicio Pop - militant
pentru drepturi sociale şi nafionale, luptător pentru unire ( 1865-1934), în Ziridava, X, 1978, p. 559631.
• Despre documentele păstrate la filiala Arad, vezi: Mircea Tim bus, Fondul personal Dr. Ioan Suciu,
în Revista Arhivelor, anul LXVI (voi. LI), nr. 3, 1989, p. 291-295; Idem. Din arhiva personală a lui
Ioan Suciu, în „Românul", serie nouă, Arad, 1993, nr. li şi 12 (noiembrie). p. 2.
5
Muzeul Judetean Arad, Fond Ioan Suciu, nr. inv. 146.
6
Ibidem, nr. inv. 145.
7
Ibidem, nr. inv. 147.
8
Ibidem, nr. inv. 223.
9
Ibidem, nr. inv. 148.
10
Ibidem, nr. inv. 204 şi 243
11
Ibidem, nr. inv. 225
12
Ibidem, nr. inv. 88
13
Despre activitatea lui Onisifor Ghibu se pot consulta lucrările: Vasile Popeangă, Onisifor GhibuJuptător pentru realizarea unită/ii nafionale a românilor, în Ziridava, X, 1978, p. 347-367; Idem.
Lupta lui Onisifor Ghibu pentru construirea pedagogiei româneşti ca mijloc de educa/ie nafională, în
Ziridava, XIV, 1982, p. 372-393.
14
Doru Bogdan, Onisifor Ghibuşi Vasile Goldiş despre Dr. Ioan Suciu, în Ziridava, XIV, 1982, p.
353-359.
15
Muzeul Judetean Arad, Fond Ioan Suciu, nr. inv. 202.
16
Ididem, nr. inv. 203
17
Ibidem, nr. inv. 218
11
Valeria Suciu, născută Valeria Roşca, fiica fruntaşului politic din Sălişte Iordache Roşca zis
„Căpitanul", a fost a doua sotie a lui Ioan Suciu, actul original aflat în fond sub numărul de inventar
153.
19
Muzeul Jude1ean Arad, Fond Ioan Suciu, nr. inv. 149
20
Ibidem, nr. inv. 143
21
Ibidem, nr. inv. 144
22
Ibidem, nr. inv. 114, printre cei ce au trimis telegrame pot fi men1iona1i Banca Victoria Arad, Sever
Bocu din Lipova, familia Brediceanu din Lugoj, ministrul Mocioni Anton, comuna Şiştarovăt, corpul
avocatilor Ineu, poputa1ia de pe Valea Mureşului, etc.
23
Ibidem,
24
Ibidem, nr. inv. 214
25
Ibidem, nr. inv. 257
26
pot fi aminti!i: Vasile Goldiş. Şt. Cicio Pop, Gheorghe Popovici, Dr. Ioan Ra1iu, Mihai Veliciu,
Mircea V. Stănescu, T. Mlhaly, fotografiile fiind înregistrate la fondul amintit sub numerele de
inventar/în ordinea enumerării numerelor/ 262, 57, 232, 229, 67 la 69, 113, 231.
27
Muzeul Jude1ean Arad, Fond Ioan Suciu, nr. inv. 50
28
Ibidem, nr. inv. 265
29
Fotografiile executate în tehnică sepia, în număr de 8 bucă!i, se păstrează în fond la numerele de
inventar 38 la 46.
30
Ioan Iosif Goldiş, a fost episcop al Aradului între anii 1899-1902, iar fotografiile men1ionate,
executate în tehnica sepia, bine păstrate se află în fond la numerele77,78,83
31
Muzeul jude1ean Arad, Fond Ioan Suciu, nr. inv. 9
32
Ibidem, nr. inv. 22
32
Ibidem, nr. inv. I
34
Ibidem, nr. inv. 27
35
Ibidem.
2
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Ibidem, nr. inv. 13, 24, li
Jbidem, nr. inv. 19, 21, 3, 4, 5.
le Ibidem, nr. inv. 96, 98, 100, 111, 104, 105.
9
l Ibidem, nr. inv. 99, 93.
40
Ibidem, nr. inv. 207,208, 212-113, 210-211.
., Ibidem, nr. inv. 251, 262, 259, 252, 266, 255, 253, 177,261, 264.
• 1 stampilele din Cluj au legenda: ,,Dr. Ioan Suciu Cluj, Avocat al statului (inv. nr. 175, 246), iar cea
pentru Arad: ,,Dr. Ioan Suciu, Avocat Arad", (în limba maghiară, nr. inv. 248).
•l Muzeul Judeţean Arad, Fond Ioan Suciu. nr. inv. 247.
44
Ibidem, nr. inv. 176
"Ibidem, nr. inv. 245
46
Ibidem, nr. inv. 151, 152, 150.
41
Ibidem, nr. inv. 244
l•
l7

LISTA ILUSTRAŢIILOR
Fig. 1. Dr. Ioan Suciu cu cei doi fii: Eugen şi Viorel
Fig. 2. O veche prietenie. Vasile Goldiş şi Ioan Suciu
Fig. 3. Brevet de decorare cu Ordinul „Steaua României", în grad de Mare Ofiţer,
conferită lui Ioan Suciu în anul 1929.
Fig. 4. Brevet de decorare cu medalia „Răsplata muncii pentru biserică", clasa I-a,
conferită lui Ioan Suciu în anul 1930.
Fig. 5. Dr. Ioan Suciu cu decoraţiile primite
Fig. 6. Permis de circulaţie C.F.R. pentru Ioan Suciu în calitate de senator şi
deputat.
Fig. 7. Carte de vizită a lui Ioan Suciu în calitate de şef al resortului organizării
în Consiliul Dirigent.
Fig. 8. Telegrama expediată din Bucureşti, 14 decembrie 1932, de Gheorghe
Crişan, ministru de stat, lui Ioan Suciu, cu ocazia împlinirii vârstei de 70
de ani.

FROM THE COLLECTIONS OF THE MUSEUM OF ARAD
THE FUND „DR. IOAN SUCIU"
(Abstract)
The fund, made up in 1981 as a resuit of the donation made by the great
politician' s descendents, contai ns 271 objects: documents, photographs, newspapers, books, personal objects. Amang the most representative pieces one can enumerate: citations for great romanian orders, such as Order Ferdinand I, The Star
of Romania; the Diploma Citizen of Honour of Sistarovat /where he was horn/,
granted in 1932 as he became 70 of age; letters from Vasile Goldis, Onisifor Ghibu,
with narrations conceming I. Suciu's activity; books belonging to bis library (with
bis own signature or the author's autographs); photos with aspects of the activity
of the newspaper „Românul"; personal objects (bis desk, writing tools, fumiture)
which help remake the athmosphere of the times in which Ioan Suciu lived and
worked.
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O SCRISOARE A LUI CAIUS BREDICEANU
CĂTRE ELENA GOLDIŞ
NATALIA DASCĂL
AUGUSTIN MUREŞAN
Între numeroasele izvoare epistolare păstrate în fondurile Muzeului Judeţean
Arad, se află şi o scrisoare trimisă din Viena, de Caius Brediceanu, 1 doamnei
Elena Goldiş. 2 Epistola este datată Viena, 14 februarie 1934. 3 Aflându-se Ia
acea dată în capitala Austriei, în calitate de ministru plenipotenţiar al Legaţiei
Române, funcţie pe care a îndeplinit-o între anii 1930-1936, Caius Brediceanu,
înştiinţat de moartea marelui luptător pentru unitatea naţională, cel care a fost
Vasile AGoldiş,~ adresează o scrisoare soţiei acestuia, doamna Elena Goldiş.
In scrisoarea la care ne referim, Caius Brediceanu, adânc mâhnit de
zdrobitoarea ştire a morţii lui Vasile Goldiş, pe care îl numeşte „Nenea Vasile,
părintescul meu prieten", 5 roagă pe distinsa doamnă a celui dispărut să aibe tăria
sufletească de a suporta durerea şi doliu şi să treacă peste acest moment greu din
viaţa sa. Din epistolă reiese faptul că la doliu participă „întreg neamul românesc
recunoscător pentru tot ce a făcut şi creat pentru dânsul, cu mintea sa strălucită şi
sufletul său nobil şi dezinteresat". 6 Fără îndoială că prin aceste cuvinte Caius
Brediceanu se referă la faptul că Vasile Goldiş s-a remarcat în decursul activităţii
sale ca un patriot luminat şi militant neînfricat pentru înfăptuirea unităţii naţionale
a românilor.
În încheiere, autorul scrisorii, referindu-se la bunătatea lui Vasile Goldiş
faţă de el şi a simpatiei reciproce, care i-a legat aproape 30 de ani, o asigură pe
doamna Elena Goldiş, şi pe acestă cale, că amintirea marelui dispărut va rămâne
veşnic în memoria sa. Epistola este o dovadă clară despre adevărata prietenie ce
s-a statornicit de-a lungul anilor între cei doi oameni politici. Prin conţinutul ei,
scrisoarea oferă un prilej de confesiune sinceră din partea autorului, către Elena
Goldiş. Acest izvor informativ, alături de alte izvoare istorice, este o mărturie a
felului cum contemporanii au apreciat activitatea lui Vasile Goldiş. 7 Demn de
menţionat este faptul că despre personalitatea marelui dispărut, s-au referit atunci
pe larg într-un număr impesionant de necrologuri, în presa vremii, personalităţi
politice şi de cultură, precum şi numeroasele scrisori şi telegrame adresate văduvei
de către prieteni, admiratori, necunoscuţi. Cuvântările şi evocările cu privire la
viaţa şi activitatea lui Vasile Goldiş dovedesc faptul că el a continuat să rămână
viu în memoria contemporanilor săi. 8
Considerăm că epistola prezentată mai sus, prin valoarea sa istoricodocumentară, va putea fi expusă într-o viitoare casă memorială închinată vieţii şi
activităţii lui Vasile Goldiş.
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ANEXA I
LEGATION ROYALE DE ROUMANIE
CABINET DU MINISTRE
Viena 14. Febr. 1934
Mult stimată doamnă,
Adânc mâhnit vă scriu sub impresia ştirei sdrobitoare că bietul Nenea Vasile,
- părintescul meu prieten, - nu mai este între cei vii. Dumnezeu să-l odihnească în
pace şi să vă dea tăria ca să suportati durerea şi doliul, la care participă întreg
neamul românesc recunoscător pentru tot ce a făcut şi creat pentru dânsul, cu
mintea sa strălucită şi sufletul său nobil şi desinteresat. Bunătatea sa fată de mine
va rămâne vecinic în memoria mea ca şi aducerea aminte de simpatia reciprocă
care ne-a legat aproape 30 de ani.
Al D-voastră adânc întristat
Caius Brediceanu

NOTE
' Caius Brediceanu (1879-1953), avocat, om politic şi de cultură, a fost unul dintre fii lui Coriolan
Brediceanu de la Lugoj. Membru al Partidului National Român, în octombrie 1918 a fost unul dintre
organizatorii Gărzii na1ionale române a marinarilor de la Pola. Între 1918-1938 a îndeplinit diferite
funqii politice precum secretar general al Resortului de Externe din Consiliul Dirigent, delegat al
României la Conferinta de pace de la Paris (1918-1929), ministru plenipoten\iar pentru Ardeal şi
Banat (1921-1927), ministru plenipotentiar al lega\iei române de la Rio de Janeiro (1928), de la
Vatican (1929), de la Viena (1930-1936), şi de la Helsinki (1937-1938), vezi: Caius Brediceanu,
Amintiri din via/a mea, în Aurel E. Peteanu, Din galeria marilor dispJru/i ai Banatului (figuri
reprezentative), voi. II. Lugoj, 1935, p. 86-87; Victor Ca1avei, ConducJtorii GJrzii naţionale române a
marinarilor de la Pala. în Ziridava. XVIII, 1993, p. 256-257.
2 Elena Goldiş (1882-1963), născută Lutai, din Pecica, de profesie învă\ătoare, a fost a doua so\ie a
lui Vasile Goldiş, căsătoriti în 1902.
' Muzeul jude\ean Arad, Fondul Muzeu Oraş, nr. inv. 5857.
4
Despre viata şi activitatea lui Vasile Goldiş vezi mai pe larg: Vasile Goldiş, Scrieri social-politice şi
literare, Edi\ieîngrijită de Mircea Popa şi Gheorghe Şora, Editura Facla, Timişoara, 1976; Gheorghe
Şora, Vasile Go/diş - militant pentru desJvârşirea idealului naţional, Editura Facla, Timişoara, 1980:
Idem, Vasile Go/diş, o viaţJ de om aşa cum a fost, editura Helicon, Timişoara, 1993.
5
Muzeul Judetean Arad, fondul Muzeu Oraş, nr. inv. 5857.
0
Ibidem
7
Vezi în acest sens Gheorghe Şora, Vasile Goldiş vJzut de contemporani, în Ziridava, IX, 1978, p. 283302.
• Ibidem, p. 293-297.

A LETTER FROM CAIUS BREDICEANU FOR ELENA
(Abstract)

GOLDIŞ

The letter, belonging to the funds of the Museum of Arad, is of real epistolar
value. Addressed to Elena Goldiş, wife of the great politician Vasile Goldiş, by
Caius Brediceanu, the letter is dated Vienna 14'h February 1934.
Being in Vienna as plenipotentiary minister of the Romanian Legation, func386
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tion he covered between 1930 and 1936, Caius Brediceanu hears about Vasile
Goldiş death. In the name of their 30 year old friendship he sends the distinguished lady heartening words in those difficult moments of her life. The author
moums aside of all romanians for Vasile Goldiş who did so much for his nation
,,with his sparkling mind and his noble and unselfish soul".
In the end, speaking of Goldiş kindliness and of their mutual sympathy
along the years, he assures Elena Goldiş that the memory of the great disappeared
·
will last for ever.
The present letter is another documentary testimony of how contemporaries knew to apreciate the life and activity of Vasile Goldiş.
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O EPISTOLĂ INEDITĂ A LUI ROMAN CIOROGARIU
CĂTRE LAZĂR NICHI
NATALIA DASCĂL
AUGUSTIN MUREŞAN
Vasta corespondentă dintre personalitătile care activau în diferite domenii
de activitate cuprinde şi scrisori al căror continut se referă la preocuparea unora
dintre aceştia în ceea ce priveşte probleme de interes cultural, ori vizând direct
şalvarea unor obiecte de certă valoare istorică şi păstrarea lor în colectiile muzeale.
Intre aceste izvoare epistolare poate fi mentionat un document inedit, păstrat
actualmente la Muzeul Judetean Arad. 1
Este vorba despre o scrisoare din perioada când Roman Ciorogariu 2 era
episcop la Oradea, adresată lui Lazăr Nichi, directorul Palatului Cultural d-in Arad. -1
Deşi plecat de la Arad la Oradea, încă din toamna anului 1917 unde devine
vicar episcopesc iar din 16 octombrie al Oradiei,~ Roman Ciorogariu a întretinut
strânse legături cu arădenii. O dovadă grăitoare în acest sens este epistola pe care
o prezentăm mai jos.
Scrisoarea este datată, Oradea, 5 decembrie 1935. Prin ea Roman Ciorogariu,
episcop al Oradiei, înştiintează pe directorul Palatului Cultural din Arad, prof. dr.
Lazăr Nichi, că este în posesia a 4 fotografii de interes etnografic „asupra celui
mai frumos banderiu (alai,n.n.) românesc din vremurile trecute: 714 călăreti
formând fiecare sat participant, o unitate de la gară până la biserică, conducând
pe episcopul ales în 1899". Fără îndoială fotografiile redau aspecte de la instalarea
episcopului Iosif Goldiş 5 la Arad, prilej cu care s-au organizat mari festivităti.
Epistola ne furnizează în continuare informatii foarte pretioase cu privire la
faptul că din aceste fotografii unele se mai păstrează la Episcopia din Arad, iar
altele mai numeroase la domnul notar public din Chişineu Criş, dr. Ioan Suciu, 6
precum şi la familia Veliciu, 7 din aceeaşi localitate.
Expeditorul se oferă să doneze muzeului Palatului Cultural din Arad aceste
fotografii, mai ales că pe ele se mentionează localitătile din care provin participantii
la alai. Totodată se propune conducerii institutiei, ca restul de fotografii, aflate în
posesia persoanelor particulare mentionate mai sus, să fie procurate şi păstrate în
muzeu.
Conştient de necesitatea adunării şi păstrării într-un muzeu a unor obiecte
de certă valoare istorică care să oglindească aspecte ale istoriei locale, Roman
Ciorogariu sfătuieşte pe Lazăr Nichi, ca în urma unui apel public, să întreprindă o
vastă actiune de colectare a unor asemenea piese muzeale, făcând apel la arădeni.
Este sugerată ideea ca Primăria oraşului Arad să rezerve din bugetul său anual
fonduri pentru îmbogătirea coleqiilor mezeului arădean. Roman Ciorogariu îşi
încheie scrisoarea cu speranţa că acest apel va fi înţeles şi dus la îndeplinire
precizând că: ,,Oraşul Arad care într-un moment dat a ştiut să jertfească pentru
înfrumuseţarea pieţelor sale publice, sigur va înţelege şi aducerea acestei jertfe
pentru muzeul naţional al regiunii Arad. 8
Tonul epistolei este cald şi sincer, punând şi abordând probleme care şi
astăzi îşi au valabilitatea, fiind vorba despre salvarea şi păstrarea unor valori de
patrimoniu cultural national. Din textul scrisorii rezultă activitatea meritorie a lui
Roman Ciorogariu, depusă din dragostea pentru trecutul meleagurilor arădene în
389
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scopul depistării, identificării şi păstrării obiectelor valoroase cu conţinut istoricoetnografic şi nu numai, în cadrul colecţiilor muzeale.
Muzeul arădean nu a intrat ulterior în posesia acestor fotografii oferite de
semnatarul scrisorii, dar fotografii cu tema amintită mai sus vor intra în fondul
închinat muzeului oraşului Arad, în urma donaţiei făcute de văduva Elena Goldiş,
în anul 1934, cu ocazia închiderii expoziţiei omagiale închinate vieţii şi activităţii
!ui Vasile Goldiş, expoziţie organizată la Palatul Cultural din Arad, în acelaş an.
Imbogăţirea ulterioară a fondurilor muzeale a întărit din fericire, informaţia
fumizată de scrisoarea în cauză, că fotografii s-ar mai afla la domnul notar
public Ioan Suciu.
Fondul „Ioan Suciu", constituit în anul 1981, în urma donaţiei făcute de
către descendenţii marelui luptător pentru Unirea din 1918, păstrează 3 fotografii, 9
(vezi şi foto 1). Realizate în tehnica sepia, ele reprezintă aspecte de la festivităţile
prilejuite de intrarea episcopului Iosif Goldiş în Arad. Sunt surprinse imagini ale
alaiului care a străbătut traseul situat astăzi în porţiunea dintre primăria oraşului
Arad şi Teatru, precum şi imagini de pe terenul de sport al actualului liceu ,,Dimitrie
Ţichindeal", unde s-au adunat călăreţii ce au însoţit alaiul.
Dintr-un alt izvor documentar, păstrat tot în fondul amintit, Alexa Marta,
fost avocat stagiar în biroul lui Ioan Suciu, relatează în amintirile sale că Ioan
Suciu „a aranjat intrarea cu mare paradă în Arad a noului episcop Iosif Goldiş,
paradă filmată cu banderii şi multă, multă lume" 10 • Ocupându-se, alături de alţii,
de organizarea festivităţilor instalării episcopului Ioan Iosif Goldiş la Arad, Ioan
Suciu a putut astfel să intre în posesia unor fotografii reprezentând măreţul
cere-monial. Apoi aceste fotografii document le-a păstrat ca amintire. Desigur
că la e!e se referă episcopul Roman Ciorogariu în scrisoarea către Lazăr Nichi.
In încheiere putem afirma că informaţiile furnizate de unele izvoare
epistolare sau piese muzeale, adunate de-a lungul anilor, se completează unele pe
altele, contribuind la cunoaşterea nu numai a istoricului piesei în cauză ci şi la
aprofundarea unor date legate de momente ale istoriei locale.

ANEXAI
Oradea, 5 Decembrie 1935

Domnului
Dr. Lazăr Nichi
Arad
În nex cu depunerea cărţii mele „Tribuna şi Tribuniştii" 11 precum a
proceselor verbale de la Clubul Naţional Comitatens din Arad dintre anii: 1895 şi
1904, vă aduc la cunoştinţă, că am în posesiune 4 fotografii de o valoare etnografică
asupra celui mai frumos banderiu românesc din vremurile trecute şi anume: 714
călăreţi formând fiecare sat participant o unitate de la gară până la biserică
conducând pe episcopul ales în 1899. Din aceste tablouri se mai află la Episcopia
din Arad şi sigur mai multe la Domnul notar public Ioan Suciu din Chişinău,
precum şi la familia Velici din Chişinău, eu le pun ale mele la dispoziţia Palatului
Cultural dacă nu le are şi apoi să întregească cu celelalte care se mai află pe la
partic4.lari, cum indicasem mai înainte.
In fotografiile mele sunt indicate şi satele pe care le înfăţişează respectiva
parte a banderiului.
Fie-mi permis a observa, că ar fi bine să proceadă Direcţiunea Palatului
Cultural analog cu ungurii la adunarea tuturor obiectelor aflătoare la particulari
390
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aşa să se facă şi aici un apel public către 1oată lumea să trimeată Muzeului din
Arad toate obiectele dţ valoare istorică. Insă aceasta nu este de ajuns. Oraşul
Arad trebuie să ieie în bugetul său o sumă mare din an în an pentru îmbogăţirea
acestui muzeu. Oraşul Arad care într-un moment dat a ştiut să jertfească pentru
înfrumuseţarea pieţelor sale publice sigur va înţelege şi aducerea acestei jertfe
pentru muzeul naţional al regiunei Arad.
Domnul să vă binecuvinte să puteţi face toate acestea şi mai mult:
Roman Ciorogariu
Episcop

NOTE
Muzeul judetean Arad, Fondul Muzeu Oraş, nr. inv. 2439
2 Despre viata şi activitatea lui Roman Ciorogariu vezi pe larg: Barbu Ştefănescu, Un militant pentru
Unire, Roman Ciorogariu, în „Familia" 6( 154), 1978, p.11; Vasile Popeangă, Roman Ciorogariu.
reprezentant al tribunismului arădean. în Ziridava, XI, 1979, p. 751-779; Romun Ciorogariu ( /8521936), Studii şi documente, Prefată P.S. Episcop dr. Vasile Coman, Studii: prof. dr. Vasile Popeangă şi
prot. dr. Gheorghe Litiu, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, 1981.
'Profesorul dr. Lazăr Nichi, a fost directorul Palatului Cultural din Arad între 1921-1944.
4
„Ştirea•: anul VI, nr. 1111 din 23 ianuarie 1936, p. 2: Teodor Botiş, Istoria şcoa/ei normale
(Preparandiei} şi a Institutului Teologic ortodox român din Arad, Arad 1922.
5
Ioan Iosif Goldiş a fost episcop al Aradului între 1899-1902.
• Dr. Ioan Suciu, avocat, luptător pentru unitatea natională, a fost organizatorul Adunării nNationale
de la Alba Iulia, vezi în acest sens: Dumitru Suciu, Aspecte din activitatea şi gândirea politică a lui Ioan
Suciu, în Acta Musei Napocensis, X, 1973, p. 373-387; Lucian Emandi, Viorel Suciu, Dr. Ioan Suciu
- luptător pentru Unire, în Ziridava, III-IV, 1974, p. 125-133; Victor Catavei, Dr. Ioan Suciu. luptător
pentru libertate naJională şi socială, în Ziridava, X, 1978, p. 631-641.
7
În legătură cu familia Veliciu vezi: Vasile Goldiş, Mihai Veliciu, în „Românul", X, 1921, nr. 9 din 28
aprilie, p. I.; Ioan Lupaş, Memorandistul Mihai Veliciu (1864-1921), în „Gazeta juridică a
Transilvaniei'; nr. 5-1 O, 1944; Nicolae Roşu\, Mihai Veliciu - luptător pentru libertate na/ionată
şi socială (1846-1821), în Ziridava, IX, Arad, 19 .. 1978, p. 369-382; Mihai Veliciujunior, Amintiri
din anul 1918, în „Anuarul Liceului Pedagogic Arad': pe anul şcolar 1977-1978, Arad, 1978, p. 194195.
• Muzeul jude\ean Arad, Fondul Muzeu oraş, nr. inv. 2439.
9
Muzeul jude\ean Arad, fondul Ioan Suciu, nr. inv. 77, 78, 83.
10
Ibidem, nr. inv. 216. (Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu din SiştarovăJ, fost ministru şi apoi
notar public În Chişineu-Criş, mss, f. 3.)
11
Este vorba despre lucrarea lui Roman R. Ciorogariu, Tribuna şi Tribuniştii, Biblioteca ziaristică,
1934.
12
În legătură cu aceste procese verbale vezi: Nicolae Roşu\, Documente privind activitatea Clubului
NaJional Comitatens din Arad( 1895-1904) în Ziridava, VI, p. 359-390.
1

EIN BRIEF VON ROMAN CIOROGARIU AN LAZĂR NICHI
(Zusammenfassung)

Die Autoren stellen einen bisher unveroffentlichten Brief des Bischofs von
Oradea, Roman Ciorogariu, an den Direktor des Kulturpalastes von Arad, Prof.
Dr. Lazăr Nichi, vor. Durch das Schreiben, datiert am 5. Dezember 1935,
391
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benachrichtigt der Bischof den Direktor des Kulturpalastes, dass er sich im
Besitz einiger Fotos von besonderem historisch-ethnographischan Wert befinde
und diese geme dem Arader Museum schenken wiirde. Es handelt sich um
Bilder welche das Festgeleit des 1899 gewăhlten Bischofs von Arad, Ioan Iosif
Goldiş, darstellen. Das feierliche Gefolge umfasst auch Vertreter aller
rumănischen Dorfer und Gemeinden aus der Umgebung. Der Autor der Briefes
weist darauf hin, dass Fotos von demselben Ereignis sich auch in Besitz des
Notars von Chişineu-Criş. Dr. Ioan Suciu, und der Familie Veliciu, aus derselben
Ortschaft, befinden. Fotos vom genannten Ereignis befinden sich heute im
Personalfond Dr. Ioan Suciu innerhalb des Kreismuseums Arad. Ciorogariu
răt Lazăr Nichi durch einen offentlichen Aufruf zu versuchen weitere Dokumente
dieser Art zusammenzutragen, gleichzeitig richtet er auch an die Lokalbehorden
den Vorschlag jăhrlich grossere Fonds Fiir die Erweiterung der Sammlungen des
Museums frei zu geben.

392
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HERALDICA ÎN SLUJBA CERCETĂRII ISTORICE:
EVOLUŢIA ÎNSEMNELOR HERALDICE APARŢINÂND
FAMILIEI MOCIONI
MARIA DOGARU
DIMITRIE STOi
AUGUSTIN MUREŞAN
IOAN POPOVICI
Însemnele heraldice aparţinând familiei Mocioni pot fi înţelese şi explicate
urmând curgerea acestui neam. Trecutul Mocioneştilor ţste în linii mari cunoscut
prin datele comunicate de C. Diaconovici în „Enciclopedia Română" 1 tipărită sub
auspiciile Astrei în 1904, Alexandru C. Pteancu în Minerva - enciclopedie română2
şi Teodor Botiş realizatorul unei apreciate monografii dedicate familiei la care ne
referim, editată în 1939·'. Conform datelor înserate în lucrările menţionate, ultima
însumată, datorită numărului redus de exemplare, între rarităţile bibliofile,
Mocioneştii sunt originari din Macedonia, locul de obârşie fiind Moscopolea unde
deţineau proprietăţi şi posedau o biserică în care oficia de obicei un membru al
familiei 4 • Trecerea unor membri a familiei Mocioni în nordul Dunării s-a produs
în contextul amplei emigrări a familiilor creştine din Macedonia ca urmare a
persecuţiilor la care erau supuse de către cotropitorii otomani\
Cum se ştie, valurile de emigranţi care au trecut în aceste condiţii în nodrul
Dunării au avut un rol însemnat atât în întărirea spiritului de rezistenţă antiotomană
cât şi în îmbogăţirea patrimoniului cultural existent în regiunile unde s-au stabilit,
cu noi tradiţii culturale 6 • Primii membrii ai familiei Mocioni despre care se cunosc
date sigure sunt doi fraţi care la sfârşitul veacului al XVII-iea au trecut în Ţara
Românească de unde au plecat spre capitala Ungariei. Intrând în relaţii cu patriarhul
Iliriei, Arsenie al III-iea, cei doi fraţi îşi oferă acestuia serviciile, ajungând în cele
din urmă să participe la bătăliile dintre armata condusă de Eugeniu de Savoia şi
oştile otomane.
Cel mai mic dintre fraţi, al cărui nume nu ne este cunoscut, a murit în lupta
de la Zenta (1697) în timp ce fratele mai mare, Petru, preot a rămas în tabăra lui
Eugeniu de Savoia 7 ca spiritual, însoţind-o de-a lungul confruntărilor pentru
cucerirea Timişoarei şi alungarea oştilor otomane din Banat, într-o bătălie
pierzându-şi chiar viaţa. Ca urmare a colaborării cu sârbii, Petru Mocioni şi-a
adăugat numelui Mocioni şi numele Popovici. Descendenţii lui Petru, trei fii, s-au
numit Petru, Mihail şi Andrei. Primul menţionat a rămas fără urmaşi, în timp ce
Andrei şi Mihail au format cele două ramuri ale familiei.
Creindu-şi treptat o situaţie, Andrei întemeietorul liniei Mocioni de Foen a
primit în 1780 de la împăratul Iosif al II-iea ca donaţie mixtă domeniul al cărui
predicat îl poartă şi titlul de baron justificat de meritele şi sacrificiile înaintaşilor
săi.

În 1782, înainte de a primi confirmarea înnobilării sale, Andrei a fost
de un necunoscut în timp ce se afla în casa administratorului său. Ca
atare diploma de înnobilare, în cadrul căreia se stipulau drepturile de care
urmau a se bucura descendenţii lui Andrei inclusiv acordarea domeniului Foen,
a fost emisă soţiei sale, Ecaterina Mocioni, născută Cojoca (care va trăi până în

împuşcat
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1824) şi fiilor săi. Eliberată la 28 februarie 1783, oiploma a fost înregistrată,
conform obiceiului, în 9 august acelaşi an la capitlul din Cenad şi reconfirmată
de împăratul Francisc I al Austriei la I O mai 1805 prin emiterea unei noi diplome.
Pentru recunoaşterea publică a drepturilor înserate, această nouă diplomă, a
fost publicată la 6 august 1827 în comitalul Torotal şi la 21 aprilie 1828 în
comitalul Caraş 8 •
Membrii celei de-a doua ramuri a familiei Mocioni al cărui prim
reprezentant este Mihail Mocioni, avându-şi îndeobşte sediul la Tokay au fost
înnobilaţi ca armalişti la I iunie 1798, diploma fiind emisă sub semnătura
împăratului Francisc 19 •
Conform obiceiului, pentru unanimă recunoaştere şi această diplomă a fost
publicată chiar în ajunul emiterii la Pesta. Unul dintre reprezentanţii pe linie
masculină a acestei ramuri, Mihail Mocioni, s-a căsătorit în 1836 cu Ecaterina,
nepoata lui Andrei Mocioni. Căsătoria acestora a dus la contopirea parţială a celor
două ramuri ale familiei care de la această dată cunoaşte o evoluţie dublă. Din
căsătoria lui Mihail cu Ecaterina Mocioni s-au născut fraţii Alexandru 10 şi Eugen
Mocioni 11 care vor duce mai departe prin descendenţii lor neamul din care
proveneau - unii dintre aceştia remarcându-se prin activitatea desfăşurată în
sprijinul dezvoltării economice, culturale şi politice din Banat şi Parţium.
Originalele diplomelor prin care cele două ramuri ale familiei Mocioni au
fost înnobilate nu sunt până în prezent cunoscute. Textul lor în limba latină, a fost
însă tipărit cu numeroase greşeli în lucrarea lui Botiş, fapt c~re ne dă posibilitatea
să urmărim în timp evoluţia însemnelor acestei familii. In diploma din 1783
conferită descendenţilor lui Andrei Mocioni care îşi vor adăuga la nume calificativul
„de Foen" se atestă că se atribuie „acestor fraţi Petru, Constantin, Ioan şi Naum
Mocioni cu alt nume Popovici ca semn al adevăratei şi neîndoielnicei nobleţe
aceste însemne de nobilitate şi anume: scut militar, drept prin insiţiune, de la
bază la cap împărţit în trei prin trasarea unei figuri piramidale azurii în prima sa
parte, de aur, !,:onţinând o acvilă neagră, înjumătăţită, cu ciocul deschis, cu limba
sângerie scoasă în afară, cu aripa desfăcută şi cu piciorul întins înainte, cu capul
întors spre dreapta; a doua parte, împărţită în cinci secţiuni orizontale dintre care
cea mai de sus vineţie (albastru), reprezintă pe de-o parte luna argintie,
descrescătoare iar de cealaltă o stea aurie cu şase unghiuri (raze); secţiunea a doua
înfăţişează un mic brâu stacojiu (roşu) de care este lipită o a treia secţiune, adică
un alt brâu, mai lat, colorat în argint şi ca aluzie la moşia care i-a revenit suszisului beneficiar Andrei Mocioni cu alt nume Popovici, prin favoarea şi îndurarea
noastră regească, aşa cum s-a spus mai sus (moşie) însemnată prin cuvântul „Foen"
scris cu litere negre romane; după aceasta urmează al patrălea câmp azuriu
conţinând un buchet din trei flori de trandafir cu cinci petale roşii cu pistile de aur,
apoi baza sau secţiunea ultimă a acestuia cu două părţi a scutului , care cuprinde,
pe aur, două cingători diagonale spre dreapta stacojii; şi în sfârşit partea a treia a
scutului, constă dintr-un vârf piramidal, deja descris mai sus, reprezentând caduceul
lui Mercur, care arată, după obicei, doi şerpi albi încolăciţi pe un baston înfipt'~
într-un glob înaripat, deasemenea alb; deasupra scutului se află un coif de turnir,
închis cu gratii în poziţie oblică, obişnuit a fi dat nobililor, suprapus de o coroană
de aur din care se ridică un leu de aur cu spada scoasă din teacă, al cărui mâner
străluceşte în aur ameninţător .... Peste toate acestea lambrechini care împodobesc
cum se cuvine şi cu eleganţă laturile scutului, de o parte în aur şi în negru, de
cealaltă în argint şi azuriu, precum acestea toate pictate mai clar, de mâna învăţată
şi meşteşugul pictorului, în propo•rţiile şi adevăratele lor culori, se pot vedea, aşezate
fiind, mai limpede sub ochii privitorilor, la începutul sau în capul prezentei scrisori
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a noastre privilegiale".
Interpretate mobilele heraldice însumate în blazonul descris mai sus atestă
în limbaj plastic, faptul că aceste însemne au fost conferite în numele puterii
centrale, jumătatea de acvilă amintind stema imperiului, caduceul evocă activităţile
comerciale desfăşurate de membrii acestei familii. Piesele şi figurile din partiţiunea
a doua vorbesc despre sacrificiile înaintaşilor (brâul roşu), permanenta
recunoştinţă faţă de jertfa lor (rozele, semiluna şi steaua) ca şi de recompensa
primită de descendenţi, posesiunea Foen. Leul cu sabia din creştetul stemei
sunt o aluzie la participarea posesorilor la înfruntările militare.
Prima reproducere a blazoanelor Mocioneştilor s-a făcut în cadrul
armoriarului familiilor nobile din Ungaria datorat lui J. Siebmacher's publicat
cum ~c ştie la Niimberg'-1_
Cât priveşte stema familiei Mocioni de Foen, constatăm că este foarte
asemănătoare cu compoziţia descrisă în diploma de înnobilare, atât din punct de
vedere al compoziţiei cât şi din punct de vedere al cromaticii câmpurilor şi figurilor
însumate. Remarcăm totuşi faptul că acvila este redată prin culoarea neagră iar nu
prin haşurile care desemnează convenţional acest smalt; trandafirii ce umplu
secţiunea a patra din partiţiunea a doua sunt înfăţişaţi în buchet cu frunze.
Elementele timbrului sunt complete, coiful din argint cu vizieră de aur este
împodobit cu un medalion din acelaşi metal. (Fig. 1).
Desenul cu aceste mobile este însoţit de descriere ➔ în cadrul căreia se
precizează că familia Mocioni, bine cunoscută este de „origine valahă". În
monografia datorată lui Teodor Botiş, stemele celor două ramuri sunt reproduse,
desigur, în alb-negru, fără indicarea prin semne convenţionale a smalturilor, cu
unele diferenţe faţă de descrierea din diplomă. Cât priveşte blazonul Mocioneştilor '
care au fost înnobilaţi cu moşie (Fig.2) se constată următoarele diferenţe faţă de
precizările diplomei: în partiţiunea a doua sunt doar patru secţiuni (a fost eliminat
brâul roşu); câmpul pe care s-a plasat cuvântul Foen este de culoare închisă iar
literele ce-l compun din argint; fondul secţiunii a treia care ar fi trebuit să fie
albastru este deschis (argint ca şi câmpul pe care se află cele qouă cingători) în
diplomă de aur; elementele de timbru sunt total schimbate. In locul coifului,.
coroanei şi a leului cu sabie s-a plasat o coroană deschisă formată din cinci arcuri
perlate. Utilizată frecvent această stemă o regăsim pe diferite obiecte şi monumente
funerare aparţinând unor descendenţi ai lui Andrei Mocioni 16 •
Una din cele mai complete forme s-a păstrat în antetul scrisorii expediate
de aceştia, unde identificăm, sub forma timbrului sec, scutul având câmpul
tripartit în furcă răsturnată, timbrat de coif, coroana având în creştet un leu în
profil spre dreapta ţinând în laba dreaptă superioară o sabie 17 • Uneori aceste
însemne sunt amendate respectiv, în partiţiunea a doua secţiunile doi şi trei
sunt încărcate cu aştri. Stema de mai sus o regăsim sculptată pe zidurile clădirii
din localitatea Bulci, domeniul pe care această familie l-a cumpărat în 1858 18
(Fig. 3a).
Şi de această dată compoziţia diferă: în partiţiunea a doua se află tot patru
secţiuni (fiind eliminat brâul roşu), iar elementele de timbru sunt reduse la coroana
deschisă formată din cinci arcuri perlate (Fig.3b). Deosebit de acestea, exlibrisul
folosit de Antoniu II Mocioni de Foen (Fig.4 a-b ), deşi redat alb-negru, precizează,
în linii mari prin semne convenţionale smaltul câmpurilor, al figurilor şi pieselor
heraldice. S-au produs şi în acest caz unele amendamente, astfel acvila este de
argint ca şi florile şi aştrii, în ultima secţiune din al doilea câmp apare o singură
cingătoare, bastonul din compunerea caducelui este înfipt într-o roată înaripată
(nu în glob cum se prevedea în diplomă şi cum se cere în normele artei heraldice)
1

1
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iar timbrul a cărui cromatică nu este indicată constă doar dintr-o coroană deschisă
formatJ din trei fleuroane şi două arcuri perlate.
Inlocuirea globului cu roata, însemn care astfel înfăţişate (cu aripi)
aminteşte plastic activitatea din domeniul căilor ferate, poate fi o aluzie la
preocupările posesorului de a sprijini dezvoltarea acestei laturi a vieţii
economice (prin intermediul societăţilor la care era acţionar) Anton Mocioni
fiind cel care a introdus şi extins linia ferată îngustă pe domeniile forestiere
Bulci, Ţela şi Bata .
Pe un nasture provenind de la această ramură a Mocioneştilor partiţiunea a
doua a scutului însumează după secţiunea cu roze un câmp în care se cuprinde
mânerul unei săbii a cărei lamă se continuă în spaţiul rezervat de regulă
cingătorilor 19 • Opinăm că este vorba de adăugarea unui simbol (Fig. 5) care să
facă aluzie la activitatea lui Antoniu I Mocioni de Foen, fost ofiţer activ, singurul
dintre Mocioneştii din această ramură care a îmbrăţişat în tinereţe cariera militarăw_
Printre obiectele cu reprezentări heraldice păstrate la Muzeul Judeţean Arad,
aparţinând lui Zeno Mocioni de Foen, fiul lui Antoniu I şi al Iosefinei baroneasă
de Brudern, născut în 1842, se află un nasture pe care s-au încrustat două scuturi
acolate. Distingem în cel din dreapta stema Moci oneştilor de Foen (deosebită de
asemenea de cea din diplomă, prin faptul că s-a eliminat secţiunea pe care s-a
scris denumirea posesiunii, în ultima secţiune s-a plasat o singură cingătoare iar
scutul este timbrat doar de coroană deschisă formată din cinci arcuri perlate"'.
Scutul din stânga, albastru, cuprinzând o figură himerică, îmbinare între om şi
peşte, ţinând în mâna dreaptă o sabie în cealaltă un peşte şi plasat deasupra unei
coroane deschisă formată din şapte arcuri perlate (Fig. 6). Desigur este o adaptare
a blazonului soţiei lui Zeno, Maria-văduva contelui Bella Sztaray, născută baroneasă
Fischer (Fig. 7). Menţionăm faptul că pe mormântul Mariei Mocioni născută
Fischer, din comuna Bulci se află gravată o compoziţie asemănătoare cu blazonul
încrustat pe nasture cu deosebirea că în partiţiunea a doua, cum am văzut mereu
alterată, se cuprind patru secţiuni-respectiv, prima încărcată cu semiluna şi steaua,
următoarea cu numele posesiunii, după care urmează un câmp cuprinzând cruci
. duble şi secţiunea cu cingătorile (Fig.8).
Figura heraldică desemnând familia Fischer constituie arme vorbitoare
întrucât cuvântul respectiv înseamnă pescar. O altă piesă purtând un însemn heraldic (Fig.9) amintind această ramură a Mocioneştilor, inclusă de asemenea în
patrimoniul Muzeului judeţean Arad cuprinde o jumătate de acvilă ieşind dintro coroană deschisă formată din trei fleuroane şi două arcuri perlate2".
Acest nasture a aparţinut, având în vedere procesul de realizare, probabil
lui George Mocioni de Foen, fratele lui Andrei II şi Antoniu 123. Pe un alt nasture
(Fig. I O) aparţinând aceleaşi ramuri se află doar coroana deschisă 24 • După opinia
specialiştilor avându-se în vedere tehnica execuţiei, acest nasture este posibil să fi
aparţinut lui Antoniu II Mocioni de Foen.
Reprezentările heraldice folosite în veacul al XX-iea de descendenţii lui
Andrei I Mocionii ne permit să constatăm fixitatea însemnului care a individualizat
această familie.
·
Remarcăm în acest sens, în primul rând blazonul color (Fig.11) imprimat
pe un calendar din 1937 în care figurile şi piesele heraldice sunt înfăţişate conform
prevederilor din diploma de înnobilare din 1783 (diferită cromatica literelor) din
cuvântpl Foen, aur în loc de negru 25 •
Intr-un mod asemănător se înfăţişează stema Mocioneştilor de Foen şi pe
diploma emisă în 1940 de primăria municipalităţii Lugoj (Fig. 12) prin care se
conferă lui Antoniu II Mocioni, fost ministru, cetăţenia de onoare a acestei urbe 26 •
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Este redat diferit pe acest document smaltul acvilei (de azur) înfăţişată dealtfel
asemenea precizărilor din documentul de înnobilare (cu ciocul, limba şi ghearele
roşii); un alt amendament constă în înlocuirea globului din compunerea caduceului
cu cap nimbat (Fig. 13). Paralel cu blazonul Mocioneştilor s-a reprezentat şi
stema Lugojului, însemn cu vechi tradiţii, perfectat de membrii Comisiei consultative heraldice 27 •
În diploma de înnobilare conferită în 1798 celei de-a doua ramuri a
familiei coborâtoare din Mihai de Mocioni, căsătorit cu Eva de Kefala, ramură
care a renunţat mai târziu la calificativul Popovici aliter Mocioni, reprezentânduse doar prin termenul „de Mocioni", se arată: ,,am hotărât să dau şi să conferim
aceloraşi Petru, Dimitrie, Gabriel, Ioan şi Mihai - şi prin ei moştenitorilor şi
urmaşilor lor femei şi bărbaţi ... , aceste arme sau însemne de nobilitate; adică
scut militar drept împărţit în patru câmpuri dintre care primul şi al patrulea
azuriu au la bază o câmpie verde înfăţişând, în primul câmp soarele de răsărit
precedat de luceafărul de dimineaţă sau steaua din zori, însoţită fiind de nori
roşietici, cel de al patrulea câmp înfăţişează soarele iar la apus însoţit de
asemenea de nori roşietici urmat fiind de luceafărul de seară sau steaua apusului;
în al doilea câmp-stacojiu (roşu) se poate vedea un braţ îna1J11at cu zale ieşind
din nori, dinspre latura stângă ridicând în zbor, în mod perpendicular o )ancie
prevăzută cu un ciocan şi secure (halebardă) înconjurată de un şarpe adevărat
(în culoare naturală) şi încoronat, care ţine în gură o ramură verde ce înconjoară
vârful !anciei; în sfârşit în cel de-al treilea câmp, peste un sol verde, pe care se
află o sabie şi o pereche de pistoale (se văd) un cort deschis alb şi un porumbel
de asemenea alb zburând deasupra spre dreapta purtând în cioc o rămurică de
măslin; peste tot un scut galben de aur împodobit cu ancore negre aşezate
cruciş.

