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OBIECTE DE PODOABĂ NEOLITICE TIMPURII
DIN MATERII DURE ANIMALE
DESCOPERITE PE TERITORIUL ROMÂNIEI: BRĂŢĂRI DE OS
Corneliu BEWIMAN
Diana-Maria SZTANCS''

1. Introducere
Investigaţiile sistematice sau descoperirile fortuite din ultima jumătate de veac, efectuate în siturile
neo-eneolitice au avut drept consecinţă acumularea unei imense mase documentare, în structura căreia se
înglobează şi artefacte specifice, precum piesele de podoabă, de port şi de artă mobilieră etc., realizate din
diverse materiale. Studiul lor complet şi complex rămâne indispensabil oricărui demers analitic solid privind
culturile preistorice. Catalogate în mod "tradiţional" ca "descoperiri mărunte", ele îşi aşteaptă încă necesara
valorificare sistematică; în acest sens, unele progrese au fost înregistrate în ullimele două decenii, mai ales în
ceea ce priveşte plastica antropomorfă ceramică şi industria materiilor dure animale.

2. Studiul industriei preistorice a materiilor dure animale

Din perspectiva conturată mai sus şi sub impulsul benefic al cercetării europene (mai ales a celei franceze),
în domeniul arheologiei preistorice din ţara noastră s-au înregistrat în ultimul deceniu (şi cu deosebire după
1990) progrese notabile în suscitarea interesului şi în abordarea sistematică a studiului industriei materiilor dure
animale (în continuare, prescurtat IMDA) sau a industriei osului, cum este cunoscută în tradiţia domeniului. Acest
gen particular de industrie a apărut la începutul paleoliticului superior (cultura aurignaciană) şi s-a dezvollat
continuu, cu trăsături specifice în cadrul culturilor epocilor următoare, până târziu în evul mediu. Ea cuprinde
artefacte de o mare diversitate morfo-tipologică şi tehnologică, respectiv: • unelte; • arme; • piese de port; • piese
de podoabă; • piese de artă mobilieră. Ele au fost realizate din: • os; • corn de cervide (ren, cerb, căprior, elan); •
fildeş de mamut şi de elefant; • dinţi diverşi; • cochilii de melci şi scoici; • carapace de broască ţestoasă etc.
În ultimele circa două decenii, unii cercetători români ai preistoriei (încă puţini) au depus şi continuă să
depună eforturi în direcţia elaborării sau adaptării unui cadru metodologie viabil al studiului IMDA, care să
asimileze în mod constructiv progresele actuale ale domeniului respectiv, înregistrate pe plan internaţional.
Menţionăm aici elaborarea (în premieră pentru cercetarea preistorică din România) a unei teze de doctorat
care tratează, în mod exhaustiv şi prin aplicarea metodologiei actuale, descoperirile aparţinând paleolilicului
superior, epipaleoliticului, mezoliticului şi neoliticului timpuriu din ţara noastră (Beldiman 1999). În acelaşi
timp, s-a reluat sau s-a iniţiat valorificarea sistematică a loturilor de materiale provenind din aşezările preistorice,
databile din paleolilicul superior şi până în neo-eneolitic (Bolomey, Marinescu-Bîlcu 1988; Beldiman 1999;
Beldiman 2000a; Beldiman 2000b; Beldiman 2005; Beldiman, Sztancs 2004a; Beldiman, Sztancs 2004b;
Beldiman, Sztancs 2005a; Beldiman, Sztancs 2005b; Beldiman, Sztancs 2005c; Beldiman, Sztancs 2005d;
Beldiman, Sztancs 2005e; Beldiman, Sztancs 2005[; Beldiman, Sztancs 2005g; Sztancs, Beldiman 2004a;
Sztancs, Beldiman 2004b; Sztancs, Beldiman 2004c; Sztancs, Beldiman 2005a; Sztancs, Beldiman 2005b;
Terzea, Beldiman 2003 - toate sursele cu bibliografia problemei şi lista extensivă a lucrărilor publicate până
Universitatea Creştină «Dimitrie Cantemir», Facultatea de Istorie, Splaiul Unirii Nr. 176, Sector 4 040042 Bucureşti 53,
România; cbeldiman5B@yahoo.com.
" Universitatea «Lucian Blaga», Facultatea de Istoric şi Patrimoniu «Nicolae Lupu», Bd. Victoriei Nr. 5-7, 550024 Sibiu,
România.
Revista Bistriţei, XIX, 2005, pp. 9-30
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acum; vezi şi lista bibliografică a autorului principal al lucrării de faţă pe website-ul: http://arheologie.ulbsibiu.
ro/ membri). Restul abordărilor problematicii specifice a IMDA preistorice din România rămâne, încă, în măsură
importantă, limitat ca metodologie şi obiective, fiind tributar tradiţiilor strict descripţioniste şi funcţionaliste,
neţinând cont de progresele domeniului; între altele, ele recurg la un limbaj comun, care se dovedeşte (o dată în
plus) dificil de înţeles, greu manevrabil, derulant, inadecvat unui astfel de demers, vehiculând date utilizabile
în mică măsură (câteva exemple la Brudiu 1980; Brudiu 1987; Brudiu 1994; Brudiu 1996; Roman, Păunescu
1996; El Susi 1997).

3. Obiective
Piesele de podoabă şi de port din materii dure animale, care se datează în neoliticul timpuriu (culturile
Starcevo-Criş şi Vinca, faza A) aparţin unei game tipologice variate, în care se includ: • brăţările- din corn de
cerb, os, valve de lamelibranhiate; • inelele - de os; • pandantivele - de os, corn de cerb, dinţi diverşi, cochilii
de lamelibranhiate şi gasteropode; • mărgelele - de os, dinţi diverşi, valve de lamelibranhiate şi gasteropode; •
acele de păr sau pentru prinderea veşmintelor- de os; • nasturii- de os ş.a. (Beldiman 1999, cap. 4-12).
În 1999 ne propuneam elaborarea unei necesare serii de studii şi articole rezervate valorificării sistematice
a artei mobiliere paleolitice, precum şi a obiectelor de podoabă şi de port neo-eneolitice. Până acum au fost
publicate mai multe lucrări de acest gen (cf. supra, 2, bibliografia citată aparţinând autorilor prezentului
studiu).
Lucrarea de faţă reia discutarea problematicii generale legate de brăţările din materii dure animale, iniţiate
prin publicarea pieselor din corn de cerb (Beldiman 2000a). Ea îşi fixează drept obiectiv etalarea completă, în
premieră, a datelor asupra brăţărilor, rar atestale, realizate dintr-o materie primă care, la prima vedere, nu se
pretează la realizarea unor astfel de artefacte: oasele lungi de mamifere.

4.

Brăţări

- origine şi

evoluţie

4.1. Paleoliticul superior
Piese de podoabă corporală, ataşate, de regulă pe braţe, antebraţe sau la încheieturile mâinilor, brăţările din
materii dure animale sunl a testate cel mai devreme în cadrul cullurilor paleolilicului superior european. Ele se
împart în două mari categorii: • brăţări alcătuite din elemente multiple (cochilii de scoici, melci, dinţi perforaţi
de animale). fixate pe un fir/fibră din materii vegetale sau animale (piele, păr); atribuirea lor funcţională este
certă numai în cazul descoperirilor in situ din contexte funerare; • brăţări având forma corpului circulară,
semicirculară sau ava/ară, închise sau deschise, masive sau formate din două sau mai multe segmente (BargeMahieu 1991; Buchsenschutz, Gaucher 1988, p. 154-155; Binant 1991, p. 85-100; Taborin 1974; Taborin 1993,
p. 304-315;).
Între cele mai vechi brăţări masive - închise, confecţionate din fildeş de mamut, se numără exemplarele
fragmentare descoperite pe teritoriul Belgiei, atribuite culturii aurignaciene; ele se datează la circa 25.300
±510 B.P. (I.R.P.A.-203) -în cazul sitului în peşteră de la Spy şi circa 23.460 ±500 B.P. (I.R.P.A.-201) - Grotte
de la Princesse (Otte 1974, p. 232-233, fig. 13; Lejeune 1987, p. 7-17, fig. 5/36-38; fig. 11/8). În inventarul celor
două morminte celebre de la Sungir' (Rusia) se aflau atât brăţări formate din elemente fixate pe un fir (dinţi
perforaţi). cât şi 20 de brăţări din fildeş de mamut. Aşezarea de aici a fost datată la circa 24.430 ±400 B.P. (GrN5444) şi 25.500 ±200 B.P. (GrN-5425), fiind atribuită fazei recente a culturii Kostenki-Sungir' sau KoslenkiStreleckaja, contemporană culturii gravettiene din Europa Centrală şi de Sud-Est (Kozlowski 1992, p. 44-45).
Alte piese atribuite culturii gravettiene, confecţionate din fildeş, având corpul de formă tubulară, cu secţiunea
lată, fiind decorate cu motive geometrice grava le sau având corpul îngust, cu secţiunea rectangulară, biconvexă
sau circulară se cunosc din aşezările de la Mezin, Ucraina (Boriskovskij 1953, p. 282, fig. 141-142; Kozlowski
1992, p. 76, fig. 86); Cosăuţi, Republica Moldova (Borziak 1993, p. 334-335, fig. 3/4-5, 13); Csâkvâr, Ungaria
(Kozlowski 1992, p. 72, fig. 77).
4.2. Neoliticul timpuriu

În cadrul primelor culturi neolitice din Orientul Apropiat, Anatolia şi Europa, brăţările se întâlnesc relativ
frecvent; ele se confecţionau din materiale diverse: • ceramică; •lemn; • materii dure animale: valve de moluşte
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aquadulcicole sau marine fosile/subfosile/de vârstă holocenă, aparţinând speciilor: Spondylus gaederopus L.,
Pectunculus bimaculatus, Pectunculus glycymeris L. etc.; os; corn de cerb; • materiale litice: calcar, marmură,
şist,

gresie, serpentin ş.a. (Beldiman 2000a; Gâbor Rezi 1995, p. 5-25; Stankovic 1991, p. 86, pl. IV; McPherron,
Srejovic 1988, p. 334, fig. 11.3/m-o; Hiller, Nikolov 1997, pl. 125/1-23; Comşa 1973; Lazarovici, Kalmar 1995, p.
155, fig. 30/4, 6). Subliniem cu acest prilej descoperirea unicat, în aşezarea neolitică timpurie de la Grădinile, a
două fragmente de brăţări de lemn (Nica 1983, p. 41-46, fig. 1/3-5 şi fig. 4/2); în situl respectiv se mai semnalează
prezenta altor două piese de podoabă de acest gen, din corn de cerb (Nica 1981, p. 31-32, 36, fig. 3/10 şi 5/4;
Beldiman 2000a, p. 69-91, fig. 6/2-3; Beldiman, Sztancs 2005f; Beldiman, Sztancs 2005h).
Brăţările se prezintă în varianta masivă sau sunt formate din două/mai multe bucăţi şi aparţin atât tipului
"închis", respectiv au forma unui cerc sau ovoid complet, cât şi tipului "deschis", corpul lor acoperind 1/2 sau
3/4 din circumferinţa unui cerc şi prezentând două capete, având morfologie identică sau diferită.
Dat fiind gradul înalt de dificultate tehnică, durata mare a execuţiei şi, în unele cazuri, dificultatea
procurării materiilor prime sau a produselor finite, brăţările din materii dure animale sunt mai puţin frecvente
în raport cu acelea realizate din materiale de origine minerală.
Se cunosc şi descoperiri care atestă producerea artizanală, în serie standardizată a acestor podoabe (cele
realizate din marmură şi scoica Spondylus gaederopus) în cadrul unor centre specializate, de unde se difuzau
pe calea schimburilor; cităm, în acest sens, descoperirile de la Kovacevo, Bulgaria (ateliere pentru producerea
brăţărilor şi a mărgelelor din marmură) (Demoule, Lichardus-Itten 1994, p. 635-636), Dimini, Grecia şi din aria
grupului neolitic timpuriu Blicquy, răspândit pe teritoriul Franţei şi al Belgiei (ateliere pentru confecţionarea
brăţărilor din plăci de şist şi serpentin) (Cahen 1985, p. 133-134, fig. 6/8-12; Hauzeur, Lowette, Jadin 1992, p.
105-107, fig. 6-7/1-3; Cahen, Caspar, Constantin et a/ii 1993, p. 24, fig. 6-8; Burnez-Lanotte, Caspar, Vanguestaine
2005).
Existenta unor centre specializate nu excludea însă confecţionarea locală a brăţărilor, în cadrul curent al
activităţii domestice din diferite aşezări şi arii culturale (piesele realizate din lut ars, lemn, os, corn de cerb).
5. Efectivul şi tipologia brătărilor din materii dure animale descoperite în România

În cadrul tipologiei recent elaborate pentru IMDA paleolitică, epipaleolitică, mezolitică şi neolitică timpurie
din România, brăţările aparţin categoriei/grupei tipologice III G (Podoabe - Brăţări) (Beldiman 1999, cap. 4;
Beldiman 2000a). Artefactele din grupa tipologică III G sunt atestate, în mod diferenţiat, cadrul culturilor
neolitice timpurii Starcevo-Criş şi Vinca, faza A. Efeclivul cunoscut actualmente (2005) numără 14 piese, care
provin dintr-un număr de 7 siluri: două dintre ele sunt localizate pe teritoriul Olteniei (Cîrcea şi Grădinile),
alte două pe teritoriul Banatului (Drobeta-Turnu Severin şi Gornea), două în Transilvania (Cluj-Napoca- Gura
Baciului şi Cerişor), iar unul în Moldova central-sudică (Trestiana) (vezi fig. 1 şi tabelul nr. 1). 6 dintre siluri
aparţin culturii Starcevo-Criş, iar unul culturii Vinca. Piesele atribuite culturii Starcevo-Criş domină din punct
de vedere numeric (11), cele aparţinând culturii Vinca, faza A fiind în număr de 3 (vezi tabelul nr. 2).
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Tabel nr. 1 Brăţări neolitice timpurii din materii dure animale descoperite în România:
efectivul, contextul de

provenienţă şi

tipologia.

Tableau no. 1 Bracelets en matieres dures animales du Neolithique ancien de Roumanie: effectif, contextes de
provenance et typologie. ICSU: Institut de recherches Socio Humaines de !'Academie Roumaine, Craiova; MBM:
Musee du Banat Montagneux, Reşiţa; MCCH: Musee «Château des Corvins)), Hunedoara; MIAMB: Musee d'Histoire
et de l'Art du Municipe de Bucarest; MIB: Musee d'Histoire de Bârlad; MNIT: Musee National d'Histoire de la
Transylvanie, Cluj-Napoca; STC: culture Starcevo-Criş; VNA: culture Vinca.

Indicativul, .
Tipul.
piesei

Sitnl.· .
'

Drobeta-Turnu
SeverinSchela Cladovei
SCL

Trestiana
"La Stroe Beloescu"
TRS

Nr.lotal
piese'{.

1971 Secţiunea I
Nivelul I Groapa 1
1971 Secţiunea I
Nivelul I
1979 Secţiunea I
Nivelul I Groapa 6
1968-1970 Caseta B-Bl
Nivelul I

Icsu

STC

CRH26

III G2

ICSU

STC

GRI 10

III G2 a2

ICSU

STC

GBC/I 5

III Gl a

MNIT

STC

CRC/I 10

III Gl/
III G4

MCCH,
c 140

STC

SCL/III 26

III G2 a

MIAMB

STC

SCL!III 27

III G2 al

MIAMB

STC

SCL/III 28

III G2 a2

MIAMB

STC

SCL!III 32
TRS/I 62

III Gl f4
III G2 al

MIAMB
MIB, 8749

STC
STC

1987 Secţiunea VI
Carou! 29- 0,35 m
1989 Secţiunea VI
Carou! 65 - 0,60 m
1987 Secţiunea VI
Carou! 39 - 0,80 m
Neprecizat
Sector C Locuinţa 3

TRS!II 20

III G2 c

MIB, 8771

STC

Sector C

Grădinile

Cauce" CRC

Contextul
· descoperirii

III G2 a3

"Islaz" GRI
Cluj-NapocaGura Baciului GBC
Cerişor

Cultura

CRH 25

Cârcea
"Hanuri" CRH

"Peştera

Locarea/

Nr. inventar

Gornea
de Sus"
GCS

"Căuniţa

GCS 105

III Gl e4

GCS 106

III G2 g

GCS 107

III Gl f4

MBM,
N 1192 A
15.386
MBM,
A 47.580
MBM,
N 1630

2

1
1

1999 Nivelul I

Locuinţa

VNA

Carou! 5- 0,70 m
Bordeiul24

VNA

Neprecizat

VNA

Neprecizat

1

4

2

5

3

Total

14

Tabel nr. 2 Brăţări neolilice timpurii din materii dure animale descoperite în România: apartenenţa culturală.
Tableau no. 2 Bracelets en matieres dures animales du Neolilhique ancien de Roumanie: atlribulion culturelle.
· >>··Cultura

'

(STC)

Vinca (VNA)

Număr

IC-IIA
III- IV

Drobeta-Turnu Severin- Schela Cladovei (SCL)

4

III B- IV A

Trestiana- "La Stroe Beloescu" (TRS)
Gornea- "Căuniţa de Sus" (GCS)

2
3

IB
Starcevo-Criş

·.

Situl
Cârcea- "Hanuri" (CRH)
Grădinile - "Izlaz" (GRI)
Cluj-Napoca- Gura Baciului (GBC)
Cerişor- "Peştera de la Cauce" (CRC)

Faza/Etapa

A

piese

2
1
1
1

Clasificarea tipologică a brăţărilor din materii dure animale adoptă criterii diferite, redate în tabelul nr. 3.
Ea nu are un caracter rigid, definitiv şi complet, având în vedere efectivele mici care au stat la baza elaborării
sale, consecinţă a rarităţii apariţiei unor astfel de artefacte. Din numărul total de 14 piese, opt au fost realizate
din corn de cerb, patru din valve de lamelibranhiate şi două din os.
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Se constată faptul că unele dintre criteriile de clasificare aplicate în lucrarea noastră anterioară (Beldiman
ZOOOa) au fost modificate datorită revizuirii datelor disponibile §i a accesului la piesele recent descoperite. Ne
propunem să revenim, în viitorul apropiat, asupra subiectului brăţărilor din materii dure animale cu un amplu
studiu de sinteză exhaustiv.
Dat fiind faptul că majoritatea absolută a pieselor din materii dure animale este fragmentară (inclusiv
una dintre cele analizate cu prilejul de faţă - SCUIII 28), rolul funcţional de brăţări al unora dintre ele se
poate susţine, deocamdată, numai ipotetic, până la descoperirea unor exemplare întregi. Nu putem exclude
posibilitatea ca unele dintre ele să fie segmente de pandantive semicirculare sau cârlige (piese de centură?

- Giirtelhaken?).
Tabel nr. 3 Brăţări neolitice timpurii din materii dure animale descoperite în România:
criteriile clasificării tipologice.
Tableau no. 3 Bracelets en matieres dures animales du Neolilhique ancien de Roumanie:
les crileres de la classificalion typologique.

~/"::<+:~~:~:~::tmt-

,

- -mo'rfologia i:apetelor) . , --1

Deschis semicircular

~ Deschis cu capetele opuse

3 Deschis cu capetele suprapuse

14 Închis

a circular
b subcircular
c oval
d semicircular
e convex-concav
f rectangular
g triunghiular

1
2
3
4

convex
îngro§at
zoomorf
perforat

În condiţiile stării de conservare precare a pieselor din materii dure animale (descoperite în majoritate
absolută fragmentare, conseC'tnţă probabilă a distrugerii intenţionate sau sub acţiunea factorilor tafonomici),
lista tipurilor, a subtipurilor/ variantelor/ subvarianlelor nu poate avea decât caracter provizoriu, putând
suferi remanieri mai reduse sau ample. Ea se poate lărgi §i restructura prin apariţia unor exemplare întregi sau
fragmentare care combină criteriile/atributele deja decelate sau care prezintă atribute noi.
6. Repertoriu
Efectivultotal al brăţărilor de os neolitice timpurii cunoscut la ora actuală numără numai două exemplare,
provenind din tot atâlea situri. Inserăm în continuare datele asupra contextului descoperirii lor, descrierea şi
analiza parametrilor specifici.
6.1. Drobeta-Turnu Severin- Schela Cladovei, jud. Mehedinti

Aljezarea pluristratificală este plasată la circa 7 km în aval de ie§irea Dunării din sectorul Cazanelor, pe
teritoriul sud-vestic al municipiului Drobeta-Turnu Severin (fig. 1). Ea ocupă o porţiune lungă de circa 1,5 km
a primei terase a Dunării, străbătută în partea de vest de cursul unui pârâu §i având o înălţime de 6-8 m faţă de
nivelul fluviului. Cercetările s-au desfăşurat cu inlermitenţe în perioada 1965-1990 sub conducerea dr. Vasile
Boroneanţ (Institutul de Arheologie al Academiei Române, 1965-1975; Muzeul de Istorie §iArtă al Municipiului
Bucure§ti, 1975-1998). Ele au avut, de-a lungul timpului, caracter de salvare, situl fiind ameninţat de cre§terea
nivelului apelor lacului de acumulare al Hidrocentralei "Porţile de Fier" 1 şi de eroziunea continuă produsă
de Dunăre. Între 1991 şi 1996, săpăturile s-au desfă§urat prin colaborarea cu dr. Clive Bonsall (University of
Edinburgh), care a condus o echipă pluridisciplinară internaţională. Rezultatele cercetărilor au fost prezentate
în rapoarte de cercetare, lucrări de sinteză, comunicări, articole, studii, ca §i în lucrarea de doctoral a dr.
V. Boroneanţ. Publicarea monografică detaliată a descoperirilor a rămas însă un deziderat, astfel că pentru
materialele (publicate sau inedite) provenite din sit nu dispunem întotdeauna de date complete privind
descrierea §i contextul de provenienţă.
Stratigrafia aşezării include trei unităţi principale, după cum urmează. 1. Stratul epipaleolitic, superficial,
a fost desemnat de noi cu sigla SCUl. Il. Stratul mezolitic, gros de circa 0,70 m, plasat la o adâncime de circa
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1-1,20 m, a fost desemnat de noi cu sigla SCL!II. Descoperirile din aşezare au prilejuit dr. V. Boroneanţ definirea
culturii mezolitice pentru care a propus denumirea de Schela Cladovei-Lepenski Vir, dezvoltată în mileniile
9-8 B.P. III. Stratul atribuit culturii Starcevo-Criş are două niveluri şi este gros de circa 0,30 m; este desemnat
de noi cu sigla SCLIIII. Nivelul I a fost atribuit fazei a II-a, iar nivelul II fazelor a III-a - a IV-a ale culturii
Starcevo-Criş. În cuprinsul stratului neolitic s-au cercetat mai multe complexe de locuire de suprafaţă şi
adâncite (bordeie), recuperându-se un bogat inventar ceramic, litic cioplit şi şlefuit, artefacte aparţinând IMDA,
resturi paleofaunistice ele. IMDA descoperită în aşezarea mezolitică şi în cea neolitică timpurie (SlarcevoCriş) de la Drobeta Tr. Severin/Schela Cladovei nu a beneficiat încă de o valorificare exhaustivă; de-a lungul
timpului, autorul cercetărilor a susţinut diverse comunicări sau a publicat rapoarte de cercetare, articole, studii
de sinteză, capitole ale unor lucrări monografice, în care materialele au fost prezentate selectiv, de multe ori
cu dale insuficiente unei analize coerente. Materialele se păstrează în colecţiile Institutului de Arheologie
«Vasile lărvan» din Bucureşti al Academiei Române, ale Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti
şi în cele ale Muzeului "Porţilor de Fier" din Drobela Tr. Severin (Boroneanţ 2000 - cu bibliografia mai veche;
Bonsall, Lennon, McSweeney 1997; Bartosiewicz, Boroneanţ, Bonsall et alii 1998; Lazarovici 1984, p. 64-71,
103; Păunescu 2000, p. 439-453; Stuparu 1994).
SCUIII 28
MIAMB

III G2 a2

Fig. 2-4.

Brăţară de os descoperită în campania de cercetări a anului 1987, în Secţiunea VI, Caroul39, la adâncimea
de 0,80 m, în inventarul Locuinţei 2. Piesa este inedită şi ne-a fost pusă în anul 1994 la dispoziţie pentru
studiu de autorul cercetărilor, dr. Vasile Boroneanţ, fapl pentru care ţinem să-i exprimăm, şi cu acest prilej,
mulţumirile noastre. Nu dispunem de date asupra atribuirii complexului unuia sau altuia dintre nivelurile de
locuire Starcevo-Criş ateslale în sit.
Piesa este un fragment reprezentând circa 1/3 din circumferinţă, păstrând un capăt întreg (fig. 2/1).
Fracturarea s-a produs în vechime, probabil prin acţiunea factorilor tafonomici. Culoarea brun-deschisă indică
aplicarea probabilă a tratamentului termic.
Materia primă este constituită de un metapod de bovine, probabil domestice (Bos taurus), fragment
proximal (fig. 2/3-4).
Brăţara este de lip deschis circular, cu extremităţile opuse, secţiunea corpului circulară şi capătul îngroşat
(Il/ G2 a2) (fig. 2/2). Capătul are formă generală tronconică neregulată; cu secţiunea circulară. Piesa nu prezintă
pe segmentul păstrat nici un fel de amenajări specifice pentru ataşare cu ajutorul unui fir/fibră oarecare. Pe
faţa inferioară şi în secţiune se observă foarte bine ţesutul spongios al metapodului (cavitatea medulară), iar pe
capăt o parte a suprafeţei articulare (fig. 3-4).
Parametrii morfometrici sunt exprimaţi în mm. Dimensiunile piesei sunt următoarele: diametru! exterior
circa 84; diametru! interior circa 60; di~metrul maxim al secţiunii 17. Capătul: lungimea 28; diametrul22.
Ca primă etapă a fabricării, debilajul a inclus prelevarea unui fragment proxima! de metapod, probabil prin
percuţie direclă/despicare sau prin abraziune în suprafaţă. Urmele de debitaj au fost eliminate prin fasonare,
astfel că nu ne putem pronunţa de o manieră sigură asupra procedeelor la care s-a recurs. A doua etapă a
fabricării, fasonarea, a condus la regularizarea capătului şi a corpului prin abraziune oblică şi transversală,
punând bine în evidenţă structura anatomică (ţesutul compact şi spongios al metapodului) (fig. 4). Finisarea
corpului brăţării, prin frecare cu o bucată de piele sau de material texlil, a înlăturat, în bună măsură, striurile
de abraziune bine marcate, specifice. Acestea se mai pot observa, în mod discontinuu, pe unele porţiuni ale
feţei superioare (fig. 4/1).
Ceea ce atrage atenţia la piesa în discuţie este curbura accentuată a corpului său, care nu este specifică
elementului anatomic utilizat ca materie primă (fig. 2/4). De aici a rezultat concluzia după care, pentru obţinerea
acestei curburi, necesare corpului circular al brăţării s-a recurs la un procedeu mai rar atestat în cadrul IMDA
preistorice descoperite pe teritoriul României, respectiv modelarea prin deformare plastică a osului, probabil
prin încălzire în mod repetat. În urma aplicării tratamentului termic s-a produs şi modificarea discontinuă a
culorii naturale a osului în brun-deschis. Este dificil de precizat dacă deformarea plastică a fost aplicată înainte
sau după fasonare şi finisare.

14

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

Urmele de utilizare se concretizează în lustruirea şi tocirea superficială a suprafeţelor (fig. 4), ca şi în
prezenţa unor microstriuri fine şi rare, dispuse aleatoriu, observabile cu lupa şi la microscopul optic de mică
putere.
6.2. Gornea, corn. Sichevita, jud. Caraş-Severin

În hotarul satului Gornea au fost depistate circa 40 de puncte arheologice, reprezentând situri preistorice,
romane, prefeudale şi feudale timpurii; dintre acestea, nouă au fost cercetat sistematic. Una dintre cele mai
importante aşezări neolitice se află la circa 25 krn în aval de oraşul Moldova Nouă, la 3 krn vest de satul Liubcova
şi la 2 krn sud de satul Gornea, în punctul numit "Căuniţa de Sus" (fig. 1); ea este plasată în depresiunea
Liubcova din Defileul Dunării, pe terasa mijlocie a fluviului, la poalele dealului Căuniţa. Orientată spre sud,
această terasă, cuprinsă între pâraiele Valea Gornii şi Ogaşul Căuniţii, avea iniţial o lungime de 1,5 krn şi o lăţime
de 1 krn; în prezent, lăţimea ei s-a micşorat la 700 m, prin amenajarea lacului de acumulare al Hidrocentralei
"Porţile de Fier" 1.
În punctul "Căuniţa de Sus" cercetările arheologice s-au desfăşurat în perioada 1968-1980 şi în 1989, sub
conducerea dr. Gheorghe Lazarovici (MNIT), cu finanţarea Muzeului Judeţean Caraş-Severin (astăzi Muzeul
Banatului Montan), Reşiţa. Au fost executate 53 de secţiuni, suprafeţe şi casete, însumând o suprafaţă excavată
de circa 1600 mp. Aşezarea neolitică se întindea pe circa 20 ha, având dimensiunile aprox. de 500 x 400 m. Pe
terasă s-au găsit urme sporadice de locuire Starcevo-Criş, fără complexe (fazele IIB- IVB). S-au descoperit şi
explorat peste 50 de complexe (locuinţe de suprafaţă; bordeie; gropi: de provizii, de împrumut pentru construcţii
-extragerea lutului, menajere). În zona centrală a sitului, stratul de cultură depăşeşte 1 m grosime, cuprinzând
exclusiv depuneri aparţinând fazei Vinca A. Au putut fi identificate, pe baze stratigrafice şi tipologice, trei
subfaze de evoluţie (A1-A3).
Dintre descoperiri se evidenţiază ceramica, foarte caracteristică pentru fiecare subfază; bogatul utilaj litic
cioplit din silex şi alte roci locale; topoarele şlefuite (dreptunghiulare, trapezoidale, calapod); piese de cupru.
Cel mai bogat material paleofaunistic din statiune aparţine subfazei Vinca A2. Bovinele domestice domină
(Bas taurus); alături de ele este prezentă specia sălbatică (Bas primigenius); urmează ovicaprinele, suinele şi
cervidele (cerb şi căprior).
Observaţiile straligrafice din situl în discuţie au permis definirea evoluţiei fazei Vinca A în trei etape şi precizarea
unor sincronisme între aceste etape şi alte descoperiri, ca şi sincronismul de lungă durată cu faza Starcevo-Criş N,
petrecut pe un spaţiu larg din Europa est-centrală şi din Balcani. Cronologia absolută propusă de dr. Gh. Lazarovici
pentru faza Vinca A este următoarea: Al: 4500-4250 b.c.; AZ: 4250-4000 b.c.; A3: 4000-3750 b.c.
Materialele descoperite în aşezarea de la Gornea-"Căuniţa de Sus" se păstrează, în majoritate, în colecţiile
Muzeului Banatului Montan, Reşiţa; loturi mici sunt expuse în muzeele din Moldova Nouă, Gornea şi la MNIT,
Cluj-Napoca.
IMDA nu a beneficiat încă de o tratare detaliată; ea a fost menţionată în termeni generici în diverse lucrări
de sinteză sau figurează în cataloagele unor expoziţii. Se menţionează un bogat inventar specific, din care fac
parte şi numeroase obiecte de podoabă: mărgele cilindrice de os; pandantive din fragmente de oase lungi; piese
confecţionate din oase umane, între care "un cap de femur perforat pentru a fi purtat ca amulet, fragmente de
oase perforate"; brăţări din valva scoicii Spandylus gaederopus ş.a. Publicaţiile în care se prezintă IMDA de la
Gornea-"Căuniţa de Sus" nu au furnizat date suficiente pentru a fi utilizate într-o analiză coerentă, conform
metodologiei actuale a cercetării. Artefactele au fost parţial accesibile studiului direct în colecţiile Muzeului
Banatului Montan, Reşiţa (Lazarovici 1977; Lazarovici 1979; Mantu 1995, p. 226, Anexa 1, nr. 10; El Susi 1996,
p. 36-39- cu bibliografia mai veche).
GCS 105
MBM

III G1 e4
N 1192/A 15.386

Fig. 5-8.