Deasupra scutului se află o acvilă neagră cu aripile şi coada întinse cu
picioarele şi armele extinse şi anume ţinând în dreapta )ancia iar în stânga o suliţă,
pe piept având un mic ecuson rotund, de aur, pe care este desenat cap_µ) meduzei2 8 •
Ca lambrechini de-o parte aur şi azur iar de cealaltă argint şi roşu". 1n continuare
se precizează că şi în diploma celeilalte ramuri a Mocionilor: ,,aceste reprezentări
pot fi văzute în desenul realizat cu măiestrie în partea superioară a diplomei".
Semnificaţia figurilor heraldice însumate în blazonul acestei ramuri a familiei
Mocioni relevă în primul rând calitatea în-care li s-a conferit diploma-respectiv
statului juridic al posesorilor, faptul că erau armalişti. Astfel cortul, sabia, ca şi
braţul cu halebardă îi prezintă pe ascendenţi ca şi pe posesorii diplomei, participanţi
activi în înfruntările militare ce aveau loc. Această ideie este subliniată şi de faptul
că acvila din creştet este înarmată. Sunt deosebit de expresive reprezentările din
cartierul unu şi patru, în care ni se înfăţişează curgerea neîncetată a vremii, răsăritul,
de apusuri însoţit de luceafărul din zori-este urmat mereu de apus şi în această
perpetuă succesiune omul este chemat să apere viaţa, evocată în blazon prin ramura
verde plasată în gura şarpelui şi cununa purtată de porumbel.
Este interesant şarpele reprezentat în cartierul doi-figură heraldică cu dublă
semnificaţie: simbol al înţelepciunii, ori atribuit al zeului Esculap, căruia în
mitologie i-a revenit rolul de a apăra viaţa şi sănătatea oamenilor. Considerăm
porumbelul o discretă expresie a dorinţei de pace şi linişte, în timp ce norii exprimă
lupta contra furtunilor ce pot ameninţa seninul. Conţinutul ecusonului central,
cele două ancore, vorbesc despre implicarea Mocioneştilor în activitatea navalcomercială. Lambrechinii, sunt în heraldică, o amintire a mantalei sfâşiate în lupte.
Menţionăm faptul că în lucrarea lui Nagy lvan 29 , se atribuie familiei „de
Mocioni" o stemă care diferă de cea descrisă în diploma de înnobilare prin faptul
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că: 1). în primul cartier soarele răsare după un munte verde; 2). mâna care ţine
halebarda este înveşmântată în albastru; 3). în jurul armei menţionate se încolăceşte
o iederă; 4). din ultimul cartier lipsesc pistoalele.
Prima reproducere a blazonului descris mai sus s-a datorat tot lui J.
Siebmacher's care a inclus în armorialul său o reprezentare individualizând
familia „de Mocioni" ce reţine atenţia faţă de descrierea oficială prin următoarele:
a) din cartierul unu şi patru lipsesc norii; b) braţul care ţine securea întoarsă cu
tăişul spre dreapta este înveşmântat tot în albastru; c) cortul are formă piramidală;
d) sabia este aşezată pe orizontal cu mânerul spre stânga şi tăişul în jos; e)
porumbelul ţine în cioc o cunună verde; f) acvila constituind creştetul, ţine în
dreapta sabia de argint cu mâner de aur iar în stânga o halebardă de argint pe care
s-a încolăcit iedera (Fig. 14).
Compoziţia atribuită acestei ramuri a Mocioneştilor în lucrarea lui T. Botiş
cum am mai spus, alb-negru şi fără indicarea convenţională a smalturilor, cuprinde
o reprezentare care pe lângă faptul că nu permite a se distinge cromatica câmpurilor
şi a figurilor heraldice diferă de prevederile actului de conferirea în sensul că: I).
şarpele care înconjoară halebarda nu este încoronat şi nu ţine o ramură în gură; 2).
în cartierul trei lipsesc sabia şi pistoalele, iar porumbelul nu poartă în cioc ramura
sau cununa verde; 3). scutul este timbrat de o coroană deschisă formată din cinci
arcuri perlate (Fig. 15).
Cercetarea reprezentărilor care s-au păstrat şi în cazul acestei ramuri, pe
diferiţi suporţi, ne permit să urmărim evoluţia însemnelor specifice, să desprindem
rolul pe care limbajul heraldic îl are în reflectarea proceselor sociale, ca şi aspiraţiile
generaţiilor ce s-au succedat. Remarcăm în primul rând reuniunea simbolurilor
din cele două scuturi într-o singură reprezentare ca urmare a căsătoriei contactate
în 1836 de Mihai III de Mocioni născut la 8 noiembrie 1811 (decedat în 1890) cu
Ecaterina a II-a Mocioni de Foen născut la 8 noiembrie 1811 (decedat în 1890) cu
Ecaterina a II-a Mocioni de Foen născută la 25 noiembrie 1806). Reunirea s-a
făcut prin alăturarea celor două scuturi şi plasarea în locul prim a herbului
cuprinzând scutul sfertuit desemnând familia „de Mocioni" şi timbrarea ambelor
cu o singură coroană. Găsim o astfel de stemă imprimată sub formă de timbru sec
în antetul scrisorilor31 semnate de Alexandru li Mocioni - fiul celor doi soţi
menţionaţi mai sus-născut în 1841 (decedat în 1909), unul dintre Mocioneştii care
s-a remarcat prin activitatea desfăşurată în susţinerea luptei naţionale a românilor
din Banat, membru al Partidului Naţional Român 12, preşedinte al Astrei-11, ca şi
a Societăţii pentru fond de teatru românesc, el a condus Societatea academică
„Petru Maior" a studenţilor români din Budapestaq. Numele lui Alexandru
Mocioni este strâns legat de apariţia ziarului „Dreptatea"-15 (Timişoara) şi
„Drapelul" (Lugoj)36, ca şi de instituirea unor importante instituţii bancare
(Albinii, Victoria, Timişana) '.
In frontispiciul scrisorilor expediate de acesta, ca şi în partea inferioară a
textului unei scrisori, se disting cele două scuturi reunite. Calitatea imprimărilor,
proporţionalitatea elementelor însumate în compoziţie dovedesc grija desăvârşită
a realizatorului matricei sigilare, faptul că acesta era stăpân pe tehnica gravării în
negativ a reprezentărilor la scară redusă.
Pe unele scrisori semnate de descendenţii Mocioneştilor înnobilaţi fără
posesiune, stema (reprodusă în sigiliile aplicate în ceară roşie) este redată cu timbru
asemănător descrierii din diploma de la sfârşitul secolului al XVIII-iea, respectiv
casca, coroana având în creştet acvila înarmată în dreapta cu o sabie, ţinând în
stânga o halebardă (cruce?) pe care se răsuceşte o iederă 38 •
Printre cele mai reprezentative „piese muzeistice" ce reproduce însemnele
10
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heraldice ale acestei ramuri a Mocioneştilor se numără şi cahla găsită în castelul
acestora de la Căpâlnaş, judetul Arad 39 , realizată din faiantă smăltuită sub forma
unui disc având diametrul de 35 cm. Aceasta are în centru stema reunită redată
conform descrierii diplomelor de conferire cu deosebire că: norii din cele două
cartiere (unu şi patru) sunt albi şi nu roşietici, şarpele din cartierul doi nu este
încoronat şi nu tine în gură ramura verde, iar în cartierul trei se cuprinde doar
cortul (reprezentat în formă conică) şi porumbelul căruia îi lipseşte cununa verde.
In scutul desemnând ramura Mocioni de Foen rozele au fost înlocuite cu
trei pene de strut reprezentate de argint; aştrii din prima sectiune a partitiunii a
doua de aur (în original semiluna fiind de argint), iar caduceul este din aur. Un
timbru unic împodobeşte ambele scuturi, coif de argint având grilele de aur dotat
cu un medalion de .acelaşi metal, suprapus de o coroană deschisă formată din
cinci arcuri colorate de asemenea din aur. Lambrechinii cuprind în ambele părti
aur şi roşu (Fig. 16). La marginea medalionului s-a reprezentat un brâu interior
cuprinzând motive vegetale şi unul exterior, având fond albastru încărcat cu un
ornament în formă de şnur, redat cromatic roşu şi galben. Privită în ansamblu
stema astfel constituită pare a evidentia chiar manifest culorile nationale româneşti.
Dacă în prima jumătate a secolului al XIX-iea cuprinderea tricolorului în
stemele conferite românilor poate fi pusă în legătură cu armele Marelui Ducat al
Transilvaniei 40 , în perioada fabricării piesei la care ne referim (cca. 1880)
neîndoielnic că prezenta acestor culori constituie un mijloc de a se reliefa lupta
românilor din această parte a tării pentru emancipare natională. Este o dovadă în
aceasta faptul că autorităţile dualiste au interzis difuzarea şi circulatia unor steaguri
astfel compuse41 , ca şi măsurile severe de reprimare a manifestărilor în care românii
arborau tricolorul. Este de asemenea o dovadă în acest sens faptul că membrii
familiei Mocioni care au folosit această cahlă s-au situat îndelungate perioade de
timp în fruntea luptei românilor pentru libertate socială şi natională. Deşi încă nu
s-au întreprins cercetările ce se impun pentru a se cunoaşte istoria tricolorului
national, izvoarele documentare atestă că în comitalul Arad în ultimul deceniu al
veacului al XIX-iea s-a utilizat de către românii de aici, steagul tricolor drept
însemn atestând aspiraţia spre libertate natională. Este concludent în acest sens că
în J894, Jn comJina Buteni s-a arborat un steag tricolor românesc având deviza:
,,SA T~AIASCA LUCACIU ŞI NAŢIA ROMANA" 42 •
1n 1899 primarul oraşului Arad raporta Comitelui suprem şi acesta mai
departe Ministerului de Interne al Ungariei în legătură cu manifestaţia recruţilor
români din comuna Micălaca (azi cartier al municipiului Arad) când tinerii români
au purtat steagul tricolor românesc, manifestanţii au fost împrăştiaţi de politie iar
7 persoane au fost arestate. Deşi autoritătile s-au străduit să confişte drapelele, nau reuşit decât partial deoarece unul a fost ascuns de participanţii la manifestare4 3.
Stemele unor familii prin care Mocioneştii s-au înrudit prin alianţele
matrimoniale pot fi cunoscute cercetând o altă piesă muzeistică reprezentativă, un
disc apartinând Tereziei şi Eugen Mocioni 44 • Realizat din lemn (cu diametrul de
33 cm) şi pictat în ulei, acesta a fost oferit la 19 februarie 1929 de către Felix de
Hasslinger, Tereziei Mocioni născută Horvaţh de Zalaber, fapt precizat de textul
unei eşarfe cuprinse în bordura reprezentării. In centrul discului se află două scuturi
acolate. Scutul prim însumează figurile heraldice atribuite familiei de Mocioni
prin diploma din 1789, fiind singurul model în care se redă răsăritul din primul
cartier, în care steaua apare dintre nori; în cartierul trei s-a înfătişat doar cortul
redat în formă conică (lipseşte porumbelul). Cât priveşte elementele de timbru,
aceasta este singura stemă în care acvila din creştet poartă pe piept un medalion_în
care se distinge o figură, desigur, capul meduzei pomenit în actul de conferire.
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Scutul plasat pe locul secund având fond de argint, este mobilat cu un brat în
armură, spre dreapta, înarmat cu o sabie de argint având mânerul de aur, figură
heraldică însoţită în partea superioară de o semilună contumată, în dextra şi de
trei stele dispuse 2. 1 în senestra, toate de atir; în partea inferioară o câmpie verde
din care se înalţă două spice ce se încrucişează. Timbrul acestui scut este compus
din coif de argint dotat cu un medalion de aur suprapus de o coroană deschisă
formată din trei fleuroane de aur din care iese un cerb natural străpuns de a săgeată
de argint. Lambrechinii, acoperind mai bogat laturile exterioare ale celor două
scuturi sunt redaţi cromatic din aur, argint, roşu şi albastru (Fig. 17 a-b).
Medalionul este împodobit în bordură cu alte scuturi aparţinând unor familii
cu care cuplul menţionat se înrudea. Printre obiectele cu reprezentări heraldice
găsite în locuinţa Mocionilor de la Bulci se află şi un portret atribuit Angelei Mocioni
păstrat la Muzeul judeţean Arad~'. Compoziţia heraldică pictată în partea superioară
a tabloului, total diferită de stemele Mocioneştilor - ca şi faptul că nu am identificat
până în prezent nici un membru al acestei familii cu numele Angela - ne face să
credem că portretul respectiv nu aparţine Mocionilor. Blazonul pictat pe tablou
ilustrează două scuturi acolate, timbrate de o singură coroană. Scutul din dreapta,
despicat, cuprinde stema familiei Stârcea-pe roşu un cap de bour natural, în cartierul
doi, pe aur, o bandă de azur încărcată cu o săgeată de aur având extremităţile de
argint.A
In acest mod, heraldica ne permite să precizăm faptul că portretul, ca atare
tabloul, aparţine unei rude a lui Ion Mocioni - Stârcea care a şi stăpânit din 1943
această proprietate fiind înfiat de Antoniu II Mocioni de Foen.
NOTE
C. Diaconovici, Enciclopedia românii. tom., III, Sibiu, 1904, p. 303-307.
'Minerva, enciclopedie românii, Cluj. 1929, p. 684.
'Teodor Botiş, Monografia familiei Mocioni. Bucureşti, 1939 (Autorul a fost între 1893-1897 profesorul
copiilor lui Eugen Mocioni, fapt care i-a permis să se informeze asupra curgerii acestui neam).
'Ibidem, p. 13.
5
D.G.A.S., Poporul român şi lupta de elibernre a popoarelor din Ba/cam; Bucureşti. 1986; vezi şi:
Carol du Fresne (Du Cange), 11/yricum vetus novwnsive historia regnorum Dahm1tiae. Cro;1tiae.
1

S/avoniae, Bosniae, Serviae, atqve Bulgariae /ocumletisiimis accessionibus aueta. atqve a primis
temporibus. usqve ad nostram continuate aetatem, Possonii, 1746.
• Ştefan Ştefănescu, Elements nobilii1res balrnniques etablis en Va"1chie ;i la lin du XV-siec!e, în
Revue Roumaine d.Histoire, nr. 5, 1969. p. 891-897.
7
Istoria Românie,: Editura Academiei. Voi. III, Bucureşti, 1964, p. 225-236.
8
Teodor Botiş, op. cit., p. 16-17.
9
Ibidem, p.18.
'° Ibidem, p. 19.
11
Date în legătură cu evolutia acestei familii se găsesc la Arhivele Statului Bucureşti. Fond Mocioni,
pachet I, dosar 1-23, pachet II, dosar 1-19.
"D.G.A.S., DicJionar al ştiinfelor speciale ale istoriei, Bucureşti, 1982. p. 58.
"J. Siebmacher's, Wappenbuch der Adel von Ungarin, Voi. 11, Nlimberg, 1889, pi. 316/372, p. 427428.
14
Ibidem. Voi. III, Nlimberg, 1889-1890, p. 512, pi. 372.
15
Teodor Botiş, op. cit., p. 20-21 (fig.5).
16
Printre aceste vestigii mentionăm crucea de marmoră (monumentul funerar) al Mariei Mocioni de
Foen, născută Fischer, în cimitirul satului Bulci, comuna Bata, judetul Arad.
17
Arh. St. Bucureşti, Fond Mocioni, dosar IV /3 f. 115; IV /6, f.13.
18
Întâlnim o astfel de reprezentare pe fa\adele dinspre nord şi sud ale castelului Mocioni din localitatea
Bulci.
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19

Muzeul Judetean Arad, Fond Muzeu feudal, nr. inv. 2995/ A.
Teodor Botiş, op. cit., p. I OI; Vezi şi M. Totu, P. Florea, P. Abrudan, Bărbaţi ai datoriei 1848-1849
Bucureşti, 1984, p. 171.
" Muzeul Judetean Arad, Fond Muzeu feudal, nr. inv. 2995/C.
"ibidem, nr. inv. 2995/B.
"Multumim pe această cale domnului inginer I. Manea de la Intreprinderea producătoare de medalii
şi insigne din Arad pentru informatiile furnizate în legătură cu estimarea perioadei când a fost
00

confeqionată aceată piesă.

'' Muzeul Judetean Arad, Fond feudal, nr. inv. 2995/D.
5
' O reproducere color de bună calitate găsim în Calendarul Societătii culturale „Antoniu Mocsonyi",
pe anul 1937, Arad, 1936. O stemă având aceeaşi compunere se află şi în emblema sigiliului din
ceară roşie (octogonal, dimensiunile 11 / 13 mm) ce validează scrisoarea din 29 decembrie 1861 (Arh.
St. Bucureşti, Fond Mocioni, dosar IV/f. 166).
0
'
Muzeul judetean Arad, Fond Muzeul feudal, Diploma a intrat de curând în patrimoniul muzeului.
07
Vezi descrierea în: Enciclopedia României, II, 1938, p. 641.
'" Teodor Botiş, op. cit, p. 393.
9
'
Ivan Nagy, Magyarorsag csa/;fdai czimerekke/ es /eszarmezisi tab/;fkkal. Pesta, 1866. (Familiile
Ungariei cu stemele şi tabelele lor genealogice).
0
' Teodor Botiş, op. cit.. p. 393 (Fig.6).
"Arh. St. Bucureşti, Fond Mocioni, dosar, IV/3, f. 119, 127.
" Idem, Il/11, vezi şi: Emil Dumitrescu, Alexandru Mocioni ( /841-1909) În Făuritori iii unităfii şi
independenfein,1fionale, Bucureşti, 1983, p. 313.
» Alexandru Mocioni a ocupat această funqie între 1901-1904. În legătură cu activitatea Astrei,
vezi: I. Agârbiceanu, Asociafiunea transi/v.ineană pentru literatura şi cultura poporului român. Astra.
Ce-a fost? Ce este? Ce vrea să fie?, Sibiu, 1936; Petre Dan, Asociaţii, cluburi, societăfi. DiL1imwr
cronologic, Bucureşti, 1983, p. 55-67.
'"'Teodor Botiş, op. cit., p. 350-355.
)5 Ibidem, p. 297.
0
'
Ibidem, p. 365.
7
' Arh. St. Bucureşti, Fond Mocioni, dosar Ill/24,26.
n Idem, dosar IV /4, f. 82, 98.
19
Cahla având reprezentată această stemă s-a aflat într-o perioadă în posesia D-lui dr. Radu Ciobanu
din Arad.
40
Maria Dogaru, Tricolorul românesc- o istorie glorioasă, în Anale de istorie, I, 1988, p. 133-148.
41
A. Bunea, Steagul Românie,: simbol de unire a Transilvaniei cu România În perioada dualismului.
în Anuaru/institutului de istorie şi Arheologie, Cluj, XIV, 1971, p. 292-311.
Ioan Popovici, Arădenii şi tricolorul, în Flacăra roşie, (Arad), Anul XII, nr. 11975 din I decembrie
1984, p. 3.
'
41
Ibidem .
.... Această piesă se află în patrimoniul Arhivelor Statului - filiala Arad.
•s Muzeul judetean Arad, seqia istoria artei.

„

HERALDRY IN THE SERVICE OF HISTORICAL RESEARCH:
THE EVOLUTION OF HERALDIC SIGNES BELONGING TO THE
MOCIONI FAMILY
(Abstract)
In this study the autors present and analyses coats of arms belonging to the
Mocioni family. There are reproduced and described the coats of arms of the two
branches of the Mocioni family (Mocioni and Mocioni de Foen). Presenting on
large scale the evolution and significance of these heraldic signs the authors emphasize the importance of heraldry in the service of historical research.
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J

UN SIGILIU AL BRESLEI ZIDARILOR ŞI DULGHERILOR
DIN ARADUL-NOU*
AUGUSTIN

MUREŞAl'l

Printre diferitele categorii de documente păstrate în patrimoniul Muzeului
Judetean Arad, se numără şi cărtile de călătorie. Aceste documente cuprind
informatii în legătură cu obligatiile pe care trebuia să le îndeplinească calfaposesorul cărţii de călătorie-în timpul peregrinărilor sale prin diferite centre
orăşeneşti în scopul perfecţionării tainelor meseriei alese, înainte de a-şi trece
examenul de meşter. 1 Documente cu informaţii comple~e, cărţile de călătorie sunt
importante şi din punct de vedere al izvoarelor sigilare. Intradevăr, deseori pentru
a se dovedi autenticitatea datelor şi faptelor consemnate pe paginile cărţilor de
călătorie, atestatorii îşi aplicau tiparul sigilar. Din categoria izvoarelor sigilare
aflate pe unele din filele acestor documente, prin originalitatea şi puterea lor de
expresivitate se impun sigiliile de bresle.~ Aceste impresiuni sigilare, reflectă prin
mijlocirea ştiinţei şi artei heraldice aspecte ale vietii economice şi sociale, permit
într-un fel aparte reconstituirea cadrului economic caracteristic epocii respective,
individualizând fiecare breaslă, relevându-i simbolic specificul activitătii
desfăşurate. J

Un astfel de document de breaslă care ne-a atras atentia este şi cartea de
( Wanderburch) eliberată în Aradul-Nou, calfei de dulgher Ianoş Toth, la
30 decembrie 1838.~ Acest interesant act oferă informatii în legătură cu cerinţele
meşteşugului menţionat, fiind tipărit pe o hârtie obiş_nuită fără filigran şi conţine
24 file (48 pagini).
Pe coperta a doua a cărţii s-a aplicat în ceară roşie sigiliul breslei zidarilor şi
dulgherilor din târgul Aradul-Nou. 5 (Fig. I a- I b). In masa de ceară sunt cuprinse
firele şnurului care leagă paginile, asigurând astfel autenticitatea cărţii. Evident
prin acest sistem se evită unele abuzuri precum smulgerea unor file, înlocuirea
sau adăugarea altora. 6
Din dorinta integrării sale în circuitul ştiinţific de specialitate, în rândurile
ce urmează ne propunem să prezenţăm acest izvor sigilar inedit. Sigiliul este rotund având diametrul de 47 mm. In imagine: scut dreptunghiular despicat; în
cartierul prim s-au reprezentat principalele unelte de lucru specifice zidarilor, în
partea de sus un echer suprapus de un compas deschis având vârfurile în jos iar
dedesupt o mistrie şi un ciocan al zidarului încrucişate şi întretăiate la mijloc de
un fir de aţă cu plumb; în cartierul secund au fost individualizaţi dulgherii prin
următoarele elemente: o bardă de dulgher şi o teslă, încrucişate şi întretăiate de o
unealtă specifică (probabil o cheresfaiţă ) însoţite deasupra de un compas deschis
cu laturile în jos iar dedesupt de un metru sau un vinclu.
Scutul timbrat de o coroană deschisă formată din trei fleuroane şi dotată cu
două arcuri perlate este susţinut de doi lei afrontaţi aşezaţi fiecare pe un postament.
Deasupra scutului, de o parte şi de alta a coroanei menţionate s-au scris cifrele
anului 1820. Sub scut şi posţament se află reprezentat un ornament ca două
ghirlande din frunze de laur. In exergă într-un cerc liniar interior şi unul perlat
exterior s-a scris legenda în limba germană cu litere majuscule: SI. (EGEL) D.
(ER) EH. (R) S. (AMEN) MAURER U. (NO) ZIMMERER ZUNFT IN MA.
(RKT) NEV ARAD (SIGILIUL ONORABILEI BRESLE A ZIDARILOR ŞI
călătorie

7
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DULGHERILOR DIN TÂRGUL ARADUL-NOU).
Legenda are cuvintele prescurtate marcate printr-un punct. Privind câmpul
sigilar observăm că în scutul dreptunghiular heraldic au fost reprezentate cele
două branşe ale zidarilor şi dulgherilor din Aradul-Nou reunite în 1820. Pentru a
se evoca simbolic concentrarea meseriilor înrudite din cadrul breslei s-au folosit
fi.guri heraldice înfătişând unelte specifice zidarilor şi dulgherilor. Sigiliul cercetatat
din punct de vedere al structurii meseriilor reprezentate simbolic, evidentiază
laturile activitătii economice desfăşurate şi nivelul tehnicii existent la acea dată în
cadrul breslei, în care s-au unit meşteşugarii specializati în constructii (zidarii) şi
prelucrarea lemnului pentru constructii (dulgherii).
Cât priveşte reprezentările de pe sigiliile de breaslă ne raliem opiniei deja
exprimate conform căreia ele simbolizează prin uneltele şi produsele cele mai
caracteristice, organizatia meşteşugarilor aparţinând aceleaşi branşe a breslei. 8
Deşi în faza actuală a cercetărilor nu cunoaştem dacă tiparul sigilar cu care
s-a realizat amprenta sigilară descrisă mai sus se mai păstrează ori s-a pierdut,
impresiunea sigilară rămasă pe acest document dovedeşte faptul că acest însemn
a fost utilizat. Totodată sigiliul ne permite a constata faptul că breasla din AradulNou formată în 1819 şi care cuprindea mai multe meserii: zidari, tâmplari, dulgheri,
lăcătuşi, geamgii, frânghieri, tinichigii, olari, armurieri, şelari, pieptănari, bărbieri,
pălărieri şi lumânărari 9 a fost în 1820 restructurată fiind reprezentate doar cele
două branşe, zidarii şi dulgherii.

NOTE
Comunicare prezentată în cadrul celei de-al XV-iea Simpozion naţional de istorie şi retrologie
agrară a României, Arad, 28 augui;t - I septembrie 1995.
1
Silvia Zderciuc, Un document al breslei o/ari/ordin Baia Sprie, în Revista Muzeelor, Anul VIII, nr.
3, 1971,p. 262 şi Anton E Domer, Un statut de breaslă din Orăştie de la Începutul veacului al XIX-iea,
în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca, XXIV, 1981, p. 365-385.
1
În conformitate cu normele ştiin\ei sigilografice prin sigiliu sau pecete se defineşte urma sau amprenta
rămasă pe suportul documentului prin aplicarea matricei sigilare în ceară sau introdusă ini\ial într-o
substantă de sigilat (chinovar, solu\ie de aur, tuş, fum, etc), Vezi: Dicţionar al ştiinJelor speciale ale
istoriei, , Bucureşti, 1982, p. 213.
3
În legătură cu sigiliile breslelor, vezi: Jak6 Sigismund, Sigilografia Cll referire la Trnnsi!vania {până
la sfârşitul secolului al XV-iea), în Documente privind Istoria Românie,; Introducere, voi. II Bucureşti,
1956, p. 618; Magdalena Bunta, Sigilii de breaslă În colecţia Muzeului de Istorie Cluj, în Acm M N,
1966, p. 213-288; Idem, Două sigilii ale breslei aurari/ordin Cluj şi De:;: în Apulum, 6, 1967, p. 355360; Albert Eichom, Siebenbiirgische Zunft Siege/ (Sigilii de bresle transilvănene), în Forschungen zur
Volks-und Landeskunde, voi. II, Bucureşti, 1969; Mircea Zdroba, Sigilii ale bresle/ordin Baia Mare
păstrate În colecţiile Muzeuluijudeţean Maramureş, în Mannaţia, II, 1971, p. 121-127; Mircea Zdroba,
Mircea Barbu, Sigilii de breaslă din judeţul Arad, în Ziridava, III-IV, 1974, p. I07-112; L. Incze,
Cehpecsetek es cehbenbiv6tab/ak a Kezdivisirhe/yi muzeum gyiijtemenyeben (Sigilii de breaslă şi
embleme de corporaţii i'n colecţia Muzeului din Târgu-Secuiesc), în Alura, 6-7, 1974-1975), p. 113-141;
M. Kovacs, Colecţia de sigilii a Filialei Arhivelor Statului,judeţul Arad, în Ziridava, VI, 1976, p. 491504; Maria Dogaru, Sigiliile mănurii ale trecutului istoric, Bucureşti, 1976, p. 179-193; Idem, Colecţiile
de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984: Lajos Kakucs, Expoziţia „Breslele din
Banat', în Revista muzeelor şi monumente/or, seria muzee, XX, 6, 1983, p. 19-25; Idem, Despre
apicultura Banatului În secolul al XVIII-iea şi al XIX-iea, în Almanahul stuparului, 1984, p. 54-58;
Augustin Mureşan, Livia Grozi, Două tipare sigilare aparţinând breslei o/ari/ordin Lipova, în Revista
muzeelor şi monumente/or, seria muzee, XXVI, nr. 3. 1989, p. 39-42; Maria Dogaru, Augustin
Mureşan, Matricea sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniş, judeţul Arad, în Crisia, XIX,

*

416
https://biblioteca-digitala.ro

1989, p. 435-438; Natalia Dascăl, Augustin Mureşan, Un tip,1r sigilar al breslei mixte din Piinmta, în
Ziridava, XVIII, 1993, p. 411-414; Dănu\ lvănaş, Tipare sigih1re de breashi din coleqi,1 Muzeului de
istoriedinSibiu, în Revista muzeelor, XXX, nr. 2, 1993, p. 61-70.
'Muzeul Jude\ean Arad, Wanderbuch(Cartea de călătorie) Coleqia Muzeu Oraş, nr. inventar 1014
(Cartea de călătorie a fost emisă în baza Ordinelor înaltei locotenen\e regale ungare din 16 iulie 1816,
nr. 21080 şi din 28 martie 1826, nr. 8369 şi tipărită la Arad); Dat în Aradul-Nou la 30 Decembrie
1838, Adalbert Zimmer, Meşter dulgher al breselei, meşter suprem lohan Kerschek, comisar, şi
sigiliile acestora aplicate în ceară roşie.
5
În legătură cu această breaslă organizată în 1819, vezi; Geza Kovach, Răsp,1ndirea meşteşugurilor
În comunele comitatului Arad în secolele XVII-XIX, Arad, 1979, p.16; Idem, RiispiÎndirea breslelor
rurale în partea de vest ii RomiÎniei în secolul al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-iea, în
la/omifa-materiale de istorie agrarii a României, Slobozia, 1983, p. 525.
0
Emil Vîrtosu, Din sigilografia Moldovei şi Ţării Româneşti, în Documente privind Istoria Românie,;
1956, p. 340-409.
7
O astfel de unealtă specifică dulgherului-cheresfai\ă - este reprezentată alături de alte unelte de
dulgherit din Bedeciu în lucrarea lui Valer Bucură, Etnografia poporului român. Cultura materia/li,
Cluj-Napoca, 1978, p. 363, fig. 60/5.
8
Magdalena Bunta, Sigilii de breaslă 1i1 co/eqia Muzeului de Istorie Cluj, p. 225.
• Vezi: Geza Kovâch, Răspândirea breslelor rurale În partea de vest a României în secolele al XVIII/ea şi la începutul secolului al XIX-iea, p. 525

EIN SIEGEL DER MAURER- UND ZIMMERER-ZUNFT
AUSNEU ARAD
(Zusammenfassung)
Der Autor stellt ein Zunftsiegel der Maurer und Zimmerer aus Neu Arad
vor, welches in ein Wanderbuch aufgedruckt wurde. Das Dokument befindet sich
in der Sammlung des Kreismuseums Arad. Das Siegel, welches in roten Wachs
eingedruckt wurde, ist rund und hat einen Durchmesser von 47 mm. Im Abbild
befindet sich ein rechteckiges gespaltenes Schild; im ersten Register sind die
wichtigsten Werkzeuge der Maurer dargestellt: im oberen Teii ein Winkel
iiberlagert von einem Zirkel mit den Spitzen nach unten und darunter, iiberkreuzt,
eine Kelle und ein Maurerhammer, die von einem Bleifaden durchschnitten
werden; im zweiten Register wurden die Zimmerer durch folgende Elemente
widergegeben: eine Zimmermannsaxt iiberkreuzt mit einer Flachdechsel und
einem anderem spezifischen Werkzeug, iiberlagert von einem nach unten
geoffneten Zirkel (Winkel ader Meter). Das gekronte Schild wird seitlich von
zwei Lowen, die auf je einem Postament stehen, abgestiitzt.
Um die Vereinigung der beiden Handwerke in einer Zunft zu symbolisieren
wurde zu heraldischen Figuren gegriffen die die spezifischen Werkzeuge der
Maurer und Zimmerer darstellen.

417
https://biblioteca-digitala.ro

.

Fig. I. a.

Fig. 1. b.

https://biblioteca-digitala.ro

.

INSCRIPŢII

AFLATE PE STEAG!JRI TRICOLORE DIN TIMPUL
MARII UNIRI A ROMANILOR DE LA 1918*
AUGUSTIN

MUREŞAN

Între numeroasele steaguri tricolore româneşti 1, utilizate în timpul Marii
Uniri a românilor de la 1918 s-au aflat şi steaguri tricolore cu edificatoare inscriptii.
Preocuparea pentru depistarea şi studierea steagurilor de acest fel merită o atentie
deosebită. Din continutul legendelor scrise pe suprafata lor reiese că,aceste însemne
au apartinut unor gărzi nationale româneşti sau unor delegaţii participante la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia.
Inscriptiile aflate pe flamura lor se referă la: denumirea formatiunii înarmate
(gardă sau legiune) căreia i-a apartinut drapelul, numele localitătii unde aceasta
îşi desfăşura activitatea, indicarea localităţii de unde proveneau participantii la
Marea Adunare Natională de la Alba Iulia ca şi unele devize arborate. Prin
conţinutul lor, devizele heraldice~ întregesc mesajul unor compoziţii sau dau glas
aspiraţiei ardente a oamenilor acestor pământuri spre libertate socială şi naţională.
1n acest sens, drapelul gărzii naţionale române din A!ba Iulia (Fig. I) expus
în prezent la Muzeul National de Istorie .1 este semnificativ. 1n emblema drapelului
pe fondul bej al pânzei s-a reprezentat pe o terasă o acvilă,~ naturală, cu aripile
desfăcute. Acvila, pasăre heraldică, simbol al vitejiei, 5 face aluzie la originea
comuqă. prapelul prezintă un interes deosebit prin inscripţie: ,,LEGIUNEA
ROMANA MDCCCCXVIII", aplicată cu negru pe fond bej.
Textul scris cuprinde denumirea formaţiunii militare căruia i-a aparţinut
drapelul-Legiunea română de Alba Iulia 6 şi anul 1918, scris cu cifr~ romane, data
când a avut loc măreţul eveniment.
Denumirea de „legiune" folosită pentru gardă ca şi anul 1918 scris cu cifre
romane evocă originea romană şi continuitea românească neîntreruptă. Aceasta a
fost aleasă cu intentia de-a rememora organizarea militară a românilor făcând
aluzie la revoluţia de la 1848-1849, când revoluţionarii români transilvăneni
preluând ca model sistemul militar roman l-au folosit pentru unităţile lor
revolutionare obţinând strălucite fapte de arme.
Inspre partea inferioară a emblemei într-un cadru drep;unghiular s-a scris
deviza de un deosebit interes: ,,VISUL DE VEACURI SE INDEPLINEŞTE",
care contine şi exprimă bucuria de a se înfăptui idealul de veacuri a tuturor
românilor, unitatea natională.
Cât priveşte înfătişarea flamurei drapelului ne raliem opiniei deja exprimate
conform căreia fondul general al pânzei steagului ar fi fost tricolor ceea ce ar
corespunde atât tradiţiei, cât şi aspectului celorlalte steaguri care dăinuiesc de la
acea dată iar emblema fiind aplicată în centrul pânzei drapelului. 7
Mai mult încă, credem că flamura drapelului avea culorile aşezate orizontal,
cu albastru în partea superioară, galben la mijloc şi roşu în partea inferioară.
Un alt izvor vexilologic cu inscriptie este steagul delegaţiei studentilor de
la Institutul Teologic din Arad, purtat la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia. 8 Pânza steagului are formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 2, 78 m x
0,56 m. Pe o faţă a flamurei (Fig. 2) confecţionată din bumbac şi având culorile
plasate pe orizontal, cu albastru sus, galben la mijloc şi roşu jos, s-au scris cu
litere majuscule din carton dispuse pe trei rânduri următoarele cuvinte: pe
419
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albastru „TRĂIASCĂ", pe galben „ROMÂ~IA", R_e roşu 'lMARE". 9
Cu această înveselitoare strigare „TRAIASCA ROMANIA MARE" s-a
aclamat Ia I Decembrie 1918 la Alba Iulia şi în toată tara. 10 De o parte şi de alta a
cuvântului „ROMÂNIA" pe banda de culoare galbenă se mai pot distinge, credem
noi, urmele datei: 1918 XI 18, scrisă în stil vechi, care corespunde cu ziua în care
potrivit sistemului calendaristic utilizat atunci de către statul român a avut loc
Marea Adunare Natională de la Alba Iulia din I Decembrie 1918.
Tot un steag tricolor având o inscriptie este şi steagul delegatiei Braşovului
(1,06 m/0,74 m) expus în prezent în sala Unirii a Muzeului National al Unirii
din Alba Iulia. 11 (neilustrat).
Însemnul confeqionat din bumbac are culorile roşu, galben şi albastru,
dispuse similar cu cel de mai sus.
Pe fâşia de culoare galbenă s-a imprimat cu negru, scris cu majuscule
denumirea localitătii: ,,BRAŞOVUL". Inscripţia acestui izvor vexilologic ne
informează despre faptul că reprezentanti ai acestei urbe au participat la Marea
Adunare de la Alba Iulia din I Decembrie 1918 cu acest însemn. Purtând acest
steag care indică numele localitătii de unde proveneau, participantii din oraşul
Braşov, s-au individualizat între delegatiile participante.
Deşi, datorită vicisitudinilor vremurilor, putine dintre steagurile tricolore
cu inscriptii au ajuns până la noi, despre această categorie de steaguri avem
informatii şi din diferite alte surse.
Astfel, ştiri despre inscriptii aflate pe steaguri tricolore în timpul Marii Uniri
au apărut în presa vremii.
1n acest sens ziarul „Românul" din Arad arăta că la Cuvin, judetul Arad,
pe „casa comunală s-a arborat falnicul nostru tricolor cu inscriptia: ,,COMANDA
OARDEI ROMÂNE DIN CUVIN" 1". Inscriptia de pe flamura drapelului avea
menirea de-a indica locul unde garda îşi avea sediul (primăria, n.n.) informând şi
în acest fel despre existenta acestei formatiuni de menţinere a ordinii în localitate.
De asemenea, tot în legătură cu textele aflate pe steagurile tricolore folosite
la Marea Adunare Natională de la Alba Iulia din I Decembrie 1918, mărturiile
unor martori oculari sau participanti la măreţul eveniment cuprind importante
informatii. Astfel, Maria Manitiu, participantă la Marea Adunare Natională de la
Alba Iulia din I Decembrie 1918, la aniversarea a şase decenii de la acel act
memorabil, mărturisea că: ,,pe platou, pe Câmpul lui Horea fluturau steagurile
tricolo[e pe care era scris cu litere de aur: ,,VREM UNIREA CU ŢARA
MUMA"1.1
O altă participantă la Marea Adunare Natională, aflată încă în viată, doamna
Eugenia Pintiliescu, care a plecat la Alba Iulia cu locuitori din Bătania (azi Ungaria),
ne relata că pe steagul tricolor românesc al reprţzentanţilor localităţii mentionate
era scris: ,,VREM UNIREA CU ŢARA MUMA" 1"
Deşi inscripţia scrisă pe acest steag este identică cu cea de mai sus, ea este
importantă deoarece o confirmă. Fără îndoială, această inscripţie aflată pe unele
steaguri tricolore, la I Decembrie 1918, la Alba Iulia, îşi are originea în strigătul
intrat în istorie al revoluţionarilor paşoptişti: ,,NOI VREM SA NE UNIM CU
ŢARA" 15 auzit pentru prima dată în 3/15 mai 1848 pe Câmpia Libertăţii de la
Blaj.
Preluată şi utilizată într-un mod asemănător şi pe steaguri tricolore în timpul
Marii Uniri din 1918, această inscripţie, conţine şi exprimă larga adeziune a
participanţilor la înfăptuirea Unirii.
Faptul că pe unele steaguri tricolore utilizate la Alba Iulia la 1 Decern brie
1918 erau inscripţii este atestat şi de unul dintre cele cinci clişee, mărturii istorice,
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realizate de către Samoilă Mârza, fotograful Unirii, care înfăţişează aspecte de la
Marea Adunare Naţională. 16 În imaginea fotografică la care ne referim, în mulţimea
de steaguri care acoperă spaţiul de deasupra oamenilor se vede un steag tricolor
pe a cărui flamură se distinge o inscripţie. 17 Steagurile tricolore româneşti din
1918 cu inscriptii au individualizat într-un fel aparte atât gărzile nationale româneşti
cât şi delegaţiile participante la Marea Adunare Natională de la Alba Iulia.
Inscriptiile aflate pe steagurile tricolore din timpul Marii Unirii, prin caratceristicile
lor, făcând aluzie la antichitate, prin includerea denumirii de legiune pentru gardă,
scrierea cifrei romane (MDCCCCXVIII) în loc de cea arabă pentru anul 1918,
când a avut loc măreţul eveniment sau la revoluţia paşoptistă prin folosirea unui
text asemănător cu cel strigat în 3/15 mai 1848 pe Câmpia Libertăţii de la Blaj se
referă la traditiile înaintaşilor şi concepţiile generatiei făuritorilor Marii Uniri de
la 1918.
Considerăm că, aceste inscriptii aflate pe steagurile tricolore la care ne-am
referit mai sus, prin continutul lor, strâns legat de măretul eveniment din 1918,
prezintă un interes deosebit pentru vexilologia românească, iar preocuparea şi pe
mai departe pentru studierea complexă a unor astfel de steaguri se impune deoarece
tricolorul românesc ca însemn national a avut un rol deosebit în contextul luptei
pentru înfăptuirea Marii Uniri.

NOTE
* Comunicare prezentată la Simpozionul na\ional „Aradul şi Marea Unire", organizat cu prilejul a 75
de ani de la Marea Unire, Arad, 18-20 noiembrie 1993.
'Steagurile tricolore au fost utilizate în toamna anului 1918, în întreg procesul de constituire a consiliilor
şi gărzilor nationale româneşti, în timpul desfăşurării adunărilor pentru alegerea de delega\i pentru _
Marea Adunare Naţională şi de către delega\iile participante la Alba Iulia în I Decembrie 1918, Vezi
şi: Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional unitar român /918, li, Bucureşti, 1983, p. 159-200.
'În legătură cu devizele heraldice, vezi: Maria Dogaru, Devizele În heraldica româneascfi, în Revi:1·til
arhivelor. LXVII, Voi. LIII, nr. 2, 1992, p. 195-217.
3
Muzeul de Istorie al României: Drapelul a fost primit de la Muzeul Na\ional al Unirii din Alba
Iulia; cf. Proces-verbal nr. 1751 din 2 aprilie 1971, cu număr de intrare în muzeu 4193. Însemnul a fost
reprodus graficîn: Magazin istoric. XI. nr. 12( 129), 1977, p. 16 în Revista nwzee/or şi monumente/or,
XX, nr. I O, I983 (Coperta IV).
• Elena Pălănceanu interpretează această pasăre heraldică ca fiind corb, vezi: Elena Pălănceanu,
Steaguri din colecţia Muzeului de f5torie a Republicii Socialiste Români11, în Muzeul N;1ţional, I,
1974, p. 143. Nefiind convinşi pe deplin de această afirmatie nu subscriem unei asemenea interpretări.
5
Vezi, Maria Dogaru, Aspiraţia poporului romiin !>pre unitate şi independenţii oglindirii 1î1 simbol
heraldic, Bucureşti, 1981, p. 13.
0
Despre Legiunea Română de Alba Julia, vezi: Ioan Pleşa, Formare,1 şi activitatea com1'/iilor n11ţiom1/e
din judeţul Albii. În Juna noiembrie 1918. în Apulum, VII/li, 1969, p. 385-408; Idem, Co/abornreil

consiliilor naţionale române din comililflll Alba lnfelio,w1 cu Consiliul N;1Jional Român Cemrn/ din
Arad pentru pregiitirea Aduniilii N11Jiona/e de la Alba /uliii din I Decembrie 1918, în Ziridav;1, VII,
1977, p. 251 -252 şi Ioan Pleşa, Octavian Rotar, ContribuJiil ro,mînilor din comitaflll Albii lnlerioarii
la Adunare,1 N;iţionalil din I Decembrie 1918, în Revist,1 Arhivelor, (Supliment), 1979, p. 166-168.
7
Elena Pălănceanu, op. cit., p. 143.
• Muzeul Judeţean Arad, Muzeu Oraş, nr. inv. 3964.
9 Natalia Dascăl, Augustin Mureşan, Steagul delega/iei studenfilorde /;1 /nstitutul Teologic dli1 Arnd.
purtat la Mare,1 Adunare Nafiona/fi de la Alba fulia. în Zirid;wa, XVIII, 1993, p. 307-309.
0
' Vezi: Ştefan Pascu, op. cit., p. 139-187. Un steag dar din 1917 având pe o fa\ă aceeaşi inscrip\ie:
,.TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE" şi pe alta cuvântul „UNIRE", este drapelul voluntarilor bănăteni,
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Vezi: Ioan Belciu, Un steag al voluntari/or bănăfeni, în Gazem voluntarilor, Anul I. nr. 6, 1923 şi Vasile
Dudaş, Mărturie a unui trecut glorios - un drapel al primului deta,mment de vo/unt,,ri rmnsilviineni din
armata română În anii primului război mondial, în Revist.1 muzeelor şi monumente/or, Seria Muzee,
Anul XVIII, nr. 2, 1981, p. 53-56.
11
Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia, Secţia Unirii, Obiecte tridimensionale, voi. IV. nr. inv. 015.
Mulţumim şi pe această cale colegului Valeriu Moga, muzeograf la Muzeul Naţional al Unirii din
Alba Iulia pentru infonnatiile date în legătură cu acest steag.
1
~ ,,Românul"(Arad), Anul VII, nr. 29 din 31 noiembrie/14 decembrie 1918, Vezi şi Augustin Mureşan,
Steagul tricolor românesc IÎ1 contextul luptei arădenilor pentru fofăptuirea Marii Uniri, în „Românul"
(Arad), Serie nouă, nr. 2, aprilie 1993, p. I.
13
George Manea, Mărturii ale unor zile inălfătoare, în Cariatide (Arad), noiembrie, XI, 1978. p. 4.
14
lnfonnaţie primită în data de 18 noiembrie 1993 de la doamna Eugenia Pintiliescu c.Jin Arad, având
vârsta de 88 ani.
" Constantin C. Giurescu, Dinu G. Giurescu, Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri p,înă
astăzi, edi\ia a II-a revizuită şi adăugită, Bucureşti, 1975, p. 596.
16
Vezi, Gheorghe Anghel, Samoilii MârZil, totogrnlul Unirii (/886-1967), în Apulum, VII/li, 1969,
p. 361-370.
17
Credem că inscripţia aflată pe fâşia galbenă a flamurei tricolore a steagului conţinea o c..leviză care
exprima adeziunea la înfăptuirea Marii Uniri. După formă şi dimensiune, steagul pare să fi aparţinut
unei delega\ii, vezi, Gheorghe Anghel, op. cir., p. 369, fig. 7.