Brăţară de os descoperită în Carou! 5, la adâncimea de 0,70 m, în Bordeiul 24. Complexul respectiv este

atribuit fazei A3 a culturii Vinca. Artefactul care ne reţine atenţia aici este publicat sumar de dr. Gheorghe
Lazarovici, între obiectele de podoabă confectionate din oase considerate umane. El este descris astfel: "... Un
cap de femur perforat pentru a fi purtat ca amulet..." (Lazarovici 1977, p. 53-54, 83, 107, pl. LXV/8; Lazarovici
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1979, pl. XII/D20). În anul 1994, cu sprijinul autorului cercetărilor, piesa ne-a fost pusă la dispoziţie pentru
studiu la Muzeul Judeţean Caraş-Severin, Reşiţa, de către dr. Dumitru Ţeicu şi dr. Georgeta El Susi. Tuturor le
adresăm mulţumiri pentru sprijinul acordat.
Piesa este conservată integral. Pe suprafaţa capului femural (faţa superioară), în partea centrală a feţei
inferiore, ca şi în interiorul perforaţiei segmentului terminal (capătului) drept se păstra o crustă calcaroasă
groasă, compactă şi foarte aderentă, înlăturată mecanic (fig. 5/1-3; fig. 6-7).
Materia primă din care a fost confecţionată piesa este o epifiză femurală (cap femural) proximală dreaptă
de bovine domestice (Bas taurus). exemplar având o vârstă mai mare de 3,5 ani (fig. 5/4-5). Determinarea a
fost efectuată în 1995, la solicitarea noastră, de arheozoologii Dragoş Moise şi Adrian Bălăşescu (Centrul de
Cercetări Pluridisciplinare al MNIR), cărora le adresăm mulţumiri şi cu acest prilej.
Brăţara este de tip semicircular, având corpul convex-concav şi extremităţile perforate (III G1 e4) (fig. 5/2).
Ea are formă generală semisferică asimetrică, corpul masiv şi capetele perforate (fig. 6). Parametrii ei marfatehnici au rezultat prin alegerea şi adaptarea morfologiei anatomice specifice a materiei prime. Prin prelevarea
epifizei proximale s-a urmărit punerea în valoare a esteticii pe care o prezintă formă semisferică a capului
femural, nemodificat tehnic, devenit corpul brăţării. Acesta din urmă are secţiune masivă convex-concavă
(anatomică şi de fasonare). Faţa superioară a conservat aspectul anatomic nemodificat, iar faţa inferioară are
suprafaţa concavă neregulată, datorită ţesutului spongios afectat de fasonarea prin cioplire, raclaj şi scobire
(fig. 6). Segmentul terminal stâng, scurt şi gros, are formă convexă neregulată în plan şi secţiunea biconvexă
asimetrică (anatomică şi de fasonare); el reprezintă o porţiune a calului femural (fig. 7/1-2). Segmentul terminal
drept, lung şi subţire, quasirectiliniu, are formă trapezoidală în plan şi secţiunea convex-concavă (anatomică şi
de fasonare) (fig. 7/3-4). Ambele segmente sunt perforate transversal.
Perforaţia capătului stâng este de formă circulară în plan şi tronconică în profil, cu pereţii concavi; ea este
amplasată excentric spre stânga; a fost executată de pe faţa inferioară şi alezată superficial pe faţa superioară
(fig. 7/1-2). Perforaţia capătului drept este de formă circulară în plan şi bitronconică asimetrică în profil, cu
pereţii rectilinii, mai amplă pe faţa inferioară, afectând circa 2/3 din grosimea capătului respectiv; ea este
amplasată excentric spre stânga şi a fost executată bilateral- iniţiată de pe faţa inferioară (fig. 7/3-4).
Parametrii morfomelrici sunt exprimaţi în mm. Dimensiunile piesei sunt următoarele: diametrul exterior 70;
diametru! interior 55; lăţimea capătului stâng 29; grosimea capătului stâng 8; lăţimea porţiunii centrale a corpului
47; grosimea porţiunii centrale a corpului 31; lăţimea capătului drept 11-25; grosimea capătului drept 6. Perforaţia
segmentului terminal stâng: diametru! exterior pe faţa inferioară 11; diametru! interior 5. Perforaţia segmentului
terminal drept: diametru! exterior pe faţa superioară 6; diametru! exterior pe faţa inferioară 7; diametrul interior 4.
În privinţa etapelor de fabricare, analiza urmelor păstrate permite formularea următoarelor observaţii.
Debitajul a inclus prelevarea epifizei femurale, care s-a realizat probabil prin percuţie directă, respectiv prin
lovituri aplicate transversal cu ajutorul unei unelte litice masive, cum este, de exemplu, toporullitic şlefuit.
Detaşarea epifizei şi a capului femural s-a făcut pe o linie oblică unind colul femural şi micul trohanter.
Fasonarea a urmărit amenajarea concavă a feţei inferioare şi regularizarea segmentelor terminale, pentru a
permite ataşarea probabilă a piesei la încheietura mâinii. Fasonarea s-a realizat prin percuţie directă transversală,
vizând îndepărtarea ţesutului compact subţire, dar foarte dur, al col ului şi al capului femural; urmele de impact
liniare, scurte, lransversale, grupate, se observă pe marginea feţei superioare, în partea posterioară centrală
(fig. 7/5). Înlăturarea ţesutului spongios s-a făcut probabil prin raclaj sau scobire cu un tăiş litic. Regularizarea
marginilor şi a extremităţilor segmentelor terminale s-a obţinut prin percuţie directă/retuşare inversă (aplicată
de pe faţa superioară spre faţa inferioară); această din urmă operaţie a condus la apariţia morfologiei lor specifice
sinuoase, vizibilă mai ales la marginea stângă a segmentului terminal drept (fig. 7/3-4).
Perforarea s-a executat prin rotaţie continuă, probabil cu ajutorul unui sfredel. Perforaţia segmentului
terminal stâng este tronconică în profil, executată de pe faţa inferioară în ţesutul spongios şi alezată superficial
pe faţa superioară (fig. 7/1-2). Perforaţia segmentului terminal drept are forma bitronconică asimetrică în profil,
mai amplă pe faţa inferioară. Slriurile elicoidale, specifice rotaţiei rapide a vârfului litic perforant sunt bine
marcate pe pereţii acestei din urmă perforaţii. În zona de joncţiune a celor două conuri s-a conturat un prag,
care micşorează diamelrul interior (fig. 7/3-4).
Urmele de utilizare se concretizează în deformarea prin tocire superficială a marginilor interioare şi
exterioare ale perforaţiilor, ca şi a ţesutului spongios de pe faţa inferioară (fig. 7/1-4). Brăţara se ataşa probabil
la încheietura mâinii cu ajutorul unei fibre (şnur) de origine vegetală sau animală (fig. 8).
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7. Analiza şi sinteza datelor
În privinţa contextului de provenienţă şi a stării de consen'are, se constată că ambele piese au fost descoperite
în cuprinsul unor complexe de tipul locuinţelor, una probabil de suprafaţă (Locuinţa 2- piesa SCLIIII 28), alta
de lip bordei (Bordeiul 24- piesa GCS 105). Piesa SCL/III 28 se păstrează în stare fragmentară (circa 1/3 din
circumferinţă), iar piesa GCS 105 este întreagă.
Materia primă este reprezentată de oasele lungi de bovine: melapodul probabil de vilă domestică pentru
piesa SCL/III 28 şi femurul de vilă domestică sigur determinată (Bos taurus) pentru piesa GCS 105.
Datele morfometrice (dimensionale) permit conturarea unor concluzii legale de rolul funcţional. Diametru!
interior redus al brăţărilor (55-60 mm) sugerează folosirea lor "clasică" (prin ataşare la încheietura mâinii) de
către indivizi având un diametru relativ mic al pumnului şi al încheieturii.
Debitajul, ca primă verigă a "lanţului operator" a implicat recurgerea la procedee relativ simple, precizate
mai ales prin studierea detaliilor morfologice ale piesei GCS 105. Capul femural a fost prelevat prin percuţie
directă/fracturare, utilizându-se probabil un topor litic.
În cadrul secvenţei fasonării se poate accepta existenţa mai multor etape, după cum urmează. În cazul
piesei SCLIIII 28, regularizarea suprafeţei corpului, modelarea şi regularizarea segmentului terminal s-au
obţinut prin abraziune oblică şi transversală pe substrat rugos dur fix (placă de gresie) şi mobil (galet lung de
gresie, având secţiunea ovală sau circulară). Un exemplu care ni se pare concludent pentru ilustrarea acestei
etape tehnice îl oferă modul de fasonare (reconstituit experimental) a brăţărilor din cochilii de scoici din
aşezarea culturii Harappa (circa 2000 î.Chr.) de la Balakot, Pakislan (Dales, Kenoyer 1977, p. 13-19, fig. 5-14).
Piesa a fost finisată pe întreaga suprafaţă, recurgându-se la procedeul polizării pe substrat flexibil mobil fin,
respectiv prin frecarea cu o bucală umedă de piele sau de material textil. Operaţia a condus la estomparea sau
eliminarea aproape integrală a urmelor specifice de fasonare (slriuri de abraziune) şi a pus în evidenţă textura
specifică a ţesutului compact (compacta) sau spongios (spongiosa) al metapodului. Importanţa documentară
deosebită a piesei în discuţie rezidă în atestarea aplicării deformării plastice a osului prin tratament termic.
O astfel de situaţie a mai fost constatată în cazul părţii proximale (mâner) a două linguri-spatule descoperite
în aşezarea Starcevo-Criş de la Dudeştii Vechi, jud. Timiş (Beldiman 2000c, p. 172-177, fig. 4/DVM 12 şi fig.
5/DVM 16). Pentru problema deformării plastice a materiilor dure animale vezi şi Bolomey, Marinescu-Bîlcu
1988. Piesa GCS 105 a fost fasonfltă prin percuţie directă Lransversală, raclaj, scobire, retuşare inversă, perforare
prin rotatie continuă unilaterală şi bilaterală cu ajutorul sfredelului.
Piesele analizate păstrează indicii superficiale interprelabile ca urme de folosire. În cazul piesei SCL/
III 28, urmele uzurii funcţionale se concretizează în lustruirea şi tocirea suprafeţelor, ca şi în prezenţa unor
microstriuri rare, dispuse aleatoriu. Piesa GCS 105 prezintă deformarea prin tocire a marginilor interioare şi
exterioare ale perforaţiilor, ca şi a ţesutului spongios de pe faţa inferioară. Ea se ataşa probabil la încheietura
mâinii cu ajutorul unei fibre (şnur) de origine vegetală sau animală.
8. Rolul functional. Analogii. Concluzii

Ca şi în cazul brăţărilor din corn de cerb sau din val ve de scoici, în privinţa rolului funcţional al pieselor
analizate remarcăm două situaţii distincte, din punctul de vedere al amenajării unor dispozitive de suspendare/
ataşare.