INSCHRIFTEN AUF TRIKOLOREN AUS DER ZEIT DER
GROSSEN VEREINIGUNG DER RUMĂ.NEN VON 1918
(Zusammenfassung)
Der J\utor bezieht sich auf jene Trikolore die auf der Flagge eine Inschrift
tragen. Aus dem Inhalt dieser geht hervor, dass die Fahnen einigen rumănischen
Nationalgarden oder Delegationen, die an der Grossen Nationalversammlung von
Alba Iulia vom 1 Dezember 1918 teilnahmen, angehărten.
Die Inschriften auf den Flaggen beziehen sich auf: die Benennung der
bewaffneten Formation (Garde oder Legion) welchen die Fahne gehărte, Namen
der Ortschaft in welcher diese aktiv war, Angabe der Ortschaft aus der die
Teilnehmer an der Grossen Nationalversammlung stammten, sowie einige
heraldische Devisen. Durch die Anspielung auf die Antike (Benennung „Legion"
fiir Garde und romische Ziffem) oder auf die rumănische 48-er Revolution (durch
den Gebrauch ăhnlicher Devisen) sind diese Inschriften ein Ausdruck der Tradition der Vorgănger·und der Auffassungen der Erschaffer der Grossen Vereinigung
von 1918.
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Fig. 1.

Drapelul Gărzii NaJionale Române din Alba Iulia

https://biblioteca-digitala.ro

·---".-..'
....
:::

-::I

........
,_.,,,.._;~,

f;

<

!·.

'

https://biblioteca-digitala.ro

CALAMIŢĂŢILE NATURALE ŞI LUCRĂRILE DE AMEN~JARE
A RAURILOR DIN JUDEŢUL ARAD REFLECTATE IN
DOCUMENTELE DE ARHIVĂ
FLORIN DUMESCU
MIRCEA IACOBINI
Pentru cunoaşterea îndeaproape a diferitelor fenomene meteorologice, a
efectelor distructive ale apelor produse în trecut, a combaterii lor prin diferite
categorii de lucrări şi pentru urmărirea evolutiei albiilor râurirlor ca urmare a
amenajărilor, s-a procedat la o investigatie a arhivelor institutiilor sau
întreprinderilor care prin natura functionării detin astfel de documente (Arhivele
Statului Arad, Muzeul Judetean Arad, Biblioteca Judeţeană, Directia Apelor Mureş
Banat). Au rezultat informatii deosebit de valoroase care permit aprecieri asupra
precipitaţiilor, secetelor, inundaţiilor, cu care s-au confruntat locuitorii acestor
locuri, dar în acelaşi timp şi a eforturilor financiare făcute de autorităţi pentru
limitarea efectelor distructive ale acestora, concretizate în amenajări ale albiilor
râurilor, a torentilor, îndiguiri ale principalelor râuri, unele dintre acestea păstrându
şi rolul pozitiv chiar peste secole.
Totodată informatiile adunate au şi o însemnătate practică privind atât
amplasarea fenomenelor produse (durata şi intensitatea ploilor torenţiale, a
inundatiilor şi secetelor) modul de gândire tehnică care a stat la baza executării
lucrărilor de amenajare precum şi sistemul de administrare a lucrărilor hidrotehnice
şi de organizare a apărării împotriva inundatiilor în aceste locuri în care oamenii
au avuţ de înfruntat din cele mai vechi timpuri, furia apelor.
1n cele ce urmează vom mentiona principalele evenimente produse precum
şi locul de provenienţă a datelor, aceasta şi pentru a da unele indicii celor care
doresc să aprofundeze unele dintre problemele arătate.
I. Filiala Arhivelor Statului detine informaţii din perioada 1770-1944 cu
privire la următoarele aspecte:
1. Fenomenele meteorologice periculoase şi efectele acestora, sunt
menţionate în documente începând cu secetele care au avut loc. Astfel seceta din
1863 care a produs o serie de efecte economice negative - recolte distruse - este
reflectată în memoriile autoritătilor Comitatului Arad înaintate Consiliului
Locotenenţial Regal Maghiar continând şi propuneri de înlăturare a consecinţelor
provocate de secetă împreună cu o listă a localitătilor a căror economie a fost
complet distrusă de pe urma secetei. Este de remarcat solicitarea de aprobare
pentru autoritătile din comunele Moroda şi Iermata (B.H. Crişul Alb) pentru
vânzarea obligatiunilor provenite din împrumutul de stat în valoare de 4130 florini
în vederea ajutorării ţăranilor a căror recoltă a fost distrusă.
Comunele Comitatului Arad în anul 1863 au cerut acordarea de credite prin
Banca Naţională a Austriei pentru refacerea economiilor, iar statul în mod separat
a acordat o sumă de 5000 florini pentru a fi distribuiti celor care au suferit de pe
urma acestei secete. 2
Privitor la seceta din 1924 informaţiile detinute sunt indirecte şi provin din
relatările postului de radio Cluj, care arată că în urma secetei din aprilie 1924
semănăturile au fost compromise, guvernul fiind nevoit să ia măsuri de
1
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interzi~ere a exportului cerealelor în scopul asigurării consumului intern. 3
In ce priveşte- seceta din august 1939 se fac referiri în situatia statistică
întocmită de Camera Agricolă a Judetului Arad pentru Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor în legătură cu arăturile de vară care au fost impiedicate de a fi efectuate
de către seceta foarte marc din acest an. 4
Secetei din 1939 i s-a asociat şi fenomenul de grindină produs mai ales în
zona Radna unde a distrus viile în proporţie de 100%, se menţionează în raportul
anual al Preturii din Plasa Radna. 5
Fenomenele de ploi, vânt, grindină şi zăpadă sunt mentionate încă din 1802,
când un raport al Antistiei comul}ale Semlac face cunoscută distrugerea recoltei
de pe câmp de către grindină. 6 In 1863 (12 aprilie) ploaia şi grindina mare au
distrus întreaga recoltă de cereale din comuna Dieci, locuitorii cerând reducerea
de imP,_ozite şi ajutoare materiale de la autorităţile comitatului. 7
1n 12. VII. 1864 raportul pretorului din Plasa Arad arată că terenurile agricole
din această plasă şi în special din hotarul comunei Variaşul Marc şi Variaşul Mic
au fost~ bătute de grindină, recolta fiind în mare parte compromisă. 8
In ceea ce priveşte efectele distructive ale vântului sunt de menţionat
rapoartele Preturii Arad şi Pecica care specifică că în anul 1863 în zona Iratoş un
vânt puternic a ridicat acoperişurile caselor9 , iar la Pecica vântul bântuind timp de
o zi a provocat nenumărate pagube ridicând acoperişurile caselor şi dărâmând
turnul bisericii. 10
Privitor la zăpadă şi îngheţ se fac referiri mai ales în a doua jumătate a
secolului al XIX-iea. Astfel, în 5.06.1864 raportul comitelui Comitatului Arad
arată că recolta de struguri a fost complet diştrusă datorită ninsorilor abundente
şi îngheţului care a durat până în luna mai. 11 In acelaşi an la 10.XI. a survenit un
alt înghet încât terenurile însă'!lânţate au fost distruse în proporţie de 50%, fiind
necesară reînsămânţarea lor. 12 In dimineaţa zilei de 21 mai 1876 un îngheţ puternic
a distrus recolta de fructe şi legume de pe teritoriul comitatului Arad, afectând şi
semăn~turile de toamnă, se arată în raportul comitelui. 13
In anul 1944 în comuna Păuliş o ploaie torenţială a inundat gospodăriile
individuale oprind circulaţia pe drumuri, poduri şi pe linia de tramvai, se arată în
procesul verbal al pretorului Plăsii Radna. 14
2. Efectele distructive ale apelor. Prezente sub forma inundaţiilor, a
pagubelor provocate de acestea terenurilor agricole şi localităţilor, sunt menţionate
în arhivele începând cu anul 1771.
Primele referiri sunt în limba latină şi provin din „Raportul adunării generale
a nobililor" din 1l.IV.1771 din Comitatul Arad în care se menţionează că în anul
1770 au avut loc inundaţii pe râurile Mureş şi Crişuri care s-au soldat cu opagube
în agricultură ducând la o penurie de alimente, în special făină de grâu. 15 Tot întrun raport al adunării generale a nobililor emis la 2. VII. 1771 se arată că inundatiile
au afectat peste jumătate din teritoriul comitatului, iar pentru întrajutorarea
locuitorilor s-au trimis 3 companii de militari. 16
Următoarea inundatie mentionată este la 24 august 1854, în situatia statistică
întocmită la Seleuş cu pagube provocate de inundatiile Crişului Alb şi Cigherului
în această zonă, rezultând că au fost calamitati 213 locuitori daunele ridicându-se
la 4528 florini. 17
Inundatia din 12 august 1855 produsă de râul Crişul Alba ca urmare a unor
ploi torentiale este redată în raportul pretorului din plasa Chişineu Criş şi
menţiqnează pagubele produse în zonă. 18
1n acelaşi an 1855 s-au produs inundaţii şi în bazinul hidrografic Mureş,
fiind amintite în rapoartele antistiilor comunale din Pecica şi Bodrog, care au
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suferit cel mai mult de pe urma acestora. 19 În anul 1857 sau produs din nou inundaţii
după cum rezultă din rapoartele pretorilor din plasa Radna şi Chişineu Criş,
pagubele provocate fiind atât de mari încât nu au putut fi evaluate, fiind afectate
în deosebi comunele: Chişineu Criş, Radna, Pilu, Socodor, Vărşand. 20
Privitor la inundaţia din iunie 1864 sunt o serie de menţionări documentare.
Astfel, într-un raport de sinteză al comitelui Comitalului Arad se arată că râul
~ureş a inundat în Comital 27 de localităti, pagubele produse fiind incalculabile.
In 26 octombrie 1864 s-a întocmit o situaţie cu evaluarea pagubelor de pe Mureş
în comunele Comitalului, valoarea lor fiind de 252.800 florini austrieci,
despăgubirile acordate de stat fiind de numai 1.458 de florini.
Pentru a veni în sprijinul populaţiei care a a suferit de pe urma inundaţiei
râului Mureş, o parte din locuitorii plăşii Arad au fost îndemnaţi să se angajeze la
construirea căii ferate Arad-Sebiş, se arată în raportul pretorului din plasa Arad 22 •
Din unele rapoarte se poate stabilii c4. destulă precizie şi durata de stagnare
a apei în localităţi şi pe terenurile agricole. 1n timpul inundaţiei din 1864 în plasa
Pecica majoritatea semănăturjlor au fost compromise iar localitatea Bodrogu Vechi
se găsea de 6 zile sub apă 23 • In comuna Mureşel (cartier al Aradului) de pe urma
inundaţiilor au avut de suferit peste IOOO persoane fiind inundate 400 iugăre
cadastrale (un iugăr=0,5775 ha teren agricol) 24.
Inundaţia a cuprins şi terenurile agricole din comunele Micălaca, Cicir,
Mândruloc, Sâmbăteni 25 •
Despre aceiaşi inundaţie din 1864 sunt precizări şi pentru bazinul hidrografic
Crişuri. Astfel în 1.11.1864 în raportul pretorului din plasa Chişineu Criş se
precizeaz~ că râul Crişul Alb a rupt digul în dreptul comunei Socodor inundând
terenul2 6 • In raportul pretorului din plasa Sebiş se arată că ploile abundente căzute
au provocat inundarea terenurilor agricole de către pârâul Mânezelu, afluent al
văii Dezna 27 •
Tot despre inundaţiile din bazinul Crişul Alb se păstrează un dosar cu privire
la inundaţia din 6 decembrie 1879 producă de Crişul Negru în urma căreia a fost
distrusă întreaga localitate Zerindu Mic fiind necesară mutarea acestuia 28 •
În 21 iunie 1931 pârâul local din localitatea Gura Văii (comuna Pleşcuta) a
provocat mari pagube locuitorilor, drept pentru care în raportul primăriei către
Prefectura judeţului Arad se cer şi ajutoare pentru sinistraţi; se anexează un tabel
nominal cu locuitorii calamitaţi şi valoarea pagubelor rezultate - 123.450 lei 29 •
Despre inundaţiile din 1932 sunt mai multe menţionări.
Cu caracter general este raportul Prefecturii Judeţului Arad către Consiliul
judeţean privind situaţia generală a judeţului în urma inundaţiei, cuprinzând
numeroase informaţii despre această inundaţie produsă în primăvara anului 1932
pe râu~ile Mureş, Crişul Alb şi Crişul Negru 30 •
In zona Arad cel mai m4.lt a avut de suferit comuna Mureşel care a fost
complet distrusă de inundaţii 31 • In zona Bătuţa-Căpruta, inundaţiile au afectat 55
de locuitori pagubele ridicându-se la 100.450 lei la Bătuta şi 111 locuitori şi 177.000
la Căpruţa, după cum rezultă din adresa Notariatului cercual din comuna Căpruţa 32 •
La Şoimoş - Radna inundaţia a distrus semănăturile de cereale, 60 de case,
pagub~le ridicându-se la suma de 3.000.000 lei.
In bazinul hidrografic Crişul Alb sunt consemnate pagubele provocate în
zona localităţii Sebiş, unde recolta de grâu s-a ridicat la 50-100 kg/1 iugăr3 •
Râul Cigher în localitatea Luguzău a distrus semănăturile şi a calamitat
o parte din locuitori, se arată în memoriul primarului din comuna Luguzău 35 •
Despre iqundaţia din 1940 sunt menţionări generale şi de amănunt pentru
unele localităţi. In procesul verbal încheiat în şedinţa cu pretorii ţinută la Prefectura
4
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Arad se arată că multe localităţi au avut de suferit pagube de pe urma inundaţiei,
în special zonele agricole.
Din situaţia statistică întocmită pentru localităţile judeţului rezultă că
aproximativ 72 de comune au avut de suferit inundaţii, terenul arabil afectat de
revărsări fiind de 38.157 iugăre cadastrale 16 . In comuna Radna inundaţiile au distrus
4.000 iugăre cadastrale de semănături 17, iar în comuna Mişca suprafeJele agricole
au fost grav afectate, culturile fiind compromise în proporţie de 70% 18 • In localitatea
Şepreuş pentru ajutorarea comunei s-au trimis tractoare.1 9 •
Pentru ajutorarea autorităţilor civile în acţiunea de preîntâmpinare a
inundaţiilor a fost mobilizată şi armata, după cum rezultă din ordinul rezidenţei
Ţinutului Timiş către preturile şi primăriile comunale din judeţul Arad. Totodată
în urma pagubelor pricinuite de inundaţii, ţinutul Timiş a acordat un ajutor de
4500000 lei din buget pentru ajutorarea sinistraţilorw.
Numărul mare de inundaţii produse, organizarea slabă în timpul viiturilor,
a făcut ca problemele de apărare împotriva inundaţiilor să rămână multă vreme
nerezolvate. Pentru a organiza acţiunea de apărare împotriva inundaţiilor în 19421944 la Prefectura din Arad s-a întocmit „Regulamentul tip pentru înfiinţarea şi
executarea prestaţiei în natură în comunele rurale şi instrucţiuni administrative şi
tehnice pentru cazuri de inundaţie" - publicate în buletinul judeţului Arad nr. 7
bis din 14 februarie 1940-1 1•
Acest regulament de organizare a apărării contra inundaţiilor cuprindea:
Planul administrativ de apărare cu nr. prestatorilor şi vehiculelor cu tracţiune
animală care se găseau în comună, pompe, bărci; posturi şi echipe de toate
categoriile, curieri necesari; puncte slabe pe diguri şi zonele periclitate din vatra
comunei; echipe de lucrători de 10-15 şi 50-100 oameni; echipe sanitare şi de
salvare, un jurnal al inundaţiei ţinut la comună.
Planul tehnic de apărare: planul de apărare intră în funcţie odată cu atingerea
cotelor de 400 la mira Arad, 650 la Chişineu Criş, 660 la Ineu, 680 la Zerind, cote
care se comunicau sectoarelor de la serviciul apelor. o dată cu stingerea cotei la
comună şeful apărării instala pe S:fig o echipă de observatori permanentă cu rol de
patrulare pe sectoare de I km. In planul tehnic erau date şi materiale necesare
apărării pentru un I km de dig; scânduri de 11/2-2" 100 buc., pari de 5 la 10 cm.
200 buc., piloţi de 16 mm 20 buc., traverse de brad 6 buc., fascine legate snopi
200 buc., 250 saci etc.
De mare importanţă erau lucrările ce se indicau a se executa de comune
cu personal local, fără o pregătire tehnică deosebită şi care intervenea prompt
în cazurile cele mai frecvente. Pentru aceasta ca anexă la planul tehnic erau
date instrucţiuni scrise cu reprezentare grafică a diferitelor tipuri de lucrări şi
cantităţile de material necesar. Astfel pentru apărări de diguri când taluzul nu e
încă atacat se foloseau pari bătuţi în foarfecă între care se puneau fascine;
pentru închideri de breşe în dig - saci unul lângă altul sau în picioare; infiltraţii
prin dig când apa nu e prea înaltă sau când este adâncime mare: palplanşe din
scânduri bătute în dreptul gurii de pătrundere după care în spatele lor se punea
pământ bătut. Pentru închiderea rupturilor: fixarea capului rupturii cu palplanşe
de scânduri s-au pari peste care se pun traverse, cu scop de a forma o punte, de
pe care se băteau scânduri de la capăt spre centru spre două rânduri, apoi se
acopereau cu pământ - lucrarea executându-se în 1-2 ore. Aceste instrucţiuni se
utilizau până în momentele cele mai critice când furia apelor depăşea puterea
de interv~nţie a organelor locale şi era necesară mobilizarea tuturor forţelor.

3. lndiguirile.
Suprafaţa

mare de teren

limitrofă cursurilor

de apă, râuri cu maluri joase şi
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curs meandrat, debitele mari de viitură, au fost cauzele deselor inundaţii din trecut.
Din acest motiv locuitorii au căutat să prevină inundaţiile prin lucrări relativ
simple dar care nu întotdeauna erau corelate pe bazin, producându-se deseori
dezatenuări sau încorsetări.
Menţionările documentare privind lucrările de îndiguire sunt mai
sistematizate din anul 1863. Astfel o situaţie statistică întocmită de municipalitatea
Comitalului Arad privind lucrările de îndiguire de pe Crişul Alb şi Crişul Negru
din 1863-1964 arată că în acea<;tă perioadă s-au executat lucrări în valoare de 42.236
florini1..plata unui muncitor pe ziua muncă fiind de 41 creiţari •
In acelaşi sens pretura din Plasa Chişineu Criş a întocmit în 27.XIl.1863 o
situaţie din care rezultă că în cursul lunilor octombrie - decembrie 1863 pe Crişul
Alb şi Negru s-au executat lucrări de îndiguire cu un volum de 18.009 mc 41 •
Pe o perioadă de o săptămână la efectuarea lucrărilor au participat 1896
locuitori cheltuindu-se suma de 10. 992 florini 44 •
În vederea construirii de diguri pe Crişul Alb s-a cerut şi un împrumut,
după cum se arată într-o hotărâre dată în şedinţa Societăţii de regularizare a
Crişurilor din Arad 45 • Legat de acest împrumut în procesul verbal încheiat în
1864 (IO.III) de municipalitatea Comitalului Arad se arată că valoarea
împrumutului de 120.000 florini alocată îndiguirii nu poate fi rambursată în 6
ani, propunându-se ca termenul de restituire să fie prelungit la 10 ani altfel se
va renunţa la credit46 •
Despre modul de lucru la îndiguirile executate în 1864 într-un ordin al
Consiliului locotenenţial regal maghiar emis în februarie 1864 către comitele
Comitatului Arad, se arată că lucrările de îndiguire pe Crişul Alb şi Crişul Negru
se desfăşoară în ritm necorespunzător datorită faptului că muncitorii duc lipsă de
unelte de muncă. S-a dispus ca uneletele să fie cumpărate de Societatea de
regularizare a Crişurilor care patronează lucrările •
O situaţie statistică întocmită de pretorul plăşii Chişineu Criş în mai 1864
arată că la lucrările de îndiguire a Crişului Alb şi Negru s-au executat un volum de
terasamente de 71.278 mc48 •
Privitor la ruperea digurilor în perioada de viitură, un memoriu al
reprezentanţilor din comuna Şilindia arată că din cauza slabei preocupări a organelor
judeţului care nu s-au îngrijit de întreţinerea digurilor râului Cigher în 9 iulie 1932
acesta a inundat şi a distrus în întregime culturile. S-au cerut despăgubiri pentru
zona calamitată •
Pentru a reglementa situaţia precară în care se aflau digurile, terenurile pe
care se menţinea excesul de umiditate şi a sporii producţiile agricole Camera
agricolă a judeţului Arad a înaintat în octombrie 1938 Ţinutului Timiş un tabel
privind comunele interesate în lucrări de îndiguiri, irigaţii şi drenaje prin canale
deschise 50 •
4. Erozium~ apărări de maluri şi regularizări de râuri.
Lucrări de consolidare a malurilor, de dirijare a curentului de apă pentru
evitarea eroziunilor, sunt menţionate încă de la începutul secolului al XIX-iea.
Astfel în 24.II.1800 în raportul comisiei constituită de autorităţile Comitatului
Arad se stabileau daunele suferite de locuitorii comunei Micălaca în urma
erodării malului drept al Mureşului, eroziunea afectând terenul arabil. Se
recomandă construirea unor pinteni de dirijare 51 •
Acest gen de lucrări în unele zone nu era însă întotdeauna oportun aşa cum
reese şi dintr-un dosar cuprinzând reclamaţiile locuitorilor comunei Radna în anul
1801 ca urmare a unor lucrări de dirijare executate la Lipova şi care pricinuiau
inundaţii pe malul drept 52 •
42
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În anul 1931 la sediul primăriei din comuna Mândruloc s-a încheiat un
proces verbal care consemna hotărârea privitoare la executarea lucrărilor de
consolidare a malurilor. Mureş care din cauza erodării pronunţate ameninţa
să aju'!gă până în centrul comunei 53.
In perioada 1931-1932 s-au întocmit o serie de planuri, devize şi memorii
justificative privind executarea lucrărilor pentru regularizarea pârâurilor din
zona Podgoriei, din care spicuim câteva probleme practice54 •
Din memoriul justificativ aflat la dosar reese că lucrările erau necesare pentru
a ferii de inundaţii şoseaua Şiria-Păuliş precum şi zonele de intravilan străbătute
de pârâuri. proiectul cuprindea: profite din 20 în 20 m şi nivelment pe pârâurile
interesate în amenajare, tabel cu calculul terasamentelor, plan general de situaţie
cu toate lucrările care urmau a se executa. De mare importanţă erau profilele tip
pentru „Barajele de consolidare". Important din punct de vedere practic este modul
de realizare al acestor bar_?je pentru care se cereau şine vechi de cale ferată îngustă
şi fier rotund de 10 mm. In zonele cu transport de material în suspensie se utiliza
plase de sârmă deasă. S-au realizat în acest fel 28 de baraje de fier şi 4 din piatră.
Proiectul a fost întocmit de serviciul tehnic al judeţului Arad. In aceiaşi perioadă
funcţionau şi servicii ale apelor care deţineau caiete de sarcini pentru executarea
lucrărilor hidraulice.
Devize de lucrări s-au întocmit şi pentru eroziunea avansată a malurilor
Crişului Alb care periclita şoseaua în zona Sebiş-Buteni 55 •
Pentru zona municipiului Arad în 3.V.1943 serviciul tehnic al primăriei
printr-un referat pune în evidenţă starea precară a malurilor Mureşului pe raza
municipiului Arad în lungime de 26 km în continuă surpare ameninţând digurile
fie apărare. Se ataşează o hartă scară I :300.000 cu indicarea porţiunilor periclitate.
1n urma acestei situaţii în anul 1944 s-a elaborat proiectul de consolidare a malurilor
râului Mureş în municipiu. Din devizul întocmit de serviciul tehnic rezultă că
pentru întreaga lucrare erau necesare 40 vagoane de piatră, 400 mc pământ,
1260 legătură fascine 56 •
5. Organizarea şi îndrumarea activităfli' în domeniul apelor.
Pentru a putea observa mai uşor, a lua hotărâri şi a organiza mai bine
activitatea în domeniul construcţiilor de ape, organele administrative emiteau
circulare, ordine, elaborau regulamente.
Prima menţiune documentară în acest sens a fost în 5. VIII. 1800 prin care
Consiliul Locotenenţial Regal Maghiar a emis un ordin către autorităţile
Comitalului Arad prin care se cere evacuarea apelor stătătoare cauza infecţiilor şi
posibiljtatea de creare a zonelor palustre.
1n vederea realizării lucrărilor hidrotehnice pe Crişul Alb şi Crişul Negru la
19 ianuarie 1802 Consiliul locotenenţial regal maghiar numeşte un comisar regal
în persoana lui Lovasz Sigismund comitele suprem al Comitatului Timiş, cu sarcina
de a stabili amplasamentul morilor de apă care prin pragurile de captare contribuiau
la colmatarea albiei 57 • Acelaşi consiliu la 23 iulie 1802 numeşte pe baronul Vay
Nicolae în funcţia de comisar regal la lucrările de hidroamelioraţii de pe malurile
Crişului Alb, Negru şi Repede. Rezultă totodată că lucrările respective durează
încă din 1773 58 •
Pentru a putea inventaria şi împărţi suprafeţele agricole, pădurile, insulele,
etc. în Comitatut Veszprem din Ungaria s-a scos în 17 iulie 1860 Regulamentul
cărţii funciare 59 • ln acelaşi sens în anul 1875 la Budapesta s-a emis o circulară a
Ministerului regal al finanţelor cu instrucţiuni referitoare la organizarea şi
funcţiq_narea oficiilor cadastrale 60 •
In anul 1877 Ministerul Muncilor obşteşti şi comunicaţiilor emite un „Ordin
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circular" privind limitarea competentei Consiliilor administrative comitatenze
în domeniul verificării executării lucrărilor de hidroamelioratii 61 • Acelaşi minister numeşte un comisar guvernai pentru îndrumarea şi verificarea activitătii
„Societătii pentru regularizarea fluviului Criş" întrucât această societate a neglijat
întărirea digurilor periclitând digurile „Societătii de regularizare a Crişului Alb
inferior" 6 ~.
În anul 1893 s- atestat dreptul folosirii apei la cele 60 de instalatii hidraulice
moşierului din Chişineu Criş pe moşia căruia existau 60 de instalatii hidraulice.
Pentru buna organizare a lucrărilor de îndiguire a Crişului Alb şi Teuzului,
la Chişineu Criş functiona ,,Sindicatul Crişul Alb", se mentionează în Raportul
ocolului agricol din Chişineu Criş din 30.09.1939 iar în Arad ,,Sindicatul
CrişurUor"6-l.

In vederea finantării lucrărilor mai mari se acordau fonduri şi subventii de
stat. Astfel în anul 1940 ~9 mai) o decizie a Rezidentei Ţinutului Timiş a alocat
suma de 3.000.000 lei de la buget pentru lucrările de hidroamelioratii la canalul
Bega din care s-au finantat şi lucrările de îndiguire a Mureşului la Arad (300.000
lei9 ÎnQiguirea Teuzului (150.000 lei) desecare la Teuz (250.000 lci) 6'.
Intr-o şedintă cu pretorii tinută la Prefecturajudetului Arad în august 1940
s-a alocat suma de 531.000 lei contributia comunelor judetului pentru construirea
unor canale66 •
În anul 1940 la Pretura plăşii Ineu s-a întocmit un plan de lucrări pentru
asanare1 ridicarea unor baraje din beton la Apatcu, Covăsânt, Ghioroc, Cuvin,
Păuliş. In acelaşi scop se prevedea şi procurarea unui excavator cu o valoare de
3.000.000 lei 67 •
În anul 1941 serviciul apelor de la Judetul Arad solicita printr-o adresă
obtinerea de muncitori pentru lucrările de desecare şi îndiguire (20 Km, de canale,
I Km Qe dig, IO iugăre mlaştini desecare) pentru comunele din judet68 .
In comunele riverane canalului Matca (zona Radna-Şiria) s-au emis statute
de organizare şi functionare de asociatii pentru întretinerea canalului 69 .
ţi. Arhivele Muzeului Judeţean Arad
In arhivele Muzeului judetean se păstrează un număr de 63 de hărti, 23 de
calcuri reprezentând râul Mureş de la intrarea în judet şi până la confluenta cu
Tisa. Perioada de referintă este cea a anilor 1816-1878 după cum rezultă din anii
marcati pe hărţi.
Este vorba în cea mai marc parte de hărţi cadastrale pe care sunt marcate
cel mai adesea intentiile de tăieri de coturi sau alte tipuri de lucrări ce urmau a se
executa în vederea îmbunătătirii navigatiei pe Mureş. Există de asemenea planuri
de lucru cu traseul Mureşului, talvegul râului, porturile de acostare, morile de apă
plutito1tre precum şi distantele pe râu.
In zonele în care se intentionau tăieri de coturi există profile longitudinale
şi transversale, nivelul apelor mari-medii şi mici atât prin albia veche cât şi prin
cea nou creată.
Din observatiile noastre reese că densitatea cea mai mare a acestor tăieri de
coturi avut loc pe tronsonul Lipova-confluentă Tisa. Hărtile utilizate sunt la scări
1: 14.400, 1:2.880. O parte din hărţile şi calcurile utilizate erau semnate de inginerii
care le-au lucrat, majoritatea păstrându-se în stare foarte bună.
Aceste hărţi sunt de o exceptională valoare atât documentară dar mai ales
practică, cum ar fi: urmărirea evolutiei albiei Mureşului pe tronsonul Lipova confluentă Tisa; modul de lucru ales la tăierile de coturi, nivelele maxime, medii
şi minime ale apelor Mureşului aflate pe profite; folosintele de apă - mori plutitoare,
navigatie, etc70 •
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!II.

Arhivele

staţiei

Hidrologice Arad

1n Arhivele Staţiei Hidrologice se află „Cartea de bază a mirei Arad"
înregistrată la Budapesta în anul 1900 fiind de fapt jurnalul postului hidromatic.
Acesta cuprinde: date referitoare la utilizarea mirei (gradul I de importanţă);
modul de efectuare a cititorilor (până la cota +250 de două ori pe zi, între 250350 de 4 ori pe zi, peste 350 din 2 în 2 ore). Datele se transmiteau prin poştă
lunar la secţia de Hidrografie şi zilnic la biroul de inginerie fluvială din Arad;
telegrafic în funcţie de cota la miră, normal sau cu semnalizare de inundaţii.
Jurnalul cuprinde cotele cele mai mari şi cele mai mici precum şi data
producerii lor, între anii 1862-1920. Se dă şi un plan de situaţie al mirei precum şi
date referitoare la foarte desele mutări ale acesteia cu indicarea exactă a locurilor
respective. Se dau totodată cotele „O" miră începând din 1841 precum şi distanţele
pe talvegul Mureşului între confluenţa cu Tisa şi secţiunea postului hidrometric.
Distanţa era de 116,65 Km în 1895 (,,O'' miră 105,936 şi de 117, IO Km în 1.03.1912
(,,O" miră 106,454). ·
Jurnalul cuprinde totodată şi instituţiile la care se aflau datele din 1861, an
din care se înregistrau datele, la Biroul de inginerie fluvială din Arad iar din 1876
la Secţia de hidrografie din Budapesta.
Beneficiind de acest jurnal, Mureşul la Arad este astăzi râul care dispune
de cel mai lung şir de date de pe râurile interioare, înlăturându-se în acest mod
erorile rezultate în calculele de probabilităţi pentru scurgerea maximă pe râu.
NOTE
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2
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NATURKATASTROPHEN UND DIE REGULARISIERUNG DER
FLIESSENDEN GEWĂSSER DES KREISES ARAD WIDERSPIEGELT
IN ARCHIVDOKUMENTEN
(Zusammenfassung)
Die Autoren verfolgen die verschiedenen meteorologischen Phănomene
(Menge und Art der Niederschlăge, Dilrre-Zeiten, Uberschwemmungen) auf dem
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Gebiete des heutigen Kreiscs Arad und deren zerstărenden Einfluss auf das
Leben der menschlichen Gemeinschaften, sowie deren Massnahmen hinsichtlich
dcr Minderung dieser Efekte. Zur Dokumentation wurden folgendc Quellcn
herangezogcn: das Staatsarchiv, Filiale Arad (fiir die Zeitspanne 1770-1944),
Archiv des Kreismuseums Arad (Kartensammlung, Referenzperiode 1816-1878)
sowie das Archiv der hydrologischen Station Arad (Aufzeichnungen aus der
Zeitşpanne 1862-1920)
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A

STUDIUL GEOGRAFIEI IN

ŞCOLILE

MEDII

TRANSILVĂNENE*
VASILE POPEANGĂ
Formarea unei reprezentări clare a spaţiului românesc ca unitate geografică
de acelaşi popor, construcţie mintală pe care N. Iorga a considerat-o „una
dintre cele mai mari idei ale trecutului nostru", a fost unul din obiectivele
fundamentale ale preJării geografiei în şcolile româneşti din Transilvania. Datorăm
lui I. Honterus ( 1498- 1549) cultivarea interesului pentru cunoaşterea teritoriului
locuit de români. Opcrn sa geografică Rudimenta cosmographia, apărută la
Crucovia în 1530, a fost retipărită în 17 ediţii. Harta Daciei din această lucrare a
lui Honterus a fost tipărită şi la Braşov în 1541. Semnificativ din punct de vedere
istoric este şi titlul lucrării lui Peter Paul Manuccius, Transilvaniaequae o/im Dacia
dicta, descriptio, Roma, 1596. Titlul reflecta faptul că în conştiinţa ştiinţifică a
epocii se menţinea ideea că Transilvania este o parte a vechii Dacii 1•
Introducerea informaţiilor geografice în procesul învăţării a fost stimulată
de doi pedagogi de renume european: Comenius şi Pestalozzi. Conducând şcoala
de Sarospatak, I. A. Comenius a inclus în anii şcolari 1650-1654 o oră pe
săptămână pentru comunicarea de noutăţi geografice. Pestalozi a introdus studiul
geografiei în planul de învăţământ al şcolii populare, stimulând astfel elanul
omului modern de cunoaştere a lui mundus sensibilis. Activitatea lui Pestalozzi
se desfăşoară la începutul secolului al XIX-iea, perioadă în ca,_re ia avânt
învăţământul pedagogic în Franţa şi în ţările din Centrul Europei. In 1812 şi-a
deschis porţile şi Preparandia din Arad, în al cărei plan de studii e prevăzut şi
studiul geografiei. Iosif lorgovici, titularul catedrei, a predat în primii ani de
învăţământ un curs, în care a prezentat elevilor săi nu numai cunoştinte de
geografie şi fizică, ci şi de geografie politică, aşa cum ne arată chiar titlul cursului:
!vfanuscriptum geographiarum phisico ac politicae. Moartea prematură a lui
Iosif lorgovici, întâmplată în 1820, a împiedicat pe profesorul arădean să
tipăreaAscă manuscrisul cursului său de geografie.
In anii 1814-1815 a apărut la Buda o carte care oglindea preocupările tot mai
numeroase existente în rândul intelectualităţii transilvănene de cunoaştere a lumii.
E vorba de Gheorgrafi;i .rnu scriere Pământului întocmită după orânduiala
cea mai noaă ;1şezată I. S. Moldovan, Din literatura geografici, a Trnnsi/v;miei,
în „Tribuna", nr. 234-236, anul V, 1888. Despre modul de prezentare a
geografiei Transilvaniei vezi Şt. Manciulea, Transilvania În cărJile româneşti
de geografie apiirute până la 1848, în „Lucrările Institutului de geografie al
Universităţii din Cluj la Timişoara, voi. VII, 1942, pentru 4 părfi ;J/e P;Tm;întului,
locuită

adc,.:ii: Europa, Asia, Africa, America cu tot cuprinsul lor. Acum Înttiu de u,1
iubitor de nemnul rumânesc pre rumânie tÎlmăcită şi dată afară la JumimT.
Tomul /(II). Cu toat,T kieltuia/,1 lui Nicolc1 Nicolau din Braşov s-au tipărit. La
Buda În krăiasrn tipografie a U11iversitatei Ungariei~ 1814(1815).
Geografia e definită ca „scriere a Pământului". Părţile ei componente erau
geografia istorică, filozofică ~i matematică. Găsim referiri _şi la Ţările Române,
pt~ care turcii nu le lăsau libere să-şi aibă domnii lor statornici. Impărţirea românilor
în formaţii politice deosebite este explicată prin vrăşmăşia şi poftele de stăpînire
ale popoarelor vecine. Referitor la Transilvania, este subliniat avîntul cultural ~i
435
https://biblioteca-digitala.ro

economic al unor centre: Blaj, Arad, Sibiu, Oradea, Bra~ov, Timi~oara ~i altele.
O operă monumentală din domeniul geografici, scrisă pentru „românii
din Transilvania"', aparţine profesorului blăjcim Ioan Rusu. E~tc vorha de Icoana
Pi"i1111Îltului, apărută la Blaj în trei volume, în anul 1842. ln „Precuvîntarc"',
autorul scrie că „în frumoasa Transilvanic romf111ii fac parte mai marc a
lăcuitorilor; ci sînt aicea poporul cel mai vechiu, ci vorbesc o limhă dulce.
frumos sunătoare, întocmită spre marc cultură, ci în această limh[1 plinesc cele
dumnezeie~ti în bcserică şi acasă; aceasta e cea mai lăţită în mai sus numita
ţară, în care vorbeşte românul cu ungurul şi sasul. ungurul cu sasul, ha şi sa::;ii
din osăbite ţinuturi între sine". Cartea se înscrie între realizările culturale ale
epocii. A);tfcl a fost pregătit terenul pentru elaborarea manualelor şcolare.
I. ln 1853, GiiLClil Tl,msilrnnieiîncuno~tinta pc cititorii săi că profesorul
Simion Mihali a tipărit un manual de geografie pentru prima clasă de gimnaziu.
Autorul a fost profesor de istoria naturală la Gimnaziul din Blaj între 1850-1860.
an în care a trecut în Romfmia împreună cu colegul său Ion Faur'. A fost numit
profesor de istoric naturală la Liceul din Craiova, unde a funcţionat până în 1861.
Manualul anunţat în nr.82 al Gazetei Tlw1silvu11icia fost prelucrat după manualul
german al lui Burgcr, care fusese recomandat de minister.

Geogrnli"u Ardc;J/ului prt· scurtu. Lucriilil de pre nc111fic ele Simconc Milwli
a fost editată de tipografia Seminarului blăjcan. Ediţia din 1857, la care ne
referim, are 98 de pagini. E un manual de geografic a Transilvaniei. denumirea
latincasdt a Ardealului. Autorul descrie marginile, ,.puscţiunca"', adică a~czarea,
mărimea ~i suprafaţa Transilvaniei. Denumirile geografice sflnt redate cu
ortografic românească în majoritatea cazurilor. Se vorbe~te despre muntii
Rodnei, Ciucului, de Ncgoiul ~i Piatra-Craiului. Datorită munţilor înalţi de pc
marginile Transilvaniei, comunicatiilc cu Tările Române ar fi dificile dacă n-ar
exista pasurile care înlesnesc trecerea peste lanţurile muntoase atît de bogate
în păduri.
Numărul locuitorilor Ardealului comunicat în manual este de 2074202. Ei
se deosebesc după origine, limbă ~i religie. Autorul utilizează cele trei criterii
pentru a analiza structura demografică a Transilvaniei. După naţionalitate, cei
mai mulţi locuitori sunt români. S. Mi hali sublinia1,ă că românii sunt cei mai vechi
locuitori ai Transilvaniei, deoarece ei descind din coloniştii romani aduşi de Traian
în această provincie. Limba română c de origine latină. Ungurii şi secuii alcătuiesc
grupuri mult mai reduse sub raport numeric. Primii au venit în Ardeal după 904,
iar germanii sunt colonişti veniţi din părţile sudice ale Rinului.
Referindu-se la cultură, S. Mi hali consideră şcolile populare ca factor de
cultură şi moralitate. În 1851, în Transilvania funcţionau 2164 de şcoli populare.
Autorul enumeră şi alte instituţii culturale existente în Transilvania -biblioteci,
colecţii de artă, asociaţii-, care contribuiau la progresul cultural al poporului. Industria şi comerţul începuseră să se dezvolte. O linie telegrafică lega Transilvania
dţ Europa. Sub raport politico-administrativ, Transilvania era o ţară constitutivă
a Impărăţiei austriece. Guvernul central asigura conducerea ţării, iar problemele
administrative erau rezolvate de guvernul ardelean, care îşi avea sediul la Sibiu.
Sub raport administrativ, Transjlvania era împărţită în I O prefecturi, care aveau în
componenţa lor 79 de cercuri. In manual se găsesc informaţii despre prefecturile
româneşti şi despre oraşele, Sebeş, Mediaş, Sighişoara, Sibiu, Braşov, Mure~,
Bistriţa, Gherla, Cluj şi Orăştie. Autorul subliniază prezenţa masivă a romfmilor
în localităţile şi cercurile pretoriale din Transilvania.
Prin structura sa şi prin informaţiile transmise, manualul are un caracter
politico-administrativ predominant. Prezentând împărţirea administrativă a
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Transilvaniei, autorul a suhliniat prezenţa precumpănitoare a românilor în toate
prefecturile. E un manual care putea fi utilizat pentru educarea la tineri a unui
sentiment de încredere în forţele naţionale ale românilor. Limba în care e redactat
manualul e presărată cu latinisme şi cu construcţii care nu au rezistat timpului.
2. Cunoscutul cărturar din Braşov G.I. Munteanu a elaborat Manuiil de'
!!Co!!rnli"c Îl1 douii cw:rnri pentru dassik !!imm1siali inferiori (dup[1 Bellinger). A
Jou:1 e_µiţiune mai îndreptată, Sibiu. Cu tiparul lui S. Filtsch, 1864.
~
Intr-o scurtă notă introductivă a manualului, care e mai mult o adaptare,
autorul schiţează câteva norme mctodice menite să faciliteze utilizarea cărţii. Elevii
vor reţine mai uşor cunoştinţele predate dacă educatorii folosesc globul şi hărţile
care să Jea actului pn;dării un caracter intuitiv. Interesantă este optica autorului
referitoare la repetarea materialului predat. Repetarea nu este înţeleasă ca „o recitare
a materialului în or<linca ţinută în cartea aceasta didactică; ci o ordinare a
materialului după alte cu totul diverse puncte de vedere". El se referă la gruparea
cunoştinţelor în raport cu cunoştinţele generale şi compararea diferitelor forme
ale suprafeţei Pământului.
,
Manualul constă din două cursuri care însum~ază 72 de pagini. ln primul
curs se prezintă cunoştinţele elementare de cosmografie. Sunt prezentate planetele
şi se prezintă cunoştinţe sumare despre mişcarea lor. Obiectul geografici sau a
descrierii Pământului „e calitatea Pămfmtului". Geografia e împărţit[1 în 1izidt şi
politică. Distincţia pc care o face autorul între cele două părţi ale geografici este
unnătoarea: geografia fizică descrie „calitatea suprafeţei Pământului şi a corpurilor
aflătoare pe dânsa după împărţirea lor în spaţiu", iar cca politică „descrie pe om
vieţuind în societate cu oamenii"(p.8). Geografia matematică este o parte a
cosmografiei, disciplină ce studiază însuşirile generale ale Pământului.
Cunoştinţele de geografie fizică se referă la aer, apă, formele uscatului şi
ale mării. Sţ observă dificultăţile întâmpinate de autor în utilizarea tern1inologii
geografice. In loc de uscat vorbeşte de „tiera", continuie (continente) etc. In cursul
al doilea se studia „Calitatea fizicală a suprafeţei Pământului", adică apă, munţi,
podea (podişuri), _şesuri etc. Se insistă mai mult asupra enumerării munţilcfr,
şesurilor şi apelor. In capitolul destinat geografici politice sunt prezentate informaţii
sumare despre locuitorii Pământului. Despre România se găsesc 5 rfmduri în cadrul
textului „State autonome". Valoarea educativă a textului este evidentă: .. Tam
Românească cu Moldavia unite sub numele de România··. Se vorbeşte de
,.cetăţile":Bucureşti, Iaşi, Craiova, Giurgiu, Brăila. Aceste cunoştinţe predate întrun gimnaziu românesc din Transilvania în 1864 nu erau suficiente pentru formarea
unei percepţii adecvate a elevilor despre Ţara Mamă. E o dovadă în plus că
autorităţile administrative se opuneau extinderii informaţiilor despre Romfmia.
3. W. Piitz, Geogr;J/i;J şi i\"1011;1 evului vechiu. mediu şi nou. Manual pentru
clase/esuperio"regimm1s1;1kşirealededr. Jo;muG. Meşotii. Profesoru lagimnasiu
romanu din Braşovu. Volumul prim. Evul vechiu, Iassi, ediţiunea şi imprimeria
societăţii Junimea, 1867. Volumul al doilea, Evul mediu, a apărut tot la laşi în
1869.
În prefaţă, I.G. Meşotă arată că manualul nu este original, ci este o prelucrare
după manualul lui W.Putz, care era utilizat în şcolile din Germania şi Austria şi a
fost tradus în mai multe limbi europene. Intervenţiile pe care le-a făcut I.G. MeşoJă
se referă la „evenimentele care stau în strânsă legătură cu istoria românilor". In
volumele următoare se va abate de la sistemul lui W. Piitz spre a acorda extinderea
cuvenită evenimentelor politice şi culturale din istoria românilor.
După o prezentare a istorici Asiei şi Africii, se procedează la studiul istoriei
Europei. Este partea cea mai voluminoasă din manual (paginile 94-348). Un
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„prospect" de geografie a Europei permite formarea la elevi a unei imagini de
ansamblu asupra continentului. Sunt descrise marginile, mun1ii principali, apele
şi ţările Europei.
Prezentarea sumară a geografiei Europei este urmată de studiul geografiei
şi istoriei Greciei, Macedoniei şi Italiei, Autorul urmăreşte procesul de creşlere a
puterii politice a românilor şi de expansiune a statului.
Volumul al doilea este destinat istoriei evului mediu. l.G. Meşotă notează
în prefaţă că a prelucrat manualul lui W. Piitz, Făcând aproape un compendiu
nou. A făcut acest lucru întrucât W. Piitz a scris „pentru germani, iar manualul de
fată e pentru români". Din această cauză au fost necesare modificări de structură
şi de perspectivă, insistând asupra statelor europene.
4. Nicolae Popescu ( 1843-1909), profesor de geografic al Gimnaziului din
Blaj, a elaborat în 1878 /Wanual de geografie pentru c/a.rn 1gimn,1s1°;J/e. E un manual
de 100 de pagini tipărit în cunoscuta tigografie a Seminarului hlăjean. Manualul
este compus din patru părţi distincte. In partea I sunt prezentate elemente din
geografia „astonomică şi matematică", partea a II-a cuprinde elemente din
domeniul „geografiei topice şi fizice", partea a III-a cunoştinţe referitoare la formele
de relief şi climă, iar partea a IV-a sunt prezentate probleme de geografie politică.
Sub raport metodologic, manualul are un caracter enumerativ. lnfonnatiile
prezentate sunt sistematizate şi numerotate, fapt care denotă preocuparea autorului
de organizare a conţinutului manualului. Explicaţiile sunt s_µmare, fapt care facilita
asimilarea mecanică a cunoştinţelor de către elevi. In capitolul al Ii-lea,
sistematizarea conoştintelor nu e făcută numai în funcţie de factorii geografici
studiaţi, ci şi în funcţie de cele cinci continente. Astfel, când se vorbeşte de
peninsule, autorul enumeră peninsulele mai importante din Europa, Asia, Africa, Australia şi America. La fel se procedează şi în enumerarea insulelor,
apelor _şi munţilor. Clima este descrisă în raport cu fiecare continent.
Intr-un mic fragment (p.24), autorul relevă rolul oceanelor ca mijloc de
comunicaţie şi de difuzare a valorilor culturale. Se arată că d~ezvoltara navigaţiei a
contribuit la progresul ştiinţelor naturale şi al geografiei. In capitolul al IV-iea
referitor la geografia politică se găsesc informaţii despre cele cinci rase - informatii
care au devenit un loc comun în manualele de geografie ale epocii -, împărţirea
popoarelor după modul de trai în vînători şi pescari; popoare nomade sau de păstori
şi stabile sau civilizate. După forma de guvernământ, statele sunt împărţite în
monarhii şi republici.
Făcând o scurtă prezentare a Austro-Ungariei, autorul arată că majoritatea
locuitorilor Transilvaniei sunt români. De asemenea, el menţionează prezenţa
românilor în structura demografică şi a altor state:Rusia, Turcia, Bulgaria, Serbia.
Grecia. Informaţiile despre România sunt mai bogate decât despre alte state
europene. Remarcăm datele despre oraşele din România. Prin mulţimea şi
varietatea informaţiilor pe care le cuprinde, manualul reuşea să contureze o
imagine a lumii politice a epocii. Abundenţa informaţiilor sub formă de noţiuni
şi denumiri geografice, sărăcia explicaţiilor şi a descrierilor geografice dădeau
manualului un caracter de schiţă sau de plan de expunere geografică. Prin caracterul
său, manualul făcea mai important rolul profesorului în procesul de predare a
geografiei. El era chemat să suplinească absenţa explicaţiilor şi a interpretărilor şi
să dea cursului de geografie accesibilitatea şi cursivitatea necesare asimilării
temeinice a cunoştinţelor.
5. Profesor din 1876 al Preparandiei din Arad, Teodor Ceontea a desfăşurat
o activitate culturală impresionantă printre învăţătorii arădeni şi a stimulat acţiunile
editoriale ale tipografiei Diecewn.1. pe care a condus-o între 1884-1899. În 1880 a
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apărut Compendiu de gcograli'e
şi a preparnndiilor, imprimat <le
cea de-a doua ediţie în 1884.

universuh1 prelucratu in usul scolelor medie
Diecez.uw. E primul său manual. A apărut în

În prefaţă, T. Ceontea arată că manualul ~ste redactat conform planului
de învătământ al gimnaziilor şi preparandiilor. In virtutea exigentelor acestui
plan, studiul monarhiei austro-ungare i s-a acordat un spaţiu mai extins, pe
când prezentarea celorlalte ţări europene s-a făcut în linii generale. Studiul
temeinic al geografiei nu se poate face de către elevi decât respectându-se
două cerinţe fundamentale: cunoaşterea temeinica a obiectului <le către profesor
şi existenţa materialului didactic corespunzător. Pentru elaborarea manualului
său, T. Ceontea a utilizat lucrări de geografie apreciate în epocă apartinfmd lui
A. Wiegan<l. F. Schmoeger, A. Steinhauser, C.S. Cornelius, F. Weiss, J. Visontay
şi alţii'.,.

In prefata adresată profesorilor, T. Ceontea subliniază valoarea educativă a
geografiei. De aceea el consideră că studiul acestui obiect nu constă dintr-o însuşire
seacă de denumiri geografice, ci din explicarea fenomenelor şi din intuirea fom1clor
geografice. Pământul e terenul activitătii omului ~i de aceea trebuie cunoscut
temeinic. Principiile pe care se bazează studiul geografiei sunt, în lumina pedagogiei
lui Pestalozzi, de natură materială şi formală. Primul principiu material pe care-l
formulează T Ceontea constă în aserţiunea: ,,propune din viată pentru viaţă, nu
pentru şcoală". E un principiu vechi, respectat în epoca romană, pe care autorul îl
reactualizează şi în virtutea căruia cere educatorului să aibă „practica vietii", adică
să cunoască forme geografice din propria sa experienţă. Instruqia geografică trebuie
să pornească de la teza egalitătii fetelor cu băietii. Principiile formale la care sc
referă autorul sunt influentate de gândirea pedagogică a lui Diesterweg, care
considera că studiul geografiei devine metodic şi are un caracter rational dacă se
porneşte de la cunoaşterea locului natal şi a patriei.
T. Ceontea considera că studiul geografiei trebuie organizat pornindu-se de
la delimitările politice ale statelor. Sub raport metodic studiul va fi eficient dacă
se va progresa succesiv în actul predării şi cunoştinţele comunicate vor fi însotite
de un material didactic corespunzător. Modul optim de observare a formelor
geografice şi de cunoaştere a unor fenomene sunt excursiile, pe care autorul le
recomandă pentru fixarea temeinică de către elevi a cunoştintelor expuse în lecţii.
Cele trei părţi distincte ale manualului sunt: geografia matematică, geografia
fizică şi topografia şi etnografia (geografia politică). Intr-o lecţie introductivă se
explică noţiunile de geografie cu care autorul operează în manual: zenit, nadir,
fonne de relief, albie, litoral, liman, bazin ect. Geografia este defintă ca „studiul
care ne descrie Pământul". Utilizând o bogată şi variată bibliografie, T. Ccontea a
reuşit să elaboreze un manual la nivelul ştiinţei geografice a epocii. Unele noţiuni
utilizate arată că terminologia geografică românească era în curs de fixare. El
utilizează termeni care n-au intrat în terminologia ştiinţifică românească: osia
Pământului (axa), întunecime totală (eclipsă), mapă (hartă). Dar dincolo de aceste
dificultăţi conceptuale, manualul familiariza pe elevi cu notiuni fundamentale de
astronomie şi aducea în circulatie date recente privind descoperirea în 1846 a
planetei Neptun de către Le Verrier, observarea de către Hopkins a meteorului
căzut în I O august 1862 în Jamaica, analiza spectrală în cercetarea Soarelui făcută
în 1868 de Kirchhoff şi Bunsen, care au demonstrat că în soare se găsesc elemente
ce intră în srtuctura Pământului şi a planetelor, fapt care a îndreptat oamenii de
ştiinţă a presupune existenţa „în corpurile cereşti a aceleaşi materii" (p.33). Prin
informatiile din primul capitol ne aflăm în faţa unui manual modern de geografie,
în care informaţia recentă în acest domeniu este prezentată pentru deschiderea
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orizontului cultural al elevilor.
În capitolul de geografie fizică se observă preocuparea de lralarc integrală.
unitară, a fenomenelor geografice. Capitolul de geografic fi1ică arc următoarea
succesiune: formarea uscatului, apele, aerul ~i fenomenele din atmosferă ~i
vegetaţia. Se arată sumare corelaţii care există între aceste geosfere ~i inf'lucnta
lor asupra vieţii omului.
Cel de-al treilea capitol - ,,Topografia şi etnografia" (geografia politică) este cel mai dezvoltat din structura manualului. Formele statale pc care autorul Ic
prezintă sunt cele corespunzătoare epocii ~i interesul pc care îl susci1f1 este numai
istoric. În condiţiile luptei de emancipare naţională a cp~JCii, interesant este modul
cum este prezentată geografia pământului românesc. lncă din IX77. în timp cc
elabora manualul, autorul i-a scris lui I.M. Moldovan. infomfmdu-1 că ci a redactai
un manual de geografie pentru şcolile medii. Referindu-se la situaţia romf111ilor.
T. Ceontca precizează: ,,cu privire la Principatul Romfmia nu m-am extins prea
departe, căci mă tem de confiscare"\ T. Ceontea subliniază că Austro-Ungaria arc
un caracter poliglot, iar numărul romfmilor din monarhic se ridică la> milioane.
Ei au dus o viaţă continuă pc pământul pe care s-au format ca popor. Autorul
recurge la istorie pentru a arăta că la venirea lor, ungurii au găsit pc români. care
stăpâneau tot teritoriul românesc de la Tisa până la Marea Neagră. Analii.find
structura demografică a comitatelor, el arată că în comitatelc din stfmga TiseiMarmaţia, Ugocia, Sălagiu, Sătmar, Bihor, Bichi~. Ciongrad, Ccna<l, Arad.
Torontal, Timiş, Caraş, Severin ca şi în cele 15 comitale din Transilvania majoritatea populaţiei este alcătuită din români. T. Ccontca amintqte localităţile
în care s-au născut oameni de cultură care au contribuit la progresul nostru
cultural: Avrig (Gh. Lazăr}, Cuciulata (Aron Pumnul), Vidra (Avram Iancu) ~i
altele. De asemenea, el enumeră instituţiile culturale de care dispun romf111ii
din unele centre: Arad, Oradea, Năsăud, Sibiu şi Blaj. Pre1.cnţa romf111ilor e
semna!ată şi în Bucovina, care a dezvoltat un comerţ intens cu România.
In structura manualului, studiul statului austro-ungar ocupă un marc spaţiu
(paginile 75: 168). T. Ceontea acordă pentru celelalte ţări un spaţiu mult mai restrf111s:
2-4 pagini. In lecţia destinată României se referă la aşezare, relief. rf1uri, industrie.
cultură şi armată. Despre capitala ţării vorbeşte elogios, arătând de1.voltarca sa
culturală şi instituţiile care contribuie la progresul artistic şi ştiinţific al rom,înilor.
De asemenea, subliniază importanţa economică şi culturală a principalelor centre
urbane ale României. Deşi T. Ceontea se arătase precaut în privinţa pre1.en1ării
informaţiilor despre România, în 1894 ministerul de instrucţie publică de la
Budapesta a interzis utilizarea în şcolile româneşti a manualului profesorului
arădean Compendiu de geografie universalii.!,. S-au luat declaraţii de la învăţători
în acest sens, iar autorităţile comitatense au vegheat ca ordinul să fie respectat.
T.Ceontea a amintit şi despre românii din Basarabia şi despre oraşele româneşti
din ea. El notează că Rusia e o monarhie absolută, condusă de ţar.
Informaţiile despre celelalte continente sunt mai sumare. Asia e denumită
„leagănul genului uman" fiindcă aci se află urmele unei vechi civilizaţii. Deşi
Asia e legată de Europa, popoarele asiatice n-au fost influenţate de civilizaţia
europeană aşa cum au fost cele din America. Japonezii se remarcă prin puternica
„năzuinţă după industrie", iar despre lumea nouă afirmă că are posibilităţi de a se
înălta în cultură şi civilizaţie. T.Ceontea remarcă un fapt semnificativ al epocii:
ţinuturile coloniale„ aduc venituri considerabile tărilor matre" (p.292), aşa după
cum era cazul Olandei şi al Angliei.
Manualul de geografie elaborat de T. Ceontea e foarte bogat în informaţii
geografice, fapt care oglindeşte amploarea studiului geografiei în gimnazii. Cartea
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reflectă împărţirea politică din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-iea.
După dimensiunile ei şi explicaţiile care se dau în diferite lecţii despre relaţiile
Europei cu celelalte continente, ea este scrisă într-o viziune eurocentrică. Redactată
într-o perioadă de instabilitate ortografică şi de încercare de stabilire a ortografiei
limbii române, ea conţine expresii latinizate, ca de exemplu murul chinezesc„

patien~ a naega, a naviga, etc.
In 1884 a apărut ediţia a II-a a acestui manual, în a cărui prefat~ autorul
arată că veacul nostru „strigă în ton pătrunzător: progres, reforme!". 1n ediţia
aceasta T. Ceontea a respectat principiile ortografice stabilite de Academia Română.
A fost o acţiune care a contribuit, ca şi altele de acest fel, la realizarea unităţii
ortografice a limbii române. Se observă câteva schimbări în conţinutul manualului
datorită experientei didactice acumulate de autor. Unele amănunte din prima ediţie
au fost lăsate la o parte pentru a se asigura accesibilitatea manualului. De asemenea,
au fost înlăturate notele istorice despre monarhia austro-ungară. Practica didactică
l-a convins pe autor că enumerarea unui mare număr de informaţii „nu fortifică
edificiul cunoştintelor geografice" şi de aceea a omis multe amănunte care făceau
manualul greoi. Capitolele de geografie matematică şi fizică au primit îmbunătăţiri
substanţiale, C<!,re au făcut din manual o sursă informaţională mai uşor de folosit
de către elevi. In această ediţie sunt şi 18 figuri originale intercalate în text, care
făceau manualul mai accesibil. Din punct de vedere pedagogic, cea de-a doua
ediţie e mai reuşită, atestând progresul pe care literatura didactică îl înregistra.
Utilizarea unor surse informative din România -Curs de geografie pentru
învăJământul secundar de Gh.Th. Buzoianu ca şi a operei lui Bălcescu - , precum
şi adaptarea de către autor a normelor ortografice stabilite de către Academia
Română, atestă faptul că literatura didactică din Transilvania a devenit unul din
factorii de realizare a unităţii culturale a românilor.
6. Sivestru Nestor, profesor la Gimnaziul din Blaj, a tradus pentru elevii
clasei a III-a gimnaziale manualul de geografie elaborat de Aug. Şchmidt. Prima
parte a apărut în 1886, iar a II-a, la care ne vom referi, în 1899. In prefaţa celei
de-a doua ediţii, S. Nestor arată că în redactarea acesteia nu s-a ţinut „strîns de
manualul original", ci şi-a luat libertatea de-a valorifica experienţele sale proprii
în legătură cu „împrejurări locale", care l-au determinat să trateze mai pe larg
capitolul de geografie fizică.
Cartea la care ne referim e un manual de geografie fizică în care se expun
cunoştinţe la nivelul epocii despre uscat, apă, atmosferă şi „interiorul Pământului".
Capitolul al II-iea cuprinde informaţii din domeniul astronomiei.
In manual se observă trecerea de la vechiul procedeu metodologic al definirii
noţiunii şi exemplificării ei spre explicaţia geografică. Atunci când vorbeşte despre
insulă, întâi o defineşte şi după aceea procedează la exemplificări. Când descrie
configuraţia contineptelor, se referă şi la influenţa reliefului asupra climei şi a
produselor naturale. In optica deterministă a autorului, relieful Europei Lnfluenţează
şi asupra „relaţiunilor sociale şi culturale ale locuitorilor ei" (p.7). In capitolul
despre apă, autorul explică modul de producere a izvorului. Explicaţiile sunt mai
numeroase decât în prima ediţie, ceea ce înseamnă că metodologia elaborării
manualelor făcuse progrese.
Din cele 151 pagini ale manualului intitulat Geografia fizică pentru clasa
III-a gimnasia/ă, 71 cuprind noţiuni de geografie, 68 de fizică, iar 11 întrebări şi
probleme recapitulative. Câteva noţiuni din capitolul de fizică ne arată că e un
manual de geografie şi fizică: natură, corp, volum, divizibilitate, moleculă, atom,
element, combinaţie, fenomen, frecare, rezistentă, inerţie, gravitaţie etc. Două
precizări se impun după parcurgerea paginilor destinate fizicii. In primul rând, se
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observă

absenta unei terminologii ştiintifice a~ecvate: celeritate sau iuteală în
loc de viteză, apăsare dar şi presiune, etc. In al doilea rând, cunoştintelc
prezentate reflectă nivelul dezvoltării fizicii la mijlocul secolului al XIX-iea.
Natura este spatiul general al corpurilor studiate „în sine" de fizică. Partea cea
mai mică a unui corp este atomul, care „nu se mai poate împăti pe nici o cale".
Aceasta este viziunea epocii.
Sub raport didactic manualul prezintă două particularităti care atestă
existenta unui progres în procesul elaborării manualelor. Ambele părti ale
manualului -cea de geografie ca şi cea de fizică - au în structura lor figuri
reprezentând forme geografice, scheme ale unor experiente sau ale unor aparate
de fizică. ~rocesul de predare era uşurat prin utilizarea intuitiei pe care o facilita
manualul. In al doilea rând remarcăm întrebările şi probemele finale. Se observă
preocuparea autorului de a face apel la gândirea elevilor prin formularea de
probleme sau solicitarea unor experiente. Notăm câteva dintre ele: ,,Examinează
care sol se încălzeşte mai curând: cel uscat sau cel umed, cel de culoare închisă
sau deschisă?", ,,Pune într-un vas apă tulbure de râu, lasă să se aşeze părţile
pământoase şi după aceea măsoară părtile constitutive ale solului spălat de
apă!", ,,Cum se poate transforma lucrul mecanic, căldura, sunetul şi magnetismul
în energie electrică?", ,,Pentru ce se bucură agricultor!:11 dacă semănăturile lui
se acopăr de timpuriu cu nea şi aceea ţine primăvara?". Intrebările recapitulative
conferă manualului o calitate pedagogică modernă privind rolul său în
dezvoltarea gândirii elevilor. Funcţia formativă a manualului este pusă în
evidentă de apelul la gândirea elevilor. S. Nestor a introdus în continutul
manualului informatii mai ample de fizică, depăşind pe cele din original, din
cauză că în gimnaziile româneşti din Transilvania studiul organizat şi independent al fizicii se făcea în clasa a VII-a, dar nu era urmată decât de o parte a
elevilor gimnaziului mic (clasele I-IV). Pentru a da absolventilor acestor clase
să aibă cunoştinte mai bogate de fizică, profesorul blăjean a îmbogătit această
parte a Tl)anualului.
7. In cunoscuta editură H. Zeidner din Braşov a apărut în 1886 Geogrnfiil
pentru şcolile medii, prelucrată pe baza planului de învătământ elaborat de minister după manualul de geografie al profesorului Daniel Laky. Prelucrarea volumului
I, intitulat Ungaria şi Jările dlinprejurul M;1,ii Mediterane, a fost făcută de Dionisie
Făgărăşanu şi Silvestru Moldovanu. Volumul II, Europu 111 a/âră de regiuneil Miirii
Mediterane, a fost prelucrată după acelaşi autor de către D. Făgărăşanu şi a apărut
în 1888 tot în editura lui H. Zeidner. Volumul III cuprinde celelalte continente Asia, Africa, Australia şi America- şi a fost tipărit tot de H. Zeidner în 1890.
Autorii celui de-al treilea volum sunt D. Făgărăşanu şi A. Bârseanu.
Prefata primului volum aduce câteva precizări ale autorilor, care constată
că şcolile româneşti nu dispun de un manual care să corespundă planului mai nou
elaborat de minister. Din acea-;tă cauză ei s-au văzut nevoiti să ia ca bază manualul
de geografie al lui D. Laky, apreciat elogios de critica pedagogică. Autorii au
urmat structura manualului luat ca model, dar, subliniază ei, ,,a trebuit să facem şi
schimbări însemnate, dictate de principiile pedagogice şi de însuşi cerintele
planului ministerial". Respectând principiul pedagogic de a porni în predare de
la apropiat la îndepărtat, ei au acordat mai multă importantă studiului tinutului
transilvănean în care se aflau şcolile noastre medii.
Pe baza acestui principiu metodic, autorii au introdus în partea întâi a
manualului prezentarea geografică a Transilvaniei. Depăşind, aşa după cum au
precizat în prefată, originalul, manualul la care ne referim nu e tradus, ci prelucrat.
Autorii au introdus elemente noi care să facă manualul adecvat scopurilor şcolii
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romfmeşti. Astfel, au introdus impresionanta descriere a Ardealului făcută de
N. Bălcescu: ,.Pe culmea cea mai înaltă a muntilor Carpati se întinde o tară
mândră şi binecuvântată între toate tările semnate de Domnul pe pământ".
Este prezentată în întregime descrierea Ardealului făcută de marele revolutionar

de la 1848 şi după aceea autorii descriu relieful Transilvaniei. Este utilizată
terminologia românească şi numai în unele cazuri se dă şi traducerea în limba
maghiară.