În primul rând, piesa SCLIIII 28 nu păstrează urmele unor amenajări specifice pentru fixarea prin
suspendare, foarte frecvente în cazul pandantivelor- de exemplu, o perforaţie transversală sau un şanţ/canelură
pe circumferinţă, aşa cum se observă pe unele artefacte descoperite în alte arii de răspândire a culturii StarcevoCriş (Kutzian 1944, pl. IX/6; Srejovic 1969, pl. X şi XIV; Trogmayer 1989, p. 311-313, fig. 1/4). Circumferinţa
piesei în discuţie, ca şi a multora dintre piesele similare din corn de cerb sau din valve de scoici, păstrată în
proporţie de circa 1/2- 1/3, sugerează faptul că este vorba de obiecte având forma generală circulară sau ovală
şi un diametru interior peste 40 mm, ceea ce le face apte pentru utilizarea ca brăţări.
În al doilea rând, piesa GCS 105 prezintă un dispozitiv de suspendare (două perforaţii transversale, plasate
la extremităţi), aşa cum este şi cazul altor artefacte descoperite pe teritoriul României, realizate din valve de
scoici (vezi tabelul nr. 1). Aceste piese au fost purtate, foarte probabil, ca brătări.
Cele expuse mai sus se constituie în argumentele principale (alături de unele analogii foarte apropiate,
oferite de piesele realizate din materii dure animale sau alte materii prime- ceramică, materiale litice etc.)
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care susţin încadrarea tipologică ipotetică a artefactelor discutate cu ocazia de faţă în grupa brăţărilor de tip
deschis.
Dal fiind faptul că majoritatea absolută a pieselor din materii dure animale este fragmentaTă, inclusiv una
dintre cele analizate cu prilejul de faţă (SCUIII 28), rolul funcţional de brăţară al acesteia din urmă se poate
susţine, deocamdată, numai ipotetic, până la descoperirea unor exemplare similare întregi. Nu putem exclude
posibilitatea ca unele dintre ele să fie segmente de pandantive semicirculare sau cârlige (piese de centură?
- Giirtelhaken?). Este de remarcat, însă, faptul că pandantivele curbe realizate din corn de cerb (segmentul
bazal al axului) sau alte materii prime prezintă, de regulă, perforaţii sau caneluri pentru fixarea firului de
suspendare, aşa cum am precizat mai sus. În plus, datele regăsite în publicaţii nu sunt întotdeauna prea clare,
nedispunând încă de studii speciale dedicate acestui gen de descoperiri; astfel că nu putem avea certitudinea
că piesele din materii dure animale redate în desene sau fotografii sunt întregi sau fragmentare.
Analogiile cele mai apropiate ale piesei SCUIII 28 pe care le-am putul identifica în literatura consultată
sunt: segmentul de brăţară din corn de cerb descoperit la Grădinile-"Izlaz", jud. Olt, atribuit culturii StarcevoCriş, faza IB (Nica 1981, p. 31-32, 36, fig. 3/10 şi 5/4; Beldiman 2000a, p. 70, 90, fig. 6/3); trei piese fragmentare
provenind din situl de la Karanovo, Bulgaria, atribuite neoliticului timpuriu şi publicate ca piese de centură
(Giirtelhaken); dintre acestea, două sunt din corn de cerb şi una din metapod de bovine (Hiller, Nikolov 1997,
p. 279-280, pl. 127/10, 15-16). Morfologia schematizală evocă artefactele de podoabă decorate cu protomă
zoomorfă, probabil de şarpe, cum se constată în cazul unui ac de os de la Lepenski Vir (Srejovic 1969, fig. 79).
Pentru piesa GCS 105 nu am identificat, până la ora actuală, analogii în literatura consullală. O brăţară
realizată din valva scoicii Spondylus gaederopus, de formă semicirculară, având extremităţile perforate se
cunoaşte din descoperirile de la Drobeta-Turnu Severin - Schela Cladovei (piesa SCUIII 32), fiind atribuită
culturii Starcevo-Criş; o alta, de acelaşi tip şi din aceeaşi materie primă, provine de la Gornea-"Căuniţa de Sus"
(piesa GCS 107) şi aparţine culturii Vinca, faza A- vezi tabelul nr. 1 (Beldiman, Sztancs 2005h). Utilizarea ca
materie primă a segmentelor de femur (inclusiv capul femural) este aleslală în culturile eneoliticului şi ale
epocii bronzului european; este vorba, însă, de oase umane, iar arlefactele realizate nu fac parle din categoria
podoabelor (Camps-Fabrer 1993).
Arlefactele analiza le în cuprinsul studiului de faţă documentează pentru antichităţile preistorice din regiunile
noastre existenţa unui tip nou al grupei obiectelor de podoabă din materii dure animale, respectiv brăţările de os.
Aceasta esle încadrarea tipa-funcţională ipotetică pe care o susţinem pentru arlefactele analizate şi pe care am
încercat să o argumenlăm de o manieră perlinentă în rândurile de mai sus, pe baza datelor disponibile.
Subliniem cu acest prilej, în încheiere, raritatea obiectelor de acesl Lip, ceea ce le sporeşte valoarea
documentară. Totodată, ele par a fi prezente exclusiv în etapele timpurii ale culturilor Starcevo-Criş şi Vinca,
putând avea, astfel, valenţe de indicatori crono-culturali.
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Objets de parure en matieres dures animales du Neolithique ancien de Roumanie:
bracelets en os
(Resume)
L'etude propose en premiere une analyse morfo-technologique detaillee sur deux pieces de parure en
decouvertes dans deux sites neolilhiques de Roumanie: Drobeta-Turnu Severin - Schela Cladovei, dep.
de Mehedinti [SCUIII 28) appartenant a la cultures Starcevo-Criş, phases III-IV et, respectivement, Gornea"Căunita de Sus", dep. de Caraş-Severin [GCS 105), appartenant a la culture Vinca, phase A. On continue ainsi
la serie des publications des auteurs qui traitent la parure neolilhique en matieres dures animales du pays (voir
la bibliographie).
Les artefacts font partie de la serie des objets de parure interpretes hypothetiquement comme bracelets
en matieres dures animales [voir les tableaux nas. 1-3). Il s'agil des objets recuperes dans des conlextes bien
precises [logements) pendant les fouilles menees par Vasile Boroneant (SCL) et Gheorghe Lazarovici (GCS).
L'objet SCLIIII 28 est fragmentaire, appartient au type circulaire ayant les extremites opposees [III G2 a2). Il
est realise sur fragment proxima! de metapode de bovines; son diametre interieur mesure 60 mm. Les stigmates
de debitage ont ete effaces par les procedees de falionnage; an peut supposer le recours ala percussion directe/
fendage, sciage axial ou debitage par usure. Le falionnage a ete acheve par abrasion oblique et transversale
et lustrage intense. Ce qui attire l'attention c'est la courbure bien marquee du corps de la piece, obtenue tres
probablemenl par deformation plastique [traitement thermique). En ce sens an peut citer autres deux cas,
ceux des manches des cuillers en os de la meme culture decouvertes dans le sile de Dudeştii Vechi, dep. de
Timiş. Les traces d'usure, superficielles, se malerialisent en l'emoussement des surfaces et microstries rares, a
disposition alealoire.
L'objel GCS 105 est enlier, appartient au type de bracelel demi-circulaire ayant les extremiles perforees
[III G1 e4); il est realise sur segment proxima! [tete) de femur de bovines; son diametre inlerieur mesure 55
mm. Le debitage a ete realise par percussion directe. Le falionnage a ete acheve par percussion directe oblique,
raclage, evidage de la spongiosa, perforation par rolalion rapide sur une ou deux faces. Les traces d'usure sant
superficielles et observables au niveau des perforations qui onl les marges emoussees par le lien qui a servi
pour attacher le bracelet ala poignee.
Les traces d'usure superficielles se materialisent en l'emoussement des surfaces et microstries rares, a
disposition alealoire.
Etant donnee que la majorite absolue des petites pieces courbes en malieres dures animales se conservent
en etat fragmentaire an peul admettre de maniere seulement hypothetique leur fonction de bracelel. Unes des
analogies proviennent de site Karanovo suggerenl aussi leur râle possible de pendeloques courbes ou pieces de
ceinture? [Giirtelhaken?). Si la piece SCL!III 28 trouve quelques analogies dans les decouvertes de Roumanie
[voir le tableau no. l), la piece GCS 105 paraîl un unicum.
Finalement an peut souligner la rarete deces types d'artefacts el leur râle possible de fossiles indicateurs
pour la dile periode de la Prehistoire dans celle parlie du continent.
OS,
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Fig. 1 Bră~ări neolitice timpurii din materii dure animale descoperite în România: difuziunea şi repartiţia pe culturi.
Fig. 1 Bracelets en matieres dures animales du Neolithique ancien de Roumanie: repartition regionale et attribution culturelle.
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de os - piesa SCL'III 28: 1 propunere de reconstituire marfa-dimensională; 2 parametrii morfologici
de bază ai tipului III G2 a2 (brăţară circulară cu extremităţile opuse); 3 originea specifică şi schelelică a
materiei prime (metapodii de bovine); 4localizarea anatomică a piesei finite.
Fig. 2 Bracelet en os - piece SCUIII 28: 1 proposition de reconstitulion morpho-dimensionnelle; 2 paramelres
morphologiques elementaires du type III G2 a2 (bracelet circulaire ayanlles extremiles opposees); 3 origine
specifique et squelellique de la matiere premiere (melapodes de bovines); 4localisation de l'arlefact fini sur
metapode.

Fig. 2
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Fig. 3 Brătară de os- piesa SCL/lll 28: vederi generale.
Fig. 3 Bracelet enos- piece SCL/III 28: vues generales.
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Fig. 4 Brăţară de os- piesa SCL/III 28: detalii: 1-2 faţa superioară, extremitate; 3-4 faţa inferioară, extremitate şi secţiune.
Fig. 4 Bracelet enos- piece SCL/III 28: d6tails: 1-2 face superieure, extremite; 3-4 face inferieure, exlremite et section.
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3cm
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3

de os- piesa GCS 105: 1 parametrii morfo-dimensionali (foto); 2 parametrii morfologici de bază ai
tipului III G1 e4 (brăţară semicirculară cu extremităţile perforate); 3 parametrii morfo-dimensionali (desen); 4
originea specifică şi schelelică a materiei prime (femur de bovine); 5localizarea anatomică a piesei finite.
Fig. 5 Bracelel en os - piece GCS 105: 1 paramelres morphologiques el dimensionnelles (pholo); 2 parametres
morphologiques elementaires du Lype III G1 e4 (bracelet demi-circulaire ayanl les extremih~s perforees); 3
paramelres morphologiques et dimensionnelles (dessin); 4 origine specifique el squelellique de la matiere
premiere (femur de bovines); 5localisation de l'arlefacl fini sur femur.

Fig. 5

Brăţară
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o

de os- piesa GCS 105: detalii: 1 perforaţia capătului stâng, vedere pe faţa superioară; 2 perforaţia
stâng, vedere pe faţa inferioară; 3 perforaţia capătului drept, vedere pe faţa superioară; 4 perforaţia
capătului drept, vedere pe faţa inferioară; 5 vedere a corpului pe faţa superioară.
Fig. 7 BraceleL enos- piece GCS 105: details: 1 perforation de l'extremile gauche (conventionnelle), vue sur la face
superieure; 2 perforation de l'extremite gauche, vue sur la face inferieure; 3 perforation de l'exlremile droile
(conventionnelle), vue sur la face superieure; 4 perforation de l'extremile droite, vue sur la face inferieure; 5
vue du corps sur la face superieure.

Fig. 7

Brăţară

capălului
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2.9

Fig. 8 Brăţară de os- piesa GCS 105: propunere de reconstituire a modului de ataşare cu fir.
Fig. 8 Bracelet enos- piece GCS 105: proposilion de reconslilution du mode d'altache
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PODOABE DIN MATERII DURE ANIMALE APARŢINAND
CULTURII COŢOFENI DESCOPERITE RECENT ÎN TRANSILVANIA
Diana-Maria Sztancs·
Corneliu Beldiman''
Marius-Mihai Ciută'''

1. Introducere

Studiul de faţă oferă analiza unui mic lot de materiale preistorice, rezullat din cercetări recente întreprinse
în trei situri aparţinând culturii Coţofeni, dintre care două se află în arealul endocarstic hunedorean, iar unul
pe valea mijlocie a Mureşului (fig. 1).
Primul sit este Peştera Cauce (sau Peştera de la Cauce), plasată în regiunea estică a Munţilor Poiana Ruscă,
în apropierea satului Cerişor, corn. Lelese, jud. Hunedoara. Cercetările sistematice s-au derulat aici între anii
1997 şi 1999, sub conducerea praf. univ. dr. Sabin Adrian Luca şi a lui Cristian Roman.
Al doilea sil este Peştera din Bordu Mare, situată pe rama sud-vestică a Muntilor Orăştiei, pe teritoriul
satului Ohaba-Ponor, corn. Pui, jud. Hunedoara. Explorări speologice au întreprins aici, în anii '90, membrii
Clubul Speologilor «Proteus» din Hunedoara, condus de Marin Baicoană.
Al treilea sit este plasat în aer liber şi se află pe teritoriul satului Şeuşa, punctul "Gorgan ", corn. Ciugud,
jud. Alba. Cercetările sistematice s-au derulat în perioada 2000-2005 sub conducerea dr. Marius-Mihai Ciută.
Lucrarea prezentă se înscrie în seria abordărilor noastre recente rezervate podoabelor preistorice descoperite
în România. Într-o primă formă de redactare, incluzând descoperirile din materiale diverse (ceramică, materiale
litice, materii dure animale) făcute pe teritoriul jud. Hunedoara, ea a fost prezenlală cu ocazia sesiunii de
comunicări ştiintifice organizate de Muzeul «Castelul Corvinilor» din Hunedoara în octombrie 2004; etalarea
datelor în formal PowerPoint, aferentă comunicării, figurează pe website-ullnslilutului pentru Cercetarea şi
Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Universitatea «Lucian Blaga», Sibiu ·
(http://arheologie.ulbsibiu.ro). Parţial, rezultatele acestor cercetări s-au prezentat şi în studiul publicat recent în
paginile revistei Corviniana (Beldiman, Sztancs, 2005a; Beldiman, Sztancs 2005b- cu bibliografia).
Exprimăm, şi pe această cale, multumirile noastre praf. univ. dr. Sabin Adrian Luca, lui Cristian Roman
şi lui Marin Baicoană, care ne-au pus la dispoziţie pentru studiu materialele din peşterile hunedorene pe care
le-au cercetat.
2. Contextul descoperirii
Peştera

Cauce de la Cerişor (CRC)

prezintă

în sala principală un consistent pachet de sedimente, de vârstă
holocenă, nederanjat prin interventii antropice mai vechi sau recente, din care s-au recuperat numeroase vestigii
de locuire preistorică. Au fost decelale, pe baze slraligrafice, opl etape de ocupare, marcate printr-un număr
corespunzător de niveluri: • nivelul!, atribuit culturii Starcevo-Criş, fazele IC -IIA; • nivelul II, atribuit cullurii
Turdaş; • nivelul III, atribuit culturii Petreşti; • nivelul IV, atribuit culturii Tiszapolgar; • nivelul V, atribuit
culturii Bodrogkeresztill; • nivelul VI, atribuit culturii Coţofeni; • nivelul VII, atribuit culturii Wietenberg;
• nivelul VIII, atribuit evului mediu. Situl plurislratifical din Peştera Cauce esle, până în prezent, cel mai