Autorii respectă ordinea um1ătoare în descrierea geografică a Transilvaniei:
asezare, munti, climă, plante, animale, locuitori, oraşe şi sate. Referindu-se la
locuitori, autorii accentuează că „românii îşi trag originea lor de la coloniile
romane aduse de împăratul Tranian în tările acestea. Ei se află prin toate regiunile
acestui tinut". Se face o descriere psihologică a românilor ca popor, arătându
se că românii „sînt oameni blînzi, cumpătati şi primitori de oaspeti; tin mult la
credintele, <latinele şi portul lor strămoşesc, sunt răbdurii şi le place lucrul.
Femeia română e harnică şi îndemânatică; afară de lucrul casei ea mai ia parte
şi la lucrul câmpului, în arşita soarelui, în brazdă alăturea de bărbat.
Românul are simt de dreptate, este recunocător, dar putin şi răzbunător;
binele ce ii face cineva nu-l uită niciodată, dar tine minte şi răul; el nu este cutezător,
dar după ce vine în foc este îndrăznet şi viteaz. Românul e vioi, deştept şi dotat de
la natură cu talent poetic; aceasta se v,ţde din frumoasa şi bogata lui poezie populară
şi din portul său pitoresc"(p.57). ln prezentarea satelor şi oraşelor se găsesc
elemente de etnografie, istorie şi cultură. Autorii prezintă institutiile culturale
româneşti care se găsesc la Blaj, Braşov, Sibiu şi în alte centre transilvănene. Ei
nu restrâng descrierea geografică numai la prezentarea factorilor economici, ci
subliniază rolul istoric şi cultural al localitătilor prezentate, mărind a-.tfel resursele
educative ale manualului. Referindu-se la maghiari, autorii arată că ei au venit
acum o mie de ani în şesul mare al Ungariei dintre Tisa şi Dunăre.
Urmând aceeaşi structură în prezentarea geografică a fiecărei tări, după
Ungaria, autorii prezintă Dalmatia, Bosnia, Muntenegru, Serbia, România, Bl!.1garia, Tracia, Macedonia, Albania, Rumelia sau Livadia şi Peloponesul. ln
descrierea geografică a României, autorii recurg la elemente literare: ,.România,
privită din aer, are forma unui amfiteatru, a cărui vatră este şesul Dunării şi şesurile
Prutului şi Siretului şi ale cărui trepte sunt dealurile şi şirurile de munti până la
Creştetul Carpatilor". Românii sunt urmaşii romanilor şi sunt răspânditi în diferite
\ări. Autorii precizează însă un element esenţial sub raport naţional: ,.Românii
formează toti o natiune şi vorbesc una şi aceeasi limbă". (p. 158). Enumerarea
oraşelor României este făcută cu căldura românului de peste Carpati care vedea în
~omânia liberă principalul factor de realizare a aspiraţiilor de unitate naţională.
ln alte capitole sunt prezentate tările din jurul Mării Me<;!iterane.
Câteva caracteristici sunt specifice primului volum. ln primul rand se observă
centrarea întregului material al manualului pe Marea Mediterană, în jurul căreia
au fost~făurite primele elemente ale civilizaţiei europene.
ln al doilea rând, sub raport metodic manualul are un caracter descriptiv
pronuntat. Explicarea unor fenomene geografice este sim\itor redusă. Deşi este
predominantă, dscrierea nu are caracter geografic pur, ci se îmbină cu elemente
etnografice şi cu referiri istorice. Acestea sunt mult mai numeroase când e vorba
de poporul român.
Volumul al Ii-lea al manualului este destinat studiului Europei „afară de
regiunea Mării Mediterane". Primul capitol este destinat dscrierii Imperiului
austriac, urmându-se în prezentarea informaţiilor ştiintifice aceeaşi structură logică
din primul volum. Când se analizează structura demografică a Imperiului, este
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remarcat caracterul său multinational. Românii constituie una dintre naţionalităţile
existente în acest conglomerat. Intrucât Bucovina făcea parte din structura politică
a imperiului, autorii arată că la Putna este mom1ântul lui Ştefan cel Mare, iar
celelalte oraşe: Suceava, Rădăuţi, Cîmpulung, au rezonantă istorică în conştiinţa
poporului român. Din conţinutul celui de-al doilea volum face parte studiul
geografiei Elveţiei, Franţei, Belgiei, Olandei, Imperiului german, Danemarcei,
Marii Britanii şi Irlandei, Suediei şi Norvegiei. Când se v0rbeşte de Imperiul
rusesc, se subliniază că în structura sa demografică există mai multe naţionalităţi,
printre ele aflându-se şi români, care „locuiesc în număr mare în Basarabia,
care a fost deslipită de Principatul Moldovei" (p.90).
Volumul al Iii-lea este destinat studiului geografic al celorlalte patru
continente: Asia, Africa, Australia şi America. Sistematizarea materialului se
bazează pe criterii de organizare politică a epocii. Bogăţia de informaţii pe care
manualul le cuprindea despre cele patru continente făcea din el un mijloc de formare
culturală a tinerilor elevi. Orizontul cultural în care este scrisă cartea este amplu şi
ea devenea pentru adolescenţii cărora le era adresată un imbold de căutare a lumii
moderne, de studiere şi înţelegere a ei. Descrierile diferitelor tipuri umane de pe
cele patru continente ne dau o imagine a diversităţii oamenilor pe suprafaţa globului,
care se apropie unii de alţii prin muncă şi prin creaţiile lor culturale. Prezentarea
comerţului este redusă şi săracă sub raport informaţional. Descrierea geografică
este însă cursivă şi accesiblă. Un capitol final destinat istoriei descoperirilor
geografice evocă marile eforturi făcute de oameni celebri în „munca cea grea a
cercetării şi cunoaşterii Pământului". Prin acest manual, adaptat în mod raţional
pentru a reflecta mai sugestiv situaţia românilor, studiul geografiei în gimnazii a
făcut progrese pe calea modernizării predării acestei discipline.
8. Io ultimele două decenii ale scol ului al XIX-iea asistăm la diversificarea
studiului geografiei în liceele româneşti din Transilvania. Din 1883 a fost introdus
în clasa a VII-a studiul geografiei politice în locul istoriei moderne. Modificarea
făcută în planul de învăţământ se baza pe teza că geografia politică prezintă
resurse educative ample pentru formarea viitorului cetăţean. Materia de
învăţământ prevăzută pentru a fi studiată în orele de geografie politică era
organizată dintr-o dublă perspectivă: istorică şi geografică. După evocarea
evenimentelor istorice mai însemnate din viaţa fiecărui stat în evoluţia sa, se
prezenta elevilor „o icoană fidelă despre topografia, etnografia, constituţia,
etc." ţării respective. Pe o asemenea premisă metodologică şi-a bazat Aron
Deac, profesor al Gimnaziului din Blaj, activitatea sa de elaborare a manualului
Geografia politică pentru a 7-a clase gimansiale şi privaJi, Blaj, tipografia
Semin~rului gr. cat. din Blaj, 1891.
Io cuvântul adresat cititorilor, autorul semnalează condiţiile grele ale predării
geografiei politice: nu exista un manual şi elevii erau nevoiţi să ia notiţe după
explicaţiile date. Ei făceau un efort sporit pentru asimilarea cunoştinţelor. A.
Deac notează că el a dorit să înlăture dificultăţile întâmpinate de elevi în studiul şi
şă faciliteze asimilarea cunoştinţelor de geografie politică elaborând un manual.
Io titlu autorul denumeşte lucrarea sa „manual prelucrat", iar în cuvântul adresat
cititorilor arată că sursele sale informative au fost două manuale de geografie
tipărite în limba maghiară: Varga, Otto, Politikai foldrajz, 1883, şi Scholtz, Albert,
Politikai foldrajz, 1885.
Prima ţară a cărei geografie e studiată în manuale Marea Britanie şi Irlanda.
Informaţiile sunt expuse în ordinea următoare: situaţia geografică, confiniile şi
extensiunea, conspect istoric, topografia, agricultura, industria, etnografia, religia,
jurisdicţia, staturile sociale, cultura, constituţia, administraţia, centrele urbane şi
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armata. În linii mari, această structură a materialului informativ este păstrată în
continuare şi la prezentarea celorlalte tări europene. Conspectul istoric era menit
să formeze la elevi o reprezentare globală a dezvoltării istorice a poporului.
lnformatiile de natură topografică -aşezare, relief, ape - sunt sumare. De asemenea,
datele despre viata economică -agricultură şi industrie - sunt mai reduse în
comparatie cu cele despre viata socială şi politică. Referindu-se la locuitorii
Britaniei, autorul remarcă stratificarea lor socială. Cele trei clase pe care le
distinge erau: marea nobilime, nobilimea inferioară şi poporul. Când prezintă
dezvoltarea culturală a poporului englez, autorul face observatii critice asupra
contradictiei existente dintre înflorirea economică din~ doua jumătate a secolului
al XIX-iea şi slaba dezvoltare a învătământului. 1n 1859 numai 20% din
populatie ştia să scrie şi să citească (p.6). Cu toate progresele făcute, spre
sfârşitul secolului 1/3 din populatie era încă alcătuită din analfabeti. lnfom1atiile
despre constituţia engleză, guvern şi administraţia statului contribuiau la
formarea unei imagini clare despre modul de conducere a statului. La sfârşitul
lecţiei se desprinde o imagine complectă despre situaţia politică şi socială a
Angliei la sfârşitul secolului al XIX-iea.
Autorul respectă împărţirea geografică încetăţenită în geografia epocii şi
prezintă statele europene raportându-le la spatiile geografice în care sunt situate.
Astfel, Suedia şi Norvegia sunt ţări scandinave şi autorul reţine ca pe un clemef1t
specific al situaţiei lor în lumea europeană impresionanta dezvoltare culturală. In
Suedia nu există bărbaţi care nu ştiu citi (p.15). De asemenea, Norvegia a făcut
mari eforturi pentru dezvoltarea culturală a poporului şi ca rezultat al acţiunii
viguroase de dezvoltare a învăţământului sunt puţini bărbaţi care nu ştiu să citească.
Sub raportul formei de guvernământ, ambele state sunt regate constituţionale cu
un domnitor comun. Dezvoltarea culturală e remarcată şi în analiza socială a
Danemarciei, ţară care dispunea în epocă şi de o agricultură înaintată. La
prosperitatea ţării contribuiau şi şcolile speciale de agricultură, industrie şi comerţ.
In lecţiile despre celelalte state europene este respectată ordinea capitolelor
despre Marea Britanie. Ordinea de studiere a ţărilor europene era următoarea:
Olanda, Luxemburg, Belgia şi Franţa, Spania Portugalia, Italia Elveţia, Imperiul
german, Austro-Ungaria, Grecia, Imperiul otoman şi posesiunile sale - Creta,
Rumelia, Bulgaria, şi Muntenegru-, Sţrbia, România, Finlanda şi Rusia. După
studierea tării or europene, în lecţiile separate sunt prezentate date despre coloniiJe
Angliei, Olandei, Rusiei, Spaniei, Franţei, Portugaliei, Danemarcei şi Turciei. 1n
ultimele pagini din manual se pezintă date despre ţările libere ale Americii: Statele
Unite, Mexic, Republicile Americii Centrale, Peru, Chile, Bolivia, Argentina,
Uruguai, Paraguai şi Brasilia. Geografia politică a Asiei e redată mai sumar prin
informaţii despre Japonia, China, Siam, Anam, Afganistan, Persia şi Arabia.
Statele a căror geografie politică e prezentată cu extensiune vizibilă în raport
cu celelalte sunt Imperiul german şi Austro-Ungaria. Observaţiile etnografice făcute
asupra germanilor trădează simpatia autorilor consultanţi faţă de poporul german,
care e caracterizat ca o comunitate perseverentă, diligentă, ce dispune de n~meroase
instituţii culturale şi reuniuni de învăţaţi artişti. Când analizează structura naţională
a populaţiei Ungariei, autorul arată că printre cele 15 milioane de locuitori ai ei se
află aproximativ trei milioane de români, dar nu face nici o referire la cultura şi
civilizaţia lor. Şi reprezentarea geografică a României este sumară şi viciată.
Conspectul istoric porneşte din secolul al XIII-iea, când s-au închegat voievodatele
româneşti. S-a renunţat la prezentarea din istoria noastră naţională a unor momente
de importanţă decisivă în dezbaterea de idei a epocii: formarea poporului român
şi continuitatea sa la Nordul Dunării. Din istoria naţională a poporului român
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sunt redate numai câteva momente: unirea celor două principate şi dobândirea
independentei de stat. Este evident că printr-un manual de geografie u1iliza1 în
şcolile româneşli din Transilvania istoria naţională a românilor este prezentată
ciuntit şi cu multe interpretări eronate datorită politicii de asuprire naţională pe
care o promovau cercurile guvernante. Chiar şi perceptia despre dezvoltarea
economică a României era palidă. Se vorbea despre exportul României. fără a se
complecta tabloul despre civilizaţia românească a epocii cu <late despre mijloacele
de transport, porturile tării etc.
Consideraţiile etnografice asupra românilor se referă la psihologia lor
colectivă: bunătatea inimii, vioiciunea, dragostea de cântec şi de joc. Se subliniază
că România manifestă preocupare statornică pentru dezvoltarea învătământului şi
înflorirea culturii.
Manualul lui A. Deac oglindeşte accentuarea procesului de divesificarc a
studiului geografiei în liceu, proces vizibil la stărşitul secolului al XIX-iea. Valoare
lui pedagogică rezidă în fonnarea la elevi a unei imagini mai ample a vietii politice
contemporane, în special a Europei. Prin analizele făcute asupra topografiei,
industriei, comerţului, etnografiei şi a vieţii administrative a statelor prezentate în
manual se forma la elevi o imagine a profilului vic\ii de stat, nu numai a înfătişării
fizice a ţării. Obiectivul instructiv urmărit c chiar cunoaşterea mai temeinică a
statului, a vieţii politice şi a structurii administrative existente în stat. lnfrnma\iile
despre statele europene erau mai bogate şi prin uncie considcratii se forma o
imagine a politicii de dominare şi expansiune economică promovată de pulerile
coloniale. ln prezentarea coloniilor engleze se observă preocuparea autorului de a
remarca stăpânirea de către Anglia a unor puncte strategice menite să asigure
securitatea liniilor ci comerciale. Astfel de puncte erau coloniile engleze din Aden,
insula Cipru în Mediterana, Ţara Capului în Africa şi altele. Prin lectura cărlii se
forma la elevi o imagine a lumii de la sfârşitul secolului al XIX-iea, când marile
imperii coloniale urmăreau să-şi asigure liniile de comunicatie cu bogatele teritorii
pe care le stăpâneau în alte continente. Geografia polill,:ii reprezintă un manual
tributar modelelor străine utilizate de autor. Informatiile despre „statele libere ale
Americii" aducea în câmpul activităţii pedagogice noi resurse educative prin
referirea la lupta popoarelor pentru libertate.
9. Patriciu Dragalina, profesor la Institutul pedagogic <lin Caransebeş, este
autorul a două lucrări distincte în domeniul care ne preocupă: un manual de
geografie şi o metodică a predării acestui obiect în şcoala populară. Ambele sunt
adaptări după literatura de specialitate germană. Manualul este intitulat Geogrnfiil
pentru institutele pedagogice şi şcoalele secundare dupii H Guthe- J½1g11er de
Patriciu Dragalina. Tomul l Geografia fizică şi descrierea contli1e11telor Australia, America, Africa şi Asi,1. Caransebeş, editura autorului, 1892. Cartea a fost
tipărit~ de tipografia diecezană din Caransebeş.
In prefaţă, autorul fixează în linii mari obiectivele urmărite prin studiul
geografiei în şcoala medie: .,sistematizarea, întărirea, înmulţirea şi lăţirea cercului
de cunoştinţe" al fiecărui elev referitoare la formele plastice ale uscatului şi la
raportul ce există între om şi natură. Pentru a cunoaşte legile naturii, e necesară
observarea cu atenţie a fenomenelor care se petrec în cadrul ei. Fenomenele naturii
sunt, în concepţia autorului, forţele majore care determină stările economice şi
politice ale societăţii omeneşti. De aceea studiul geografiei prezintă o importantă
educativă deosebită, iar dintre obiectele reale din planul de învăţământ al şcolii
este „cel mai potrivit pentru concentrarea cunoştintelor câştigate din istoria
universală şi naturală". Autorul arată că în expunerea cunoştintelor a respectat
principiul unei organizări raţionale şi genetice în sensul că a relevat condiţionările
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geografice: fom1ele orizontale şi plastice conditionează clima, care, la rândul
ei, influentează flora şi fauna. Dar P.Dragalina duce concluziile sale mai departe,
mergând pe linia unui detem1inism geografic al vieţii sociale, atunci cfmd afirmă
că acestea; relieful, clima, flora şi fauna, sunt factori hotărâtori „pentru lX:Upatiunea
şi caracterul unui popor, constitutia şi forma sa de guvernare". Pentru a se contura
o imagine adecvată despre mărimea unei ţări, populatia şi cultura ei, starea sa
economică şi politică, se recurge la statistică. Tabloul pe care-l conturează datele
statistice nu este întotdeauna fidel realitătii din cauza nesiguran\ei lor.
Cititorul este informat că manualul este o prelucrare după geografia lui
H. Guthe,. adaptată noilor inform ţii ştiinţifice din acest domeniu de către H.
Wagner\ In organizarea materialului s-a abătut de la forma originalului, plasfmd
studiul geografiei matematice în ultimul an de învăţământ al liceelor pedagogice,
când cunoştintelc de matematică vor uşura asimilarea datelor predate .
.Scopul studierii geografiei este de a ne face cunoscut Pământul „ca locuinţa
comună a neamului omenesc". Cele trei părti componente ale obiectului sunt:
geografia fizică, politică sau istorică şi matematică. Autorul face un scurt istoric al
dezvoltării geografici ca ştiinţă, arătând că în evul mediu cunoştiintele geografice
s-au înmulţit considerabil, deşi cosmografiile epocii „conţin picanterii şi
monstruozită\i despre popoarele, ţările şi oraşele descoperite". Autorul
stabileşte corela\ii între georgrafie şi geologie, ştiinţă care explică schimbările
pe care le-a suferit Pământul. P. Dragalina aderă la concepţiile geologilor
plutonişti E. de Beaumont, L. de Buch şi A. Humboldt, care explică formarea
Pămân_tului şi dinamica scoartei „prin puterea focului din interior".
Intâlnim în manual preocupări de explicare a fenomenelor şi formelor
geografice. E un progres metodologic evident, chiar dacă unele explica\ii nu mai
rezistă timpului. Astfel, studiindu-se raportul între uscat şi apă se consideră că
forma rotundă a a unor continente, fără golfuri şi peninsule, aşa cum au Africa
şi America de Sud, au împiedicat dezvoltarea civilizaţiei locuitorilor din cauza
„că ţărmurile acestor continente n-au porturi prin care locuitorii s-ar putea pune
în contact cu alte popoare civilizatoare". Forma „membrată" a continentelor a
contribuit la dezvoltarea civilizaţiei prin imboldurile date navigaţiei. E aceeaşi
perspectivă, prezentă în manual, a determinismului geografic în explicarea
civilizaţiei locuitorilor din anumite regiuni ale Pământului.
Studiul uscatului este urmat de cel asupra mării. După o scurtă descriere a
marilor oceane ale lumii, autorul descrie însuşirile apei de mare, mişcările apelor
mărilor, ţărmurile continentelor şi insulele din largul mărilor. Studiul apelor
continentelor îi oferă prilejul de definire a unor noţiuni: izvor, pârâu, râu, bazin.
estuar etc. Capitolele următoare „Atmosfera", ,,Plantele Pămfmtului", .,Despre
animale", ,,Despre om" se disting prin aceleaşi calităti de claritate şi judicioasă
organizare a materialului, prin problematică. Cel mai interesant este capitolul
„Despre om", în care este subliniată unitatea genului omenesc oglindită în ra\iunea
omului, capacitatea de a comunica cu semenii săi şi inclinaţie religioasă. Autorul
nu împărtăşeşte punctul de vedere darwinist asupra evoluţiei omului şi adoptă
teza creaţionistă. Un aspect pozitiv al capiLOlului constă în recunoaşterea unitătii
materiale a oamenilor, a habitatului lor ca rezultat al climei, modului de viaţă şi al
civilizaţiei. Explicaţiile rămân însă tributare fenologilor, care considerau că există
un raport direct întrţ; dezvoltarea craniană la unele popoare şi progresul lor în
civilizaţie şi cultură. ln manual sunt enumerate cele cinci tipuri rasiale stabilite de
Blumepbach, unul dintre fondatorii frenologiei şi ai antropologiei.
ln partea a II-a a manualului întitulată „Despre geografia istorică în general" sunt expuse informatii despre modul de via\ă al popoarelor, forma statelor
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şi noţiuni de statistică. Interesante prin perspectiva antropologică şi etnografică
sunt consideraţiile referitoare la cele trei stadii de dezvoltare culturală a
popoarelor. primul stadiu e cel barbar, în care se află popoarele a căror viată
depinde de natură. Pe treapta a doua - popoare culturale - se află comunităţile
care se îngrijesc de unitatea lor natională şi care cultivă în rândul membrilor lor
iubirea de natiunea proprie. Popoarele umane manifestă tendinţa de a face
părtaşe la bunurile naturii şi celelalte popoare. Elţ stăruie cu vointă
neînduplecată pentru realizarea progresului general. 1n manual mai sunt
prezentate şi alte diviziuni: popoare culegătoare, pescuitoare, vânătoare,
nomade, stabile. Culegătorii şi vânătorii au fost oameni liberi, care au căzut în
curând în sclavie. ,,Soarta sclavilor a fost în adevăr înfricoşată" şi de aceea ei sau luptat pentru a rupe cu sistemul feudal şi cu iobăgia sa. Lanturile robiei
ţăranilor au fost rupte de revolutia franceză.
Părţile III-IV au o structură formală identică. In prezentarea fiecărui continent - Australia, America, Africa şi Asia - se prezintă date privind istoricul
descoperirii continentului, forma şi configuratia sa orizontală, ape, climă, floră,
faună, populaţie şi colonii. Prin forma orizontată se întelegea forma continentului
şi natura ţărmurilor sale, iar prin cea plastică formele de relief. Valorificând
cuceririle antropologiei şi etnografiei secolului al XIX-iea, autorul descrie
particularităţile psihice ale popoarelor, dezvoltarea lor culturală şi modul de viată.
Manualul oglindeşte progresele realizate în studiul geografiei în şcoala medie
românească din Transilvania. Descriptivismul geografic a făcut cu încetul loc
explicaţiei cauzale a fenomenelor generale. Datele fumizate de alte discipline etnografie, antropologie şj statistică - sunt utilizate pentru a uşura explicarea
fenomenelor georgrafice. In manual se resimte influenta gândirii lui Humboldt,
care a explicat într-un mod original în ce măsură solul, climatul, vegetaţia
condiţionează viaţa omului.
10. Pompei Grigoriţă, profesor de geografie la Gimnaziul din Năsăud, a
fost confruntat în activitatea sa didactică cu probelemele metodice determinate de
schimbarea planului de învăţământ. Ca rezultat al preocupărilor sale de
îmbunătăţire a studiului geografiei a fost manualul de geografie pentru clasa I-a
şcolilor medii. Titlul manualului este următorul: Geografia pentru c/,1sa I
gimnazială, reală şi pentru preparandii, Bistriţa, Editura şi tiparul tipografiei C.
Csallner, 1898.
În prefaţă, autorul arată varietatea surselor sale documentare: manualul
recunoscut al lui A. Balbi, manualele elaborate de D. Făgărăşanu, A. Bârseanu, S.
Moldovan şi diferiti autori germani şi maghiari. Manualul este structurat în trei
părţi: partea I cuprinde explicarea unor noţiuni fundamentale de geografie, partea
a II-a e deştinată studiului geografiei Ungariei, iar ultima parte cuprinde geografia
Europei. In manual se păstrează studiul raselor după diviziunea încetăţenită a lui
Blumenbach (albă, mongolică, neagră, americană şi malaică). Ca şi în alte manuale
ale epocii - P. Dragalina - popoarele sunt împărţite şi după modul de viată în
popoare de vânători şi pescari, nomade sau de păstori şi stabile sau civilizate, care
se ocupă cu agricultura, industria şi comerţul.
In studiul Ungariei se procedează analitic, împărţindu-se suprafaţa în 7
ţinuturi sau regiuni geografice. Informaţii ample se găsesc despre Transilvania.
Referitor la locuitori, autorul subliniază că românii constituie populatia cea mai
numeroasă a Transilvaniei. Ca şi în alte manuale de geografie ale epocii se face o
descriere a psihologiei poporului şi a ocupantiilor lui. Românii sunt oameni
bine făcuţi şi au un caracter frumos, reflectat în dragostea lor de pace, blândeţea
şi cumpătarea ce-i caracterizează. Autorul sublinează un fapt cu rezonante
A
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politice şi istorice: ,,românii se află răspândiţi prin toate regiunile acestui
ţinut"(p.39). Respectând un adevăr geografic, P. Grigoriţă arată că maghiarii
se află în Câmpia Ungariei, unde au venit cu o mie de ani în urmă. Se aminteşte
că în câmpie locuiesc şi romfmi. Când vorbeşte de oraşele Arad, Timişoara şi
Oradea nu se vorbeşte despre puternicele lor instituţii culturale. Se arată însă
că numărul românilor din Ungaria trece de 2 milioane şi jumătate de locuitori
şi constituie cea mai numeroasă şi mai puternică naţionalitate din Ungaria.
Partea a III-a cuprinde studiul geografic al ţărilor europene aşa cum se
prezentau ele în ultimul deceniu al secolului XIX-iea. Metodologic, în această
parte se porneşte de la general - denumirea generală a Europei - spre particular
- studiul fiecărei ţări europene în parte. Prima parte are un caracter sintetic.
Unele pragrafe cuprind o enumerare de date geografice, aşa cum sunt cele
referitoare la munţii şi apele Europei. Structura metodologică a capitolului e
aceeaşi ca şi la capitolul al II-iea. Ţările europene consemnate în manual sunt
următoarele: Imperiul austriac, Elveţia, Imperiul german, Olanda, Belgia,
Franta, Britania Mare şi Islanda, Danemarca şi Rusia. Peninsula balcanică,
Peninsula apeninică, pirineică şi scandinavică sunt studiate ca entităţi geografice.
De exemplu, Peninsula balcanică are în structura sa statele: Bosnia şi
Herţegovina, Muntenegru!, Serbia, România, Bulgaria, Rumelia estică, Turcia
europeană şi Grecia. Informaţiile despre România sunt sumare şi au un caracter
general. Despre Iaşi se afirmă că „este, după Bucureşti, al doilea oraş al ţării şi
are universitate, muzeu, teatru, biblioteci, industrie şi comerţ însemnat" (p.139).
Autorul consemnează prezenta românilor şi în componenţa altor state europene.
Astfel, când prezintă Bucovina ca provincie _? Imperiului austriac, arată că o
parte din populaţia ei e alcătuită din români. Intr-o propoziţie se afirmă că „la
Putna este îngropat Ştefan cel Mare, principele Moldovei" (p.113). De asemenea,
analizând structura demografică a Rusiei, el subliniază prezenţa românilor,
fără a indica însă provincia în care trăiau.
P. Grigoriţă face referiri la situaţia politică a statelor studiate şi la forma de
guvernământ. Astfel, Rusia „este un stat absolutistic, al cărui cap este împăratul
sau altcum numit ţarul Rusiei, care domneşte peste ruşi cu putere neţărmurită"
(p. 171 ). Şi despre celelalte state se fac precizări privind forma de guvernământ.
Danemarca este un stat constituţional, Grecia e un regat constituţional cu o singură
cameră, Franţa, o republică în fruntea căreia e un preşedinte ales pe timp de şapte
ani. Bogat în informaţii şi cu date grupate ordonat, redactat cu claritate, manualul
de geografie al lui Pompei Grigoriţă are un caracter descriptiv - pozitivist, fără
multe explicaţii. Autorul a conturat în manual o imagine clară a Europei de la
sfârşitul veacului trecut, a fotografiat şi prezentat, fără a comenta. Se menţine în
manual, descrierea spre antropologie şi etnografie, ca şi interesul pentru forma de
organizare politică a statelor europene. Manualul era pentru elevii de gimnaziu un
izvor de informaţii bogate despre Imperiul austro-ungar, aşa cum îl fixa programa
şcolară. Informaţiile despre români, chiar sumare, deveneau în lecţii un admirabil
mijloc de comentare şi de formare a conştiinţei naţionale a elevilor.
11. Dintre prestigioşii dascăli ai Blajului care au contribuit la progresul
metodicii disciplinelor reale se distinge figura lui Ambrozie Cheţeanu, autor al
manualelor de geografie pentru primele trei clase ale gimnaziului. Aceste manuale
aşa după cum arată autorul în prefaţa lor au fost elaborate valorificându-se
experienţa didactică dobândită în predarea geografiei în gimnaziul blăjean.
Concluziile didactice desprinse din experienţa sa pedagogică au îndeplinit o funcţie
orientativă pentru autor în stabilirea volumului de informaţii comunicate, a
extensiunii materialului şi a stilului cărţii. ,,Din praxă, afirmă A. Cheţeanu în prefaţa
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manualului pentru clasa I, cunosc pregătirea elevilor care în I clasă, ştiu că ce şi
cât pot ei învăta, de acest ceşi c,'Îtm-am tinut strict şi cred că n-am trecut marginile".
Meditând asupra acestor întrebări şi căutând să le dea răspunsul adecvat, A.
Cheteanu a dat manualului său o notă vizibilă de originalitate pedagogică ce
atestă totodată progresele realizate în procesul complex de elaborare a manualului.
Primul din cele trei manuale pentru gimnaziu este Geografia pentru clasa I
gimnazială şi realii, l1 Ungaria, Balaszfalva (Blaş), tiparul tipografiei Seminarului
arhidiecezan, 1902. In cele 42 de pagini ale manualului sunt explicate notiu11ile
fundamentale de geografie fizică şi e redată geografia Ungariei. Explicarea
notiunilor de geografie fizică se distinge prin claritatea şi precizia stilului. Autorul
e preocupat de explicarea fenomenelor şi formelor geografice. Ne aflăm, ca şi
în situatia altor manuale ale epocii în procesul de tranziţie de la geografia
descriptivă cu bogătia informatiilor ei, spre manuale cu un caracter explicativ,
în care autorii şi-au propus să explice în mod accesibil şcolarilor cărora le era
adresat manualul diferite fenomene şi forme geografice. Notiunile explicate în
prima parte sunt orizontul, forma şi mişcările pământului, .,cercurile de pre
Pământ", zonele climaterice, forme de relief, ape, climă etc. Un aspect care
conferă manualului valoarea educativă, în special în partea II-a destinată
prezentării Ungariei constă în scrierea cu ortografie românească a denumirilor
geografice: Giurgeu, Harghita, Făgăraş, Hunedoara, Ţibleş, Timiş etc. Când
enumeră râurile din Transilvania, face precizări pentru cele care străbat CarpatiiOltul-Jiul că prin pasurile pe care le taie se poate trece în România. Geografia
Transilvaniei e văzută prin unitatea ~i organică de relief, ape, locuitori etc, în
unitatea ei firească cu a României. 1n Transilvania, majoritatea locuitorilor e
alcătuită din români descrişi ca oameni veseli, ascultători şi harnici la lucru.
Denumirile oraşelor sunt redate cu ortografie maghiară, spre deosebire Jc a
muntilor şi râurilor, vechi de la naşterea poporului român, care sunt redate cu
ortografie românească.
Cel de-al doilea manual elaborat de A. Chetianu este Geografie pentru clasa
li gimnazială şi reală, Il Europa, Asia şi Africa, Balazsfalva (Blaj), 1902. Şi acest
manual are un volum mic: 68 d~ pagini, fapt care arată preocuparea autorului de a
asigura accesibilitatea cărtii. 1n prefaţă, autorul schiţează sumar şi o regulă
metodologică de care a fost condus .în procesul de elaborare a manualului. În
explicatiile date, el a avut în vedere cauza şi a urmărit să arate „relaţiunea ce este
între pământ şi poporul care-l locuieşte, precum şi influenţa pământului asupra
dezvoltării culturale". Aşadar explicaţia cauzală apare c~ un principiu metodologic
care ghidează pe autor în actul elaborării manualului. In structura cărtii sunt trei
părti diş_tincte, fiecare fiind destinată prezentării unui continent: Europa, Asia şi
Africa. In studiul Europei se porneşte de la prezentarea geografică a fiecărei tări şi
numai la sfârşit, într-un capitol separat se schitează imaginea generp.lă asupra
Europei. Ţările studiate sunt: Austria, România, Serbia, Bulgaria, Turcia,
Muntenegru, Grecia, Italia, Spania, Portugalia, Franta, Spania, Elvetia, Germania,
Belgia, Olanda, Danemarca, Suedia, Norvegia, Rusia şi Britania Mare. Spatiul
acordat fiecărei ţări e diferenţiat. România e prezentată într-un spaţiu redus la 18
rândurj, care nu permitea decât comunicarea unui mic volum de informatii.
In studiul geografic al Asiei se menţine vechea asertiune a geografilor
germani că Asia e leagănul neamului omenesc şi de aceea prezentarea ei are
prioritate după Europa. Spaţiiile geografice studiate sunt Asia vestică - Persia,
Afganistanul, Belucistanul, Omanul, Imperiul turcesc - , Asia sudică - Siam,
Birmania, Anam, Cochinchina, India - Asia centrală - Mongolia, Turchestanul şi
Tibetul - Asia estică - China şi Japonia - Asia nordică sau Asia rusească. Acelaşi
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criteriu al aşezării ţărilor în spaţii geografice mai mari e păstrat şi în studiul
geografic al Africii, împărţită în Africa nordică, centrală şi sudică. Prezentarea
separată a fiecărei ţări din Asia şi Africa este precedată de o privire de ansamblu
asupra fiecărui continent. Starea de înapoiere a Africii este explicată prin factori
geografici: civilizaţiile formate în Nord n-au putut pătrunde spre Sud şi Est din
cauza Saharei şi a pustiurilor. Călătorii care au pătruns în interiorul ei şi în
timpul din urmă aruncă lumini noi asupra Africii.
In 1903, A. Cheţianu a completat ciclul său de manuale tipărind Geografia
pentru clasa III gimnazială şi reală, III, America şi Austrşlia, geografia fizică şi
matematică, tipărită tot în tipografia Seminarului din Blaj. In prefaţă, autorul arată
că a respectat şi In eleborarea acestuia principiile care l-au călăuzit în redactarea
primelor două. 1n cele trei manuale a prezentat întreaga milterie prevăzută în
plan pentru gimnazii. Manualul este împărţit în patru părţi. In prima parte este
prezentată America, obiectul celei de-a doua părţi este constituit de Australia,
partea a III-a cuprinde noţiunile de geografie fizică, iar partea a IV-a pe cele de
geogr~_fie matematică.
In studiul Americii şi Australiei se procedează deductiv: de la conturarea
unei imagini generale a continentului spre descrierea fiecărei ţări în parte. Vorbind
despre America, A. Cheţianu aminteşte de călătoriile pe care le-a făcut Cristofor
Columb, care în 1492 a descoperit America, dar a avut convingerea că a descoperit
calea vestică spre India. Şi în studiul Americii autorul respectă principiul pezentării
a mari spaţii geografice. Astfel, în partea destinată Americii el stabileşte
următoarele regiuni: America Nordică, America de Sus, centrală şi India Vestică,
înţelegând prin ea grupurile de insule Antile şi Bahama. Nici Australia nu e
prezentată ca o entitate geografică. Aici criteriul de stabilire a regiunilor geografice
e înfiinţarea coloniilor engleze.
Noţiunile de geografie critică studiate sunt uscatul, continentele, apa,
mişcările mării, atmosfera, vânturile, fenomenele atmosferice, producerea
electricităţii, magnetismul, circulaţia apei în natură şi cutremurele de pământ.
Partea a IV-a cuprinde noţiuni sumare de geografie matematică: forma şi mişcările
Pământului, ,,lungimea şi lăţimea geografică", mişcare de rotaţie şi revoluţie, Luna,
Soarele şi măsurarea timpului. Câteva informaţii despre sistţmul solar contribuiau
la formarea la elevi a unei imagini globale despre Univers. In partea de geografie
fizică, autor!,;11 a recurs la scheme pentru explicarea unor fenomene şi noţiuni
geografice. 1n structura părţii a III-a se găsesc informaţii despre producerea
electricităţii şi despre magnetism. Aceste noţiuni se studiau încă în capitolele de
geografie fizică.
Manualele de geografie ale lui A. Cheţianu se disting prin claritatea lor,
prin încercarea de introducere a explicaţiei în studiu geografiei şi prin defihirea
clară a notiunilor de geografie. Se observă în manual o notă pedagogică modernă,
deşi sub raport ştiinţific el este tribJtar unor idei vehiculate cu decenii în urmă.
Informaţiile sumare despre România, dau manualului o notă de precaritate
educativă, reducându-i eficienţa sa educativă.
12. A. Uilăcanu, profesor al Seminarului din Blaj, a tradus manualul
Geografia pentru gimnaziu, tom I. Traducerea este făcută după manualul de
geografie a lui K. Brozik şi J. Paszlavszky, apărut în 1898. E un manual elaborat
din perspectiva istoriografiei maghiare. Conţinutul manualului reflectă preocupările
autorităţilor maghiare de a face din şcoală un factor de maghiarizare prin excluderea
din manuale a informaţiilor despre români. Manualul tradus de A. Uilăcanu este
străin de viaţa şcolii româneşti. Era o carte care făcea şi mai imperioasă problema
elaborării unor manuale originale.
A
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13. Profesorul Nicolae Mihulin de la Preparandia din Arad a informat în
12 decembrie 1906 Consiliul profesoral al şcolii, că a tradus partea I din
manualul de geografie a lui K. Nemethy şi introduce modificările cerute de
colegul său N. Vătăşean din Sibiu în recenzia critică a traducerii. Editarea
manualului s-a făcut în funqie de cerintele învătământului românesc. În 191 O,
a fost tipărită partea .a III-a intitulată Geografia Ungariei. Prelucratii dupii
noul plan ministerial. /11 uzul preparandiilor, institutelor de În vliJiimii111 şi pentru
privaJi. Tipărirea s-a făcut de către tipografia Ciurcu din Braşov.
Traducătorul face câteva precizări privind actul traducerii. El arată că a
tradus numai acele părti c_are se referă la Ungaria, ceea ce înseamnă că în celelalte
părti a tăcut interventia. In fond, e vorba de un manual de geografic a Ungariei,
care interesează din punctul de vedere al informatiilor transmise şi a modului
în care S_!! tăcea educatia elevilor în şcolile româneşti la începutul secolului al
XX-iea. In capitolul despre locuitori se subliniază că Ungaria e „un stat poliglot",
însă din punct de vedere politic se reia teza învechită a natiunii politice ungare
unitare. Despre români se vorbeşte în capitolul destinat capitolului muntos
sud-estic. Iată cum îi descrie autorul: ,,Românii îşi trag originea de la coloniile
romane aduse în tările acestea de împăratul Traian. Ei se află în toate regiunile
acestui tinut; în mase mai mari şi mai compacte, locuiesc în partea vestică a
tinului". Se vorbeşte în continuare despre românii din părtile Năsăudului, ale
Tâmavelor, din Ţara Bârsei şi Muntii Apuseni. Ei sunt agricultori harnici şi în
timpul mai nou au devenit meseriaşi priceputi. Şi continuă autorul traducerii:
,,Românii se tin de ginta latină sau romană. Românii sunt de statură mijlocie,
bine făcuti şi musculoşi; fata lor are trăsături regulate. Femeile române sunt
plăcute şi frumoase, iar prin unele tinuturi se află femei române de o rară
frumusete. Românii sunt religioşi şi morali, dar cam înclinati spre superstitii.
Ei sunt oameni blânzi, cumpătaţi şi primitori de oaspeti, tin mult la crcdintele,
datinele şi por.tul lor strămoşesc, sunt răbdurii şi le place lucrul. Femeia romfmă
e harnică şi îndemânatică; afară de lucrul de casă, ia parte şi la lucru câmpului,
în arşita soarelui, în brazdă alăturea cu bărbatul. Românul are simt de dreptate,
e recunoscător, dar putin şi cam răzbunător; binele ce i-l face cineva nu-l uită
niciodată, dar tine minte şi răul; el nu este cutezător, dar după ce vine în foc el
este îndrăznet şi viteaz. Românul e vioi, deştept şi donat de la natură cu talent
poetic; aceasta se vede din frumoasa şi bogata lui poezie poporală şi din portul
său pitoresc" (p. 83). Observăm că descrierea geografică a Transilvaniei se
conplectează cu observaţii şi caracterizări etnografice şi antropologice, care
utilizate cu tact, contribuiau la întărirea sentimentului de demnitate natională al
elevilor.
N. Mihulin a tradus şi partea I-a a manualului lui K. Nemethy. Această
parte, intitulată Elemente de geografie astronomică şi fizicu/ii, a fost întrebuintată
în actul predării geografiei în Preparandia din Arad ca manuscris în anul 19131914.
În 1911, N. Mihulin a tipărit la „Diecezana" din Arad, traducerea părtii a Ila a manualului lui K._Nemethy. Titlul manualului este Geografie. Elemente de
geografie universală. lntocmitli dupli planul ministerial pentru şcolile prep,mmdiale
(nom1<J.le) şi pentru alte institute de ÎnvăJământ.
Intr-o scurtă prefată. N. Mihulin, arată că traducerea nu urmează cu stricteţe
originalul, ci a făcut interventii dictate de firea limbii româneşti. Manualul era
alcătuit din şapte părţi distincte: 1) rasele omeneştj, 2) tinuturile polare, 3) Australia, 4) Asia, 5) Africa, 6) America şi 7) Europa. In studiul geografiei Europei se
observă îndreptarea atentiei spre marile puteri: Rusia, Germania, Imperiul Austro452
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Ungar, Franta şi Italia. Într-un fragment redus ca extensiune se face o frumoasă
descriere a României. O frumoasă caracterizare a oraşului Bucureşti, prezenta
evidente resurse educative : Oraşul Bucureşti, ,,se mai numeşte şi Parisul Oriental. Aici aflăm bulevarde largi, cu palate foarte frumoase~ Pe străzile pardosite
ale oraşului, comunică birjele cu o iuteală neobişnuită. In Bucureşti aflăm o
viată modernă; publicul elegant de c4 seară umple bulevardele, încât te cugeti
că eşti într-un oraş vest-european" (p. li O) Alte centre urbane amintite sunt:
Galati, Iaşi şi Constanta.
M:mua/e de metodicii. Pe lângă numeroasele articole apărute în presa
pedagogică a vremii referitoare la metodica predării geografiei, studii care ar putea
constitui obiectul unei investigatii separate, ne vom referi la trei lucrări metodice
menite să contribuie la perfeqionarea studiului acestui obiect.
a) Instrucfiune la tractarec1 şi Întrebuinfarec1 Globului Pămentescu pentru
ÎnveJiatorii rurali dupli Pavelu Gonczy, prelucrată de Andrei Cozm:i, Buda,
1872. Cu tiparul tipografiei Universitătii din Buda. Din definitie se desprinde
ideea de model în predarea geografiei. Globul utilizat în clasă reprezintă forma
globului pământesc. Cea mai mare parte a pământului este ocupată de apă,
fapt pe care copiii îl pot întelege cu ajutorul globului. Referindu-se la uscat,
autorul vorbeşte şi de România, ca tară vecină a Ungariei. Instruqiunea are un
caracter metodic, arătându-se practic cum se definesc termenii geografici:
ecuator, meridiane, paralele etc. structura metodică a Instru<.,tiunii asigura
caracterul modern al predării.
,
b) Carte conducat6ric1 la propunerec1 geografiei in sc6/ele poporale pentru
in ventiatori şi ;1spir,111Ji de in veţiatori, scrisă dr. Victor Emericzy şi Andrei Karpati,
profesori preparandiali, tradusă de Gavril Trif, Budapesta, 1877. Cartea a fost
tipărită în tipografia universitătii regeşti.
Lucrarea este o metodică amplă, de 452 pagini, a predării geografiei în
şcoala poporală. Deşi e o traducere din limba maghiară, manualul este interesant
căci arată nivelul studiului acestui obiect în şcoala poporală. Sub raport teoretic
studiul geografiei era fundamentat pe teze metodice elaborate de pedagogia
secolului al XIX-iea. In carte sunt fixate două coordonate fundamentale ale stabilirii
procedeelor metodice de predare a cunoştintelor de geografie: a) gradul dezvoltării
intelectuale a elevilor şi b) natura studiului. Metodele de predare a geografiei
analizate de autori erau metoda comparativă formulată în spiritul gândirii geografice
a lui K. Ritter, intuitia şi accesibilitatea prin respectarea cerintei de-a porni în
~tudiu de la cunoscut spre necunoscut, de la uşor la greu, de la apropiat la îndepărtat.
1n privinta repartizării materiei de învătământ pe ani se recomanda metoda
concentrică. După fixarea coordonatelor metodice ale predării geografiei în şcoala
poporală se trece la exemplificarea predării pe clase a cunoştintelor.
Pornind de la ideea că predarea fiecărui obiect trebuie să aibă un obiectiv
educativ, G. Trif se referă la poezii care cultivă dragostea fată de locul natal cum
sunt „Dorul tării" (G. Creteanu), ,,Ţara mea" (George Tăutu) şi altele (p.56). este
stabilită o corelatie între limbă şi nationalitate, subliniindu-se că pentru faptul că
vorbim româneşte, nationalitatea noastră e română. La fel se procedează şi în
explicatiile metodice referitoare la predarea temei „Nationalitatea". Aici se insistă
asupra sublinierii prezentei masive a românilor în diferite localităti: .,Ce sunt dară
locuitorii tuturor comunelor?" - ,,români" - ,,Dar locuiesc ici-colea câte un german,
slav, evreu s.c.1. ?". ,,Alte nationalităti nu se află numai împrăştiate printre
românime" (p.172). Şi în alte capitole ale manualului este semnalată prezenta
masivă a românilor. Astfel, manualul devenea pentru învătători un îndreptar
metodic în urmărirea obiectivelor de dezvoltare a cunoaşterii nationale a tinerei
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generatii. În capitolul „Nationalitătile Ungariei" se găsesc informatii despre
români, care se afla în număr preponderent în Transilvania, în ţinutul de dincolo
de Tisa şi prin comitatele învecinate ale Transilvaniei'" (p.319). G.Trif prezintă
date despre institutiile şcolare, enumerând şcolile medii şi preparandiile
româneşti din Transilvania. Manualul de metodică tradus de Q. Trif, în a cărui structură a introdus şi
câteva informatii luate din cărtile de citire româneşti, are un caracter analitic predominant. Un merit al traducătorului constă în respectarea ortografiei româneşti
în redarea denumirilor geografice. Expunerea este clară şi manualul putea fi folosit
de către.învătători pentru pregătirea lectiilor. Despre România se vorbeşte puţin.
Era rezultatul politicii oficiale de ignorare a tânărului stat român spre care gravitau
privirile românilor din Transilvania.
c) Pentru a asigura perfecţionarea metodică a învătătorilor din raLa sa de
activitate, Senatul şcolar al Episcopiei Caransebeşului a organizat între anii
1866- 1888 conferinte învătătoreşti, a cărqr tematică era fixată printr-o
Instrucfiune elaborată de autorităţile şcolare. Incepând din 1868, în conferinte
a fost dezbătută metodica unui singur obiect de învătat 6 • St. Velovan şi P.
Dragalina, profesori ai Preparandiei din Caransebeş, au elaborat instrucţiuni
metodice pentru dezbaterile ce urmau să se ţină în conferintele învătătoreşti.
Predarea geografiei a constituit obiect de dezbatere în conferinţele din anii
1874; 1881 şi 1882. P. Dragalina a elaborat lnstrucfiunep pentru predarea
geografiei, folosind ca bază metodică elaborată de Kehr. In 1895, profesorul
preparandiei din Caransebeş a tipărit această lucrare cu titlu: După Kehr.
Metodica specială pentru geografia În şcoala poporală, Lugoj, 1895. Tipografia
lui Carol Traunfellner.
Geografia era considerată încă una din cele cinci ştiinţe reale din şcoala
poporală, alături de istoria universală, istoria naturală, fizica şi agronomia.
Problemele de bază ale metodicii geografiei erau necesitatea, şcopul şi mijloacele
predării acestui obiect de învătământ în şcoala poporală. 1n spiritul gândirii
pedagogice a lui Pestalozzi se face distincţie între scopul material al predării
geografiei - asimilarea de cunoştinţe din acest domeniu - şi cel formal - cultivarea
spirituală a copilului - , prioritate acordându-se celui formativ. Materia de
învăţământ predată în şcoala generală se stabilea în functie de anumite principii,
dintre care unele îşi păstrează şi azi valabilitatea, ca, de exemplu, respectarea
particularitătilor de vârstă, şi selectarea cunoştinţelor utile şi caracteristice sub
raport geografic. de asemenea, se insista asupra principiilor pe care pedagogia
modernă le stabilise: principiul intuiţiei, utilizarea raţională a hărtii şi descrierea
vie a formelor geografice.
Nota de originalîtate a metodicii este constituită de capitolul „Plan de
învăţământ pentru propunerea geografiei în şcoala populară" şi „Exemple practice". Modelul de plan de învătământ prezentat cuprinde rţpartizarea materiei de
studiu în cei şase ani de învăţământ ai şcolii populare. 1n clasa I geografia nu
forma un obiect de învăţământ, o parte_însă a exerciţiilor intuitive aveau ca scop
formarea unei reprezentări geografice. In clasa a II-a predarea geografiei avea ca
scop cunoaşterea orizontului local. Studiul geografiei începea cu predarea
cunoştintelor despre comună. Se arată în mod practic cum trebuie sji procedeze
învăţătorii din caransebeş în cunoaşterea de către elevi a oraşului lor. In clasa aIIIa era prevăzut studiul comitatului, luându-se ca exemplu predarea cunoştinţelor
despre comitalul Caraş-Severin; în clasa a IV-a se prevedea studiul geografiei
Ungariei. Elevii clasei a V-a studiau geografia Imperiului austro-ungar, iar cei din
clasa a VI-a continentele. Tot în această clasă era prevăzută predarea unor cunoştinţe
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de geografie matematică, fizică şi politică.
Exemplele cuprind îndrumări metodice privind predarea unor leqii sau
formarea unor notiuni geografice. Autorul s-a îndepărtat pe deplin de modelul
metodicii germane şi s-a referit la realităti geografice din Banat. La fel a procedat
şi în predarea textului „Timişul de la izvor până la Caransebeş", în care se stabilesc
şi corelaţii cu istoria poporului român. Când se vorbeşte de drumul de lângă Timiş
pe care au înaintat romanii când au pătruns în centrul Daciei, autorul adaugă:
,,Această vale frumoasă trebuie cu atât mai tare să o iubim şi să o apărăm căci ea
nu numai că e frumoasă şi productivă, ci în pământul ei zac înmormântate şi
rămăşitele strămoşilor noştri''. (p.38). de asemenea, în planul pentru predarea
textului „Comitalul Aradului" se remarcă preponderenta românilor în părţile
Aradului.
Metodica predării geografiei elaborată de P. Dragalina se prezintă ca o lucrare
de pedagogie cu caracter teoretic şi practic, oglindind progresele pe care această
disciplină le înregistrase. Ca obiect de învăţământ, geografia era concepută ca
o disciplină integrativă, care avea scopul „de-a concentra cunoştinţele câştigate
din diferitele obiecte de învăţământ" (p.5). Pe această teză se bazează corelaţiile
cu istoria, economia şi literatura. Lucrarea este o adaptare la realităţile româneşti
din Banat. Metodica lui P. Dragalina oglindeşte şi eforturile pedagogice
româneşti de-a asigura procesului de învăţământ o bază teoretică sincronică cu
aceea care orienta actul predării în alte ţări.
Manualele de geografie la care ne-am referit în paginile anterioare
oglindeau în mod tacit lupta politică ce se ducea între deţinătorii puterii în stat,
care urmăreau să facă din studiul geografiei o modalitate de integrare a
tineretului în structurile politice ale statului şi în configuraţia spirituală izvorâtă
. din teza naţiunii politice ungare unitare, şi naţionalitatea română, care, considera
~ă şcoala are ca principală funcţie dezvoltarea conştiinţei naţionale a tineretului.
In manualele de geografie s-a făcut un permanent apel la istorie, etnografie,
psihologie a popoarelor şi literatură pentru a se sublinia unitatea de istorie,
limbă, cultură şi aspiraţii naţionale a românilor. Autorii manualelor respectau
prevederile planurilor de învăţământ, dar atunci când vorbeau de naţionalitatea
română din Imperiul austro-ungar găseau corelaţiile logice necesare pentru a
sublinia unitatea spirituală a poporului român. Studiul manualelor de geografie
prezintă şi o valoare istorică, întrucât cărţile şcolare din acest domeniu oglindesc
împărţirea politică a Europei şi aspiraţiile de unitate ale popoarelor aflate sub
stăpânirea marilor imperii europene. Aspiraţia vie a popoarelor de dobândire
a libertăţii lor nationale reiese din paginile destinate geografiei marilot state
europene ca şi din prezentarea vieţii naţionalităţilor asuprite. Fiind o ştiinţă cu
implicaţii politice, geografia a interesat conducerea ministerului de instrucţiune
publică de la Budapesta. Manualele erau cenzurate cu severitate. Aşa se explică
preferinţa pentru traduceri şi adaptări, ca şi initiativa Astrei pentru elaborarea
de manuale originale. Autorii traducerilor au gă~it însă modalităţi de adaptare
a textelor de bază la realitătile vietii româneşti. 1n acest scop ei au apelat atât
de insistent la psihologia popoarelor, etnografie, folcloristică şi istorie.

NOTE
• Despre manualele de geografie utilizate în şcolile populare vezi studiul nostru din Buletin de inlonnare
şi documentare, Arad, 1989
' S. Moldovan, Din literatura geografică a Transilvaniei, în „Tribuna" nr. 234-236, anul V, 1888.
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,i,

Despre modul de prezentare a geografiei Transilvaniei vezi St. Manciulea. Tm11si/v;1111;1
âilfilc
rom,îneşti de geogrnfie apărute pâ11ii fii /848, în lucrările Institutului de geografie al universităţii din
Cluj la Timişoara, voi. VII, 1942.
'A. Che\ianu, Istoria 11;1f11mlii şi Muzeul de fii şcoi//e/e din Blaj, Blaj, 1902
'Filiala Cluj a Academiei R.S. România, Arhiva istorică. Fondul I. M.Moldovan. Scrisoarea lui T.
Ceontea din 16 decembrie 1877.
' Arhiva Episcopiei Arad, doc. IV - I 03 - 1894.
5
Herman Guthe ( 1825-1874), geograf german, a fost profesor la Politehnica din Mlinchen. Lucrarea
sa lehtb11ch der Geogrnphie a apărut în cinci edi\ii şi după dispari\ia autorului a fost prelucratf1 de
către H. Wagner în anii 1882-1883.
• V. Ţîrcovnicu, Contribufii fii istorii/ Îllv,ifămiÎ11tu/ui ro111âne.1·c din Bilnill (1780-/9/8), Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, p. 214.

DAS STUDIUM DER GEOGRAPHIE IN DEN
SIEBENBURGISCHEN GYMNASIEN
(Zusammenfassung)
Nachdem die bis ins XVI. Jh. zuriickreichenden Wurzeln des besonderen
Interesses fiir die Geographie Siebenbiirgens vorgestellt werden, analysiert der
Autor die in der zweiten Hălfte des XIX. Jh. beR-i.itzten Lehrbiicher fiir den
Geographieunterricht in den rumănischen Gymnasialklassen. Es werden folgende
Lehrbiicher analytisch vorgestellt: 1. Geografia Ardealului pre scurtu. Lucrnfil de
pre nemtie de Simeone M1hali, Blaj, 1857, 98 S. (Oberarbeitung des deutschen
Lehrbuches von Burger); 2. G.I. Munteanu, Manual de geografie in doua cursuri
pentru classile inferiori, Sibiu, 1864, 72 S. (nach einer deutschen Yorlage von
Bellinger); 3. W. Putz, Geogrilfia si istoria evului vechiu, mediu si nou. Manual
pentru clasele superioare gimnasiale si reale de dr. loanu G. Mesota, 1-11, lasi,
1867-1869 (Ubersetzung des deutschen Lehrbuches, der zweite Band radikal
uberarbeitet); 4. Nicolae Popescu, Manual de geografie pentru clasa I gimnasiale,
Blaj, 1878, loo S.; 5. Teodor Ceontea, Compendiu de geografia univenala
prelucratu in usu/ scolelor medie si preparandiilor, Arad, 1880 (zweite Ausgabe
1884 ); 6. Silvestru Nestor, Geografia fizica pentru clasa a III-a gimnas1~1la, I. u. II.
Teii, Blaj, 1886 u. 1899, 151 S. (Ubersetzung des Lehrbuches von Aug. Schmidt,
teilweise iiberarbeitet); 7. Geografia pentru scoli/e medii, I. Ung"ri:1 si tarile
dimprejurul Marii Mediterane(iiberarbeitet von D. Fagarasanu u. S. Moldovanu},
ll Europa afara de regiune" Marii Mediterane (iiberarbeitet von D. Fagarasanu),
1/l Asia, Africa, Australii/, America (iiberarbeitet von D.Fagarasanu und
A.Barseanu), Brasov, 1886, 1888, 1890 (als Vorlage wurde das Lehrbuch von
Daniel Laky be.niitzt); 8. Aron Deac, Geografia politica pentru a 7-a clase
gimnasiale si privati, Blaj, 1891 (nach zwei ungarischen Lehrbuchern
zusammengestellt); 9. Patriciu Dragalina, Geografia pentru institutele ped"gogice
si scoale/e secundare dupa H Guthe- Wagner. l Geografia fizic;, si descrierea
conti11ente/or Australia, America, Africa si Asia, Caransebes, 1892 (nach der
deutschen Vorlage); lo. Pompei Grigorita, Geografia pentru clasa I gimnaziala.
reala si pentru preparandii, Bistrita, 1898 (aufgrund der alteren rumănischen,
deutschen und ungarischen Lehrbiicher ausgearbeitet); 11. Ambrozie Cheteanu,
Geografia pentru clasa I gimnaziala si reala, i, Blaj, 1902, 42 S.; ders., Geografie
pentru clasa li gimnaziala si reala, II, Europa, Asia si Africa, Blaj, 1902, 68 S.;
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ders., Geogrnfia pentru dilsil III gin11wzi,J/a si reala, III, An~~rica si Australia, Blaj, 19o3; 12. A. Uilacanu, Geogrnfic1 pentru gimm1ziu (Ubcrsetzung des
Lehrbuches von K.Brozik u. J. Paszlavszky, 1898 erschienen); 13. K. Nemethy,
Geografia Ungllriei. 1---1, Brasov, 1910; Elemente de geogrnfie astronomicii si
fizica/c1, mss; Geografie. Elemente de geogrnfie universala 1---1, Arad, 1911 ( die
drei Bănde wurden aus dem Ungarischen iibersetzt und iiberarbeitet von Nicolae
Mihulin). Abschliessend werden kurz noch drei Methodikabhandlungen
vorgestellt, es handelt sich hierhei um Obersetzungen ungarischer und deutscher
Abhandl ungen.
Die vorgestellten Lehrbiicher widerspiegeln auf spezifische Art dcn Kampf
der Rumănen aus Siebenbiirgcn fiir nationale Emanzipation.
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CÂND SE MUTĂ HOTARELE,
VAMA SE PLĂTEŞTE CU SÂNGE
VASILE POPEANGĂ
În primăvara şi vara anului 1944 am fost de strajă pe frontiera Dunării.
23 august 1944, truP._ele germane, până mai ieri prietene, ne-au atacat. Mă
aflam la Moldova Veche. In luptele cu trupele germane ce ne atacau din direcţie
Măceşti am fost rănit. Era ziua de 25 august 1944. Am avut parte de o îngrijire
atentă în unităţile spitaliceşti din Oraviţa şi Caransebeş, de unde am plecat în
concediu în salul natal, Leleşti, Gorj. La începutul lui octombrie 1944 am revenit
la Orşova, unde era sediul regimentului 94 infanterie din care tăcem parte. Nu mi
s-a repartizat un pluton. II însoţeam la instrucţie pe sublocotenentul Alexandru
Ciobotea, învăţător într-un sat mehedintean. Bunul meu camarad de arme îmi
oferise găzduire în camera sa. Era un interlocutor plăcut în discuţii, alături de care
timpul a trecut mai repede şi mai uşor. Orşova nu mai cunoaştea viaţa animată din
port.
La Orşova l-am condus la gară pe unul din ostaşii pe care-i avusesem în
companie la Moldova Veche: Veştemeanu Pavel. Era originar dintr-un sat din
Basarabia 'de Sud. Era vesel că-şi va revedea sotia şi copii, dar era îngrijorat de
soarta luj viitoare. Nu ştia ce-l va aştepta: minele de cărbuni din Donbas sau
Siberia. Ii părea rău că noi, românii, n-am reuşit să mutăm hotarul răsăritean pe
Nistru, aşa cum era drept. A adăugat că, poate, vom reuşi să mutăm hotarul ardelean
,,la locul lui". Pe podul de peste Cerna mi-a şoptit că atunci când se mută hotarele,
curge sânge. Aşa a fost în Basarabia. Am reţinut această judecată a unui soldat
sceptic, zgârcit la vorbă şi încet la mers, care se pleca în faţa destinului întorcânduse în Basarabia.
În ziua de 7 octombrie am plecat din Orşova spre Timişoara pentru a fi
încadrat în batalionul de marş. Mi s-a încredinţat comanda unui pluton din
compania a IV-a a acestui batctlion din regimentul 94 infanterie, care se pregătea
febril pentru a pleca pe front. In 8 octombrie eram în Timişoara, de unde ne-am
continuat drumul spre Vinga. Aci, trenul nostru a fost tras pe o linie secundară.
Spre seară, am coborât destul de repede. Sub salcâmii ale căror frunze îngălbeneau
în fata gării Vinga, înegrită de fumul locomotivelor care trăg~au spre front lungi şi
grele convoaie de trenuri militare, ne-am pregătit de marş. In asfinţitul soarelui,
în ziua de 8 octombrie am urcat panta domoală din faţa gării Vinga. Ne îndreptam
spre Mănăştur, unde am poposit. De sute de ori am trecut prin gara Vinga călătorind
de la Arad la Timişoara şi invers şi tot de atâtea ori mi-am reamintit seara aceea cu
asfinţit roşietic care sugera sângele ce se vârsa şuvoaie din vinele soldaţilor români
care forţau trecerea Tisei.
După un marş de câteva ore am ajuns în Mănăştur, unde am fost cazaţi
peste noapte. Am dormit în patul curat al unui bănăţean harnic, care, dimineaţa,
după cc ne-a ospătat în tăcere şi cu părere de rău gândindu-se la anii noştri şi la
focul ce ne aştepta, ne-a dorit să izbândim în luptă şi să ne reîntoarcem cu bine
printre cei dragi ai noştri. I-am multumit pentru ospitalitate şi ne-am îndreptat
spre Pecica, unde se afla un pod de vase pe care am trecut Mureşul. Am intrat în
Pecica pe lângă terenul de sport şi ne-am îndreptat spre catedrala catolică. Am
trecut prin faţa turnului ei impunător şi pe lângă una din şcolile primare din localitate
După
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şi am străbătut în pasul lent cerut de un marş lung strada principală din Pecica
până la Moară. Aflată în zona frontului, Pecica era o localitate tăcută, liniştită,
care îti sugera îngrijorarea cc domnea în localităţile pe unde trecuse tăvălugul
războiului.
Am înnoptat într-un lan de porumb de nutreţ aflat pe ambele părţi ale
drumului ce duce de la Pecica la Bătania. Drumul îşi pierduse din importanţa lui
locală după ce din 1918; prin fixarea graniţei, cele două localităti făceau parte din

două state diferite. În dimineaţa următoare ne-am continuat marşul nostru printre
lanurile de porumb spre Bătania. Numai o parte din recolta câmpului fusese adunată
şi eram bucuroşi de faptul că nu fuseseră tăiaţi cocenii, care era pentru noi un bun
adăpost faţă de ochiul iscoditor al inamicului. Deşi lungile coloane în care eram
integraţi făceau parte dintr-o unitate din linia a doua a frontului, noi eram grijulii
şi prevăzători faţă de un eventual atac aerian şi de aceea căutam drumurile mai
puţin l!mblate şi în preajma cărora erau locuri de adăpostire.
In Bătania am intrat în după amiaza unei zile călduroase. Ne-am bucurat
când am întâlnit o femeie îmbrăcată în haine de lucru care ne-a spus „Bună ziua!"
I-am răspuns cu atenţie şi am întrebat-o dacă este româncă. Ne-a răspuns scurt că
da, uitânmdu-se în dreapta şi în stânga. Am înţeles că nu vrea să fie văzută de
cineva bănuitor dintre locuitorii acestei aşezări cu o veche populaţie românească
şi ne-am continuat drumul spre Macău.
După Macău, situaţia de pe Tisa a urgentat accelerarea marşului nostru.
Prin H6dmezovasarhely am trecut în ţinută îngrijită şi în marş cadenţat. Era şi o
atitudine simbolică: pătrundeam victorioşi într-o localitate eliberată şi prin vrednicia
şi jertfele ostaşilor români. Ne-am continuat marşul zorind spre Szenteş cu scopul
de a ajuta o unitate aflată în încurcătură. Pe semne că situaţia s-a echilibrat şi a
devenit mai puţin primejdioasă pentru unitatea românească, aşa că pe la amiază
ordinul a fost revocat, indicându-ni-se ca obiectiv localitatea Mindszent de pc
Tisa, unde trebuia să intrăm în acţiune.
Am mărşăluit în toată după amiaza zilei de li octombrie 1944. Protejaţi de
întunerecul noptii ne-am apropiat de Tisa. Nu se mai auzea tropăitul paşilor aproape
ritmici pe care-i făceam pe drumurile Ungariei. Păşeam pe o iarbă moale,
mătăsoasă, a cărei culoare verde accentua întunerecul nopţii. Cerul era brăzdat de
sute şi sute de proiectile de artilerie care revărsau un puhoi de foc peste Tisa.
Malul drept al râului a fost supus în noaptea aceea unui bombardament intens din
cauză că forţele inamice făcuseră din digul drept un obstacol greu de depăşit.
Aveam de trecut trei obstacole: albia râului, mlaştinile şi bălţile dintre albie şi dig
şi, în fine, dţgul înalt de 5-6 metri, care fusese transformat într-o veritabilă centură
de apărare. Inaintam prin flanc câte unul gândindu-ne la măcelul ce va urma. Ici,
colo, dârele luminoase ale gloanţelor trasoare păreau că sunt stele căzătoare care
anuniji căderea câte unui camarad de-al nostru. A fost o nopate de grele încercări
sufleteşti: atenţi ca să nu fim descoperiţi de vreo iscoadă inamică, preocupaţi de
încercările la care vom fi supuşi a doua zi pe digul vestic al Tisei, când fiecare
dintre noi va fi în situaţii-limită ale existenţei sale; îngrijoraţi de întristarea şi
temerile părinţilor şi fraţilor noştri şi totodată decişi ca pe pământul Ungariei vitejia
românească să nu fie ştirbită. O asemenea afirmaţie nu e figură de stil sau o afirmaţie
de circum_.stantă, ci era o mentalitate colectivă a ostaşilor noştri.
1. ln vâltoarea luptei
Se apropia ora 4 în ziua de 12 octombrie 1944, zi ce mi-a rămas adânc
întipărită în memorie prin starea de tensiune pe care am trăit-o, când am distins
prin pâcla ce se ridica de pe Tisa silueta sveltă a turnului catedralei din Mindszent.
Fiecare dintre camarazii mei ducea în spate armamentul, muniţia, hrana,
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cazarmamentul necesare în lupta ce putea începe din clipă în clipă. Era o grea
povară pc .::are o căram în orele acestei dimineti când treceam la 40-50 de metri de
curtea catedralei din Mindszent. Ne îndreptam spre digul Tisei. Un soldat din
corpul de pontonieri ne-a fost călăuză, arătându-mi locul unde este amplasată
barca ce ne va trece râul. De cum am văzut turnul înalt al catedralei, am considerat
că drumul pe care-l urmam este periculos, putând fi luat sub bătaia artileriei
inamice. Căile de acces spre mal nu erau bătute, însă de cum ne-am apropiat de
dig, artileria inamică a început să-şi regleze tirul. Pe digul vestic al Tisei, în frun:t.işul
unor plopi înalti era posibil să fie ascunşi observatori ai artileriei inamice. De
aceea noi ne pregăteam să trecem Tisa înainte de revărsatul zorilor.
Prima jertfă a unităţii din care făceam parte a fost chiar pe digul estic al
Tisei. Ne apropiam cât se poate de repede de digul înalt de 5-6 metri şi îl trecem
dintr-un salt pentru a ne aşeza într-o barcă ce urma să treacă peste apa alburie a
Tisei. Câţiva ostaşi curajoşi dintr-o unitate de pontonieri ne zoreau să ne îmbarcăm.
Eu am făcut mai multe salturi peste dig, controlând modul cum s-au îmbarcat
ostaşii. Cu toti am tras cu sfoara lăzi grele de munitie după noi. Când grupa care
traversase digul se îmbarca, reveneam la locul de plecare de unde alt val de ostaşi
se grăbeau spre barcă. Când ultima grupă se arunca peste dig, proiectilele de
artilerie au început să se spargă în dreapta şi în stânga pe digul plin de gropi. Am
zorit grupa, în special pe unul dintre ostaşii noi yeniti, care se mişca agale şi greu.
Parcă n-avea vlagă în trupul său obosit de marş. In timp ce urcam pe dig i-am spus
să treacă dintr-o răsuflare cei câtiva metri ai digului şi să coboare spre barcă.
Schijele proiectilelor explodate pe dig erau periculoase când ne aflam pe ci, în
timp ce petru ostaşii din barca aflată la câtiva paşi sub punctul exploziei, nu erau
tot atât de periculoase. Soldatul nou venit în unitatea noastră, pe al cărui nume
nici nu-l reţinusem, se afla pe dig când un proiectil de artilerie a făcut explozie. O
schijă de dimensiunile unui măr l-a lovit în ceafă, aruncându-l cu faţa în pământ în
apropierea bărcii pline cu ostaşi şi muniţie. E crunt războiul cu legile lui de o
duritate implacabilă. Când am constatat trecerea în lumea umbrelor a camaradului
nostru, pontonierii au început să vâslească pentru a trece cursul apei, lăsând în
grija unităţilor care adunau pe cei căzuţi ca şi pe răniţi efectuarea acestui act ce
însem11a un ultim gest de omagiu adus jertfelor războiului.
In timp ce traversam apa liniştită a Tisei, nu-mi puteam alunga din suflet
scena de pe dig. Mă gândeam de ce nu l-am zorit mai mult pe soldatul pierdut.
Apropierea malului drept al Tisei mi-a adus însă şi alte preocupări. Prima lecţie a
acestui dur conflict era aceea a mişcării rapide. Cea de-a doua care se impunea era
aceea a folosirii chibzuite a posibilităţilor de apărare pe care ni le oferea terenul
de luptă. Am ajuns la malul Tisei, iar până la digul de pe dreapta cursului său,
unde se afla dispozitivul inamic, era un zăvoi, atrăgător în timp de pace, acum
bun apărător al mişcărilor noastre. Din crengile sălciilor îngălbenite cădeau agale
frunze lunguiete care făceau un covor multicolor peste care păşeam. Miile de
gloanţe şi proiectile aruncate de tot felul de arme ucigătoare aflate pe digul vestic
treceau pe deasupra capului nostru. Periculoase erau proiectilele de brand care
cădeau mai mult în fata noastră.
Cum înaintăm rroi cu ochii atenti la fiecare mişcare, am zărit câteva crengi
rupte, care parcă erau mişcate de o mână nevăzută. Pe măsură ce înaintam, distanta
dintre capetele noastre şi pânza de foc ce trecea peste noi se micşora, iar pericolul
creştea. Mergeam mai mult aplecaţi pentru a ne proteja de loviturile care puteau
veni din faţă. De sub crengile mişcătoare din fata mea a apărut o cască pe care no distingeam bine. Am făcut atenţi pe soldaţii din apropierea mea şi cu toţii ne-am
culcat în spatele trunchilor mai groase de sălcii, scrutând cu privirea fixă stratul
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de crengi acoperite cu frunze unde observam casca unui ostaş, care, la rândul lui,
ne privea şi el. Eram contrariat d,ţ rămânerea în urma primei noastre linii de atac
a unui cuib inamic de mitraliori. In fond, noi eram în linia a doua şi înaintam spre
dig, unde era o încleştare pe viată şi pe moarte între trupe româneşti dintr-un
batalion lugojan şi apărătorii digului. Când şi-au dat seama cine se află în fata lor,
cei trei soldati din groapa din fată s-au ridicat şi ne-au făcut semn să ne apropeim.
Erau trei scrvanti ai unui aruncător sovietic. N-am putut sta mult de vorbă din
cauza tic-tacului neîntrerupt al mitralierelor. Le-am oferit tigări şi pâine, dialogul
fiind purtat de basarabeanul Constantin Zaharia. Ei s-au retras spre Tisa, iar noi
ne-am continuat înaintarea anevoiasă spre digul pe care-l blestemam.
Lupta decisivă şe dădea pentru cucerirea digului păzit cu străşnicie de trupe
maghiare şi germane. In faţa digului era un şir de 10-12 bălţi, adânci de aprximativ
1,50-2,00 '!1, care constituiau un brâu de apărare pentru s<>ldatii ascunşi în tranşeele
de pe dig. Işi făcuseră tot felul de tuneluri în dig, comunicând cu zona din spate.
Noi credem că şi-au construit adăposturi individuale în platforma digului, în
realitate acolo erau putine i_l.rme, cele mai multe fiind în aceste tuneluri de unde
aruncau moarte asu pră-ne. Intre bălti se aflau, ca nişte punti de trecere, mici limbi
de pământ late de 1-2 m. Ele erau adevărate coridoare ale mortii. Pe suprafaţa lor
mică se aflau înghesuite şi căzute unele peste altele zeci şi zeci de cadavre de
soldaţi români. Ostaşii unui batalion din regimentul 96 infanterie încercaseră de
repetate ori să ia cu asalt digul, plătind cu pretul vieţii lor această încercare de
spargere a unei linii deosebit de rezistentă, care trebuia frântă însă. In după amiaza
zilei de 12 octombrie, am primit ordin de atac. Ni s-a precizat clar: digul trebuia
cucerit.
După primirea ordinului, ne-am apropiat cu marc grijă de liziera zăvoiului,
unde intram în raza de bătaie a armelor automate inamice. Acum ne apropiam
târându-ne sau în salturi mici. Apropiindu-mă de trunchiul gros al unei sălcii aflate
în marginea unei bălti, am văzut corpul neînsufleţit al unui maior, care comandase
batalionul ce ataca. Am aflat mai târziu că fusese maiorul Stănescu Hristache. A
fost împuşcat în inimă pe când îşi încuraja ostaşii săi. Nu se prăbuşise: era în
genunchi şi cu capul proptit de dunga unei mici ridicături de pământ, unde probabil
încercase să se adăpostească. Frumoasă pildă a unui comandant de batalion, care
a comandat unitatea în focul luptei, nu de la distanţă, de la un punct de comandă
adăpositit undeva în urmă.
Am stata minute în şir la adăpostul acestei sălcii până ostaşii mei s-au
adăpostit după dunga de pământ de o jumătate de metru înăltime care le servea
drept paravan. Eram îngrijorat de tragicul sfârşit al maiorului Stănescu şi îngrijorat
de soarta noastră. Dacă trebuia să iau o decizie numai pentru mine, aş fi luat-o
uşor, încercând un salt spre dig. Era vorba însă de o decizie care privea viaţa
camarazilor mei tineri, care mă priveau cu ochi întrebători şi îndurători în timp ce
eu mă frământam şi mă gândeam câti vor închide ochii lor tineri şi frumoşi pentru
totdeauna şi câtă jale va fi în casele lor. Aceeaşi întrebare chinuitoare ne stăpânea
pe toţi: cum să ajungem pe digul de care nu eram despărtiti decât de 50-60 de
metri? Aveam în fata noastră rezultatul încercărilor anterioare. Lupta din apropiere
cere o încordare extremă a voinţei şi a ingeniozităţii. Acum animalitatea din om şi
instinctul său de conservare sunt stăpâne. Dacă în situaţia cân<l inamicul c mai
îndepărtat şi ascuns într-un adăpost, şi tragi, loveşti, eventual, pe cineva necunoscut.
Când inamicul e în faţa ta la 50-60 m. şi te pregăteşti să arunci grenada, tragi în
„fratele tău, omL:'', căci în orice limbă s-ar exprima, el, adversarul din faţa ta, c
om, fiintă umană cu speranţele şi aspiraţiile lui de viaţă, cu gândul la copiii, părinţii,
sau iubita lui. Ce înjositor e războiul când te afli în faţa adversarului, când îl vezi
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şi când te străduieşti în fel şi chip să-l răpui! Şi cc sentimente penibile de durere şi
mustrare de conştiintă se pot încerca atunci când treci pe lângă omul răpus de
mâna ta. care, ca tată. frate. fiu sau iubite aşteptat de toti cei dragi ai lui.
Fortele inamice aflate în fata noastră ne-au observat apropierea şi regruparea
noastră în marginea bălti lor. Ele ne tineau la pământ cu focul de armă şi de puşcă
mitralieră, aşteptând să tâşnim la asalt pe cărările acoperite de trupurile soldatilor
căzuti în asalturile precedente. Dar noi n-am repetat încercările dure ale
predecesorilor. Ne-am sfătuit ce să facem. Un soldat vecin cu mine lua câte un
cartuş şi-l arunca în baltă, încercând să sesizeze după zgomot adâncimea ei. Am
aruncat şi câteva pietre de mărimea unui măr. Am avut impresia că nu e mai
adâncă de un metru şi jumătate. Ne-am decis să asaltăm prin apă. Totală lumea a
fost de acord, întrucât era pentru noi singura solutie atunci când ne uitam la cărările
mortii din fata noastră. Am rugat pe ostaşii mei să încarce armele, să pună cartuşe
pe cap sub şepci sau în marginea şepcilor, să aibă sub şapcă 1-2 grenade gata de
aruncat şi la un singur semnal să sărim în ap'1, având grijă să ne rămână afară
numai capul şi mâinile cu arma aşezată orizontal în fată.
Socoteala a fost bună. Armamentul greu al inar:1icului bătea numai în spatele
nostru sau liniile de aprovizionare de peste Tisa. Ajunsesem la lupta din apropiere.
Gloanţele mitralierelor şi pistoalelor plescăiau în apă şi apoi răcite cădeau la fund.
Devenisem tinte mai mici. Pfmă a se desmetici servantii armelor automate inamice,
ne-am apropiat de malul bălţilor. de unde puteam arunca grenade, în gurile tunelelor
de apărare. Protejati def umul grenadelor noastre, am ajuns la gura tunelurilor sau
nc-;1111 urcat pe dig, punând stăpânire pe o zonă de aproximativ I 00 de metri din
el. In fata noastră se deschidea o câmpie cu iarbă verde, presărată cu tufe de sălcii,
printre care se retrăgeau ostaşii inamici izgoniti de noi. Pe dig am găsit arme şi
rnunitii. Am întors armele spre vest şi am început să tragem după soldatii inamici.
In stâng11 noastră era linişte. Am primit ajutoare, care au lărgit spre stânga breşa
făcută. In dreapta noastră era însă un foc violent. Inamicul contraataca în fata
capului de pod făcut de noi peste Tisa. Am început rapid să ne aprovizionăm cu
muniţie şi să amplasăm mitraliere în adăposturile atât de bune pe care le găsisem
pc dig. Flancul drept a fost puternic întărit şi am primit ordin să încercăm extinderea
spre d1eapta a bn.'.şci. Se apn ,Jia noaptea, iar noi reuşisem să punem stăpânire pe
cf1teva sute de 111ct1 i di11 Jigul l,kstcmat. Era o izbândă, pe care în timpul noptii
trebuia s-o co11soliJJ.i,, prin bu11u organiLare în lere11. Stăpanirea digului ne-a
Jcschis drumul spre Pusta Ungariei. Fo1osise111 doui'i calităti ale ostaşului nosll u:
curajul şi ingeniozitatea lui în luptă.
Dacă în primele zile Jupă trecerea Tisei efortul nosl1 u milit<.11 fusese făcut
spre Vest în <lireqia Dunării, după cc am trecut de Sovenyhaza şi capul <le pod a
fost bine consolidat, atacul nostru s-a îndreptat spre Nord Vest în direcţia Budapesta,
Vremea era frumoasă în mijlocul şi sfârşitul lunii octombrie 1944. Căpitatnul
Baştiurea, comandant al companiei noastre un timp. era tot în mijlocul nostru.
Seara, cfmd era linişte, din cine ştie ce străfunduri ale sufletului său izbucneau
voioşia şi cântecul. Era un mare iubitor de muzică populară. Cântecul său preferat
era „La fântâna cu găleatr,··. pe care-l fredona cu desoebită plăcere. Comandant
de batalion în drumul nostru spre Budapesta ne-a fosJ căpitanul Camil Popescu,
originar dintr-o comunfl din apropierea Tf1rgu-Jiului. In apropiere de Alp,tr, când
comnpania noastră era în refacere la o fermă. am ti.)st atacati de aviaţia inamicrt.
Atunci a fost ultimul car~ s-a adăpostit. Avea o îndelungată experienţă de front şi
dispunea de calmul necesar lu[1rii deciziilor în condiţii nesigure sau primejdioase.
Respecta ostaşii pe care-i comanda şi din această cauzrt ei i se adresau cu încredere.
Dintre ofiţerii drora 111[1 adresam imediat sau de la care am primit ordine a fost ~i
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locotenentul Niţă de prin părţile Curtii de Argeş, un om distant şi arogant. grijuliu
să trimită acasă cât mai mulţi bani. L-am revăzut prin 1949 la Curtea de Argeş:
acelaşi 0111 distant, arogant, cu ochii admiratori îndreptaţi mai mult spre frumoasa
lui soţie. In schimb căpitanul Grolich Alois, pe care-l cunoşteam de la Orşova, se
remarca prin distincţia lui sufletească, spiritul de ordine şi certitudine manifestate
în relaţiile cu subordonaţii săi. A fost exemplară atitudinea sa, a acestui ofiţer de
origină germană din Herculane, care n-a şovăit să lupte alături de noi, românii,
împotriva armatei germane cu care nu s-a identificat. A căzut la Budapesta în 12
ianuarie 1945 în apropierea gării.
2. ,, Tot mai miroase viii ii tiimâios şi coamit
Era ultima decadă a lunii octombrie 1944 când am poposit în viile de la
Alpar. Zilele frumoase şi călduroase de toamnă ne făceau mai suportabilă poziţia
noastră încârligată sau în picioare în Jranşee. Mai tfirziu, amorteala, umezeala şi
răceala au păstruns în oasele noastre. In 23 octombrie 1944 eram deja în acţiune în
zona viticolă a Al parului. La capătul viilor, unde ne fixasem noi linia de pornire la
atac, ~rau crame în care gospodarii locului lăsaseră lucrurile împrăştiate şi se
refugiaseră din zona luptelor. Ne-am făcut adăposturi individuale şi în prag ~e
seară linia noastră putea primi „oaspeţi" dacă ei s-ar fi încumetat. Ei n-au venit. In
schimb ne-am încumetat noi să mergem liniştiţi printre rândurile de vie, unele
culese, altele cu buciumii încărcaţi de ciorchini mirositoare. Cu încetul ne-am
apropiat de un şir lung de plopi ale căror siluete maiestuoase se profilau la capătul
viilor. Micile noastre patrule n-au reuşit să ajungă la capătul rândurilor de vie din
cauză că au fost primite cu focuri <le armă. Erau focuri răzleţe trase de sentinelele
înaintate sau de soldaţii surprinşi de apariţia noastră. Am hotărât să ne reocupăm
poziţiile noastre individuale din linia pc care o consolidam fără preget, dar pe care
ştiam că o vom părăsi în curând, urmându-ne drumul spre Nord-Vest în direcţia
Budapestei.
Reîntorşi printre noi, soldaţii din patrule ne-au comunicat ce constataseră.
Ei dispuneau de mai multe informaţii decât noi cei aflaţi la capătul rândurilor de
vie printre crame şi vase în care mustul începea să fiarbă. Ne-am mărit numărul
sentinelelor postate în fişa liniilor pentru supravegherea spatiului din faţă şi am
devenit mai grijulii când am desluşit în faţă zgomot de şenile şi şuierat prelung de
locomotivă. Bănuiam că se aduc în gardă forţe proaspete. Noaptea a fost liniştită
şi noi am încercat să beneficiem de darurile toamnei bogate. Struguri erau mulţi şi
de bună calitate, liniştea era deplină, încât în tăcerea nopţii amintirile au fost parcă
mai vii. După miezul nopţii am reuşit să depistăm zgomotul produs de un tren
care trecea în apropierea liniei de plopi înalţi ce străjuiau via. Mirosul de struguri
copţi, al piersicilor căzute printre buciumii de vie şi al mustului din căzile mari
din crame reactualizau în memoria noastră versurile lui Ion Pilat, pe care le
comentasem cu câţiva ani înainte într-o oră de literatură. Să pocţi război în via
încărcată de struguri copţi ni se părea o impietate. Dar câte impietăţi nu aduce
războiul?

În zilele ce au urmat, încleştarea a devenit tot mai intensă cu un inamic care
se agăţa de fiecare metru pătrat de teren. În 26 octombrie, spre seară, se contura
clar o ameninţare în flancul Anostru stâng. Câteva tanchete susţineau un contraatac
care încerca să ne învăluie. Impreună cu sublocotenentul Sângeorzan Partenie din
comuna Nasna, judeţul Mureş, ne-am deplasat în direcţia aceea. Am traversat
rapid o poiană de aproximativ 70-80 m. lăţime şi am intrat într-o cultură de porumb.
Am constatat că porumbul fusese cules, dar cocenii netăiaţi ne camuflau mişcările.
Incercam să aflăm ce se petrece în flancul nostru stâng şi cât de mult se extind
fortele de infanterie care se apropiau de linia noastră venind în spatele nostru. Ne
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cutremuram la gândul că în curând ne vom vedea·cuprinşi între două focuri: din
faţă din plantaţia de vie şi din spate din tufişurile de salcâm de lângă calea ferată
şi din coceni. Mergând cu Sângeorzan printre două rânduri de coceni alăturate,
am simţit repede şuieratul gloanţelor, care tăiau frunzele de porumb din faţa noastră,
făcându-ne atenţi asupra pericolului. Am recurs la salturi scurte în pauzele focului.
N-am făcut decât câteva salturi, când am constatat că un element nou <le foc îşi
făcuse apariţia: proiectilele trase de tunuri din tancuri. Unele explodau la distanţe
mari de noi, altele mai aproape. Am decis să ieşim din această zonă, deplasândune spre stârga câţiva zeci de metri. Nu am făcut decât câţiva paşi şi o explozie
puternică nt.. a aruncat la pămfmt. Un proiectil <le artilerie s-a spart în dreapta
noastră. O schijă l-a lovit drept în tâmplă pe Sângeorzan, care a mai mers 2-3 m.,
apoi s-a prăbuşit. M-am apropiat de el, crezând că-i voi putea fi de ajutor. Căzuse
pe partea stângă. Lovitura din tâmpla dreaptă fusese cutremurătoare: dintr-o
spărtură impresionantă a craniului, sângele curgea şuvoi printre aşchii ale osului
temporal. M-am cul~at lângă Sângeorzan şi am mângâiat părul lui frumos. Intrase
în lumea umbrelor. Incă un camarad cădea în floarea tinereţii, sub loviturile grele
ale unui dârz inamic, care ne provoca jertfe pentru fiecare metru de pământ pe
care-l cuceream.
Sesizând pericolul care ,·enea din spatele unităţii, au ieşit din linia de la
capul rândurilor de viţă de vie câteva grupe de puşcaşi, apoi altele <le mitraliere şi
am improvizat o linie de rezistenţă la care inamicul nu se aştepta. El credea că noi
avem privirea aţintită numai în faţă. De acolo însă nu se apropia nici un pericol.
Spre seară au fost aduse şi două tunuri anticar aşa că frontul s-a stabilizat, iar
unitatea care ne atacase cu atâta violenţă venind din spate n-a putut să producă
spărtura pe care o dorea. Pe cftnd soarele cobora spre asfinţit a apărut însă un alt
pericol, de această dată în flancul nostru drept. Un tren înarmat trecea prin faţa
liniei noastre şi prin flancul drept, unde, între ultima grupă a noastră şi linia ferată
era numai 70-80 m. Când trenul trecea din dreptul liniei noastre, ne mitralia
cuiburile de mitralieră şi arunca asupra lor zeci de obuze. Nu ştiam până unde
înaintează locomotiva cu cele două vagoane ataşate ei, dar remarcasem faptul că
după aproximativ 30-35 de minute trenul se reîntorcea, supunân~u-ne unui foc
faţă de care cu greu găseam mijloace <le apărare şi adăpostire. Intre marginea
plantaţiei de vie în care ne aflam şi linia ferată era 9 pădurice de salcâm lată <le 4050 m., care urma traseul şerpuitor al căii ferate. Impreună cu prietenul meu Ion
Untură şi trei soldaţi ne-am strecurat în această pădurice şi am observat actiunea
soldaţilor din cele două vagoane. La ambele catepe ale traseului erau urcate în
vagoane alte lăzi de muniţie în locul celei aruncate asupra liniilor noastre. Am
cronometrat timpul necesar pentru această operaţie şi ne-am gândit să găsim o
soluţie pentru a scoate <lin acţiune locomotiva blestemată.
Unitatea de aruncătoare de la batalionul nostru era comandată de prietenul
meu Ion Untură. La Al par ne-am găsit mereu unul lângă altul,· sfătuindu-ne şi
ajutându-ne. Ne uneau idealuri comune, mentalităţile din satele noastre apropiate
şi educaţia pe care o primisem. După ce am făcut mica incursiune până la calea
ferată am analizat împreună situaţia. Am mers <lin nou împreună după trecerea
locomotivei cu cele două~ vagoane şi am traversat calea ferată de câteva ori. Nu
vedeam nici un pericol. In stânga căii ferate era o mică vâlcea. Am revenit la
unităţile noastre, am ales o grupă de ostaşi voinici, căreia i-am expus situaţia. Nu
aveam posibilitatea să minăm calea ferată. Ne-am decis să destabilizăm linia după
ce trenul a trecut în dreapta noastră. La reîntoarcere, locomotiva înpingea din
spate cele două vagoane şi mecanicul nu ar fi putut observa operaţiile efectuate de
noi pe linie. Am căutat în grabă pe la crame câteva târnăcoape, lopeţi şi topoare şi
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am plecat spre calea ferată. Ne:am ascuns în lăstărişul de salcâmi, am ales locul
de actiune şi după ce locomotiva a trecut după colt, beneficiind şi de întunericul
care se lăsa, ne-am apucat de lucru, protejati de câtiva observatori. Am încercat,
dar nu izbuteam să mişcăm traversele. Nu era nici un ceferist printre noi. Acţiunea
era efectuată de soldati care nu cunoşteau decât tehnica plugăritului. Unul dintre
ei s-a apucat să taie cu toporul trasversele de lemn. A reuşit şi între cele două şine
distanta s-a mărit cu câtiva centimetri fără a fi observat faptul. Am reuşit să spargem
două traverse şi să demontăm şi şuruburile exterioare de protejare a şinelor. Ne
tăceam planuri că dacă nu vom termina operatia, vom aştepta turul următor al
locomotivei. Am terminat însă datorită cheltuielii de energie a ostaşilor noştri.
Ne-am retras între salcâmi, de unde încercam să privim cât mai bine trecerea
vagoanelor. Ceea ce aşteptam noi s-a şi întâmplat: primul vagon s-a răsturnat în
vâlceaua din stânga căii ferate, iar al doilea a deraiat de pe linie. N-am putut
constata ce s-a întâmplat cu soldatii care deserveau mitralierele şi tunurile din
cele două vagoane. Prin întunerecul care se lăsa am văzut siluete îndepărtându-se.
N-am tras după ei pentru a nu descoperi fragila noastră unitate. Mai târziu însă am
aruncat grenade în locomotivă, apoi ne-am retras în liniile noastre. Noaptea a fost
liniştită. Dimineaţa am constatat că se încercase refacerea liniei. Comandamentul
nostru a dat ordin să facem un cap de pod peste linie şi să-l păstrăm cu străşnicie.
N-a fost o actiune grea sau riscantă. Ne-a mărit însă siguranta noastră în actiune şi
ne-a asigurat securitatea flancului unităţii. N-am rămas mult aci din cauză că forţele
inamicului fuseră sleite în grelele încercări de străpungere a liniei noastre. Aflate
în retragere, fortele inamice deveneau periculoase prin contraatacurile lor şi prin
cuiburile de rezistentă bine camuflate în întinderea Pustei Ungare.
După ce luptele de la Al par s-au încheiat ln favoarea noastră ne-am continuat
înaintarea printre fermele din Pusta Ungariei. In fiecare zi, în orele după amiezii
trebuia să fim atenţi pentru că era timpul potrivit efectuării contraatacurilor trupelor
hitleriste. După un contraatac cu tancuri dat spre seară, în timpul noptii trupele
inamice se repliau pe o nouă linie defensivă, de unde trebuia să le dislocăm cu noi
jertfe. La un asemenea contraatac am avut de făcut fată după ce am traversat o
şosea care ducea spre Cegled. Era o zi frumoasă de octombrie. Pe la 3-4 după
amiază, un foc năprasnic s-a abătut asupra unitătii sovietice din stânga noastră,
care n-a rezistat şi s-a repliat. Peste putin timp focul a fost extins şi asupra pozitiilor
noastre. Reuşisem să ne săpăm şanturi bune şi să amplasăm mitralierele şi
aruncătoarele din dotarea companiei noastre. Când focul s-a mai întetit, am văzut
un soldat în stânga mea zvârcolindu-se. Era caporalul Guran din Moldova Nouă,
un soldat istet şi rezistent. Fusese lovit de câteva schije în umăr şi în ceată. Sângera
destul de puternic, dar nu-şi pierduse încrederea şi stăpânirea de sine. I-am oferit
o bucată de zahăr şi o înghititură de apă. L-am evacuat imediat. Din modul cum sa comportat la evacuare, cred că a rezistat. N-am mai auzit nimic de el. Peste
noapte am rămas pe această linie, gândindu-ne la dârLenia încercărilor de la Alpar,
unde mirosul parfumat al strugurilor se amesteca într-un chip straniu cu miasmele
înecăcioase ale prafului de puşcă şi ale obuzelor de artilerie.
3. Străbătând Pusta
Luptele purtate de noi în Pustă au devenit mai crâncene pe măsură ce
pătrundeam mai ~dânc în dispozitivul inamic, a cărui apărare devenea din zi în zi
tot mai îndârjită. In primele zile ale lunii noiembrie aveam în fata noastră numai
trupe germane. Bine amplasate în adăposturi individuale, folosind cu experienţa
de luptă şi priceperea soldatului german configuratia terenului, unităţile inamice
din fata noastră ne opuneau o rezistentă înverşunată. Ploaia rece şi măruntă de
toamnă ne defavoriza şi mai mult. Hainele ne erau mereu umede, iar adăposturile
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pe care ni le construiam deveneau cu timpul inutilizabile. Aviatia inamică bombarda
tot mai des pozitiile sovietice din stânga noastră. Aprovizionarea soldatilor din
linia întâi cu hrană caldă şi cu munitie devenise tot mai dificilă din cauza drumurilor
deteriorate. Era nevoie să facem eforturi mai mari şi, în special, să dispunem de o
mare capacitate de rezistentă fizică şi morală pentru a învinge asprimea timpului
şi duritatea focului.
In djmineata zilei de 4 noiembrie 1944 am încercat o apropiere de liniile
duşmane. lmpreună cu prietenul meu Ion Untură am înaintat paralel cu un canal
de irigatie, păstrând o distantă de aproximativ 100 de metri de el. Am făcut
liniştiti câteva sute de metri, adăpostindu-ne câteva minute pentru a face o
recunoaştere mai amănuNită a terenului din fata noastră. Erau destule gropi în
care ne puteam ascunde. 1n urma noastră veneu, mai mult din spirit de curiozitate,
doi soldaţi nedespărtiti: Bălteanu din jurul Craiovei şi Radu, un bănătean voinic
din Iablaniţa. Atenţia ne era îndreptată spre un şir de salcâmi înalţi aflaţi la 700800 de metri în faţa noastră. Era un loc potrivit pentru instalarea unui observator
sau a unor arme automate. Ne-am înşelat. La un moment dat, din dreapta noastră
s-a abătut asupra gropii în care eram foc de pistol şi de armă automată. Densitatea
focului făcea imposibilă ieşirea din aceste gropi. Două zile am stat nemişcaţi în
aceste adăposturi din cauza focului inamic care făcea imposibilă orice mişcare. Se
trăgea asupra noastră cu o precizie care ne uimea. O. încercare făcută într-o
dimineaţă de a ni se aduce hrană caldă s-a soldat cu jertfe: calul care trăgea
căruciorul cu hrană caldă a fost împuşcat, iar soldatul sare-I ţinea de căpăstru a
fost rănit şi cu greu s-a putut îndepărta de locul periculos. In această situatie singura
salvare era în noi înşine.
Frământându-ne să găsim un răspuns la întrebarea cum să ieşim din această
încurcătură, am terminat şi bruma de tutun pe care o aveam asupra noastră. Nu
reuşisem să depistăm nici postul inamic care trăgea atât de precis asupra noastră.
Ce să facem? Cum comunicarea între'noi, cei patru români aflati în aceste adăposturi
ca într-o detenţiune istovitoare, era lesnicioasă,_ ne-am sfătuit asupra modului de a
acţiona. Am localizat amplasamentul inamic. 1n timpul noptii se ridica, la scurte
intervale de timp, o rachetă care lumina zona dintre noi. Timpul dintre cele două
rachete era favorabil mişcării noastre spre postul inamic. Ne-am decis să-l asaltăm
în cursul unei nopţi, cu conditia ca în ziua precedentă să-l hănuim mereu pentru ai observa bine modul de a reactiona şi a-i împuţina munitia. In ziua premergătoare
nopţii alese, am simulat agitatie continuă în adăposturi, am tras focuri de armă în
direcţia postului inamic, ridicând în vârful baionetelor şepcile noastre pentru a
vedea cum reacţionează soldaţii care ne stăteau în faţă. Erau numai doi, dar bine
amplasati în teren. Tot ridicând şepcile, acestea au fost forfecate de gloantele trase
de ei. Doream să-i creem inamicului impresia că focul său a fost eficient şi ca
atare, unul câte unul „am dispărut din luptă", căci în loc de patru focuri aproximativ
simultane au fost trase trei, apoi două şi, în sfârşit nici unul. In gropile noastre era
linişte. Eram însă hotărâţi să facem uz de armă numai în cazul că am fi atacaţi. De
cu seară, postul inamic a devenit mult mai activ, bănuind un atac. Rachetele
luminoase au fost mult mai dese, focurile de pistol erau razante. Nu era momentul
potrivit de atac şi am decis să-l amânăm. Numai spre ziuă acest ritm a suferit
modificări. Cei doi soldaţi români aflaţi în apropierea noastră au luat ei înşişi
hotărârea de a ieşi din adăposturile lor individuale pentru a se lungi şi odihni pe
marginile gropilor pe care le ocupau. Cum au judecat nu ştiu, dar bine au gândit,
căci în scurt timp nu ne-au mai răspuns. Sincer să fiu, am crezut că s-au retras spre
liniile noastre de apărare aflate în urmă la câteva sute de metri. N-a fost aşa.
1arâş, ei s-au îndreptat spre postul de observare inamic, de care s-au apropiat în
467
https://biblioteca-digitala.ro

linişte după ce au intrat în conul de penumbră al rachetelor luminoase trase de cei
doi trăgători aflaţi într-un adpăost cu tranşee de mişcare spre canalul de irigaţie
din spatele lor. După ce unul din trăgători a tras o rachetă luminoasă şi îşi schimba
anna, cei doi români au sărit spre el cu pistoalele, cerându-i să se predea. Surprinşi,
cei doi soldaţi germani s-au predat. Erau un caporal şi un soldat. Când au fost
aduşi la adăpostul nostru, caporalul ne-a salutat cu „Heil Hitler!", afirmând că e
mândru că e soldat german. I-am respectat afirmaiia şi i-am comunicat că-i vom
trimite pe amândoi la comandamentui unităţii. Informat de capturarea celor c.loi
soldaţi, generalul Lăcătuşu, comandantul Diviziei a 19-a infanterie. a dispus să
trimitem la comanda diviziei pe cei doi prizonieri împreună cu cei doi soldati
români care îi capturaseră. Pentru curajul lor, cei doi soldaţi români au primit 61te
cinci zile de repaos la comanda regimentului.
Ziua de 6 noiembrie a fost liniştită în zona noastră. Am reuşit să ne mişcăm
în jurul adăpostului nostru şi să primim hrană caldă. Spre seară, am fost an un taţi
că a doua zi, 7 noiembrie, zona noastră va cunoaşte evenimente importante. Ni sa recomandat să urmăm indicaţiile care ni se vor da dimineaţa următoa~e. Dis de
dimineaţă un ucigător foc de artilerie s-a abătut asupra liniilor inamice. In spatele
nostru se înregistrau mişcări de tancuri şi de trupe. Ni s-a transmis consemnul să
urmăm linia de infanterişti din spatele tancurilor şi să urmăm traseul şenilelor
pentru a evita pătrunqerea în terenuri minate. Aşa am procedat. Un număr
impresionant de tancuri sovietice a străbătut liniile noastre, fiind urmate de
infanterişti ce cred că aparţineau unei unităţi din Siberia. Erau oameni mici de
statură, cu umerii obrajilor ieşiţi, atenţi la tot ce se întâmplă în jurul lor şi care
urmau de aproape tancurile masive care-şi croiau drum prin cocenii de porumb
netăiati încă. Huruitul tancurilor era asurzitor şi mărea într-un chip dramatic
încordarea psihică în care ne aflam. In spatele infanteriştilor sovietici veneam noi
ca unităţi fle rezervă, care purtasem până aci greul luptelor din acest sector al
frontului. Intre noi şi trupele sovietice era o distantă de aproximativ 300 metri.
Aşa am mers prima parte a zilei.
De cum am plecat de pe poziţia pe care o ocupam, un sentiment de curiozitate
mi s-a strecurat în suflet atât mie cât şi prietenului meu Ion Untură. Doream să
vedem din apropiere comportamentul ostaşilor sovietici. Pe al germanilor îl
cunoşteam. Parcă eram intrigaţi un pic: forţa de atac era impresionantă, pregătirile
de artilerie acoperiseră cirice posibilitate de comunicare între noi, numărul
infanteriştilor era Amare, iar comenzile şi comunicările circulau cu repezeală de la
o unitate la alta. In rândul trupelor se găseau ofiţeri combatanti dar şi locţiitori
politici-politruci cum le spuneau chiar soldatii sovietici. Aveam impresia că în
unele mici unităţi aceşti politruci nu prea erau agreaţi de soldaţi. Ofiţerii combatanţi
parcă erau mai apropiaţi şi mai înţelegători cu soldaţii pe care-i comandau. Relatiile
noastre cu ei erau corecte, dar destul de rezervate. Nici nu aveam posibilitatea
pentru a ne întâlni şi a stabili apropierea sufletească pe care o doream şi noi ca şi
ei. Rezistenţa opusă de trupele germane în faţa tancurilor era sporadică, limitată
la puncte amplasate în diferite locuri ~ine alese de unde se putea deschide un foc
viu asupra unor terenuri mai întinse. Intre punctele de apărare fuseseră plantate
mine, care s-au dovedit a fi foarte periculoase. La aproximativ un kilometru de
locul de plecare, infanteriştii au întâlnit un puternic foc. Asaltul asupra acestui
punct alcătuit din trăgători individuali bine instruiţi s-a-soldat cu aruncarea în aer
a unor infanterişti sovietici care intraseră într-o zonă minată cu o meticulozitate şi
ingeniozitate remarcabilă. Spectacolul pe care l-am văzut noi, infanteriştii români
din linia de rezervă, era dezarmant: în salcâmii înalţi de 10-15 metri se găseau
mâni şi picioare spânzurate printre crengi, bucăţi de haine militare aninate, câte
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de o creangă mai groasăJuptă şi ea de suflul exploziei, cranii
pe sub salcâmi şi arme rupte. Ingroziti de această vedere de infern,
unii solda\i întorceau capul.
Poziţia noastră de rezervă de front n-a durat mult. Pe la amiază ne-am
regrupat for\ele şi întregul batalion a intrat în linia întâi în dreapta trupelor sovietice.
Am urmat această ordine, care, de multe ori, ne punea în legătură direct cu
comandanţii unităţilor sovietice aflate în imediata apropiere. Beneficiam de ajutorul
a doi ostaşi originali din Basarabia: Climente Ioan, un tf111ăr inteligent şi energic,
şi Zaharia Constantin, mai tăcut şi rezervat, dar soldat conştiincios, corect şi
respectuoas în relaţiile cu camarazii săi. Ambii cunoşteau binişor limba rusă. Cu
ajutorul lui Zaharia am putut descifra câte puţin semnificaţiile umane şi culturale
ale relaţiilor sociale şi ostăşeşti existente în cadrul unităţii sovietice, care, pentru
noi era o adevărată „terra incognito".
Reintrat în prima linie încercam un sentiment de demnitate: aveam sectorul
nostru de front de a cărui soartă răspundeam şi nu puteam fi consideraţi ca unitate
subordonată sau bună pentru a fi „de umplutură". Ostaşii noştri erau sensibili în
ceea ce priveşte independenta în aqiune, consideratii de ei ca o expresie a dreptului
de afi noi înşine stăpâni pe soarta noastră. Un asemenea sentiment a început a fi
sesizat şi de unităţile inamice, care, în jurul datei de I O noiembrie 1944, au începui
să emită prin megafoane instalate pe linia întâi proclamaţii adresate o-.1aşilor
români. Asemenea emisiuni, făcute în răgazul dintre bombardamentele de artilerie
sau dintre aqiunile militare, au continuat în tot cursul lunii noiembrie fără nici cel
mai mic efect. Nici un ostaş din batalionul din care făceam parte sau din cele din
jur n-a dat urmare „invitaţiilor" insistente venite din rândurile inamice de a ne
părăsi şi a se integra în rândurile dezertorilor, prezentaţi ca adevăraţi patrioti.
Dragostea de ţară, sentimentul datoriei, credinţa în victorie, iubirea pămf1111ului
strămoşesc, a satului natal şi a familiei erau sentimente puternice în sufletul
ostaşilor, care nu puteau fi clătinaţi de vorbe spuse în vfmt. Ataşamentul soldaţi lor
faţă de Ţară lua adevărate forme sacre atunci când ei primeau scrisori de acasă: Ic
sărutau, se închinau când li se comunicau veşti bune şi Ic păstrau ca pe nişte
amintiri scumpe, binefăcătoare în focul bătăliilor. Aceste sentimente de dragoste
faţă de Ţară, e un element al identităţii noastre naţionale şi ne-a menţinut ca neam
demn în vârtejul marilor frământări ale istoriei. Când se împărţea corespondenţa,
era adevărată bucurie colectivă: prietenii îşi comunicau veşti despre familiile şi
satele lor, despre cunoscuţi şi astfel aduceau ceva din sufletul neamului acolo pc
front printre noi. Aceste valori au călăuzit comportamentul ostăşesc al infanteriştilor
noştri, caracterizaţi prin curaj în luptă, loialitate faţă de comandanţi şi spirit de
omenie în relaţiile cu populaţia civilă. Amare diziluzii trebuie să fi încercai
organizatorii emisiunilor propagandistice pentru ostaşii români când au constatat
inei"icienţa lor totală şi tăria sufletească a ostaşului român.
.
Pe la jumătatea lunii noiembrie, dimineaţa, când lumina soarelui de toamnă
ne deschidea orizontul vederii, iar razele lui blânde ne îndemnau să ieşim din
tranşee, în faţa noastră se întindea Pusta Ungară, care a marcat atât de puternic
spiritul maghiar. Am străbătut pusta de la trecerea Tisei şi până la Budapesta fără
a pătrunde în localităţile pe care le depăşeam şi la a căror eliberare contribuisem.
Trupele române au ocolit satele şi oraşele maghiare. Departe de a fi un dezavantaj,
decizia care a stat la baza acestei tactici ne-a favorizat, căci populaţia civilă şi-a
format o imagine corectă despre noi. Dialogul cu el a devenit mai uşor. A apărut
trocul: tutunul, sarea şi mici servicii medicale au început s-o preocupe; în schimb
laptele poraspăt şi vinul bun începuseră să ne preocupe.Procedam cinstit şi după
obieceiuri ancestrale: schimb la schimb. Aşa a apărut un pic de încredere,
un bocanc

agăţat

împrăştiate
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augumentată de moralitatea soldaţilor noştri. MăAaflam în faţa localităţilor Tapiosap
şi Tapiosuly. Era o vreme ploioasă de toamnă. Intr-o seară am intrat în marginea
unei păduri pentru a cerceta situaţia. Era o mică pădure - un smoc de pădure de
stejar, care fusese minată la margine. Nu am observat minele şi din întâmplare naro apucat cu piciorul nici un fir de sârmă care să declanşeze explozia lor. După
vreo 1Ometri mi-am dat seama de pericol. Emoţia pe care am trăit-o a fost profundă.
M-am reîntors şi un spaţiu parcurs în aproximativ 2-3 minute mi-a cerut o încordare
de nervi şi de atenţie de peste o oră pentru a reconstitui locurile pe unde călcasem
şi a evita sârmele buclucaşe. Am revenit teafăr în şanţul nostru de adăpost unde se
afla soldatul Balmez Florea - un bănăţean de prin părţile Vărădiei, care îmi devenise

foarte apropiat.
După tactica lor obişnuită, trupele inamice din faţa noastră s-au retras în
timpul nopţii. Am petrecut o noapte liniştită. Am dormit în şure de paie sau în
poduri cu fân, având în faţă câte două sentinele, amplasate la câteva sute de metri
distanţă, care să alerteze unitatea noastră în caz de pericol. Am tăcut şi eu de pază
două ore după miezul nopţii, când, în mod obişnuit se organizau incursiunile.
Dimineaţa, ne-am continuat drumul. Am ajuns la marginea de nord a localităţii
Tapiosap. La câteva sute de metri de sat era un grup de case mai izolate, case de
plugari care-şi adunaseră în ogrăzi fânul şi cocenii, îşi depozitaseră cerealele în
magazii şi aveau grijă de animale. La câteva sute de metri era un platou mai înalt,
unde ne-am instalat sentinelele. Am postat o mitralieră deasupra unei râpe de
unde localnicii luaseră pământ galben pentru sobe, olărit şi diferite mici construcţii
sau reparaţii. Găsisem un minunat loc de adăpostire în acele râpe. Am aşezat
căruţele şi ne pregăteam de găsirea unui loc potrivit pentru ostaşi, când s-a apropiat
de noi un grup de patru cetăţeni, plugari din sat, oameni în jur de 60-65 de ani.
Ne-au asigurat de buna comportare a lor şi ne-au oferit adăpost în şurele de paie
sau fân pentru caii noştri lihniţi de foame. Au adăugat că răspund cu viaţa pentru
liniştea pe care o vor păstra. Ne-am dus să vedem locurile. Prin ferestre, de după
perdele se vedeau chipuri de femei curioase. Am luat întâi fân pentru caii noştri:
câte o spinare bună de fân pentru fiecare căruţă. Gazda de la care luam fân, o casă
aşezată în stânga drumului după direcţia noastră de mers, a adus o damigeană de
5-6 litri plină cu vin. A băut zdravăn din ea şi ne-a dăruit-o nouă cu garanţia
gestului iniţial că vinul nu e otrăvit. Totul a fost cumpătat şi fără excese. Peste
puţin timp grupul nostru s-a mărit. Au mai venit nişte vecini. Femeile din casă şi
vecinele lor au devenit grijulii şi cu o vădită curiozitate ne priveau de la 10-15
metri, schimbând discret câte o vorbă între ele. Noi le-am oferit ce aveam la
îndemână: bani ungureşti, sare, un frâu pentru un cal. Am convieţuit într-o
atmosferă de respect reciproc. A doua zi, când vremea a devenit mai liniştită, cu
ajutorul unui camarad care vorbea ungureşte, am cerut voie să le vizităm casa şi
le-am povestit cum sunt casele noastre, care sunt ocupaţiile plugarilor. Am rămas
surprins că clăile de coceni se asemănau cu cele pe care le tăceam noi în curtea
casei părinteşti din Leleşti în fiecare toai,mă. Şi uite aşa, în spirit de omenie, întrun dialog cu oameni simpli din popor pe care i-am respectat fiindcă nu posedau
arme, ne-am înţeles cu oamenii locului, unguri neaoşi, gospodari pricepuţi cu
gospodării bine organizate, care dispuneau de tot ceea ce era necesar pentru traiul
grupului familial.
Pe măsură ce înaintam în Pusta Maghiară şi ne apropi~m de Budapesta
încleştarea devenea mai dură, iar pierderile umane mai mari. In special în luna
noiembrie am remarcat că, a crescut numărul pierderilor în rândurile noastre.
După atacul început în 7 noiembrie 1944, în împrejurările oraşului Czegled forţele
armate inamice din faţa noastră au contraatacat cu tancuri. Era una din acţiunile la
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care comandamentul german recurgea adeseori pentru a-şi asigura retragerea mai
liniştită pe un nou aliniament. Aflându-ne în apărare, beneficiam de adăpostul pe
care ni-l oferea un canal de irigat, aşa cum se aflau multe în mănoasa câmpie
dintre Tisa şi Dunăre. Spre seara zilei de 8 noiembrie, câteva tancuri au încercat o
pătrundere pe un drum agricol paralel cu canalul în care ne adăpostisem. Trupele
sovietice se regrupaseră mai spre stânga cu câteva sute de metri, a_şa că ne-am
văzut în prima linie a frontului şi în fata unui contraatac neaşteptat. Imi săpasem
repede o groapă în care mă adăpostisem. Unul dintre camarazii mei de arme cu
care mă întâlnisem în forfota din canalul care constituia linia noastră de rezistenţă
era sublocotenentul Mărculescu Ion din Gura Văii de lângă T. Severin. Işi săpase
şi el un adăpost apropiat de al meu. Amândouă se aflau în apropierea unui pod,
supus unui tir puternic de artilerie.
Am observat că din fata noastră vin ameninţătoare câteva tancuri, din care
se făceau trageri cu mitraliere şi cu tunul de-a lungul canalului în care ne aflam.
Un proiectil s-a spart în apropierea noastră. O schijă rătăcită, de mărimea falangei
degetului mare, a perforat buzunarul stâng al vestonului meu şi tabachera cu ţigări
pe care o păstram în el şi s-a ag.ăţat de un fir de lână din flanelul pe care îl purtam.
S-a oprit în dreptul inimii! Câteva minute gândurile mele s-au fixat doar asupra
întâmplării neprevăzute prin care războiul îţi poate aduce moartea culcat în şanţ.
Colegul meu Mărculescu, speriat şi el din cauza locului pe care-l alesesem în mod
neinspirat, a propus să ne mişcăm 20-25 de metri înainte, unde canalul de irigaţie
făcea un unghi drept cu un alt canal şi să ne instalăm în acesta, paralel cu linia de
atac a forţelor inamice. Am dat curs urmării lui. Dintr-o răsuflare am fost la
încrucişarea celor două canale şi am apucat-o la stânga. Datorită exploziilor, în
canalul în care ne căutam adăpost căzuse pământ aruncat de obuze şi ca urmare
adâncimea devenise mai re~usă şi astfel eram nevoiţi să mergem aplecaţi spre a
nu fi observaţi de inamic. In timpul mişcării noastrre, căutându-ne câte un loc
printre soldaţii care-şi săpaseră adăpost în canal, un proiectil de tun de tanc a
făcut explozie în marginea canalului. O schijă nemiloasă a retezat şira spinării lui
Mărculescu, care s-a prăbuşit cu faţa în pământ şi cu părul lui negru răvăşit de
suflul exploziei. Era la cel mult doi metri de mine. N-a~putut să mai rostească
nici un cuvânt. Era student prin anii III-IV ai Academiei de Inalte Studii Comerciale
din Bucureşti, pe ale cărei bănci le părăsise pentru a-şi, îndeplini datoria lui
ostăşească.
Pe măsură