Universitatea «Lucian Blaga», Facultatea de Istorie şi Patrimoniu «Nicolae Lupu», Bd. Victoriei Nr. 5-7, 550024 Sibiu,
România.
" Universitatea Creştină «Dimitrie Cantemir», Facultatea de Istorie, Splaiul Unirii Nr. 176, Sector 4 040042 Bucureşti 53,
România; cbeldiman58@)yahoo.com .
... Universitatea «1 Decembrie 1918», Facultatea de Istorie, Str. Nicolae Iorga Nr. 13 Alba Iulia, România.
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reprezentativ exemplu de locuire preistorică în mediul endocarstic din estul Munţilor Poiana Ruscă, oferind cea
mai consistentă şi variată secvenţă de stratigrafie arheologică de tip cavernicol in situ din zonă. În acelaşi timp,
acest sit a oferit prilejul derulării analizelor complexe multidisciplinare asupra materialelor recuperate, prin
iniţierea colaborării cu specialişti din diverse domenii (arheologi, speologi, geologi, mineralogi, arheozoologi,
cercetători specializaţi în tratamentul statistic al datelor, în studiul IMDA şi al industriei litice etc.); rezultatele
acestor colaborări s-au concretizat în cele două volume al monografiei sitului, recent editate, ca şi într-o serie
de articole şi studii (Luca, Roman, Diaconescu 2004; Luca, Roman, Diaconescu, Ciugudean, El Susi, Beldiman
2005; Beldiman, Sztancs 2005a- cu bibliografia).
Peştera din Bordu Mare de la Ohaba-Ponor (OPN) este binecunoscută pentru materialele de epocă
paleolitică, foarte importante, descoperite în anii '50 de către colectivul condus de Constantin Nicolăescu
Plopşor. Sondaje restrânse a executat în peşteră şi Alexandru Păunescu în 1983, 1986 şi 1994, iar explorările
speologice periodice din anii '80 şi '90 au permis recoltarea altor materiale paleontologice şi arheologice.
Deasupra unui pachet de sedimente, cantonând resturi consistente databile în paleoliticul mijlociu, se află un
nivel subţire atribuit paleoliticului superior (cultura aurignaciană), ca şi mai multe niveluri de vârstă holocenă,
documentând o locuire de slabă intensitate (sezonieră) apartinând culturilor Slarcevo-Criş, Coţofeni şi celei
de-a doua epoci a fierului. Reamintim faptul că din nivelul databil în paleoliticul superior s-a recuperat o
piesă de podoabă unicat, cel mai vechi artefact de acest fel cunoscut până acum pe teritoriul României (canin
de lup perforat). Între materialele atribuite culturii Starcevo-Criş, fazele III-IV se numără fragmentele de vase
ceramice şi o mărgea mare confecţională din valva scoicii de origine mediteraneană Spondylus gaederopus.
Din nivelul aferenllocuirii Coţofeni s-a recuperat recent, prin cercetările întreprinse de speologi, un pandantiv
din corn de cerb (Nicolăescu-Plopşor 1957; Păunescu 2001, p. 264-298; Luca, Roman, Baicoană 1997; Szlancs,
Beldiman 2004a; Sztancs, Beldiman 2004b).
În situl de la Şeuşa-"Gorgan" (SEG) s-a pus în lumină existenţa a două secvenţe de ocupare, aferente: a.
unui facies cultural de mixtură, Decea Mureşului cu elemente Tiszapolgâr (faza B, finală); b. culturii Coţofeni,
subfazele Illb-IIIc. Aceasta din urmă se manifestă cu două etape de locuire distincte, decelate stratigrafic (notate
cu siglele A şi B). În cele 10 secţiuni şi suprafeţe excavale s-au explorat, partial sau integral, 28 complexe: 12
locuinţe de suprafaţă (atribuite culturii Coţofeni: Ll-Ll2, dintre care L1, L4-5, L10, L12 apartin etapei de locuire
A, iar L2-3, L6, L9 etapei de locuire B); 2 complexe rituale (atribuite faciesului Decea Mureşului-Tiszapolgâr:
C1-C2); 14 gropi cu destinaţii diverse: pentru fixarea suprastructurii construcţiilor, rituale, menajere, fântână?
(2 atribuite faciesului Decea Mureşului-Tiszapolgâr: G3, G14; 12 atribuite culturii Coţofeni, etapa de locuire
A: G1-G2, G4-G13). Dintre acestea, 7 complexe au livrat artefacte încadrabile în categoria industriei materiilor
dure animale. Materialele analizate provin din cercetările efectuate în perioada 2000-2004 (Ciută, Gligor, DaisaCiulă, Rabsilber, Kolbe 2005 - cu bibliografia; Beldiman, Sztancs 2005c; Beldiman, Ciută, Szlancs 2005 - cu
bibliografia).

3. Obiective. Metodologie
Studiul nostru îşi propune tratarea detaliată, exhaustivă, conform unei metodologii unilare, care ia în
considerare toale aspectele (materie primă, procedee de fabricare, urme de utilizare, propuneri de reconstituire
a modului de ataşare ele.), a unei categorii de artefacte catalogate, îndeobşte, în mod "tradiţional" şi nejustificat,
ca "descoperiri mărunte" şi tratate ca atare: este vorba de podoabele din materii dure animale (dinţi, corn de
cerb, cochilii de scoici).
În contextul mai larg al valorificării sistematice a descoperirilor apartinând industriei materiilor dure
animale (IMDA) preistorice din România, obiectiv urmărit de noi în ultimii ani (a se vedea bibliografia
extensivă în lucrarea Obiecte de podoabă neolitice timpurii din materii dure animale descoperite pe teritoriul
României: brăţări de os- Beldiman, Sztancs 2005d, inserată în sumarul prezentului volum), demersul de faţă
urmăreşte să ofere o sinteză a datelor asupra podoabelor din materii dure animale descoperite recent în trei
situri apartinând culturii Coţofeni din spaţiul transilvan. Menţionăm faptul important că această cultură nu a
făcut, până de curând, obiectul unei analize sistematice sub raportul IMDA. Materialele au rămas inedite sau
au fost publicate sumar în studii, articole şi în cele două monografii dedicate culturii (Roman 1976; Ciugudean
2000). Testarea expresivităţii şi a potenţialului informaţional al IMDA în cadrul culturii Coţofeni, stabilirea
parametrilor specifici ai comportamentului tehnologic al purtătorilor acestei culturi se conturează, astfel, ca
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un alt obiectiv al abordării noastre, în curs de derulare (Beldiman, Sztancs 2005a; Beldiman, Sztancs 2005b;
Beldiman, Sztancs 2005c; Beldiman, Sztancs 2005d; Beldiman, Ciută, Sztancs 2005).
Studiul artefactelor se face în mod unitar, conform reperelor metodologice actuale ale domeniului. Este
aplicată clasificarea tipologică şi protocolul de analiză propuse recent şi care au stat la baza elaborării tezei de
doctorat a autorului secundar (Beldiman 1999), ca şi a redactării mai multor studii şi articole, unele foarte recente
(Beldiman, Sztancs 2005d- cu bibliografia). Lotul IMDA de la SEG, format din 7 piese, beneficiază de parametri
care conferă studiului premise optime şi conturează obiective finale majore, dintre care putem menţiona,
şi cu acest prilej, posibilitatea definirii unor repere specifice - metodologice, tipologice, paleolehnologice,
paleoeconomice, crono-culturale, la care să se raporteze datele similare din alte situri, publicate sau inedite.
Facem şi specificarea că lotul IMDA de la SEG este, până acum, cel mai amplu provenind dintr-o aşezare
Coţofeni deschisă, studiat după metodologia actuală a domeniului.
Materialele pe care le prezentăm beneficiază, în concluzie, de două avantaje notabile; primul este
provenienţa din contexte stratigrafice precise; al doilea se referă la posibilitatea de acces direct şi de efecluare,
în consecinţă, a unor analize detaliate, vizând aspectele paleolehnologice.
3. Repertoriu. Tipologia
Efectivul total avut în vedere numără 11 piese, repartizate pe cele trei situri după cum urmează: Cerişor
Cauce": 3 piese; Ohaba-Ponor- Peştera din Bordu Mare: 1 piesă; Şeuşa- "Gorgan ": 7 piese.
Grupele tipologice şi tipurile reprezentate sunt: • dinţii perforaţi (4); • pandantivele (3); • rondelă perforală
(1); • cochilii de scoici- materie primă pentru rondele perforate (2); • cochilie de melc fosil perforală (1) (vezi
tabelul nr. 1).
Tabel nr. 1 Podoabe din materii dure animale aparţinând culturii Coţofeni descoperite recent
în Transilvania: tipologia şi distribuţia cantitativă pe siluri.
Tableau no. 1 Parures en matieres dures animales de la cullure Coţofeni decouverles recemment
en Transylvanie, Roumanie: typologie et distribution quanlilalive par siles.

-"Peştera

Tipuri şi efective
Situl

Dinţi

perforaţi

CRC
OPN
SEG
Total

3.1.

Pandantive

2

-

-

1

2

2

4

3

Rondelă perforată şi

Cochilie

materii prime

perforată

-

-

3
3

1

1
-

Total
3
1
7
11

Dinţi perforaţi

• Doi canini inferiori de câine (CRCNI 3-4, tip III A2 h) (fig. 2), provenind de la acelaşi individ, descoperiţi
în Peştera Cauce, nivelul Coţofeni, păstraţi în colecţiile Muzeului «Castelul Corvinilor)) Hunedoara. Sunt
exemplare întregi, în stare de conservare excepţională, având lungimea de 36-37 mm. Suprafeţele pieselor
sunt cele anatomice; singura porţiune unde se constată intervenţia tehnică este baza părţii apicale, unde s-a
practicat câte o perforaţie bilaterală, de formă circulară în plan şi bitronconică simetrică în profil, având pereţi
concavi. Debitajul se referă la prelevarea caninului din maxilarul inferior, probabil prin fracturarea acestuia,
folosindu-se metoda percuţiei directe; pe suprafeţe nu se observă nici un fel de urme care să poală fi puse în
legătură cu extragerea prin alte procedee tehnice. Fasonarea ia în considerare prepararea, pe ambele feţe, a
porţiunii pe care urma să se execute perforarea prin şănţuire axială/oblică superficială, cu ajutorul unui vârf
litic; scopul operaţiei a fost acela de a asigura fixarea vârfului cu care s-a executat perforaţia, evilându-se
derapajul acestuia, frecvent întâlnit în cazul perforării pieselor mici, dure şi cu suprafeţe convexe; urmele
operaţiei au fost parţial eliminate prin realizarea perforaţiei respective. A urmat perforarea bilaterală simetrică
prin procedeul rotaţiei alternative a unui vârf li tic şi alezarea perforaţiei prin rotaţie rapidă. Operaţia a conferit
morfologia uniformă circulară perforaţiei şi a generat urme tipice sub forma striurilor elicoidale pe pereţii
concavi ai acesteia. Diametru! exterior al perforaţiilor este de 5 mm, iar cel interior de 2 mm.
Urmele de utilizare sunt localizate pe suprafeţele rădăcinii (faţa externă şi internă), care au aspectul tocit şi
lustruit. Prin examinarea cu lupa binoculară, pe aceste suprafeţe nu se constată existenţa striurilor fine, scurte,
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dispuse aleatoriu. Urmele de tocire şi lustru sunt interpretate ca generate, probabil, prin utilizarea caninului
ca obiect de podoabă, fixat prin suspendare pe o fibră oarecare, probabil fâşie de piele sau fir textil, lată/cu
diametru! de circa 2 mm, aşa cum sugerează diametru! interior al perforaţiei. Acest mod de ataşare a determinat
mişcarea continuă şi frecarea arlefactelor pe un suport textil sau de piele (probabil veşmânt). Alle mme de
folosire sunt localizate la nivelul perforaţiei, pe ambele feţe; aceasta are contmul uşor deformat în jumătatea
proximală (superioară) şi puternic tocit, cu marginile rotunjite. Astfel de mme lipsesc pe restul circumferinţei,
care şi-a conservat aspectul obţinut prin perforare; este de luat, astfel, în considerare ipoteza fixării verticale
pe fir a piesei ca element de colier- mărgea (Luca, Roman, Diaconescu 2004, p. 78, 238, pl. VIU7-8; Beldiman
2004c; Beldiman, Luca, Roman, Diaconescu 2004, p. 85-91, 469-475; Beldiman, Sztancs 2005e, p. 165, 239-240,
pl. XXXIV-XXXV).
• Canin inferior drept? de câine (SEGIII 16, lip III A2 h) (fig. 3), descoperit în situl de la Şeuşa-"Gorgan", în
inventarul L5, păstrat în colecţiile Universităţii «1 Decembrie 1918» Alba Iulia, Facultatea de Istorie. Aparţine
subfazelor IIIb-IIIc, etapa de locuireA. Este o piesă fragmentară, cu lungimea iniţială de 33 mm şi cea păstrată de
31 mm; lipseşte vârful coroanei, al cărei smalţ s-a exfoliat în vechime; iar suprafeţele sunt afectate discontinuu
de coroziunea rădăcinilor de plante ierboase. Este un pandantiv sau element de colier, element de anfilaj
cu dispozitiv de fixare sub forma unei perforaţii proximale dispuse central. Nu se constată mme de debitaj
(extracţie din maxilar) şi de fasonare. Înainte de realizarea perforaţiei s-a procedat la prepararea superficială a
suprafeţelor prin abraziune axială şi transversală. Perforarea este bilaterală asimetrică decalată, efectuată prin
rotaţie rapidă (continuă) cu ajutorul unui vârf litic fixat într-o tijă de lemn sau al sfredelului cu arc. Pe pereţii
perforaţiei se observă striuri elicoidale specifice. Diametru! exterior al perforaţiei este de 4/3,5 mm, iar cel
interior de 3,5/2 mm. Ca urme de uzură remarcăm locirea fină şi rotunjirea marginilor perforaţiei (Beldiman,
Sztancs 2005c; Beldiman, Ciută, Sztancs 2005, p. 30-31, 52, pl. 7/SEG II 16).
• Canin superior drept? de porc mistret sau camivor (SEG/II 14, tip III A2 e) (fig. 4), descoperit în situl de la
Şeuşa-"Gorgan", în inventarul 15, păstrat în colecţiile Universităţii «1 Decembrie 1918» Alba Iulia, Facultatea
de Istorie. Aparţine subfazelor IIIb-IIIc, etapa de locuireA. Este o piesă fragmentară, fracturală în vechime şi
recent la partea proximală - la nivelul perforaţiei, având lungimea anatomică de circa 50 mm şi cea păstrată
de 38 mm. Suprafeţele sunt afectate discontinuu de coroziunea rădăcinilor de planle ierboase. Nu se păstrează
urme de debitaj, iar fasonarea a fost superficială, urmărindu-se regularizarea suprafeţei părţii proximale şi
a părţii meziale prin abraziune oblică. Amenajarea dispozitivului de suspendare s-a făcut prin perforare
bilaterală simetrică, recurgându-se la rotaţie rapidă (continuă) cu ajutorul sfredel ului; striurile elicoidale
specifice se observă pe pereţii perforaţiei; aceasta este dispusă central la partea proximală: Nu se păstrează
urme de preparare prealabilă a suprafeţei pe care s-a amplasat perforaţia. Diametru! exterior al perforaţiei este
de 4 mm, iar cel interior de 3,5 mm. Urmele de utilizare se materializează în locirea fină şi rotunjirea marginilor
perforaţiei: Fracturarea accidentală la nivelul perforaţiei s-a produs probabil în timpul utilizării (al fixării piesei
pe fibră) (Beldiman, Szlancs 2005c; Beldiman, Ciută, Sztancs 2005, p. 30-31, 52, pl. 7/SEG II 14).
3.2. Pandantive

• Pandantiv pe fragment (perete) de canin de porc mistret (SEGIII 15, lip III B3) (fig. 5), descoperit în situl
de la Şeuşa-"Gorgan", în stratul de cultură, păstrat în colecţiile Universităţii «1 Decembrie 1918» Alba Iulia,
Facultatea de Istorie. Aparţine subfazelor IIIb-IIIc, etapa de locuireA. Are formă generală curbă (anatomică),
extremitatea distală ascuţită şi perforaţie proximală. Suprafeţele sunt parţial modificate tehnic. Este o piesă
fragmentară, fracturată în vechime la partea proximală -la nivelul perforaţiei, având lungimea păstrată de 48
mm; în rest, starea de conservare este foarte bună. Etapa debitajului a însemnat prelevarea canin ului din maxilar,
probabil prin fracturarea acestuia din urmă aplicându-se percuţia directă; a urmat prelevarea unui fragment
de perete al caninului prin şănţuire axială şi percuţie directă; marginile au contur neregulat; marginea stângă
poartă urmele operaţiei de şănţuire axială, iar marginea dreaptă pe acelea ale fracturării prin percuţie directă.
Fasonarea a fost superficială, urmărind regularizarea suprafeţelor prin abraziune axială şi oblică. Amenajarea
dispozitivului de suspendare s-a făcut prin perforare bilaterală asimetrică (mai amplă pe faţa superioară) prin
rotaţie rapidă (continuă) cu ajutorul unui vârf litic fixat într-o tijă de lemn sau al sfredelului cu arc; slriuri
elicoidale specifice se observă pe pereţii perforaţiei. Aceasta este dispusă excentric spre marginea dreaptă; nu
se observă urme de preparare prealabilă a suprafeţei de amplasare a perforaţiei. Diametru! exterior al perforaţiei
este de 3 mm, iar cel interior de 2,5 mm. Urmele de utilizare sunt reprezentate de tocirea fină şi rotunjirea
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marginilor perforaţiei, ca şi de fracturarea accidentală la nivelul perforaţiei, probabil în timpul utilizării (al
fixării piesei pe fibră) (Beldiman, Sztancs 2005c; Beldiman, Ciută, Sztancs 2005, p. 30-31, 52, pl. 7/SEG II 15).
• Pandantiv pe fragment (perete) de canin de porc mistret (SEG!II 32, tip III B3) (fig. 6}, descoperit în
situl de la Şeuşa-"Gorgan", în inventarul G7, păstrat in colecţiile Universităţii «1 Decembrie 1918» Alba Iulia,
Facultatea de Istorie. Aparţine subfazelor IIIb-Illc, etapa de locuire A. Este o piesă întreagă, având lungimea
de 71 mm, in stare de conservare bună; pe feţe se observă depuneri discontinue de oxid de mangan. Obiectul
are formă generală trapezoidală asimetrică în plan şi curbă (anatomică) în profil, cu margini curbe, partea
distală tocilă, extremitatea distală ascuţită şi perforaţie mezio-proximală, dispusă uşor excentric spre marginea
dreaptă; suprafeţele sunt parţial modificate tehnic. Debitajul s-a realizat prin prelevarea canin ului din maxilar,
probabil prin fracturarea acestuia din urmă, aplicându-se percuţia directă/despicarea; a urmat prelevarea unui
fragment de perete al caninului prin acelaşi procedeu al percuţiei directe/despicării. Fasonarea a fost intensă;
constatăm: modelarea extremilăţii proximale prin retuşare inversă; regularizarea superficială a feţei superioare
şi a marginilor prin abraziune axială şi oblică. Pe părţile respective se observă serii de striuri dispuse axial,
bine marcate, estompate prin tocirea produsă în timpul folosirii. Perforaţia este asimetrică, mai amplă pe faţa
inferioară, executată bilateral prin rotaţie rapidă (continuă) cu ajutorul unui vârf li tic fixat într-o tijă de lemn
sau al sfredelului cu arc; striurile elicoidale specifice se conservă pe pereţii perforaţiei, ele fiind estompate
prin acţiunea fibrei de ataşare (tocire/rotunjire margini şi pereţi); perforaţia are formă ovală şi este dispusă
uşor excentric spre marginea dreaptă; nu se observă urme de preparare prealabilă a suprafeţei de amplasare a
perforaţiei. Diametru! exterior al perforaţiei este de 7/6,5 mm,. iar cel interior de 4/3,5 mm. Urmele de utilizare
sunt localizate atât pe suprafeţe şi margini (tocirea şi rotunjirea acestora), cât şi la nivelul perforaţiei (tocirea şi
rotunjirea marginilor şi a pereţilor acesteia in timpul utilizării- al fixării piesei pe fibră. Tocirea intensă a părţii
distale şi a extremităţii distale poate indica însă şi utilizarea piesei ca unealtă (vârf pentru perforarea pieilor?)
atârnată la gât în timpul folosirii, ipoteză pe care nu o excludem şi asupra căreia ne propunem a reveni cu
alt prilej, pe baza unor date recente din literatura internaţională (Beldiman, Sztancs 2005c; Beldiman, Ciută,
Sztancs 2005, p. 30-31, 52, pl. 7/SEG II 32).
• Pandantiv din corn de cerb (OPN;1II 1, tip III B6) (fig. 7), descoperit în Peştera din Bordu Mare de la
Ohaba-Ponor, în nivelul de locuire corespunzător culturii Coţofeni, păstrat în colecţiile Muzeului «Castelul
Corvinilor» Hunedoara. Piesa este întreagă, realizată pe segment terminal de rază de corn de cerb (probabil
rază de coroană), având lungimea de 74 nun. În scopul conservării, artefactul a fost acoperit cu un strat de lac.
El prezintă o fisură de deshidratare axială largă, în dezvoltare, care afectează feţele pe aproape toată lungimea
lor. Prelevarea segmentului respectiv (debitajul) s-a făcut prin percuţie directă/cioplire oblică şi fracturare prin
fiexiune multiplă, generându-se la partea proximală planuri oblice largi, pe care se observă urmele de impact
ale unei unelte litice (foarte probabil). Perforaţia este plasată central pe partea proximală, fiind realizată bilateral
prin îndepărtarea compactei, recurgându-se la cioplire oblică în dublu sens, urmată de rotaţie alternativă în
spongiosa. Conturul exterior este oval neregulat, orientat axial în plan; pereţii sunt largi oblici, purtând urme
de cioplire nete; conturul interior este oval simetric. Diametru! exterior al perforaţiei este de 17/13 mm, iar cel
interior de 7/6 mm. Nu se observă urme de utilizare datorită aplicării stratului de lac. Dimensiunile indică rolul
funcţional de piesă de podoabă- pandantiv fixat axial. Este vădită intenţia de exploatare estetică a morfologiei
ascuţite specifice segmentului terminal al razelor de corn de cerb (Luca, Roman, Baicoană 1997, p. 17, 26, pl.
I/1; Beldiman, Sztancs 2005a, p. 55, 78, fig. 9).
3.3. Rondele

• Rondelă pe fragment de valvă de scoică de apă dulce Unio sp. (SEG/11 17, tip III E4) (fig. 8}, descoperită
în situl de la Şeuşa-"Gorgan", în stratul de cultură, păstrată în colecţiile Universităţii «1 Decembrie 1918» Alba
Iulia, Facultatea de Istorie. Aparţine subfazelor IIIb-Illc, etapa de locuire A. Piesa este păstrată fragmentar;
lipsesc mici porţiuni ale circumferinţei, exfoliate recent; forma sa este ovală neregulată. Ea reprezintă un
element de anfilaj făcând parte, probabil, dintr-un colier, cu dispozitiv de fixare pe fir sub forma unei perforaţii
dispuse central. Diametru! piesei este de 22/20,5 mm. Suprafeţele păstrează aspectul anatomic nemodificat
tehnic; circa 1/3 din circumferinţă este constituită de marginea anatomică a valvei, prezervată special în acest
scop in timpul operaţiei de debitaj şi fasonare; restul circumferinţei are contur sinuos, rezultat prin debitaj
şi fasonare. Perforaţia are contur neregulat rezultat in urma aplicării procedeului de perforare prin percuţie
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indirectă sau presiune cu ajutorul unui vârf (litic sau de os]. Debitajul s-a realizat prin prelevarea (decuparea]

unui fragment de valvă probabil prin percuţie indirectă sau presiune aplicată succesiv cu ajutorul capătului
unei lame litice; piesa următoare (valvă] ilustrează elocvent aplicarea acestui procedeu, prin perforaţia liniară
specifică păstrată. Fasonarea a urmărit regularizarea marginilor prin abraziune axială şi oblică. Amenajarea
centrală a dispozitivului de suspendare s-a făcut prin perforare de pe faţa superioară, recurgându-se la percuţie
indirectă sau presiune, cu un vârf litic sau de os; aşa cum s-a subliniat deja, marginile de morfologie neregulată
specifică indică recurgerea la o asemenea soluţie tehnică. Diametru! perforaţiei este de 5/4,5 mm. Urmele de
utilizare nu sunt decelabile (Beldiman, Sztancs 2005c; Beldiman, Ciută, Sztancs 2005, p. 30-31, 52, pl. 7/SEG
II 17].
• Valvă de scoică de apă dulce Unio sp. perforată (SEGIII 33, tip V A2 c] (fig. 9/1, 3], descoperită în situl
de la Şeuşa-"Gorgan", în inventarul G7, păstrată în colecţiile Universităţii «1 Decembrie 1918» Alba Iulia,
Facultatea de Istorie. Aparţine subfazelor IIIb-IIIc, etapa de locuire A. Piesă întreagă; lipsesc mici porţiuni ale
circumferinţei şi suprafeţei externe, exfoliate recent. Valvă de formă ovală neregulată, cu morfologia anatomică
în bună parte nemodificată, având diametru! de 48,5/28 mm; perforaţia are o lungime de 12 mm, lăţimea
maximă de 1,5 mm şi lăţimea minimă de 0,5 mm. Ca urme de intervenţie tehnică prezintă o perforaţie liniară,
plasată excentric transversal. Piesa folosea drept materie primă pentru extragerea fragmentelor în vederea
confecţionării rondelelor/mărgelelor discoidale plate perforate central. Perforaţia de formă liniară are contur
neregulat, rezultat în urma aplicării procedeului de perforare prin percuţie indirectă sau presiune, probabil
cu ajutorul extremităţii unei lame litice. Debitajul se referă la prelevarea (decuparea) unui fragment de valvă
probabil prin percuţie indirectă sau presiune, aplicată succesiv cu ajutorul capătului unei lame litice pe
suprafaţa interioară a valvei; în urma aplicării acestui procedeu a rezultat perforaţia liniară specifică păstrată,
având margini de contur neregulat, datorită microdesprinderilor produse prin şocul de impact (Beldiman,
Sztancs 2005c; Beldiman, Ciută, Sztancs 2005, p. 30-31).
• Valvă de scoică de apă dulce Unio sp. perforată (SEGIII 34, tip V A2 c) (fig. 9/2), descoperită în situl de la
Şeuşa-"Gorgan", în inventarul G7, păstrată în colecţiile Universităţii «1 Decembrie 1918» Alba Iulia, Facultatea
de Istorie. Aparţine subfazelor IIIb-IIIc, etapa de locuire A. Piesa este întreagă; lipsesc mici porţiuni ale
circumferinţei şi suprafeţei externe, exfoliate recent. Valva are formă ovală neregulată, cu morfologia anatomică
în bună parte nemodificată. Diametru! ei este de 66/33 mm. Nu prezintă urme de intervenţie tehnică; probabil
servea drept materie primă pentru extragerea fragmentelor în vederea confecţionării rondelelor/mărgelelor
discoidale plate perforate central (Beldiman, Sztancs 2005c; Beldiman, Ciută, Sztancs 2005, p. 30-31).
• Cochilie întreagă de Conus fuscocingulatus perforată (CRC!VI 12, tip III C1] (fig. 10), descoperită în Peştera
Cauce, în nivelul Coţofeni, păstrată în colecţiile Muzeului «Castelul Corvinilor» Hunedoara. Cochilie fosilă
aproape întreagă provenind, foarte probabil, dintr-un punct fosilifer aflat în regiune, fie cel de la Buituri, fie din
zona satului Roşcani, corn. Dobra. Suprafeţele sunt în stare de conservare foarte bună, permiţând observarea
tuturor urmelor care au determinat modificări ale parametrilor anatomiei. Marginea este fracturată integral
recent. Lungimea piesei este de 36 mm. Pe suprafaţa anatomică, uşor convexă, a părţii proximale se observă
două perforaţii. Prima dintre ele este plasată spre margine, are formă subcirculară pe faţa superioară şi pereţi
concavi; pe faţa inferioară este foarte îngustă, având contur oval asimetric; parametrii săi morfometrici o exclud
din categoria intervenţiilor tehnice, de natură antropică şi indică originea taphonomică- produsă de organisme
litofage; astfel de cazuri sunt semnalate şi pe alte cochilii culese din punctul fosilifer de la Builuri. A doua
perforaţie este plasată central, are formă circulară în plan şi tronconică în profil, mai largă pe faţa inferioară,
cu marginile rotunjite; ea a fost realizată prin rotaţie alternativă în vederea transformării piesei în obiect de
podoabă (mărgea sau pandantiv]. Diametru! exterior al perforaţiei este de 4 mm, iar cel interior de 2,5 mm. Pe
suprafaţa exterioară a extremităţii distale se observă urme de tocire, produse probabil în timpul purtării, prin
frecarea piesei pe suport textil sau de piele (veşminte?). Fixarea se făcea axial cu capete libere (mărgea) sau
axial cu nod (pandantiv) (Baicoană 1999, p. 28-29, fig. 3a; Luca, Roman, Diaconescu 2004, p. 78, 237, pl. VI/3;
Beldiman, Sztancs 2005a, p. 49, 77, fig. 8).
4. Analogii. Concluzii

În cazul culturii Coţofeni, dinţii perforaţi (canini, incisivi) provenind de la specii vânate (cerb) sau
domestice (câine, bovine), ca şi pandantivele realizate pe fragmente de canini (defense) de mistreţ sunt apariţii
relativ frecvente în silurile micilor comunităţi pastorale din mediul montan; în acest sens, putem cita ca
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analogii descoperirile de la Băile Herculane-"Peştera Hotilor" (Roman 1976, p. 152, pl. 52/19-39; Ciugudean
2000, p. 258, pl. 132).
Ca element de paleotehnologie reţinem recurgerea la perforarea bilaterală foarte precisă, realizată cu
sfredelul, un caz ilustrativ fiind acela al caninilor de câine din Peştera Cauce, remarcabili şi prin starea de
conservare foarte bună. Notăm rarilatea caninilor întregi de mistret şi a pandantivelor din aceeaşi materie
primă, piesa de la Şeuşa contribuind, în acest sens, la îmbogăţirea repertoriului descoperirilor, cu rezerve
asupra piesei SEG/II 32, care putea avea şi rolul funcţional de vârf (perforator pentru piele?).
O situaţie specială (prima de acest fel cunoscută de noi) este prezenţa rondelei de valvă de scoică; piesele
de acest tip sunt frecvente, între altele, în culturile Cucuteni şi Decea Mureşului (Sztancsuj 2004: Sztancsuj
2005 -cu bibliografia; adresăm şi cu acest prilej mulţumiri colegului Sztancsuj J6szef Sandor pentru datele
suplimentare furnizate cu multă amabilitate şi accesul la conţinutul studiului în manuscris). Materialele de la
Şeuşa documentează şi etapele tehnologice ale confecţionării acestor piese de podoabă, prin prezenţa a două
valve, una abandonată în faza incipientă de prelucrare - SEG/II 33, debitaj prin perforare, iar alta întreagă
- SEG/II 34 (Beldiman, Ciută, Sztancs 2005, p. 30-31, 52, pl. 7/SEG II 17).
O situaţie, de asemenea, rară este documentată printr-o altă descoperire, efectuată, de această dată, în
Peştera Cauce: este vorba de utilizarea timpurie a resurselor fosilifere locale în procurarea materiei prime
necesare confecţionării podoabelor. Ne referim, concret, la cazul folosirii cochiliei de Conus fuscocingulatus
pentru realizarea unui element de anfilaj (unic, de tipul pandantivului sau de colier, de tipul mărgelei); pentru
acest caz nu am identificat analogii în literatura consultată (Beldiman, Sztancs 2005a, p. 49, 77, fig. 8).
Considerăm, în încheiere, că datele etalate au valoare ilustrativă pentru structura specifică a inventarului
podoabelor culturii Coţofeni, definit acum mai clar pe baza criteriilor tipologice actuale. De asemenea, se
ilustrează concret unele repere ale fenomenului paleotehnologic legat de prelucrarea IMDA în cadrul culturii
menţionate, datele etalate putând deveni un punct de referinţă pentru studiile viitoare în acest domeniu.
Aportul IMDA la elucidarea unor aspecte paleotehnologice şi a unor manifestări simbolice ale culturilor
preistorice este ilustrat concludent şi prin analiza materialelor provenind din aşezările culturii Coţofeni
cercetate recent în regiunile intracarpatice, demers ale cărui prime rezultate coerente au fost prezentate cu
prilejul de faţă.
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Parures en matieres dures animales de la culture Coţofeni
dtkouvertes recemment en Transylvanie, Roumanie