ce tancurile se apropiau, încordarea în rândurile noastre creştea
în mod dramatic. Ne aşteptam la o încleştare sângeroasă cu tancurile şi cu valul de
trăgători care le urma. Noi ne deprinsesem însă cu rigorile luptei şi ştiam însă că
trebuie să ne păstrăm sângele rece pentru a-l aştepta pe inamic s_!i se apropie la o
distantă convenabilă ripostei. Acesta a venit la timpul potrivit. Intâi au intrat în
acţiune tunurile antitanc, al căror foc a determinat unitatea blindată care ne ataca
să încerce o manevră de apărare deplasându-se la stânga drumului care trecea
peste canal. Când am văzut grupul de trăgători care venea, am deschis focul.
Dacă înainte cu câteva minute se răriseră rândurile noastre, acum tributul de jertfă
adus războiului era dat de forţele atacatoare. După incendierea unui tanc şi rărirea
simţitoare a rândurilor de infanterişti, am constatat o reducere vizibilă a focului
inamic, care şi-a regrupat forţele şi a dispus retragerea lor. Odată cu lăsarea serii,
zgomotul strident al şenilelor de tancuri care se îndepărtau de noi ne reaminteau
obligaţiile morale faţă de camarazii căzuţi. Durerea era mare.
4. Ne apropiem de porfile Budapestei
După o zi sau două petrecute pe o vreme mohorâtă de toamnă în apropierea
localităţii Tapiosap, am atacat. Unităţile noastre atacau printr-o plantaţie de vie.
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Mă aflam cu unitatea mea în zona mărginaşe, unde se găseau pivniţe şi colne cu
toi felul de unelte viticole. Plutonul comandat de prietenul Anutoiu ataca pe o
fâşie largă de aproximativ 2 km până la o pădure. Plutonul pe C,\Ţe-1 conduceam a
atacat marginea plantatiei de vie, pe unde erau grădini şi pivniţe. ln multe şoproane
se găseau căzi pline cu struguri zdrobiti. Odată cu venirea scrii, ne-am oprit pe un
aliniament pe care se găseau şanţuri şi gropi pregătite de apărători. După ce
ne-am instalat în şanţuri şi ne-am organizat linia de apărare, am început să ne
căutăm pritenii. Era seara zilei de 18 noiembrie 1944. Cu câteva ore înainte de
atac îl văzusem pe prietenul AnutoiL! Avram din Zorleşti-Grnj. terminase studiile
la Tg. Jiu cu un an înaintea mea. Impreună cu prietenul meu Ion Untură din
Curtişoara Gorj l-am căutat foarte mult, cercetând cu atcniie fâşia de teren pe
unde atacase cu unitatea sa. Nu l-am găsit în seara aceea. Numai dimineaţa am
aflat că a căzut secerat de rafala unei mitraliere. Mergând la comandantul
batalionului spre a mă interesa de soarta lui Anutoiu, am găsit corpurile neînsufleţite
ale unor ostaşi care căzuseră în după amiaza zilei de 18 noiembrie. Căutam printre
cei căzuţi pe Anuţoiu Avram, dar spre marea n:iea surprindere şi durere am
recunoscut pe camaradul Rµulea Ioan, sublocotenent din regimul 96 infanterie.
Nu-l reîntâlnisem pe front. lmi fusese camarad de şcoală militară la Câmpulung
Muscel. ne impresionase pe toţi camarazii lui prin otimismul său, prin dorul mereu
viu al Clujului unde fusese -..tudent al facult[1ţii de drept şi prin spirilul său de
întrajutorare. era oricând gala să întindă o mână Jc ajutor colegului care avea
nevoie de sprijin material sau moral. El a cultivat în su0etcle noastre dorul Clujului,
el ne-a învăţat cântecele duioase în care se vorbea de Cluj şi pe care noi le intonam
în fiecare Jimineată urcfmJ dealul Gruiului. El a insistai să învătăm „marşul lui
Iancu", pc care-l intonam cu gândul şi hotărârea recuceririi ArJealului de Nord.
Răulea era originar din Păuca din jurul Sibiului şi fost în mijlocul nostru un romantic, ale cărui acte erau ghidate de ofermă conştiinţă naţională.
L-am căutat însă pe Anuţoiu Avram, fără a-l putea găsi viu sau mort. Mi-a
rămas în suflet imaginea tânărului liniştit, calm şi sceptic, care a căzut departe
tăcut aşa cum îi era şi firea şi a cărui pierdere mi-a marcat toate acţiunile din ziua
Je 19 noiembrie 1944. Scara, în liniştea tulburală doar de câte un foc izolai, am
povestit cu Ion Untură Jespre colegul nostru Anuţoiu, gândindu-ne la jalea care
va cuprinde familia lui alunei când va afla tragicul sfârşit ni unui tânăr atât de
liniştit _şi de cumpătat, încât îi asemănam comportamentul cu al unei tinere liceene.
In ziua de 20 noiembrie am ·atacat din nou în zona din fata noastră. Atacul a
fost declanşat pe la amiază. Am mers alături cu Ion Untură, care mi-a fost tovarăş
apropiat de luptă. Am atacat cu el de-a lungul ttnui drum ce separa plantaţia de vie
din faţa noastră de cereale cultivate pe câmp. Inaintarca noastră a fost stopată de
un bombardament ucigător, care a precedat contraatacul unei unităţi de infanterie
inamică sustinută de o puternică formatic de tancuri. Am fost surprinşi de tancurile
inamice camuflate în vii şi mărăcinişurile de pe lângă drum. Incercările noastre
rapide de a ne adăp~sti în şanţuri şi măşti individuale săpate la repezeală au eşuat.
Era în jurul orei 18. In spatele şopronului în care ne aflam, exploziile proiectilelor
de artilerie se ţineau lanţ. Cea mai bună decizie în situaţia aceasta era retragerea
pe linia noastră de plecare, bine întărită, pe care se găseau încă tunuri anticar şi
lăzi <le munitie. Din ordin, am plecat spre linia noastră, având grijă să ne protejăm
în faţa tancurilor. Intr-un şopron am găsit un soldat român care fusese grav rănit şi
se retrăsese cum putuse sub şopron, unde a încetat <lin viaţă, pe când eu încercam
să mă dumiresc dacă mai trăieşte sau nu. O nouă explozie m-a îndepărtat şi mai
mult de Ion Untură, care făcuse câţiva paşi până în mărăcinii din marginea drumului
de care. De acolo mi-a strigat că el trece drumul şi să-l urmez şi eu. Când m-am
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apropriat de mărăcinişul din marginea drumului, am observat că drumul era
acoperit de o pânză deasă de focuri de mitralieră. Era imposibil să trec. Untură
trecuse mai înainte când nu se trăgea pe drum. Din spaţe se auzea huruitul unor
tancuri germane. L-am văzut pe Ion Untură peste drum. Imi făcea cu mâna să trec
şi eu. I-am spus că e imposibil de trecut drumul. Nu cred că a înteles ceea ce i-am
spus. Un nou proiectil de artilerie ne-a întrerupt dialogul. Eu am întâlnit un alt
soldat rănit căruia i-am dat ajutor să se retragă. ne-am făcut semn cu mâna că
mergem spre linia de plecare. Ion Untură a mers paralel cu mine, despărtiti de
drum ul agricol şi de rarele constructii care stau situate pe fâşia pe unde mă retrăgeam
eu. Protejat de aceste construcţii, am ajuns în linia de plecare şi am reocupat
pozitiile din tranşeele noastre, care şerpuiau printr-o tânără pădure de salcâmi.
Tancurile au fost oprite de artileriştii noştri. Câteva tanchete s-au strecurat printre
smocurile de salcâmi şi ne-au atacat cu aruncătoare de flăcări. Ne-am apărat cu
îndârjire, strecurându-ne pe după salcâmi şi incendiind două tanchete. Celelalte
s-au retras. când liniştea serii s-a aşternut peste tranşeele noastre în care toti ostaşii
erau într-o dramatică încordare, am ieşit din adăpostul meu în care mai pâlpâia
focul materialului inflamabil aruncat de tanchetele inamice şi am întrebat pe ostaşi
cine lipseşte dintre camarazii şi vecinii lor. Am constatat absenta soldatului Ionescu
Grigore pe care l-am regăsit baricadat într-o clădire situată la aproximativ 200 de
metri în fata liniei noastre. Avea în jur munitie sufic;_ientă pentru a se apăra în caz
că soldatii inamici ar fi încercat să pătrundă în ea. Intrebând mereu de prietenul
meu Ion Untură n-am reuşit să aflu nimic precis. Nu sosise în liniile noastre.
Am luat atunci hotărârea să merg în fata liniilor noastre de apărare pe partea
dreaptă a drumului agricol pe unde încercase să se retragă. Am mers cu grijă
strecurându-mă după chituşele de coceni. Am cercetat cu atentie fiecare chituşe,
ştiind că Ion Untură avea obiceiul să folosească pentru camuflaj cocenii de porumb.
Mă orientam după clădirile de peste drum, printre care trecusem de mai multe ori
şi ca atare cunoşteam împrejurimile. Când m-am aprpiat la 40-50 de metri de
clădirea de unde Ion Untură se despărţise de mine, l-am găsit cu mâinile încleştate
în pământ după ce făcuse 2-3 paşi de la locul unde-i căzuse pistolul. Fusese prins
de o rafală de mitralieră. Două glo~nte îi perforaseră ficatul. Cu ajutorul unor
ostaşi l-am adus în liniile noastre. In timpul noptii am făcut de strajă în jurul
corpului său neînsufletit. Un destin demn de tragediile antice urmărise pe acest
neînfricat ofiter român, animat de convingeri democratice şi apropiat de soldatii
săi, pe care îi considera ca frati, referindu-se la originea lui tărănească. Era originar
din satul Tetila, localitate apartinând comunei Curtişoara - Gorj. Aci Ion Untură
respirase aerul curat al înăltimilor şi învătase să se joace „De-a soldatii". Fusese
crescut în luptele aprige de la Mărăşeşti. Dragostea de patrie era o stare de spirit
trăită cu alese vibratii de către tânărul sublocotenent I. Untură, care a dovedit în
marşul său de la Dunăre şi până în apropiere de Budapesta un curaj admirabil.
Tot în aceeaşi zi a căzut în luptă colegul Caba Teodor, pe care îl cunoscusem
într-o noapte de veghe imediat după trecerea Tisei. Era originar dintr-un sat din
Bihor. Spirit cumpătat şi cu larg orizont cultural, Caba Teodor dispunea de o
distinctie sufletească aparte şi era îndrăgit de noi toti. Nu ştiu în ce împrejurări a
căzut, dar pe întreaga linie încleştarea a fost sângeroasă, aşa că unitatea pe care el
a comandat-o cred că a întâlnit o rezistentă înverşunată.
Am stat în şanturile noastre din marginea viei o zi sau două, după care neam continuat înaintarea prin vii spre Iszaszeg. Ne-am instalat în pădurea din
apropierea acestei localităti, având tranşee pe o creastă de deal. O mică vale ne
despărţea de linia de apărare germană, al cărei traseu urma culmea dealului din
faţa noastră. la capătul văii se afla un monument ridicat în semn de omagiu adus
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revolu\ionarilor <le la 1848. În spatek liniei noastre era o cas:i de , :1n;itll.1rc. în
care nu instalasem nimic fiind rcpcrat:1 de artileria inamidt. trnitatc.i din ,t:111g,1
noastră avea liniile amplasate în interiorul pădurii la aprnximati, 100 de 1111.:tri dL·
margrnea ei.
~ În acest cadru ne-am construit un aJ:1post în care "c puteau odihni -:,.i,L·
persoane. Ploaia mărunt:, ~i continu:1 de toamn;1 a piiLrun" ~i pnn .icll()LTi~ul
adăpostului. silindu-ne "ă ne gândim la o at1:1 soluţie. Am g:1..,it-ll s:1pt111d trq1tc
într-o rf1pă aproape <ln:ap1;1 cu li ad;încime de I0-11 metri. pc la mijlornl acL·,tci
rf1pe am săpat un adăpost cu accca~i "uprafaţă ..locui hit:,··. care prctcnta apro;q)L·
siguran\ă deplină pentru homhardamcntcle de ,Jrtilerie. Am adus paic ~i IIL'-alll
a<l[1postil aci pfină în ultima ..,;,p1t1m:111ă a lunii decembrie. Lupta a arnl ,tu u11
caracter pozitional. Se 1rt1gca cu arma dupt1 fiecare soldat care "c mi~c• pc crca,1,1
<lealului, în spatele căruia mi~carea se putea face în \oic. !\:um.ii la li di,tant_;i tk
aproxi1__11ativ I km în dreapta nllas1r:1 se înregistrau desc ~i, iokntc ciorniri.
ln apropil·rea monumentului CL' 111: dc..,pt1r\ea Lk liniile inarnicc se .irt un
izvor "pre care atf1t noi. dt ~i solda\ii grmani di~1 fa\a noas1r:1 ne îndrep1:1111 rn
gamelele )i hidoanele pentru a Ic umple cu ap;1. ln spatck liniilor nmstrc nu °'L'
g;1sea o sursă <le apă apropiat:,. a~a d fusesem ne,oi\i s;1 ne furi~cm spre it,llr.
Sol<latii germani ne-au ohscr,at. dar n-au tra" în noi. Nici noi în ci. ~u ~liu ctrL'
dintre cei <loi comhaLanţi a avui ideea de a se îndrepta spre acest it.\or. care .i
devenii cu adevărat .. izvor de \iaţ:i"". lin armistiţiu tacit. respectai cu rigurn1it.1IL'
<le amhcle păr\i, era între cei doi adversari aflaţi faţă în faţ;1. Am mers ~i L'U l.t
acest izvor, rc..,pcctân<l În\clcgcrca fixat;1 tacit între noi ~i ordinea ..,,ahili1:1 prin
consensul unită\ii melc. Eram cu gamele ~i cu legătură <le bidoane plin_e ~i nu
făcusem decât câ\iva pa~i dind mi-a ie~it în fa\ă un locoLcnenL gcrrnan. 1\1-a salutai
romfinqtc: ,.Vă salut, <lomnuk suhlm:otcncnt!'" l-am r:1spuns la salut ~i l-am
prevenit că sunt neînarmat ~i dacă va încerca să mă fac:, pri1.onier cu ajutorul
câinelui lup care-l însoţea, solda\ii din spatele nostru vor trage în am:mdoi. Am
precizat d1 acesta este consemnul nostru. M-a asigurai. âmhind. c;1 nu va "chi\a
nici un gesl fa\ă de mine ~i c:1 c hucuros că m-a întâlnit. L-am întrehat de unde ~tic
romfme)Le atât de bine ~i mi-a spus C:. este hănt1\ean, a studiat în Timi~oara ~i a
fost trimis <le părinti la studii la Viena. de unde a fost încorporat în arrnata gcrman:1.
Acum constată că Germania a pierdut răzhoiul. nu mai arc nici o ~ansă ~ide aceea
nu-)i va îndrca sufletul cu ,ictimc nevinovate.
Ascultându-i con, ingcrile. i-arn propus să mă urmc1.e. asigur,îndu-1 că ,·oi
avea grijă să nu i se în1:1mple nimic. Mi-a răspuns că e con\'ins C:. în ~ase luni cd
mult războiul se va încheia ~i rn toate că e pierdut de către Germania. ci. ca ofi\cr
gem1an. nu-)i poale c[1lcajurt1mf111tul fa\ă <le hihrer )i fa\ă <le Germania. A prcci1at
că e dator să lupte până la primirea ordinului <le încetare a focului. Am considerat
că orice întrebare sau <liscu\ie este inoportună, <lqi <lin punct <le vedere psihologic
avantajul era <le partea mea. L-am salutat şi i-am urat să-l g;1scască 1.iua p[1cii
teafăr ~i nevătămat. M-am îndreptat spre şan\ul nostru de ap[1rarc Jucând apa
binefăcătoare pentru camarazii mei. Le-am redat scena de la izvor pc care ci o
privisc_ră <le la aproximativ 100 de metri.
ln tranşeele noastre din pădurea lszaseg stăteam cu ochii a\intiţi spre cui hurilc
de mitralieră inamice. Orice mi~care era um1ărită pentru ai se descifra scmnifica\ia
în cadrul dispozitivului de apărare <le care dispuneau trupele germane. Inamicul
proceda la fel şi adeseori între noi aveau loc schimhuri violente de focuri. N-am
suferit nici o pierdere în aceste lupte. În buncărul pe care mi-l construisem. scara
ne povesteam întâmplări <lin lupte. ne comunicam informatii de acasă ~i ne
prezentam planurile noastre de viitor. Eram toti tineri pentru care via\a socială, şi
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în -.pecia! cca ci,iciL ahia începea ~i era firesc ca în înL'lqtarea terihilă de pc front
să fim oplimi~li. -..;, ne alung:1111 g[111durilc că oridnJ putem cădea \'ictimă unui
glont r:11:1ci1 sau unui dcn-.. foc de mitraliere.
Dou[1 evenimente dco-..chitc pclrcrntc în stufftri~ul Jin vecinătatea lst.asegului
mi-au r[unas înlip;'irilc în minie. Comandant al halalionului nostru fusese numit
c;'1pi1anul Camil Popc-,rn. un om calm ~i rnmp;'11ata în dcci1.iile sale. A dat dovadă
de -,f111gc rece în aprecierea -,i1uatiilor ddicilc. Adăpo-,1ul său era apropiai de unitatea
noa-,1r[1. lnlr-o dup[1 amia1;'1 a fo-,t homhardat. M-am Jus să văd care este situaţia
~i l-am gă-,it pc calmul căpitan krădndu-~i ad;"1postul ~i interesfmdu-sc de
funqionarca lcg;'1turilor 1cldonicc.
Un alt eveniment care mi-a răma-, întip;'1ri1 în minte s-a petrecut în 1.ilelc
premergătoare -,[1rhă1orii Cr:1ciunului.
ln prc1.iua Crăciunului, în lran~cclc germane se oh-,erva forfota ~i mişcarea
dintr-un loc în altul a soldatilor. Am au1.i1 ~i cântece de n;'tciun ~i ne-am reamintit
~i noi de ohicciurilc care au Jal un farmec apartac copilăriei noastre. Soldatii
germani au -..:1rh[1torit rnm au putui ~ici 1.iua Jc 24 dcccmhric. ajunul crăciunului.
ln dup;'t ;1111ia1a 1.ilc de 1.:r;'1ciun. am primii ordin -..ă atacăm. Am pornit la atac prin
p:1durc. constatfmd că la marginea ci este un gard de sârmă care o împrejmuia
întrucât era un teren dt· vun:1toarc al guvernului. La o dislan\ă de 50-60 de metri
de la gard se aflau adăpo-..turilc trupelor germane. Am intrai în şanţuri ~i în
adăposturi ~i am constatai c.\sunl p:1ră-..i1c, iar multe ohieclc, în -,pecia! per-,onalc.
era aruncate la înt,împlarc. ln timp cc încercam s:t ne dumirim asupra -..ilua\ici.
rafale de mitraliere şi Im ituri de aruncătoare s-au ah;'11ut asupra noa:-,tr[1. Osta~ii
inamici ne întinscrft o capcană în care am că1ut în primul moment, rcJresându-nc
ulterior. am opus rezistentă, dar ci înaintau cu hotăr[irc. Muniţia ne era pe terminate. Am primit ordin sft ne rcrn:upăm locurile în linia proprie. cu am mai lra:-, 2>focuri şi am constatat că nu mai am muniţie pentru arma mea. Dilema era crunt[t:
să mă retrag prin salturi p,înă la linia noastră riscând să nu găsesc locurile de
trecere prin gardul de împrejmuire ~i să fiu împuşcat sau să aştept calm în adăpost
pentru a fi luat prizonier. E tragică situa\ia atunci cfmJ te găseşti în luptă şi constaţi
d ai terminat muni\ia. Jc o luptă corp la corp nu putea fi vorba întrucât eram
singur. Cei doi trăgători ai mitralierei inamice făceau scurte salturi, trăgeau ~i se
apropiau ameninţător. Căutfmd în Jisperare cu ochii prin împrejurimi am zărit
două grenade ofensive germane. M-am lungit pe pământ, le-am agătat cu arma
mea care devenise un simplu par sau măciucă şi am aşteptat apropierea celor doi
soldaţi inamici. Am aruncat cu putere o grenadă în direcţia lor şi la adăpostul
exploziei ei am făcut câteva salturi până la gardul de sârmă. Am aruncat şi cea dea doua grenadă şi apoi am trecut gardul. După trecerea gardului, la câ\iva metri
am găsit proptită de stejar o armă încărcată şi 20 de cartuşe lângă ea. Fusese,
probabil. părăsită de un soldat rănit. M-am adăpostit după stejarul salvator, m-am
orientat asupra situatiei şi am traversat dintr-un salt şoseaua ce trecea prin pădure,
ajungând teafăr în liniile noastre. Ne-am reorganizat fortele, allJ. pus aruncătoarele
în acţiune şi am reluat lupta, respingând trupele germane. ln ziua următoare
ne-am continuat înaintarea într-un teren deluros, în care micile plantatii de vie
alternau cu fănete şi grădini cultivate cu zarzavat. Ne apropiem de periferiile
Budapestei.
Cu cât însă ne apropiam de Budapesta şi se profila norul de ceată specific
marilor oraşe, cu atât zborurile de recunoaştere ale aviatici inamice erau mai dese.
Terenul însă ne favoriza. ne ascundeam destul de repede pentru a nu fi surprinşi
de privirile iscoditoare ale observatorilor din avioanele inamice. Bănuiam că
rezistenta va fi dârză, iar eforturile mai mari mai ales că în utlimele zile ale lunii
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decembrie mercurul termometrului a coborât. În pădurea de la lszaseg mai făcusem
focul în adăposturi şi reuşisem să ne mai odihnim prin schimburi pe linie. Acum,
însă, cu cât ne apropiam de Budapesta responsabilitătile individuale erau bine
stabilite şi fiecare soldat era pătruns de conştiinta responsabilitătii sale. Străbătusem
Pusta Ungară înregistrând jertfe printre cei mai apropiati prieteni ai mei. Multi
dintre camarazii mei de arme erau fii de luptători din primul război mondial,
crescuti în amintirile povestite de părinţi despre jertfele prin care a fost făurită
România Mare. Când ne-am apropiai de Budapesta ni s-a reamintit obligatia morală
de ostaşi ai unui popor civilizai ~ea cruta populatia neînarmată şi operele de artă
pe care le vom întâlni în cale. lnaintam, dar în sinea mea mă întrebam: ce ne
rezervă viitorul în fata inimei Ungariei?
La sfârşitul lunii Decembrie 1944 era evidentă sporirea încleştării în fata
Budapestei. Trupele aflate în fata noastră nu voiau să cedeze. Capitala Ungariei
unor forte atacatoare printre care se găseau şi românii. Lupta intra aşa dar în sfera
simbolurilor nationale, care accentuau dârzenia încleştării.
Asprimea gerului care se înteţea, duritatea luptelor şi caracterul tăios al
micilor „încăierări" locale au fost resimţite de noi pe măsură ce ne apropiam de
Cinkota. Lupta era dusă pentru fiecare casă, construcţie gospodărească sau formă
de teren ce oferea un spaţiu de securitate soldatilor atacatori sau apărători; şanţuri,
grămezi~ de pământ, copaci mai groşi, trunchiuri de copaci sau plăci mortuare la
cimitir. ln împrejurimile cimitirului Cinkota, grupuri mici de pistolari răsăreau de
unde nu te aşteptai. Din smocurile de salcâmi care se aflau pe micul povârniş din
dreapta uneia din autostrăzile de acces spre Budapesta eram primiti cu focuri de
mitraliere şi proiectile de aruncătoare. Mai erau câteva sute de metri până la
autostradă Miskolc - Budapesta şi ne gândeam câţi vom ajunge s-o traversăm şi ce
ne va aştepta pe câmpul neted de dincolo de ea. Cu mari eforturi am ajuns la
autostradă şi spre scară am depăşit-o. La câteva sute de metri de ea am găsii zeci
de tranşee părăsite, amplasamente pentru tunuri antiaeriene, lăzi de muniţie goale
sau pline, învălmăşeală de liizi şi lucruri în adăposturi. Ne-am instalat în ele în
seara zilei de 28 decembrie. N-a urmat o noapte calmă din cauză că atât noi dt şi
forţele inamice am căutai să sondăm capacitatea de luptă a adversarului, să depistăm
amplasamentul armamentului greu şi al armelor automate şi să descifrăm intenţiile
fortelor inamice. Cu acest orilej am descoperit că în faţa noastră la aproximativ I
km şi jumătate se află o altă linie de apărare, în spatele căreia se găsesc câteva
constructii. Era ferma Forr,b Major.
~
Unitatea din care făceam parte avea în faţa ei o fâşie netedă de pământ. ln
dreapta, după direcţia noastră de înaintare, grâul fusese secerai la timp, dar arături
de tomnă nu se mai făcuseră. Aproximativ două grupe de puşcaşi erau mai bine
amplasate la adăpostul cocenilor de porumb din stânga, care fereau, cel puţin, pe
soldaţi de ochiul mereu treaz al inamicului. Cele două loturi agricole erau despărţite
de un drumeag, străjuit de pruni aflati la distante destul de apreciabile. Din această
cauză era destul de greu şi de riscant să ne strecurăm de-a lungul celor două rânduri
de pruni ce străjuiau drumul ce ducea spre ferma Forras Major. Mişcările cele mai
sigure erau printre rândurile de coceni. Prin această parte ne-am strecurat spre
linia de apărare inamică aflată la peste I km în faţa noastră. Luată prin surprindere
de grupele din stânga direcţiei de atac, unitatea inamică a părăsit linia. Ne-am
instalat în tranşee privind prin pâcla serii mişcările inamice dincolo de micul pftrâu
Rakos de care ne despăţeau 700-800 de metri. Era seara zilei de 29 decembrie.
Ceea ce ne neliniştea pe noi în această seară era incertitudinea pc care o
aveam despre clădirile din faţa noastră. Era vorba de un complex de 5-6 clădiri de
locuit şi dependinţe gospodăreşti aparţinând fermei Forras Major. Erau construcţii
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masive, care ar fi putut fi folosite ca bază de contraatac sau punct de apărare.
Consfătuindu-mă cu câtiva soldati din apropierea adăpostului în care mă aflam.
m-am decis să efectuăm o cercetare a acestui grup de clădiri pentru a constata
posibilitătile inamicului de a le folosi. Ele se aflau la aproximativ 100 de metri în
fata noastră şi erau uşor de cercetat sub acoperirea armelor automate din linia
noastr~ în caz că s-ar fi ivit un pericol pentru noi.
Insotit de o grupă de ostaşi, am procedat la cercetarea clădirilor. Destul de
repede am descoperit nişte scări care conduceau spre un sobsol imens, amenajat
ca pentru o pivnită de vinuri din care se scoseseră butoaiele. Subsolul era cimentat.
Pe lângă pereti fusese depus un strat gros de paie, pe care se aflau întinse I 07
persoane: copii şi părintii lor, femei şi bărbati, oameni de diferite vârste care şi-au
găsit securitatea fizică în acest subsol, slab luminat cu lămpi şi lumânări. Când am
coborât scările şi locatarii acestui adăpost au observat grupa noastră, au începui sr,
se ridice în piciore. S-au ridicat toti, până la unul. Cu ajutorul celor doi ostaşi care
cunoşteau bine limba maghiară, am început comunicarea cu ei. I-am întrebat dacă
au arme - am enumerat armele la care mă refeream - şi dacă se află soldaţi printre
dânşii. Am repetat întrebarea de trei ori şi de fiecare dată mi s-a răspuns nu! ln
privinta calitătii de ostaş au fost trei inşi care au declarat că au fost în serviciul
armatei în toamnă, iar acum sunt civili. N-au precizat cum au plecat din cadrele
armatei. Un ostaş i-a perchezitionat şi a constatai că nu posedă nici o armr,: pisllll
de calibru mic, grenadă sau cutit. M-am gândit că eu trebuie să aqionez faţă de ci
în raport cu situatia constatată: civili neînarmati într-un adăpost în care căutau
sigurantă. Am considerat că fiind vorba de un mare număr de civili, avem ocazia
să manifestăm fată de ei o atitudine civilizată şi demnă.
Primul act pe care l-am făcut a constat din invitarea de a sta în mod comod
pe paie, întrucât nu sunt prizonieri, ci oameni neînarmati aflati într-un adăpost. Sau uitat lung unul la altul şi treptat, treptat au dat curs invitatiei. Am întrebat dacă
e cineva bolnav şi are nevoie de ajutor, dacă au hrană şi apă. l-am rt-!_gat să ne
informeze când vreunuia i s-ar face rău şi ar fi nevoie de ajutor medical. ln încheie
i-am asigurat de întelegerea şi ocrotirea noastră, rugându-i să respecte ostaşii
români, care au primit ordine severe să se poarte frumos şi elegant cu populatia
civilă. Le-am comunicat că pot povesti, intona cântece sau juca şah dacă se suportă
reciproc. Le-am urat să ajungă sănătoşi la casele lor. Ca la un semn, ascultătorii
mei s-au ridicat şi au aplaudat, retinut şi prudent, dar semnificativ pentru întelegerea
mesajului de omenie pe care reuşisem să ii-I transmit. Grupa de pază a rămas în
contin~are în acest loc, iar eu am revenit în tranşeele noastre.
In adăposturile nostre, care fuseseră săpate de trupele inamice respectând
cerinţele tehnicii militare - erau adăposturi adânci în zig-zag şi cu cămări pentru
munitie - aşteptam timpul să se scurgă. Nu era nici urmă de zăpadr1. Pămfmtul era
înghetat, iar noi stăteam cu ochii atintiti spre rândurile de pruni cc se întindeau la
peste 100 de metri în faţa noastră până la pârâul Râkos de la capătul lor. La câtiva
km în stânga noastră un duel de artilerie tulbura liniştea celorlalte sectoare ale
frontului. Cu cât duelul devenea mai intens, se şi extindea apropiindu-se de noi.

Începusem să fim grijulii din cauza acestui duel, complicat la un moment dat de
intervenţia neaşteptată a unor salve trase de legendarele catiuşe. A urmat o ripostă
promptă de proiectile trase de-a lungul liniei noastre de „Măgarul lui Hitler", aşa
cum boteţam pe front tunul automat cu 16 lovituri existent în dotarea armatei
germane. In faţa liniei noastre proiectilele au căzut la câteva zeci de metri, semănate
în linie dreaptă, paralele cu tranşeele noastre. Cei doi temuţi adversari au încetat
schimbul de focuri, dar noi am devenit mai atenţi şi mai preocupaţi de surprizele
pe care ziua ni le va aduce. Pare paradoxal în raport cu zgomotul exploziilor
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bombelor ~i \;"jdnitul asur1itnr al 111itralicrclor. dar starea de ,cghc din tr,lll~L'L' SL'
unea în sunetele noastre cu rdlcqia cxistcnlială. cu 111cditalia asupra proiectelor
fi'iuritc de sufletele noastre tinL·rc Gl ~i asupra nc~anselor de a Ic rcali1.a datmi1:1
trecerii în lumea umhrclor în cr:11ll'L'nul conflict la care participam. în primul r:1nd.
tinerii care nu ~i-au încercat putnilc în acti, ităli constructive. nu cunosc huL·uria
autorcali1:1rii ca oameni. Suprema lor jcrtff1 arc însă scmnific;1lii nalionalc mult
mai ample: co c,prcsic a modului cum comunitatea a ci1.ela1 con~tiinla tinerei
gcncra\ii. fficf111d-o capahil:1 de d:1ruirc de sinL' pentru ca alte ~i alte genc1Aii s:1-~i
poată dcsf:t~ura activitatea lor n111slructi,:1 în lini~tc ~i pac·c.
Cu astfel dl· g[111duri a111 î111:1111pina1 1.iua de .~O dcccmhric 1944. Vechiul
provcrh rom:111csc c:, .. Ziua hun:, se cunoa~tc de diminca\ă" a fost indicat ~i
r:1sturna1 ca normă. I .ini~tl'a diminc\ii a li1st înlocuită pc la amia1.ă rn un l<1L·, 1u.
în special în llancul nostru drept. ,\m ,:11u1 cum pluto.melc din dreapta noastr:1
ccdca ✓ ă terenul pas n1 pas. '.\ic-am linul hinc pc po1i\ii. am încercat s:, aju1:1m
unită\ilc vecine din dreapta noaslr,-1. dar în 1adar. Nu ne-am retras. Spre scară.
cf111d se profila pericolul lk a .t\'ca în fa\ă for\c inamice. ne-am retras pl' ,·echilc
linii. unde aveam un pluton de rl'lcrvă ~i C:11c,a arundtoarc. Acolo. solda\ii no~trii
puseseră în ordine lă,ilc de muni\ie pc care Ic g:1siscr:1.
Cf111d am ajuns pc vechea linie. soarele de un ro~u aprins asfinlca. Din
partea drcapt:1, veneau grupe de osta~i în ~an\urilc noastre. Printre ci se alla ~i
ci:1pitanul 1:rize Barhu de la o unitate din I .ugoj. Eu cra111 singurul ofilcr din
regimentul 94 infanterie aflat în accast:1 aglomerare pripi1:1 de osta~i: înjur de 120
de soldali. Dispuneam de 28 de arme automate: mitraliere ~i pu~ti mitraliere. Am
încercat s:, iau lcg:11ura n, hatalionul nostru sau cu un comandant superior.
Comandamentul nostru Sl' afla în apropierea cimitirului din Cinkota. Pc111ru scurt
timp am avut legătura. Un scrgrnt mi-a spus d ~i ci c,acuca,,1 postul. întruC:11
puşcaşii inamici au ajuns p,înă în rf111dul artileriei noastre. Pc ~oscaua din spatele
nostru se vedeau vehicule inamice care se îndreptau spre Cinkota.
Situa\ia noastră era clară: eram aproape înccrcui\i. Autostrada din spate
putea fi traversată în salturi numai de ostaşi izolaţi. nu de un număr atf1t de marc
ca al nostru. De aceea, cfmd căpitanul lugojean hit.c mi-a dat ordin să 111ă retrag
şi să antrenez şi ostaşii din alte unită\i care căutaseră adăpost în şan\ul nostru. am
refuzat categoric. A urmat un schimb dur de cuvinte între mine şi dânsul. N-am
cedat nici în fata amenin\ărilor. la care am răspuns că retragerea în asemenea
condiţii e un act de trădare, de fugă de pc linia întf,i, iar cu voi rămfmc acolo,
preferând să mor apărându-mă. nu fugind ca laşii. Interlocutorul meu mi-a aruncat
în fa\ă câteva caracterizări spuse la necaz, cărora nu Ic-am dat importan\ă. l-am
comunicat că dacă vine în şan\ şi preia comanda unităţii. mă supun. altfel. la fugă,
nu! A încheiat discu\ia şi protejat de întunericul care se lăsa s-a retras. Pentru noi.
retragerea devenea riscantă. Am rămas pc loc. aşteptând contraatacul forţelor
inamice. Am ieşit din şant şi târându-mă prin fa\a soldaţilor, i-am întrebat clar: ne
organizăm pe loc sau ne retragem? Marca majoritate a optat pentru prima solu\ic.
Decizia fiind luată, am procedat la organizarea noastră pc bază de volutariat,
organizând o apărare în formă de arici. Am trimis I O oameni pc linia unde fusesem
dimineaţă, cerându-le să observe totul şi în caz că se vor îndrepta spre noi forte
inamice să ne prevină. De-acolo, de-a lungul drumeagului, puteau veni forte
inamice spre linia lor înaintată. Altă grupă a fost amplasată în şanţul autostrăzii şi
câţiva ostaşi în cocenii din stânga şi în miriştea din dreapta noastră. N-am avut
nimic pentru a ne hrăni. Am distribuit muniţia pe care o găsisem în lăzi. fără a şti
ce fel de gloante sunt. A început aşteptarea care făcea orc din minutele de încordare.
Trecuse bine de miezul nopţii când grupa aflată în faţa noastră vine grăbită
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de-a lungul r:mdului de pruni care străjuiau drumul agrirnl. Au intrai în !:ianl ':-i miau comunicai că din fală se îndrcap1[1 spre noi o unitate militart1. Vine pc drum cu
arme u~oarc ~i munilic. Am comunicat osta':-ilor inliinna\ia ~i am decis să-i a~tcp1:1m
~i. dac:~ ,a fi posihil. s:1-i surprindcm pentru a ohlinc de la ci munilic ':-i L'\Cntual
hranii. lmprosp:11arca muni\ici era vitală pentru noi. Am prcci1.at că cu voi trage
primul glonl dmd primele rânduri vor ajunge la aproximativ 50-60 de metri.
Consideram că numai a~a putem lichiJa unitatea aJvcrsar,-1. CînJ primele r,înduri
s-au apropiat de noi la aceast[t Jistantă, am tras primul foc. ra1a111 cu păm:1111ul.
Am con,tatat rapid că dispuneam <le gloanlc trasoare din lăzile pc care Ic g[1siscm
în ~anluri. Un adevărat iad de foc s-a revru-sat <lin cele 25 <le arme automate existente
în prima linie - grupele mărgina!:ic aveau numai c:11c o pu~că mitralicr:1 - ~i din
zecile de arme indi, idualc. Pc un spatiu relativ îngust se încruci~au sule de gloanle.
Nu ~tiu cf1li soldali inamici s-au salvat <lin comrMnia rcspcctiv:1. c.îli au fost r:mili
~i câli moqi a ridicai inamicul după încetan:a foL'lllui în afara tecilor de trupuri
mutilate ~i risipite pc miri~tca din fala noastr-:t. A-.upra in,1micului am tras -:,i L'll
arunc[1toarclc mici pc care Ic aveam. precum ~icu grenade Jin flancuri. Noi n-am
avut nici un mort s-au rănit. Era una din altcrnati·. ele din fala căreia ne aflam:
cealaltă fiind jertfa în lran-:,cc. Şansa a fost de parh:a noastră datoritft curajului
nostru de a rămâne pentru suprema înclc!:itarc cu orice atacator. bine a-.cun-:,i in
tran~cc. nccunosculi de inamic, protcjali de întunericul ~i frigul noplii de 30 spre
31 decembrie 1944, am rcu~it să tran:-.formăm un c~cc local într-un :-.ucccs care a
hucural ~i pc vecini. 1-'ocul nostru a fost receptat ~ide unilftlile care se rc1r:1scscr:1.
Dimincala, printre cocenii de porumh Jin stfmga. dout1 tancuri sovietice înaintau
cu gri_i;t. căutându-ne. Cînd Ic-am observat, Ic-am SL'mnalal prc1c11\a. Din turcla
unuia a sărit un căpitan sovietic. căruia i-am prezentai silllalia. M-a îmbrăţi~al cu
căldură, ~i-a notai c.îtcva Uatc despre noi ~ia sccrut s:1-I conducem la tran~eclc din
faţă. Am făcut acest serviciu. unde ~i noi ne-am instalat repede dou:1 grupe. Pfmă
la amia,.ă ne-am reocupat pozilia avansată. Osta~ii din alte uni1:1ţi au r,"ima:-. pc loc
pentru a merge la unit[tlilc lor cu sentimentul unui act hrav săvâr~it la porlilc
Badapcstci.
Cca de-a doua parte a zilei <le 31 decembrie 1944 a fost lini~1i1:1 ~i ne
reaminteam de modul cum petrecusem în copil:tria noastră sf,îr~itul anului. Acum
ne g,îndcam la duelurile de artilerie cc vor urma ':-i la aqiunilc din 1.iua urm:11oare.
Simţeam c[1 se prcg:11c':-le n:va după forfota <lin spatele nostru: erau ,crificate
liniile telefonice. drumurile de acces spre pmturilc de prim ajutor instalat la o
mică Jistanp în :-palele uni1t1\ii noastre: se prnccJa la masiva aprovizionare L'll
munilic ~i :-.c cerea observarea ~i stuJierea atentă a terenului din faţa fiec:irei unităli.
Noi am luat din nou sub supraveghere grupul de case. În -.uhsolul amintit am g[isit
o mulţime de civili maghiari. ne-am interesat, Jin nou. dacă au apărut osla':-i, cine
sunt noii veniţi. Am înregistrai pu\inc schimb[1ri.
Se apropia :-.cara Anului Nou !:ii în ~anţurile noa:-.trc fri!lul aspru p[1trunJea
pftnă în m:1duva oaselor. Pentru a ne putea Jesmoqi mai f:tccam d~e un drum
pftnă la aJ[1postul civililor maghiari. cărora Ic-am urai An Nou fericit. ln ~anlurilc
noastre o coeziune aJmirabilă întărea sentimentul de securitate morală pc care \ii Jă un prieten apropiat, o rudă sau un frate. Trăind acclca~i privaţiuni determinate Je frontul aflat în cont1nut1 mi!:icarc. nutrind speranţa că sfâr~itul r:11.boiului se
apropie cu pa!:ii repezi ~i Jorind ca numelui <le român săi se alf1turc imaginea unei
conJuite frumoase, Jcmnc !:ii curajoase aici, la Budapesta, unitatea noastrt1. care
trecuse prin întf1mplări deosebite <le la trecerea Tisei, se manifesta ca o formaţie
omogenă sub raport psjhic. întărită <le frumoase sentimente <le frăţietate.
întrajutorare !:ii omenie. lmp[tr\eam tot: grijile, pf1inca !:ii apa. Ne ajutam ~i ne
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înţelesesem să comunicăm celor de acasă orice situaţie gravă ar fi intervenit în
viaţa noastră. Tinereţea îşi spunea cuvântul nu numai în evidenta şi încercata
putere de rezistenţă. ci şi în feravoarea cu care elahoram proiecte de viitor după
reîntoarcerea în ţară. Imaginaţia îndeplinea şi o funqie terapeutică, îndepă11ându
ne preocupările şi gândurile de la mizeria şi ameninţările în care trăiam. Aşa am
petrecut noaptea Anului Nou. Liniştea, visarea, îngrijorarea şi meditaţia existenţială
au fost întrerupte de salva de foc pe care am tras-o în aer la miezul nopţii.