(Resume)
L'etude propose une analyse morpho-technologique detaillee menee sur un petit lot d'objets de parure
travailles en matieres dure animale (dents de canides, defenses de sanglier, coquillage, bois de cerf). Ils ont
ete decouvertes dans trois sites apparlenant la culture Coţofeni du Neolithique final de la Roumanie: Cerişor
- "Grotte Cauce", dep. de Hunedoara (Montagnes Poiana Rusca, secteur Est) (CRC); Ohaba-Ponor- "Grolte de
Bordu Mare", dep. de Hunedoara (Montagnes Orăştiei, secteur Sud-OuesL) (OPN) el Şeuşa- "Gorgan", dep. de
Alba (SEG) (voir la carte, fig. 1). La plupart des pieces ont ele decouverles dans contextes stratigraphiques bien
precises. Trois pieces ont ete nkuperees pendant les fouilles menees en 1997-1999 dans le site CRC par Sabin

a
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Adrian Luca et Cristian Roman. Un objet provient des recherches speleologiques des annees '90 effectues dans
le site OPN par le Club «Proteus» de la viile de Hunedoara. Les pieces de CRC et OPN sont conservees dans les
collections du Musee «Château des Corvins» de la viile de Hunedoara. Le site SEG a li vre autres 7 pieces, issues
des fouiiles des annees 2000-2004 dirigees par Marius-Mihai Ciută. Elles se conservenl dans les collections de
l'Universile «1 Decembre 1918)), Faculle d'Histoire, Alba Iulia.
L'ouvrage fait partie de la recente serie d'arlicles et d'etudes qui ont pour but la publicalion systematique des
lols de }'industrie prehistorique des malieres dures animales et de la parure de Roumanie (voir la bibliographie).
La melhodologie generale est celle appliquee dans la these de doctorat de l'auteur principal et c'est inspire
de la conception des Fiches typologiques de l'industrie osseuse prehistorique, edites par Henriette CampsFabrer. L'effectif etudie compte 11 pieces. Les types presenles sont: les denls percees (4), les pendeloques sur
defense de sanglier et en bois de cerf (3), les rondelles sur coquiiles de lamellibranche (1) el matieres premieres
(coquiiles) en cours de transformation (2), coquiile de gasteropode fossile perfore (1) (voir le tableau). Le
Reperloire rassemble toutes les dales sur les objets: etal de conservation, morphometrie, description integralemorphologie, l'etude technique (les elapes du debilage, du fagonnage, les traces d'utilisation- decelees al'rnil nu
el abinoculaire). L'etape technique du debilage esl iilustre par l'applicalion des solutions lechniques simples,
comme la fracluration par percussion directe; pour les coquilles on a le cas (raremenl atteste) de debilage
par percussion indirecte ou pression. Dans l'etape du fagonnage el de finition on a applique des procedees
plus diversifies que pour le debitage: l'abrasion multidirectionnelle domine, tandis que la perforation (par
preparalion par rainurage superficiel; par rotation alternative de deux coles; par rotation continue a l'aide
du forel a main - sur les dents; par enlaiilage et excavation de la spongiosa sur le bois de cerf; par pression
ou percussion indirecte sur les coquiiles) permel d'amenager le dispositif d'allache. Les traces d'utilisation
decelees sont localisees souvent ala parlie proximale (fracturation) et au niveau des bords des perforations, qui
onll'aspeclluslre et emousse; on constale aussi des fraclures subies probablemenl duranl l'ulilisation. L'etude
a permis a permis le recours en premiere au protocole d'analyse integrale des objels de parure de Roumanie
dalenl du Neolilhique final-la cullure Coţofeni. La perle (ou pendeloque) sur coquiile fossile entiere (CRCNI
12, Conus fuscocingulatus) documente l'idenlification et l'ulilisation des ressources fossiliferes de la region par
les prehisloriques. Elle a ete recueiilie probablement d'un gisemenl fossilifere localise sur le territoire actuel
de la viile de Hunedoara ou de la viile Roşcani, comm. Dobra, dep. de Hunedoara. On nole aussi la rarete des
defenses enlieres de sanglier perfores et des pendeloques sur fragments de defenses de sanglier. On exprime
la reserve sur le type de la piece SEGIII 32, qui peut etre une pendeloque mais aussi bien une pointe perforee
sur la parlie proximale. Les objets sur coquilles de lamellibranches (Unio sp.) sonl aussi des apparitions rares
parmi les parures de la culture Coţofeni; on a une rondelle et deux valves en cours de lransformalion, dont une
presente les traces de debitage par percussion indirecte ou pression, indices claires sur la «chaîne operatoire))
de la fabricalion. L'ouvrage propose la reconstitution du mode d'attache des artefacls etudies.
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Fig. 1 Podoabe din materii dure animale aparţinând culturii Coţofeni descoperite recent în Transilvania -localizarea
silurilor: 1

Cerişor-Peştera

Cauce; 2 Ohaba-Ponor- Peştera din Bordu Mare; 3 Şeuşa-"Gorgan" .

Fig. 1 Parures en malieres dures animales de la culture Coţofeni decouvertes recemment en Transylvanie, Roumanie
- emplacemen t des sites: 1 Cerişor-Grotte Cauce; 2 Ohaba-Ponor- Grolle de Bordu Mare; 3 Şeuşa- "Gorgan".
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Fig. 2 Podoabe din materii dure animale aparţinând culturii Coţofeni descoperite recenl în Transilvania: pandantive
sau mărgele amenajate pe canini de câine (CRCM 3-4) -vederi generale, de delaliu şi reconstituirea ipotetică
a modului de alaşare pe fir.
Fig. 2 Parures en matieres dures animales de la culture Coţofeni decouverles recemmenl en Transylvanie,
Roumanie: pendeloques ou perles sur canines de chien (CRCM 3-4)- vues generales et d8Lails , proposition
de reconslitution du mode d'attache.
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Fig. 3 Podoabe din materii dure animale apaJ1inând culturii Coţofeni descoperite recent în Transilvania: pandantiv
sau mărgea amenajal(ă) pe canin de câine (SEGffi 16)- vederi generale şi de detaliu.
Fig. 3 Parures en matieres dures animales de la cullure Coţofeni decouverles recemment en Transylvanie, Roumanie:
pendeloque ou perle sur canine de chien (SEG/II 16)- vues generales el details.
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culturii Coţofeni descoperite recent în Transilvania: pandantiv
sau mărgea amenajal(ă) pe canin de câine (SEG/Il 14)- vederi generale şi de detaliu.
Fig. 4 Parures en malieres dures animales de la culture Coţofeni decouverles recemment en Transylvanie, Roumanie:
pendeloque ou perle sur defense de sanglier ou canine de carnivore (SEG/II 14)- vues generales el delails.

Fig. 4 Podoabe din materii dure animale

aparţinând
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Fig. 5 Podoabe din materii dure animale aparţinând culturii Coţofeni descoperite recent în Transilvania: pandantiv
pe fragment de d efensă de mistreţ (SEG/II 15)- vederi generale şi de detaliu.
Fig. 5 Parures en matieres dures animales de la culture Coţofeni decouvertes recemmenl en Transylvanie, Roumanie:
pendeloque ou perle sur defense de sanglier (SEG/Il15)- vues generales el details.
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Fig. 6 Podoabe din materii dure animale aparţinând culturii Coţofeni descoperite recent în Transilvania: pandantiv
pe fragment de defensă de mistreţ (SEGm 32) -vederi generale şi de detaliu.
Fig. 6 Parures en matieres dures animales de la culture Coţofeni decouvertes recemment en Transylvanie, Roumanie:
pendeloque ou perle sur defense de sanglier (SEG/II 32)- vues generales el delails.
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Fig. 7 Podoabe din materii dure animale aparţinând culturii Coţofeni descoperite recenl în Transilvania: pandantiv
pe segment de rază de corn de cerb (OPN/lll 1) - vederi generale, de detaliu şi reconstituirea ipotetică a
modului de ataşare pe fir.
Fig. 7 Parures en matieres dures animales de la culture Coţofeni decouverles recemment en Transylvanie,
Roumanie: pendeloque sur andouiller perfore, bois de cerf (OPN/Ill 1)- vues generales el details, proposition
de reconslilulion du mode d'allache.
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Fig. 8 Podoabe din materii dure animale aparţinând culturii Coţofeni descoperite recent în Transilvania: 1, 3 rondelă
pe fragment de valvă de scoică (Unio sp.) (SEG/ll 17)- vederi generale şi de detaliu; 2 originea materiei
prime.
Fig. 8 Parures en matieres dures animales de la culture Coţofeni decouverles recemment en Transylvanie, Roumanie:
1, 3 rondelle sur fragment de coquille de lamellibranche (Unio sp.) (SEG/ll17)- vues generales el details; 2
origine de la maliere premiere.
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aparţinând culturii Coţofeni descoperile recent în Transilvania: 1, 3 valvă
de scoică (Uni o sp.) (SEG/II 33}- vederi generale şi de detaliu; 2 valvă de scoică (Unio sp.) (SEGIII 34}- vederi
generale.
Fig. 9 Parures en matieres dures animales de la culture Coţofeni decouverles recemmenl en Transylvanie, Roumanie:
1, 3 coquille de lamellibranche (Uni o sp.} (SEG!II 33}- vues generales el details; 2 coquille de lamellibranche
(Unio sp.) (SEG/II 34}- vues generales.

Fig. 9 Podoabe din malerii dure animale

43

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

3cm

Fig. 10 Podoabe din materii dure animale aparţinând culturii Coţofeni descoperite recent în Transilvania: pandantiv
sau mărgea amenajat(ă) pe cochilie de Conus fuscocingulatus (CRCNI 12) - vederi generale, detalii şi
reconstituirea ipotetică a modului de ataşare pe fir.
Fig. 10 Parures en malieres dures animales de la culture Coţofeni decouvertes recemment en Transylvanie, Roumanie:
pendeloque ou perle sur coquille fossile de Conus fuscocingulatus (CRCNI 12) - vues generales et details,
proposition de reconstitulion du mode d'altache.
·
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA BRONZULUI TÂRZIU

DIN NORDUL TRANSILVANIEI.
CERCETĂRILE DE LA BICAZ-JGOAJE
Carol KACSO

La aproximativ 1 krn sud de localitatea Bicaz (jud. Maramureş), pe o terasă cu o uşoară înclinaţie sudică,
lgoaie, elevull. Mitre a adunat de
la suprafaţă, în primăvara şi vara anului 1987, numeroase fragmente ceramice preistorice, precum şi partea
inferioară a unui vas cenuşiu lucrat la roată din secolul III e. n., pe care le-a donat muzeului din Baia Mare.
Încă în acel an am efectuat în acest loc o cercetare de teren, adunând şi alle fragmente ceramice, iar în
vara anului 1990 am întreprins aici împreună cu l. Stanciu, căruia i-a revenit conducerea efectivă a lucrărilor,
un sondaj de verificare de mici proporţiP. Cu acest prilej au fost scoase la iveală artefacte ce aparţin unei
aşezări din epoca bronzului, care suprapune o aşezare neolitică (locuiri din etape diferite: Starcevo-Criş şi
Pişcolt-Iclod)Z, precum şi una din eneoliticul final (cultura Coţofeni)3. Nu au fost surprinse urme de locuire
din mileniul 1 e. n. 4 Perieghezele pe care le-am efectuat aici ulterior au permis şi stabilirea estimativă a mărimii
aşezării din epoca bronzului, aceasta extinzându-se pe o suprafaţă cu o lungime de aproape 1 krn şi o lăţime de
400 m, fragmente Suciu de Sus fiind găsite şi într-o pădure din imediata vecinătate, numită Pădurea Holmuri,
acolo unde se ailă o parte a movilelor funerare dintr-o extinsă necropolă tumulară.
Materialele apărute la suprafaţă indicau cu certitudine apartenenţa aşezării din epoca bronzului la cullura
Suciu de Sus. Au fost adunate fragmente de oale, străchini, vase cu gât scurt şi corp pântecos, vase vatră etc.
Ele sunt decorate cu motive spirala-geometrice realizate în tehnica combinată a exciziei şi inciziei (pl. 1, 1-18)
sau numai a inciziei (pl. 2, 1), cu caneluri (pl. 1, 20), dar mai ales cu motive în relief, însoţite uneori de striuri:
brâuri alveolate pe margine sau imediat sub aceasta (pl. 2, 3-4. 12-13), nervuri alveolate (pl. 2, 19, pl. 3, 10-11),
proeminente semilunare (pl. 3, 3). Printre materialele ce aparţin epocii bronzului este prezent şi un fragment
de la o strachină lobată Cehăluţ (pl. 1, 19). Tot la suprafaţă au fost găsite câteva fragmente neo-eneolitice (pl.
4, 9. 12-13), precum şi câteva, ale căror apartenenţă culturală nu o putem preciza cu certitudine. Este vorba de
un fragment de strachină cu marginea rotunjită, de culoare gălbui roşiatică în exterior şi cenuşie în interior,
pasta cu nisip şi foarte puţine cioburi pisate, arderea foarte bună, decorat cu două şiruri de mici triunghiuri
excizate şi cu motive unghiulare (pl. 4, 10), un fragment de strachină cu marginea foarte uşor trasă înspre
interior, de culoare cenuşiu închis, pasta şi arderea identice cu cele ale fragmentului precedent, decorat cu un
registru de două linii paralele incizate ce închid o linie în zig-zag (pl. 4, 11), fragment de vas cu corp pântecos
de culoare cenuşiu închis, pasta şi arderea identice cu cele ale fragmentelor anterior descrise, decorat cu o
linie adânc incizată şi alveole (pl. 4, 14) şi de un fragment de strachină cu marginea trasă înspre interior, de
culoare cenuşie, pasta cu nisip, arderea foarte bună (pl. 4, 15). Ultimul dintre aceste fragmente pare să aparţină
Hallstattului mijlociu, celelalte sunt probabil tot neo-eneolitice.
Sondajul de verificare efectuat în vara anului 1990 s-a limitat doar la săparea unei singure secţiuni (lung.
22 m, lăţ. 1 m) cu o orientare est-vest, trasată aproximativ pe la mijlocullăţimii terasei, în zona sa cea mai plată.
tăiată de o râpă adâncă, cu apă numai în perioade ploioase, în locul numit

1

1. Stanciu, EphemNap 3, 1993, 261; C. Kacs6, 1. Stanciu, Bicaz, "/goaie", jud. Maramureş, in Situri arheologice cercetate
Brăila, 1996, 13, nr. 17. Materialul descoperit se află la muzeul din Baia Mare (nr. inv. 20142-

în perioada 1983-1992,
2
3

4

20143; 27607-27767).
Z. Maxim, Marmatia 7/1, 8 sqq.
Ibidem, 11.
Este posibil ca inforrna~ia primită de la 1. Mitre cu privire la locul de descoperire a fragmentului de vas din epoca
romană să nu fi fost corectă, acesta apărând în realitate într-un alt punct din raza localită~ii.