Când s-au ivit zorii zilei de I ianuarie 1945, atenţia ne-a fost mai puternic
Priveam zona din faţa noastră, căutând un loc mai potrivit pentru
înaintare atunci când se va da ordinul de atac. Treptat-treptat, terenul din fata
noastră a devenit mai clar, pâcla s-a ridicat, coroanele prunilor şi ale sălciilor de
pe malul pârâului au dobândit contururi clare, iar siluietele clădirilor din marginea
Budapestei puteau fi distinse cu mai multă uşurinţă. Erau mai limpezi aceste siluete,
unde doream să ajungem fără micşorarea rândurilor noastre. De inamic, nici unnă.
Printr-un curier am primit dispoziţii de la batalion. Ni se transmitea ordinul ca la
un semnal de rachetă să pornim la atac, având ca obiectiv traversarea pârâului
Rakos depăşirea câmpului învecinat şi ocuparea unui grup de case din faţa noastră.
Au sosit în linii şi câţiva observatori ai unei unităţi de artilerie. Printre noii sosiţi în
tranşeele noastre era şi o tânără fată, infirmieră în diviţia noastră: Elena Chiriţă. O
întâlnisem de câteva ori printre ostaşi ai regimentelor 94 şi 96 infanterie. Acum se
găsea în ş,mt la doi paşi de mine. Am salutat-o şi mi-a răspuns. Cu mişcări reţinute,
prudente, s-a apropiat de mine şi mi-a şoptit: ,,Ne pregătim de atac!"'
Aşteptarea e obositoare pe front. E greu să aştepţi încordat apariţia forţelor
inamice care te atacă cu înverşunare, e greu să aştepţi prietenul plecat într-o misiune,
veşti de la cei dragi de acasă, dar şi semnalul de atac, pe care, din nefericire, îl
receptează şi inamaicul. Aşa aşteptam şi noi racheta luminoasă care să fie semnalul
ieşirii din tranşee. Până atunci căutam să observăm mişcări la inamic şi ne gândeam,
în special, la căile cele mai hune de acces spre liniile lui. Ştiam că drumurile sunt
presărate cu capcane, în special cu mine; zonele neabătute de foc de mitraliere
erau periculoase pe măsura apropierii de liniile inamice, locurile de trecere peste
pârâuri sau obstacole naturale erau ţinta unui baraj intens de artilerie, în locurile
deschise deveneam ţintă sigură pentru trăgătorii experimentaţi ai inamicului. Locul
din şan\ pe care-l ocupam era în dreptul ultimului rând de pomi, în dreapta cărora
până la grupul de case care alcătuiau ferma Fomis major se afla un loc liber. După
ce la distantă de aproximativ I km în stânga noastră şi-au făcut aparitia câteva
tancuri sovietice, inamicul a început să-şi regleze tragerea de artilerie cu lovituri
rare. Zona dintre livada de pruni şi casă a rămas neabătută. Era un indiciu pentru
noi că fiind o zonă deschisă se va trage cu mitraliera, dar după ce vom parcurge
câteva sute de metri, cel puţin până la pârâul Rakos. Livada de pruni mi s-a părut
periculoasă, bănuind că inamicul, gândindu-se că noi ne vom strecura pe lângă
rândurile de pruni, o va supune unui bomardament. Judecata mea initială s-a
dovedit a fi corectă.
După ce tancurile sovietice şi-au făcut aparitia, un semnal de rachetă ne-a
chemat la atac. Am avut un schimb de opinii cu Elena Chirită, sugerându-i să
mergem prin zona din dreapta livezii de pruni. Mă gândeam şi la faptul că poate
inamicul ştie că în casele din dreapta sunt adăpostiţi civili maghiari şi nu va trage
lovituri de artilerie în apropierea lor pentru a nu-i pune în pericol pe oamenii
paşnici din clădiri. Elena Chirită n-a fost de acord să mergem prin intervalul dintre
livada de pruni şi clădiri, spunând că ea va merge printre pruni, printre ale căror
rânduri se strecurau ostaşi din unităţile din stânga noastră care nu avea alte
posibilităţi. I-am respectat decizia. Camarazii mei de anne au ieşit repede din
încordată.
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şanturi şi prin salturi rapide şi scurte se îndreptau pe o pantă uşoară spre pârâul pe
care trbuia să-l traversăm. Ne-am apropiat cât mai mult de case. Am observat că
livada de pruni este bombardată lot mai intens. După 30-40 de metri făcuţi paralel
cu ultimul rând de pomi, exploziile din livadă au devenit mai dese. Cădeau
proiectilele de artilerie, dar făceau explozie şi minele plantate printre pomi de
către inamic, care se gândise la scurgerea noastră printre rândurile de pruni. Una
din aceste explozii a prins-o pe Elena Chirită, care s-a prăbuşit şi nu se mişca.
Uşoare gesturi făcute din mâini ne-au sugerat temerea că e grav rănită. M-am
repezit spre ca şi ajutat de un ostaş am încercat s-o ridicăm şi s-o luăm între noi
pentru a o duce în şanţul de adf1post. Am observat că picioarele erau pline de
sânge şi nu se putea sprijini de loc Am aşezat-o pe o foaie de cort şi i-am înfăşurat
picioarele cu colturilc foii. Am reuşit s-o ducem în şant, unde cu câteva minute
înainte se aflase sănf1toasă. De acolo a fost transportată de doi brancardieri la
postul de prim ajutor, iar noi ne-am reluat locul în dispozitivul de atac. lmi părea
rău că n-am stăruit mai mult ca această inimoasă fată să mai rămână în şant până
ar constata că e nevoie de ajutorul ei pentru salvarea unui rănit sau să vină cu noi
prin zona mai putin periculoasă. Peste câteva zile am auzit că a fost grav rănită, iar
pe când mă aflam în spital în apropierea Budapestei am aflat că a decedat într-un
spital ~in Lipova.
ln timpul încercărilor noastre de a o aşeza pe Elena Chiriţă pe foaia de cort
şi de a asigura t:vacuarca ei cf1t mai rapidă, am observat că sub picioarele ei era o
adev[1rată baltă de sânge din care se ridicau aburi calzi. Faţa îi era palidă, iar ochii
scufundaţi în cap. Aveam la mine câteva bucăţi de zahăr. l-am pus una între dinţi.
Am freqionat uşor fruntea şi mâinile ei. Această fată tânără fusese printre noi un
admirabil model de curaj şi spirit de jertfă. Ar fi putut rămâne în loc mai ferit la
postul de prim ajutor. Ea n-a optat pentru o asemenea conduită, ci pentru una
riscantă: să meargă în primele rânduri. Trebuie să mărturisim că toţi ostaşii îi
preţuiam devotamentul şi spiritul de sacrificiu. Se mişca printre noi cu rapiditatea,
cuntiul şi dezinvoltura care îi creaseră faima şi legenda „că nu se ating gloanţele
de ca". După plecarea la atac n-a rămas în urmă nici măcar trei metri, ci a fost în
primele rânduri, cu ochii în toate părţile pentru a vedea mai repede unde e nevoie
de ajutorul ei. Ea a fost lovită între rândurile de pruni, trecând spre un ostaş care
fusese rănit la mfmă. Se ducea să-l panseze şi a căzut ajutându-şi fratele ei tăran
din Oltenia sau Banat, încercând să salveze pe românul care îngenunchea sub
povara rănii. Ea a căzut îndeplinidu-şi o nobilă datorie umană, o datorie asumată
cu dragoste şi spirit de jertfă. De aceea, figura şi jertfa e) se înscriu printre
legendarele chipuri de eroine ale istoriei noastre zbuciumate. In spre seara zilei de
1 ianuarie 1945 printre soldaţi din compania comandată de calmul şi competentul
căpitan Camil Popescu nu s-a mai vorbit altceva decât despre modelul de curaj şi
spirit de jertfă pe care ni-l oferise Elena Chirită.
După străpungerea prin mai multe locuri a liniei defensive care ne tinuse pe
loc la ferma Forras major am urmărit putin trupele inamice care se retrăgeau, apoi
am fost depăşiti de alte unităţi. Am rămas pentru refacere o zi în Maryasfold. Aci
am avut ca interlocutor de plăcute convorbiri pe sublocotenentul Ilie Chinta, originar
din comuna Ocoliş, satul Satu Mare. Se refugiase după scandalosul Diktat de la
Viena şi nu-şi revăzuse părinţii. Se afla pe front în timp ce locurile sale natale
făceau parte iarăşi, în virtutea legilor istoriei, din structura statului national român.
Chinţă vorbea bine ungureşte şi era căutat de oameni - rm;pâni sau maghiari - pe
strada unde eram încartiruiti pentru a face pe tălmaciul Intr-o seară am primit
9rdin să ne apropiem de prima linie. Ne-am înghesuit în câteva clădiri părăsite.
lmpreună cu Chinţa şi câţiva ostaşi am ocupat două camere care comunicau printr-
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uşă.
După

Nu era nici un fel de mobilă în cele două camere, iar ferestrele erau sparte.
moda vechilor construqii aveau obloane la ferestre. Am pus paic pe lfrngf1
pereti. am făcut focul într-o sobă de tuci şi am început să povestim. La un moment
dat, una din sentinele ne aduce două tinere care fugeau pe stradă. Erau două surori,
studente ale Universităţii din Budapesta. Fugiseră ca să scape de nişte soldati ...
Am asigurat în condiţii de moralitate şi civilitate găzduirea şi paza acestor fete,
care s-au simţit jenate atunci când, dimineata, multumeau lui Chintă pentru
admirabilul comportament al ostaşilor români, iar el le-a spus că nu şi-a văzut Jc
ani de zile părintii întrucât a fost nevoit să se refugie{e de la Baia Mare. Bietul
Chintă ! N-a ajuns să-şi mai revadă părintii niciodată. In 7 martie 1945 a decedat
în spitalul Szrcsany de lângă Budapesta în urma rănilor căpătate în Tatra.
Numai o noapte a111 stat în liniştea relativă a celor două camere în care ne
înghesuisem 12 persoane. In dimineata următoare ne-am structurat spre linia întfii,
primind un sector la dreapta liniei de t1:amvai şi a drumului pietruit cu piatră
cubică ce lega Matyasfold de Budapesta. IntrC:_ denivelările dintre cele Jouă căi de
acces - mici şanturi - mi-am găsit adăpostul. In dreapta era _µn cartier de locuinţe
care aveau mici grădini de flori şi de zarzavat în jurul lor. In subsolul uncia din
aceste case se afla colonelul Mihăilescu, comandantul regimentului 95 infanterie
din T. Severin. In stânga liniei de tramvai, pe un câmp deschis, se afla o puternică
for\ă sovietică, dotată cu armament automat şi tunuri anticar amplasate cu grijă de
servantii lor. Primisem consemnul să tin legătura cu unitatea sovietică. Mişcări
ale trupelor au avut loc, în special, în sectoarele din dreapta noastră, unde unităţile
româneşti au reuşit să înainteze câteva sute de metri şi să aducă linia frontului în
continuarea unei drepte care se prelungea din aliniamentulAcaselor ocupate de noi.
Deşi era începutul lui ianuarie, timpul era frumos. ln general, aşa a fost în
primele două săptămâni ale noului an. Rar, fulguia câte un pic. Luptele purtate în
aceste zile au fost de o intensitate neobişnuită. Se resimtea din plin îndârjirea cu
· care inamicul apăra fiecare colt de stradă şi fiecare clădire pestană. Inaintarea
noastră viza ocuparea hipodromului şi a fabricii de rom. Când ne apropiam de
hipodrom, un contraatac efectuat de o puternică formatie de tancuri „Panther" şi
„Ferdinand" a izbit ca un ciocan enorm în linia de rezistentă sovietică. De pe linia
de tramvai, situată cu aproximativ I metru deasupra câmpului din stânga, am
văzut cum se apropiau tancurile germane. Tunurile sovietice le-au întâmpinat cu
un foc dens când s-au apropiat la 600-700 de metri de linia de apărare sovietică.
Am asistat la un spectacol rar întâlnit. Tunarii trăgeau la disperare, proiectilele
izbeau turela tancurilor şi ricoşau, înăltându-se, aprinse, câteva sute de metri în
aer, până când, obosite parcă şi atrase de pământ, cădeau. Când au văzut acest
spectacol, ostaşii sovietici, luptători cu o îndelungată experientă de război, au
introdus trotil pe tevile tunurilor şi au provocat explozia lor, după care s-au retras.
După ce am constatat această situaţie, m-am furişat printre case şi am raportat
colonelului Mihăilescu situaţia creată, cerând ordine asupra atitudinii noastre în
caz că tanchiştii inamici ar decide să treacă şoseaua şi linia de tramvai. N-am
coborât în subsolul în care se afla colonelul Mihăilescu, ci am comunicat printr-o
fereastră de la nivelul pământului. Eu stăteam culcat pe burtă şi raportam prin
fereastra deschisă, informaţiile menite să-i permită o evaluare corectă a situatiei.
După ce m-a ascultat, colonelul Mihăilescu a dispus să rămânem pe loc
deoarece formaţia de tancuri nu ne va ataca printre case şi e posibil să se retragă
odată cu venirea serii. Tunarii sovietici s-au retras până în spatele comandamentului
nostru. Acesta era amplasat în spatele liniei ferate care ducea spre Budapesta.
DupăAce au controlat şi distrus adăposturile sovietice, tanchiştii germani s-au retras
şi ei. Intrucât linia din stânga noastră era părăsită, am traversat calea de tramvai şi
o

482
https://biblioteca-digitala.ro

de autobuze cu câţiva solda\i bine înarmaţi şi ne-am dus să vedem situaţia la faţa
locului. Atunci am văzut tevile de tun decalibrate sau plesnite, închizătoare scoase,
aparate de ochire defectate, muniţie împrăştiată şi armament portativ aruncat.
Asemenea lovitură are mare putere de dezorganizare şi trupele germane cunoşteau
această lege aspră a războiului şi de aceea recurgreau la această formă de luptă.
Ordinul dat de colonelul Mihăilescu, s-a dovedit a fi corect sub raport tactic. Gruparea de tancuri inamică n-a atacat grupul de casc ocupat de noi, ci s-a
retras. Noi am supravegheat cu atenţie zonaAdin stânga, reocupată rapid de alte
forţe sovietice, înarmate cu armament uşor. ln zilele următoare ne-am continuat
asaltul asupra hipodromului. Am ajuns în zona gntidurilor de cai, unde un şmecher
de jockei, care vorbea bine româneşte şi cunoştea cartiere întregi din Bucureşti,
mi-a oferit un ceas de aur - captatio benevolentiae - pe care l-am refuzat. Se ţinea
prea scai de noi şi l-am rugat să se retragă dintr-o zonă extrem de periculoasă.
N-a înteles sensul mesajului nostru şi atunci i-am comunicat ordinul de a se retrage
2 km înapoia liniei, altfel riscând să fie trimis cu forţa.
La capătul clădirilor hipodromului am fost primiţi cu focuri puternice din
faţă. Peste zidul care înconjura hipodromul se aruncau grenade. Lupta la mică
distanţă devenea îndârjită şi grea. lnsoţit de doi ostaşi m-am urcat în podul unei
clădiri. Cu grijă am mişcat fiecare câte o ţiglă şi în felul acesta am putut observa
mişcările inamicului şi amplasamentul de arme automate. Focuri sporadice au
fost auzite tot timpul nopţii. Dis-de-dimineaţă, focul s-a înteţit, iar noi am luat cu
asalt casă cu casă, cu stradă, magazii până ce am ajuns în zona gării. Un număr
mare de linii, pe care se aflau vagoane pierdute sau uitate, altele răsturnate creaseră
o încurcătură în care nu ştiai cum să acţionezi. De după fiecare vagon )i linie se
trăgea foc, mişcarea trebuia să fie extrem de rapidă de la o linie la alta. ln dreapta
se profila clădirea gării. Din stânga, dintr-o clădire impunătoare se auzea un schimb
violent de focuri şi ameţitor prin ţăcănitul continuu al mitralierelor. Acolo, inamicul
a depus cca mai îndârjită rezistenţă din această zonă. După ce traversasem liniile,
am întâlnit pe locotenentul Rogociu din Scoarta, fratele colegului meu de clasă
Trifon Rogociu. Locotenentul Rogociu a fost rănit la picior. Nu mi s-a părut greu
rănit şi nici nu era etrem de îngrijorat. Nu ştiu ce complicaţii au apărut pentru
faptul că locotenentul Rogociu a decedat în spital. Tot în această zonă am întâlnit
şi pe locotenentul de rezervă Viorel Blaj din compania noastră, un bănăţean omenos
şi cu mult umor în situaţii grele. A doua zi am aflat că a fost şi el rănit. Pe semne
că rana a fost uşoară pentru că de~pre Blaj am auzit că s-a stabilit în Timişoara. El
era originar din Dalboşeţ-Caraş. li cunoşteam de la Moldova-Veche. Era un băiat
înalt, suplu, plin de curaj şi foarte apropiat de ostaşii săi, cu care a împărţit nu
numai hrapa, ci şi bucuriile şi durerile frontului. Aci am constatat că ni se răresc
rândurile. Insă alţi luptători veneau să le ia locul în acest crunt măcel şi să menţină
capacitatea de luptă a armatei, aflată la Budapesta în faţa unuia din cele mai grele
examene ale existenţei sale.
După ce am trecut de multele linii de cale ferată, am pătruns prin nişte
străzi mai scurte şi întortocheate spre cimitirul Kerepes. Acum Budapesta ni se
înfăţişa în măreţia ei ca istorie şi urbanistică. Ne-am apropiat de acest oraş cuprinşi
de curiozitatea şi sentimentele pe care ni le da istoria. La Budapesta nu s-au
confruntat două civilizaţii, ci două istorii, două popoare cu istoria lor şi cu aspiraţiile
de viitor. Nici unde solda\ii români n-au avut sentimentul istoriei prezent în timpul
luptelor ca la Budapesta.
Când ne-am apropiat de intrarea în cimitirul Kerepes, un miros neplăcut,
indefinit, cumva apropiat cu mirosurile amestecate ale sudorii şi putrefacţiei, venea
din partea evreească a acestui întins şi bine organizat ţintirim, devenit cămin de
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veşnică odihnă pentru atâtea glorii ale Ungariei. Am intrat în cimitir pc sub o
poartă străjuită de câteva cămăruţe utilizate de portari. Ne-am îndreptat spre
clădirea învechită şi înegrită de fumul lumânărilor mortuare şi răsunarea ne-a fost
. oprită de o imagine de infern, incredibilă pentru cultura şi civilizaţia acestui secol.
Sute de cadavre de femei, tinere şi bătrâne, care fuseseră dcpm,cdate de
îmbrăcămintea groasă, erau puse unele peste altele, alcătuind. nu o piramidă de
capete ca în nuvelele romantice, ci o ridicătură impresionantă de corpuri omeneşti
sacrificate într-un chip bestial: ochi scoşi. împuşcături în inimă, în frunte şi în
stomac, picioare zdrobite, frunţi izbite de lovituri de ciocan sau paturi de armă.
nasuri şi urechi tăiate şi îmbrăcăminte sumară răvăşitq. Uncie cadavre intraseră.
parţial în putrefacţie: pântecele era negru, ochii la fel. In sala lungă din interiorul
clădirii, în care, probabil, se efectua ritualul religios premergător înhumării, alte
stive de cadavare. Am căutat pe cineva prin jur căci doream să ştim de unde
provin şi ce s-a întâmplat, ce au făcut aceşti oameni de au fost masacrali în chip
aşa de bestial.A doua zi, ne-am continuat căutările şi încercările de a găsi pe
· cineva care să ne dea informalii cf1t de sumare. Noi ne-am instalat de-a lungul
unei mici aici printre şirurile de morminte. Toat[1 noaptea ostaşii au stal culcali pc
lângă lespezile mormintelor sau au mers unul la altul. la prieteni sau cunosculi,
căutând să-şi alunge gândurile sumbre provocate de această icoană dureroasă de
bestialitate care ne îngrozise pe toţi.
A doua zi, pe la amiază, ochii noştri s-au izbit de o imagine şi mai
înfricoşătoare, care a mărit simţitor scara degradării fiinţei umane şi a cruzimilor
pc care omul e capabil să le facă atunci când e condus de dogme iar raţiunea c
· întunecată de fanatism. Pe o alee, în apropierea monumentului lui Km,suth, am
găsit cftteva sute de cadavre de tinere fete. Fuseseră dezbrf1cate aproape complect.
Câte una din ele mai avea câte un ciorap. bască sau fular atunci când a li.>sl asasinată.
Moartea lor a fost lentă. Fuseseră culcate toate pe spate la aproximativ 50-75 de
cm între trupuri. Călăii le uciseseră cu ajutorul cuţitului, înjunghindu-le în inima,
tăindu-le arterele femurale, deschizându-le pântecele sub forma unei cruci,
împuşcându-le în organul sexual sau în frunte. Lupta cu moartea fusese
înspăimântătoare, în special pentru cele cărora li se tăiaseră arterele femurale. Se
apucaseră cu mâinile de pământ, de părul lor sau al vecinelor, aveau petriş de pe
alee strâns în mâini sau picioare încovoiate. Pe lfmgă trupurile lor sângele se
amestecase cu pământul şi se făcuse o pastă cleioasă în care se recunoşteau urmele
degetelor.. Ce inimă de călăi trebuie să fi avut brutele care le-au asasinat în acest
chip bestial pentru faptul că erau evreice! Aşa am ajuns să cunoaştem o altă fa\etă
a războiului şi a Budapestei. Nu i-am atribuit nici un calificativ specific animalităţii,
dar am compătimit oraşul care avea în urma sa atâta istorie pentru faptul că f uscse
loc ales de ocupanţii ei pentru o aqiune atît de. hidoasă.

Zilele petrecute în cimitirul Kerepes au fost dominate de impresiile puternice
provocate df imaginile înspăimântătoare cu care am rămas din acest loc de
reculegere-. Intr-o seară am întâlnit pe locotenentul Cocheci Constantin, învăţător
în Brădiceni-Gorj. Era profund marcat de coborârea demnităţii umane şi triumful
· animalităţii. Ne-am comunicat unul altuia impresiile reţinute din luptele la care
am participat, informaţiile primite de acasă sau cele pe care le posedam despre
colegii noştri. Pe când stăteam de vorbă cu el au apărut doi ofiţeri sovietici - aveau
amândoi grad de căpitan -, indignati şi ei de ceea ce văzuseră.
Dintr-o damigeană pe care o aveau cu ei, cei doi căpitani mi-au oferit 2-3
!itri de vin bun ca să ne reconfortăm. Am primit vinul oferit, dar nu l-am consumat.
Intrucât era zona noastră, ne-au predat două tinere reţinute fiindcă se furişau printre
crucile de mannoră din cimitir. După ce am stat de vorbă cu cele două fete speriate
484
https://biblioteca-digitala.ro

şi alarmate de lot felul de zvonuri. am reţinut comunicarea că ele mergeau la
părinţii lor, care se aflau într-un adăpost în cimitir. Le-am condus la părinţi, care
au fost impresionaţi de gestul nostru. Li se terminaseră proviziile şi probabil că
locuinta lor era situată pc o stra<lă mai în<lepărtală. Le-am oferit pâine, puţină
slănină şi tutun. Ne-au mulţumit. iar tatăl, inginer aflat în slujba căilor ferate,
ne-a comunicat că impresiile multor concetăţeni ai săi Jcspre armata română s-au
schimbat şi că a cunoscut familii maghiare care s-au mutat dintr-o parte în alta a
oraşului pentru a ajunge în sectoarele româneşti ale frontului. Asemenea constatări.
făcute şi <le noi ne-au bucurai muli. Se schimba ceva, în bine, în mentalitatea
populaţiei civile şi acest fapt constituia una <lin preermisele apropierii Jintre cele
Jouă

popopare vecine. Mentalitatea auopeană dominantă în cultura şi relaţiile
interumane din interiorul celor două comunităţi naţionale - română şi maghiară facilita această apropiere sau căutare. chiar dacă ea era de moment şi decurgea şi
din condiţiile determinate de înaintarea trupelor române pe teritoriul Ungariei.
Pe când ocupam poziţii în cimitirul Kerepes am asistat la un masiv
bombardament efectual de aviaţia americană. Am fost preveniţi de scara ca
dimincata să ne rct}"<tgem 200 metri şi să semnalăm avanposturile liniilor noastre
prin rachete verzi. ln felul acesta prcveam greşeli de orientare şi eventuale lansări
de bombe peste ostaşii noştri. Dis-de-dimineaţă şi-au făcut apariţia câteva avioane
de vânătoare şi recunoaştere. Zburau la marc înălţime. După ce au făcut câteva
rotiri deasupra Budapestei. au trasat un cerc în interiorul căruia pătrundeau valurivaluri de fortăreţe zburătoare americane. Artileria antiaeriană germană a ripostai.
dar inutil, fiind reduse la tăcere de aviaţia americană, a cărei prezentă pc cerul
senin al Budapestei a fost o adevărată demonstraţie de forţă militară şi de voinlă
de Jobi'mc.Iirc a victoriei finale.
După depăşirea osbtacolelor din cimitir ne-am angajat în cucerirea clădirilor
masive de pe străzile învecinate, urmărind să stăpânim căile de acces spre piaţa
Baross şi bulevardul Rakoczi. Lupta de stradă îşi avea particularităţile ei Jeterminale, în primul rând, de sporirea capacităţii de apărare a inamicului datori!ă
capcanelor pe care ni Ic întindea şi obstacolelor pe care noi le întâlneam în cale. ln
zilele de 13-14 ianuarie 1945 am urmărit cAu o stăruniţă deosebită să punem stăpânire
totală pe clădirea unei instituţii publice. Incă din apropiere de Budapesta, găsisem
pe câmp o puşcă germană de un tip nou. Avea zece cartuşe în magazie şi se descărca
automat. Era mai uşoară şi ca atare putea fi manipulată cu mai multă uşurinţă. Am
păstrat-o în timpul luptelor. Când am ajuns la clădirea pe care trebuia s-o ocupăm.
am pătruns în curte şi după aceea am pus stăpânire pe parter, încercând apoi să
urcăm pe scările principale, etaj cu etaj. La parter, era un balcon continuu exterior
pe care se putea circula. Când am ajuns la etajul II şi am privit pe fereastră în piaţa
ce se deschidea în faţa noastră, un foc viu de mitralieră şi proiectile de artilerie
pătrundea în camerele spaţioase şi golite de mobilier ale acestei clădiri. Un tun
anticar românesc ce venea pe stradă a fost imediat oprit. l'{e-am camuflat cu grijă,
dar nu reuşeam să observăm amplasamentul inamicului. Intre timp. un curier ma anunţat că un cărucior cu proiectile de brand va sosi în curte. Am cerut să fie
adus lângă scara principală. Am ieşit în întâmpinarea sole.latului care purta calul
de căpăstru. La ieşirea din clădire mi-am rezemat arma de perete, gândidu-mă
unde să depozităm lăzile cu muniţie adusă. Am coborât 3-4 trepte ale scării şi miam adus aminte de armă. M-am reîntors s-o iau. Soldatul care ne adusese muniţia
s-a urcat pe scări în urma mea. De pe acoperiş, unde se găseau soldaţi inamici. a
fost aruncată o grenadă, care a căzut între cal şi prima treaptă a scării. Cu pântecele
sfârtecate, bietul animal s-a prăbuşit. Soldatul care adusese muniţia a fost umplut
de praf, iar eu am simţit o uşoară înţepătură în braţul stâng în apropiere de cot.
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Ne-am uract repede pe scări şi ne-am retras într-o cameră. Am dezbrăcat mantaua
vestonul, am suflecat mânea91 stângă a cămăşii şi am văzut pe brat un şuvoi
firav de sânge. M-am îmbrăcat. Imi era un pic sete. Un ostaş mi-a oferit un pic de
apă din bidonul său. Am intuit posibilitatea de a pleca la postul de prim-ajutor de
la compania sanitară, dar n-am plecat imediat, hotărându-mă să lichidăm cuibul
periculos de ostaşi inamici care stătea deasupra capului nostru. NU ne-am dţ[trat
pe scările principale, ci pe scări improvizate, din etaj în etaj şi am reuşit să ajungem
în spatele luptătorilor inamici de pe acoperiş. Au încercat să fugă pc altă clădire
pentru a se coborî pe scara de incendiu, dar alţi ostaşi romftni k-au ieşit în
întâmpinare. Când soarele se apropia de asfinţit, întregul edificiu era sub stăpânirea
noastră. Era seara zilei de 14 ianuarie.
Peste noapte am rămas în această clădire. A doua zi am primit învoirea
doctorului Niergheş, medicul nostru, să mă retrag la compania sanitară. aflată în
apropierea comandamentului diviziei şi a corpului de armată. Am ajuns acolo
unde am fost pansat, mi s-a făcut o injecţie şi am fost invitat să mă odihnesc întro bucătărie caldă. Am tras un somn bun de câteva ceasuri. Spre scară mi s-a
comunicat că nu voi fi evacuat la Arad, ci voi avea o permisiune de câteva zile la
companie. Mi s-a comunicat că nu am permisiunea să mă îndepărtez de sediul
companiei. Am luat hotărârea să respect ordinul.
Pe când stăteam în camera mea călduţă şi mă gândeam să scriu o scrisoare
părinţilor mei pentru a-i linişti puţin, a fost dată alarma pentru companie şi
comandament. Ne-am pregătit armamentul şi ne-am deplasat spre comandamentul
Corpului 7 armată, unde se adunau şi alţi ofiţeri aflaţi la compania sedentară. Mam apropiat şi eu. Era un număr mic de ofiteri ca1'e s-a adunat. Mi s-a repartizat
câte un sector de câţiva metri pe drumul de acces spre clădirea în care era situat
comandamentul în fruntea căruia se alfa generalul Nicolae Şova. Spre comandament
era un du-te-vino de motociclişti români şi sovietici, care alergau şi aduceau ofiţeri
superiori la consfătuirea din interior. Mereu eram cu mâna la chipiu şi salutam
ofiţerii care pătrundeau grăbiţi în clădire. Soarele se apropia de asfinţit şi-şi trimitea
razele lui mângâietoare spre noi. Speram să le simţim binefacerile pe meleagurile
natale în condiţii de pace.
Liniştea serii la care ne aşteptam a apărut un vis îndepărtat în zgomotul
produs de o formaţie aeriană inamică. Pe câmpul din stânga cartierului ocupat de
unităţile noastre de comandă şi organizare erau lansate containere care contineau
armament şi muniţie. Aveau forma unei bombe şi atunci când cădeau la sol se
desfăceau în două prăţi cum se desface carapacea sâmburilor de nucă. La aterizarea
lor, paraşutiştii găseau armamentul şi muniţia de care aveau nevoie în acţiunile pc
care le iniţiau. Acest desant aerian neaşteptat a provocat o vie agitaţie printre
puţinii ostaşi şi ofiţeri de la comandament şi companiile de aprovizionare.
Comandamentul sovietic a fost alertat şi el imediat. Forţele germane nu erau însă
numer~lase şi nu puteau întreprinde acţiuni de anvergură.
In ziua de 16 ianuarie, ne aşteptam la o zi calmă şi la linişte după ce încercarea
inamică din ziua precedentă fusese anihilată. N-a fost însă aşa. Au început
frământări, mişcări, pregătiri de plecare şi planuri determinate de comunicarea
ordinului că Armată Română va fi retrasă din Budapesta şi va primi o nouă zonă
de front în Cehoslovacia. Unităţile aflate în prima linie au fost retrase din Budapesta
şi au pornit pe drumul care duce la Vac, în a cărui închisoare au suferit atâţia
români. Am început şi eu să-mi pregătesc cele necesare drumului, pe care, a doua
zi, trebuia să pornesc dis-de-dimineaţă. Am controlat ciorapii, bocancii, m-am
îngrijit de puţină hrană şi împreună cu bunul meu soldat Iancu Dumbravă am
pornit şi noi pe drum. Zăpada era mică, drumul era îngheţat şi bine bătătorit. În
şi
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uncie locuri vizibilitatea era redusă. Marşul nostru în doi a fost un efort continuu
pentru a ajunge unitatea noastră. Spre seară am întâlnit în drum un automobil
militar romfmcsc care nu mai putea să urce o pantă. Doi ofiţeri încercau să împingă
un automobil militar românesc până în vârful pantei. Impreună cu Dumbravă am
pus umărul şi am reuşit să împingem automobilul în care ni s-a oferit câte un loc
şi nouă şi cu ajutorul acestui destul de şubred mijloc de transport am ajuns la
Balassagyarmat, un orăşel tf1cut, populat, după dimensiunile pe care le percepeam
noi din mers, de aproximativ 10 mii de oameni. Am mărşăluit într-un ritm forţat
pe drumul spre Vac. Eram în spatele unei mari unităti româneşti pe care doream so ajungem şi să fim împreună cu prietenii noştri. Un sentiment mai îndepărtat de
incertitudine ni se strecura în suflet în legătură cu luptele din Cehoslovacia.
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AL VII-LEA CONGRES

INTERNAŢIONAL

DE TRACOLOGIE
LIVIU MĂRGHITAN

C'u toate cii însti~i părinro:le ~tiin\.:i istoriei H.:rrn.lot a comemnat l'ii .. neamul tracilor este cel
mai numo:rns. dupf1 c·d,: al inzilor" studierea urmelor tnKice n-a constituit pfmă rel.11i, ,.k ~-ur,1nJ
obi,:ct al unei păr{i bine definite a istorio:1 \'echi - tracologia. Institute de cercctf1ri tracologice ~i-au
ffirnt aparitia în Europa de abia în deceniul al Vl-lea al ,ernlului nostru. Din acest motiv înt,11a
manife,tarc ~tiin\ifid a ci"1rei tematil'ii a fost istoria neamurilor trace a a\'lll loc în anul 1972. în
capitala Bulgariei. De la ace,1stă Jată. organismul coorJonator interm1ţional al cen.:etărilor privind
seminţiile trace. Consiliul lnterna\ional Je StuJii lnJoo:uropene ~i Tracice a luat decizia ca din 4 în 4
ani să se Jesff1~oare dte o întrunire generală (Congres ~tiinţifo:) al celor preornpa\i Je cunoa~terea
tracilor. A~adar. în 1976 a anii loc al Ii-lea Congres de tracologie. în ţara noastră. la Bucure~ti. Au
urmat congreso:le III. Austria (Vic•na. 19XO). IV. Olanda (RotterJam. 1984). V. U. R. S. S. (Moscova.
19KXJ. Vi, Spania (Palma de MaJorca. 1992).

În intervalul 20-26 mai 1996 a avut loc la Constanta, Mangalia şi Tulcea
marca întâlnire a specialiştilor de tracologie. Manifestarea, desfăşurată sub înaltul
patronaj al preşedintelui României, domnul Ion Iliescu 1 a fost organizată şi sprijinită
material de către Ministerul Culturii, Ministerul Invăţământului, Academia
Română, Ministerul Ştiintei şi Tehnologiei, Prefecturile judetelor Tulcea şi
Constanta. De partea ştiin\ifică s-a ocupat Institutul Român de Tracologie., Muzeul
Na\ional de Istorie şi Arheologie Constanta, Institutul Ecomuzeal Tulcea, Muzeul
arheologic Mangalia, şi nu în ultimul rând Inspectoratele pentru Cultură ale celor
două judeţe din spatiul cuprins între Dunăre şi Pontul Euxin (Constanţa şi Tulcea).
Comitetul de organizare l-a avut ca preşedinte al grupului ştiintific pe
profesorul universitar ieşean Mircea Petrescu-Dâmboviţa, ca secretar general pc
arheologul specializat în tracologie Petre Roman (directorul Institutului Român
de Tracologie, din capitală), iar ca membrii lucrativi pe cunoscuţii arheologi Adrian
Rădulescu, Valeriu Georgescu-Chelută şi Gavrilă Simion.
Au luat parte la lucrări şi au sustinut comunicări specialişti din 20 de state,
după cum urmează: Albania, 6 comunicări; Bulgaria, 35 comunicări; Canada, I
comunicare; Costa Rica, I comunicare, Franta, I comunicare; Georgia, I
comunicare; Germania I comunicare; Great Britain (Marea Britanie - am dat
numele în limba oficială a Congresului spre a nu modifica ordinea înscrisă în
programul oficial, n.n.), I comunicare; Grecia, I comunicare; Lituania, I
comunicare; F (ederal) Yougoslavisch R(epublic) Macedonia, 4 comunicări;
R(epublica) Moldova, 16 comunicări; Polonia, I comunicare; România, 99
comunicări (dintre care au fost susţinute circa 50); Rusia, 1 comunicare; Turcia, I
comunicare, Ukraina, 17 comunicări şi Yougoslavia, 4 comunicări. De notat că
faţă de cei înscrişi în programul editat anticipat deschiderii Congresului s-au mai
prezentat şi alţi cercetători din străinătate care au avut posibilitatea înscrierii „oe
loc" şi de a susţine câte o comunicare, astfel încât paleta ştiinţifică a fost considerabil
îmbogăţită în primele două zile ale manifestării.
Congresul propriu-zis a debutat la muzeul constăntean, în data de 17 mai
prin întâlnirea anuală <le lucru a Consiliului Internaţional pentru Studii ln<l9Europene şi Trace, organism ale cărui lucări s-au prelungit şi în ziua următoare. In
cea de-a doua zi s-a discutat problematica internaţională a studiilor de tracologie
de către organismul subordonat Consiliului Internaţional deja citat, şi anu!11e
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Comisia de Avizare şi de Prommare a Studiilor Indo-Europene şi Tracice.
Festivitatea de deschidere la care au luat parte lo\i cei înscrişi la congres a
avut loc la sala teatrului constăn\ean. Dupfi ,1locu\iunile oficiale nationale şi locale
s-a desfăşurat în continuare scsiw1ci1111 plen. ln acrest cadru au prezentat comunicfiri
reputaţii corifei ai tracologiei, erudiţi de talie interna\ională. domnii profesori
universitari Miliutin Garasanin, Alexander Foi, Ştefan Hiller. Nicola Tasi,, Eleonora
Petrova, Joseph Maran, şi nu în ultimul rând. Mircea Petrescu-Dfunhovi\a.
Nota generală care caracteri1.cază continutul ştiintific al celor mai numeroase
dintre comunicările susţinute este aceea a intcrdisciplinarită\ii. Dacă la congresele
anterioare au avut prioritate exclusivă rezultatele cercetărilor arheologice concrete
pc al căror temei se trăgeau concluzii de ordin tipologic şi teritorial (în sensul
atestării vestigiilor tracice în zone în care acestea lipseau anterior declanşării
investigaţiilor sistematice), în momentul de fotă sunt utilizate şi clcmntul lingvistic.
cel etnografic, şi chiar cel statistic-computerizat. S-a pus accentul în cercetarea
tracologică din ultimul deceniu pe studierea fenomenelor de interferenţă culturalmaterială şi urmărirea extensiunii acestora pe spaţii foarte largi. hi sau chiar tricontinentale, stabilindu-se căi şi coridoare de implementări culturale inter-tracice
care au creat o multitudine de aspecte particulare cc s-au perpetuat de-a lungul
mileniilor până la actualii urmaşi ai tracilor de ondinioară.
Un benefic aport ştiinţific l-au constituit comunicările specialiştilor
tracologici din Repuhlica Moldova. al căror numfir a fost un veritabil record de
participări lâ o astfel de manifestare ştiin\ifică internaţională. Reputatul tracolog
de la Chişinău, Ion Niculiţă. care a prezentat extinsul raport „Tracii septentrionali
în istoriografia statelor Europei de Est: Moldova, Ukraina, Rusia", a adus la
Constanta o pleiadă de mai tineri cercetf1tori ale căror contribuţii înfftţişează rodul
unor serioase şi pertinente investigaţii în trecutul istoric îndepărtat al spaţiului
dintre Carpaţi( Răsăriteni şi Nistru (V. Bănariu, Cet,llc.1 trncicii de Iii Bucl/leni,
Al. Furtună, /11 legi1turii cu c;Î/e1·,1 i11te1pret;1ri ii/e cale11d.1rului gc:to-d,1<.:ic, E.
larovici, Prim.1 necropo/;1 din llii/l,·t.11-ul trnâc pe malul st,înp ;11 Nistrulw~ S.
Sărănuţă, G. Fucareva, A.wecte de unitate Îl1 bmden;1 mmâ11cscii).
Din multiplele comunicări ale „tracologilor găzduitori romfmi" a rezultat
eficienta înfiinţării în România a Institutului de tracologie, precum şi a seqiilor
acestuia din principalele centre universitare laşi, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa
şi Timişoara. Subiectele abordate acoperă întregul teritoriu al ţării şi demonstrează
intensitatea prezenţei tracilor de miazănoapte şi a descendenţilor nemijlociti ai
acestora ueto-di1cii.
În ~paralel cu lucrărik Congresului a funcţional şi o expoziţie de carte (cu
vânzare şi schimb de publicaţii - o premieră la noi) în cadrul direia s-au prezentat
numeroase lucrări editate în ţara noastră sub egida Institutului Naţional de
tracologie.
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MARIAN QUMĂ, C/Vll./7.A7'/A f'RIMl:1 /J'OCI A Hl.:RU/,U/ ÎNSUDVl.:STUL ROMANIF:l, Burnrqti 1993, 311 p. 119 p1an~e (rezu'!iat în limba
gcrmanf1)
(LIVIU MARGHITAN)
0

Sub egida Ministerului Învăţămfmtului ~ia Institutului Romfm de Tracologic
cunoscutul arheolog din Banat, Marian Gumă, a publicat o importantă lucrare
referitoare la complexa problematică a celei dintf1i epoci a fierului pe cuprinsul
bfmă\ean. Pfmă în prezent nu s-a mai editat o lucrare unitară referitoare la Hallstallul pc arealul Banatului. Este adevărat că cercetarea intensă a acestui interval de
timp a început doar cu circa douf1 decenii în urmă, fiind deci necesară o etapă de
acumulări, atât ca materiale concrete cf11 ~iun volum cf11 mai consistent de cuno~tin\c
teoretice. Autorul dr. Marian Gumă s-a numărat printre arheologii din \inului nostru
care ~i-a orientat activitatea dintru început de carieră spre investigarea debutului
epocii fierului în actualele judeţe Cara~-Scverin ~i Timi~. fără a neglija nici
cunoa~terea descoperirilor de această factură din judeţele Arad, MeheJinti, precum
~i cele din estul Voivodinei ( Banatul sârbesc).
Cartea debutează cu o foarte instructivă ~i convingătoare bibliografic a
problematicii abordate, minu\ios organizată, pc autorii situaţi în ordine alfabetică,
iar în cazul (frecvent de altfel) în care un autor este citat cu mai multe contributii
acestea sunt a~ezatc în ordine cronologică ( p. 21-100).
Apoi urmează un relativ succint „Capitol introductiv"' (p. I O 1-148),
subdivizat în trei părţi: I. Cadrul geografic ~i resursele naturale; 2. Probleme de
terminologic. Sisteme cronologice ~ide periodizare ale primei epoci a rierului; 3.
Istoricul şi stadiul actual al cercetărilor asupra primei epoci a fierului în sud-vestul
Romfmici.
A~a cum rezultă din cele trei titluri autorul pune în temă ~i pe eventualii
cititori nespeciali~ti în arheologia primei epoci a fierului, conferind lucrf1rii un
sporit grad de adresabilitate.
Travaliul şi contribuţia de cscn\ă a autorului se reliefează în cadrul capitolelor
li-IV, unde pc parcursul a circa 125 pagini supune unei pertinente analize ~tiin\ificc
materialele arheologice de o mare diversitate tipologică ce au fost culese din nu
mai putin de 175 de localită\i. Sunt aduse în discu\ie cele mai vechi urme ale
întrebuintării metalului pc curpinsul Banatului ~i se fac veritabile incursiuni în
istoria universală a aparitiei primelor metale spre a afla cât mai numeroase analogii
cu situaţia din tinutul bănăţean şi de a afla legături cultural-materiale cu lumea
înconjurătoare contemporană epocii analizate. De un real folos este şi faptul că
pentru fiecare cultură sau grup cultural identificate în Banat se prezintă o hartă a
descoperirilor, fără să se evite cazurile în care nu se dispune la ora actuală de<.:ât
de două sau trei descoperiri. Acest detaliu dezvăluie cât de mult mai rămâne de
cercetat şi pentru generatiile viitoare de arheologi ce se vor încumeta să î~i
desfăşoare activitatea în Banat.
Referitor la începuturile metalurgiei fierului în Banat ~i implicit în întregul
areal carpato-dunărean, Marian Gumă documentează prin cinci dovezi concrete
că în acest ţinut prelucrarea acestui metal a început în faza de debut a epocii
Hallstattiene, şi anume în Hallstatt A. Se conchide că zona bănăţeană se înscrie
printre ariile primare de prelucrare a acestui metal din întreaga zonă carpatodunăreană (p.263).
Nu în ultimul rând e necesar să consemnăm şi foarte bogata ilustraţie grupată
pe descoperirile arheologice din diferite localităti, astfel încât o privire generală
asupra întregului material grafic echivalează cu câteva zeci de vizite la muzeele
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din Banal.
Lucrarea se remarcă a fi un instrument Jc lucru pentru spcciali~tii romfmi ~i
străini. pc cât Jc a~teptat pc atf1L Jc util.
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BLAZOVICH LĂSZLO - GECZI LAJOS. A TELEGDIEK PERE
!568-!57l. (PROCESUL FAMILIEI TELEGEDI 1568-1572). Szegcd 1995.
283 p .. hartă, 3 scehem. 2 ilustratii

(EUGEN GLUCKJ

I .ucrarea realizată de directorul arhivei autoguvernării din Seghedin şi de
un arhivist principal al acekaşi instituţii au editat în original şi cu n:geste în limha
maghiară d1x:umentc legate de un proces iscat în cadrul seminţiei întemeiate de
Chanadinus. pnx:esul s-a lkrulat în fa\a instanţelor principatului Transilvaniei,
sentinţa definitivă aparţinrmd însuşi voicrndului Stcfan B.ithory.
Documentele sunt precedate de un studiu introdm:tiv dominat de două
clemente. Pc de o pa11e citim recapitularea unor aspecte principale ale jurisprudcn\ci
feudale practicată în regatul ungar, aplicată şi în Crişana şi Banat precum şi în
voievodatul Transilvaniei apoi continuată în epoca principatului, cu specific local
(p.7-1~. 31-3-l).
ln a doua parte a studiului introdLll"tiv se rccar,itulca1.[1 filiaţiunea seminţiei
Chanadinus. începfmd cu anul IO.,o. d111d este numit administratorul ducatului lui
Ahtum. Textul devine şi mai concludent pc hani arhorclui genealogic. Astfel.
am11n că printre descendenţii lui dit\:cţi a figurat hanul Belenyg, tatăl lui Kclcmcnus.
primul comite suprem al Aradului. semnalat în 1214.
Seminţia respectivă pc lf111gă hcncficiilc primite de întemeietorul ci. pc
parcurs a acumulat importante proprictă\i funciare. O hartă oglindeşte situa\ia de
vârf din secolele XIII-XIV. în 1.ona Timişului şi Mureşului. din cari.' am1111 c:1
numai în comitalul Arad, dispuneau Lk hcneficii în IX localită\i. Altele se g[1scau
şi în c1!mitatcle Bihor ::,i Sătmar.
ln cursul procesului au fost invocate 26 documente din perioada 12-l7-150J,
rernltate din transcrierea şi confirmarea periodică a dm:umcntclor pri, ind
proprietăţile lor de către locurile de adeverire din Arad. Oradea etc, încorporftnd
65 clemente.
Materialul documentar a fost structurat dup[1 criterii ştiinţifice. În prima
parte apar rcgcstclc (p. 35-63). apoi textele originale (p. 67-214). Ele sunt urmate
de o sintct!1 în limha germană (215-218), lista abreviaţilor, de fapt o bibliografic a
lucrărilor citate (p.219-222) şi în fine s-a insl.'rat un glosar de termeni, (p. 22.1235). Utilizarea materialului este facilitat[1 dl.' un indice amplu de persoane şi
localităţi (p.227-282).
Rc!.!cstclc definesc locul -.i Jata redactării documentului, identitatea
emitcntul'ui, lista transcricrih!f. ubica\iunca actual[1. ediţii, rcgcstc publicate anterior, şi traducerile existente. ln acest context amintim că în rubrica traducerilor la
unele documente se mcnţionca1.ă /)ocumc:11/c prfrind istoria RomJnici. C
Tr.111.,ifrania. respectiv Documenta Ro111m11;1c H1\torica. Se face men\iunc şi Jc-.pre
voi. I din colcqia Hurmu1ali.i. Autorii au avut posibilitatea de a folosi diplomatariul
manuscrise a lui Feli.ete Nagy Antal, privind Banatul Timişan ( I093-1590). De
asemenea au valorificat din nou diplomele publicate de dânşii în 1991 la Scghedin
în voi. XVIII al anuarului arhivei locale.
Studiind textele publicate am putut constata că în <.:ele 26 documente sunt
încorporate 19 fragmente cc se referă la vestul Transilvaniei, inclusiv mna Aradului
şi care sunt inedite. La 7 februarie 1323. se procedează la locul de ade,·crirc de pc
dealul Orăzii la vânzarea pământului numit Fcold Phcld. situat în Bihor. O diplomă
emanată rn câteva zile mai devreme la Timişoara cuprinde autorizaţia regală a
tranzacţiei. Di°ploma din 12 iunie 1323, confirmă înstrăinarea imobilului.
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Critica izvoarelor de mult a stahilit faptul d diploma scmin\ici lui
Chanadinus di.n 1247, privind posesiunile lor din rnmitatelc Arad, Cenad, Timi~
etc este falsă. Intre rnnfirmărilc lui ulterioare pe care a reu~it să Ic ohtină găsim
două inedite, datate din 19 ianuarie IJ20 ~i 12 iunie IJ23. Aici c locul să amintim
~ide diploma regelui Mihai Corvin din 6 fchruarie 1484 în rnrc transnic o diplomă
similară provenită din 1256. la fel falsă.
T<lt o diplomă regală din 20 scptcmhric IJ23. rnnfirmă una din IJl9 cc a
repus în posesie unii mcmhri ai scmin\ici în satele Pongradfaja. Chcnkwcnnc ~i
Kyshodos, primele două situate chiar pc malul Murc~ului.
O donaţie ~i hot[1rnicirc din 12 fchruaric 1330, rcspcl:liv 7 martie IJJJ,
prive~tc diferendul iscai în legătură cu posesiunea Onad din comitalul Sătmar, cu
ocazia punerii în posesiune a arhiepiscopului Chanadinus.
Un document datat din Vi~egrad la 28 martie 1344, se referă la pasajul
vastelor proprietăţi ale scmintici amintite. La 16 mai 1382, se î1Khcic un pro\.'.cs în
fata palatinului. ohicctul diferendului fiind o diplomă în rnrc figurează Zcnt Miklos.
Sânicolaul Marc de azi.
Diplomele promulgate la Szond la 6 martie ~i la BuJa în JO scptcmhric
1398. stabile succesiunea în rnzul feudelor de Ja Gcpiu, Ccirn. Galo~pctrcu.
Chi~incu-Cri~ ~i alte trei localitătî azi dispărute. ln două exemplare s-a mo~tcnit
confirmarea diplomei referitoare la hcneficiul de la Urvind, conform încheierii
din 16 iunie 1478.
Suita do\.'.umentclor inedite se încheie cu actul conventului de pc dealul
Orăzii din I aprilie 1503, în care se specifică zălogirea unei părţi al Tileagdului.
locuit de maghiari ~i romf111i.
Desigur, documentele nu se rezumă doar la prohlcmc de proprietate. Ele
contin date etnodemografice ca de exemplu amintitul document din 150.\ de la
Tileag<l. Unele lcl\.'.alită\i din Bihor sunt scnrnificative chiar prin toponimia lor în
care apare caracterul lor ronu1nesc. De asemenea găsim date despre comerţul de
sare pe Mure~. probleme agrare, forme ale rentei feudale, etc.
Oricum documentele publicate în volum ca ~i datele furnizate în studiul
introductiv oferă cercetătorului zonelor amintite un reper valoros.
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