Revista Bistriţei, XIX, 2005, pp. 51-70
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Principalul scop al cercetării era acela de a se obţine informaţii cu privire la stratigrafia staţiunii din punctul

lgoaie (vezi fig. 1).
Sub pământul vegetal brun castaniu, gros de 0,20-0,25 m şi cu multe fragmente ceramice, a apărut un
strat de pământ negru castaniu, cu o grosime ce variază între O, 15 şi 0,40 m, în care se aflau vestigiile epocii
bronzului. Stratul neo-eneolitic, un pământ negru lulos, pigmentat cu mici bulgări de pământ galben, ajungea
în anumite porţiuni până la grosimea de 0,90-1,00 m. Nu au putut fi separate niveluri diferite în acest strat, deşi
din punct de vedere cultural materialele aparţin unor aspecte clar diferenţiate din punct de vedere cronologic.
Atât din stratul epocii bronzului, cât şi din cel neolitic se adânceau gropi cu funcţie menajeră. În nivelul din
epoca bronzului au fost surprinse în două locuri lentile ce conţineau bucăţi de chirpic, pământ ars şi o cantitate
mai mare de fragmente ceramice. Ele pot fi considerate resturi ale unor locuinţe sau ale unor anexe aflate în
conexiune cu locuinţele. Nu au fost găsite vetre, doar sporadic bucăţi de cărbune. Stratul neolitic, deşi foarte
gros în partea estică a secţiunii, a furnizat exclusiv ceramică. O cantitate ceva mai mare a ieşit la iveală numai
dintre resturile unei locuinţe de suprafaţă Pişcolt-Iclod.
Ceramica din epoca bronzului găsită în S. I aparţine culturii Suciu de Sus. Doar fragmentele pl. 5, 5, 6, 2 şi pl.
7, 10, toate decorate pe bordura marginii, respectiv pe corp cu o reţea de linii întretăiate, ar putea fi interpretate ca
mărturii ale prezenţei culturii Wietenberg, căreia îi este caracteristică o astfel de manieră de decorare 5 , în aşezarea
din punctul Igoaia. Totuşi, nu este exclusă apartenenţa acestor fragmente la ceramica Suciu, mai ales că decorul
menţionat nu lipseşte nici de pe vasele acestei culturi, uneori chiar pe bordura marginii 6 •
Deşi ceramica recoltală este fără excepţie fragmenlară, se pot reconstitui cel puţin parţial câteva din formele
de vas ce apar în aşezarea din epoca bronzului de la Bicaz-Igoaie. Este vorba de vase cu marginea răsfrântă în
exterior, gâtul scurt cu sau fără torţi, corpul bombat (pl. 5, 3-4), vase cu marginea răsfrântă în exterior, gâtul
înălţat, corpul mai mult sau mai puţin bombat (pl. 5, 7-8. 10-11, pl. 6, 1-8, pl. 7, 18, pl. 8, 1-2), vase cu marginea
răsfrântă în exterior, gâtul înalt cu sau fără torţi, corpul mai mult sau mai puţin bombat (pl. 8, 13, pl. 9, 7-11, pl.
10, 2. 5-13, pl. 11, 1-7, pl. 11, 1), oale cu marginea răsfrântă în exterior, pereţii mai mult sau mai puţin curbaţi
(pl. 5, 2, pl. 8, 10-11. 14-15, pl. 9, 1-6, pl. 10, 1. 3-4, pl. 12, 2-3), oale cu marginea rotunjită, pereţii drepţi (pl.
5, 1, pl. 8, 6-7), străchini şi castroane (pl. 6, 9-10, pl. 8, 15, pl. 12, 5-13, pl. 13, 1-2), vase cu marginea răsfrânlă
în exterior, corpul uşor bombat (pl. 5, 9), vase cu marginea răsfTânlă în exterior, gâtul scurt, trecerea la corp
marcată de un prag, corpul uşor bombat (pl. 12, 4), vase vatră (pl. 13, 5, pl. 14, 1-7). Fiecare dintre aceste forme
este reprezentată de mai multe tipuri şi variante.
Tehnicile de decorare sunt incizia, combinată de multe ori cu excizia, canelarea, modelarea în relief,
strierea. Incizia, respectiv combinaţia acesteia cu excizia, este folosită în decorarea marginii, gâtului, corpului
şi fundului vaselor. Decorul nu a putul fi reconstituit decât parţial, remarcabil este însă numărul mare al
motivelor: crestături oblice sau orizontale, triunghi uri, linii în zig-zag scoase în relief prin excizarea suprafeţei,
registre de linii orizontale, semicirculare, oblice, S-uri culcate, spirale, grupuri de linii oblice, întretăiale, spaţii
triunghiulare haşurale închise între incizii curbilinii ele. Canelurile apar mai ales pe partea bombală a corpului
vaselor şi sunt oblice sau mai mult sau mai puţin curbate. Ele apar şi în jurul unor proeminente. Remarcabil
este un fragment cu o combinaţie de caneluri oblice şi de decor excizat în formă de arcade (pl. 7, 18). Motivele
în relief sunt proeminenţele, brâurile alveolate, nervurile spiralice şi sunt prezente mai des pe şi sub margine.
Striurile acoperă de obicei întregul corp al vaselor. Fără excepţie, această tehnică de decorare se regăseşte doar
pe ceramica de uz comun.
În stratul ce aparţine epocii bronzului, la -D,45 m, a fost descoperit, alături de fragmente ceramice, un ac
de bronz cu tija puternic îndoită şi cu capul rupt din vechime. Piesa aparţine tipului de ace numite cipriote
(zyprische Schleifennadeln), această încadrare fiind indicată de sârma rulală ce s-a păstrat în partea superioară
a tijei.
Tipul de ac menţionat are o răspândire excepţională în timp şi spaţiu, cele mai vechi exemplare de acest fel
apărând în mileniul IV î.e.n. în Egipt şi Mesopotamia 7 • Ele se întâlnesc relativ timpuriu şi în Bazinul carpatic şi
în zonele învecinate, fiind prezente deja în obiective, mai ales morminte, din prima perioadă a epocii bronzului,

5

6
7
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Vezi N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung dcr Bronzezeit in Siidosteuropa, UPA 19, Bonn,
1994, 188, Typentafel 12.
De ex. D. Pop, Marmatia 7/1, fig. 2, 1.
P. Flourentzos, ArchRozl30, 1978, 416; S. Gerloff, PZ 68, 1993,69, Lista 2, 1-7.
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în cadrul mai multor aspecte culturale6 • De altfel, prezenta lor cea mai consistentă în spaţiul amintit datează
din această perioadă. În Bronzul mijlociu şi târziu, acele de tip cipriot apar mai rar în teritoriile intra- şi
extracarpatice, mai des în aşezări, în câteva cazuri şi în depozite 9 şi morminte 10 •
Un ac fragmentar de tip cipriot a fost descoperit şi în aşezarea Suciu de Sus de la Oarţa de Jos 11 , aflată
la mică distanţă de aşezarea de la Bicaz, în aceeaşi microzonă geografică- Depresiunea Sălaj. Într-un număr
relativ mare, ace de acest fel au apărut în aşezări Noua 12 şi Sabatinovka 13 • Este posibil ca prezenţa acestor ace
în mediu Suciu să se fi datorat unor influenţe recepţionate din partea culturii Noua. Astfel de influente au
determinat şi apariţia în teritoriile Suciu de Sus-Lăpuş a acelor cu protuberanţe. Acestea nu au fost deocamdată
sesizate în aşezările aspectelor menţionate, dar se află în componenta mai multor depozite de tip Uriu-Opălyi:
6pălyP 4 , Chudlovo 15 , Beltiug 16 , Obava III 17 , Tiszabezded 16 , Petea (conţine exclusiv ace de acest tip)1 9 , precum şi
în inventarul unor morminte: Nyirkarâsz-Gyulahâza 20 , Zemplinske Kopcany 21 •
Lipsa acelor de tip cipriot în depozitele Uriu-Opâlyi, precum şi din mormintele Suciu de Sus-Lăpuş
contemporane cu acestea ar putea reprezenta şi un indiciu cronologic, în sensul că aşezările în care acestea
apar sunt anterioare acestor depozite şi morminte, chiar dacă se înscriu tol în limitele perioadei Bronzului
târziu. Parcursul evolutiv al culturii Suciu de Sus, care începe încă în Bronzul mijlociu, ar permite o astfel de
încadrare, consider totuşi că pentru da tarea mai resliânsă a aşezărilor Suciu de Sus, inclusiv a celei de la Bicaz,
este necesară existenta mai multor elemente cu valoare cronologică ridicată. Pentru moment, lipsa acestora în
cazul aşezării de la Bicaz-Igoaie este explicabilă şi prin caracterul restiâns al cercetării efectuate. Ele lipsesc
însă şi din majoritatea aşezărilor mai intens investigate.
Chiar dacă nu a fost descoperit în săpătură, o oarecare importanţă pentru încadrarea cronologică a aşezării
de la Bicaz are şi fragmentul de vas Cehălut menţionat mai sus. El constituie o nouă dovadă a stiânselor legături
existente între cultura Suciu de Sus şi grupul Cehăluţ şi, evident, a contemporaneităţii celor două aspecle 22 •
Din literatura vastă referitoare la această problemă menlionez H.-J. Hundt, Beziehungen der "Straubinger" Kultur zu
den Friihbronzezeitkulturen der ăstlich benachbarten Raume, în A. Tocik {red.), Kommission fiir das Ăneolithikum und
die altere Bronzezeit Nitra 1958, Bratislava, 1961, 151 sq., fig. 1, 8, Harta 6; I. Bona. Alba Regia, 4-5, 1963-64 {1965),
31 sq., pl. 7, B, 7; M. Novotnâ, Die Nadeln in der Slowakei, PBF XIII, 6, 14 sqq., nr. 2-27A, pl. 1, 2-27; E Gogâltan,
Bronzul timpuriu şui mijlociu în Banatul românesc şi pe cursul inferior al Mureşului. Cronologia şi descoperirile de metal,
Bib!Banatica 23, Timişoara, 1999, 166 sq.
9
Băleni {I. T. Dragomir, Le depât de l'âge du bronze tardif de Băleni, lnvArchRoumanie 4, 1967, R 18e, 82-83). Un ac de
acest fel este publicat şi ca apruţinând aşa-zisului depozit de la Kolodnoe 1 {vezi J. Kobal', Bronzezeitliche Depotfunde aus
Transkarpatien [Ukrainej, PBF XX, 4, Stuttgart, 2000, 83, nr. 62, pl. 4, 9). În cazul acestui "depozit" este vorba fără îndoială
de un amestec de piese din diferite perioade ale epocii bronzului, amestec ce a intervenit desigur după descoperire;
numai în acest fel se poate explica existenta în acelaşi loc a unor piese timpurii, cum sunt topoarele cu disc de tip
B1 şi pandantivele semilunare prevăzute cu tijă de prindere, şi a unor piese de dată mult mai recentă, ca pandantivele
semilunare cu orificiu de prindere pe placă şi celt. Acul de tip cipriot pare să fi aparlinut lotului de piese mai timpurii.
1
° Cimitire Piliny: Zagyvapâlfalva {T. Kemenczei, ActaArchHung 19, 1967, 289, pl. 29, 13), Safârikovo {V. Furmânek,
SlovArch 25, 1977, 277, pl. 15, 127, 1); cimitire HGK: Tiszakeszi {T. Kcmenczci, ArchErt 90, 1963, 172, fig. 2, 9),
Tiszafiired (T. Kovâcs, Tumulus Culture Cemcteries ofTiszafiired, RegFiiz II, 17, 1975, 29, pl. 23, M. 252, 1.
11
Kacs6, Zu den Problemen der Suciu de Sus-Kultur in Siebenbiirgen, în J. Bâtora, V. Furmânek, L. Veliacik {ed.), Einfliisse
und Kontakte alteuropaischer Kulturen. Festschrift fiir jozef V/adar zum 70. Geburtstag, Nitra, 2004, 339, fig. 7, 15. Se
păstrează doar un mic capăt al sârmei răsuci te de la cap, totuşi încadrarea tipologică a piesei este lipsită de echivoc.
12
Văleni (A. C. Florcscu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole, CultCivDunărea de Jos 9,
1991, 140 sq., nr. 584, pl. 102, 4), Târpeşti {Florescu, op. cit., 131, nr. 548, pl. 103, 3. 10), Gârbovă( {Florescu, op. cit., 69
sqq., nr. 244, pl. 107, 1-4. 8).
13
Sabatinovka, {Archeologija Ukranski SSR, 1, Kiev, 1985, fig. 135,8).
14
A. Mozsolics, Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens, Budapest, 1973, 164 sq., pl. 20, 1-3.
15
Kobal', op. cit., 77 sq., nr. 27 A, pl. 100, 12-15.
~ Mozsolics, op. cit., 152, pl. 57, C, 3.
17
Kobal', op. cit., 91, nr. 100, pl. 17, G, 2.
1
F Mozsolics, op. cit., 182 sq., pl. 57, D, 11. 18-19.
19
L. Marta, Der bronzene Nadeldepot von Petea, Kr. Sa tu Mare, înT. Soroceanu {ed.), Bronzefunfe aus Rumanien II. Beitrage
zur Verăffetlichung und Deutung bronze- und alterhallstattzeitlicher Metallfunde in europaischem Zusammenhang,
BiblMuzBistrita Seria Historica 11, Bistri(a, Cluj-Napoca, 2005, 75 sqq., pl. 1.
20
A. Mozsolics, ActaArchHung 12, 1960, 114, pl. 69, 8, pl. 70, 7.
21
S. Demeterovâ, SlovArch 32, 1984, 36, pl. 6, 1.
2
' Kacs6, op.cit., 339.
8
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În Depresiunea Sălajului există o excepţională concentrare de obiective din epoca bronzului: aşezări,
cimitire, sanctuar, depozite de bronzuri, piese izolate de bronz, dintre care cele mai timpurii apartin culturii
Wietenberg, cele mai recente grupului Lăpuş. Judecând după numărul obiectivelor, locuirea cea mai intensă
aici a fost cea a purtătorilor culturii Suciu de Sus şi a grupului Lăpuş, între ele existând o conexiune genetică.
Centrul religios şi de putere al comunităţilor Suciu de Sus-Lăpuş din zonă era plasat în regiunea colinară dintre
actualele localităţi Oarta de Sus şi Bicaz, acolo unde se află o extinsă necropolă tumulară, mai multe aşezări,
printre care şi cea de la Bicaz-Igoaie, precum şi locurile de depunere ale celor mai mari depozite de bronzuri
descoperite până în prezent în nordul Transilvaniei.
Este greu de apreciat rolul fiecărei aşezări amplasate în jurul sau în apropierea necropolei tumulare. Este
posibil ca unele dintre ele să fie doar partial sincrone sau chiar deloc. Deşi de mărime considerabilă, aşezarea
de la Bicaz-Igoaie nu este cea mai mare dintre cele identificate până în prezent în zonă. Aşezarea aflată la cea
1 krn sud-est de necropolă, amplasată pe un deal cu o poziţie dominantă din dreapta pârâului Fănaţele (Oarţa
de Sus-Oul Făgetului) este cea mai extinsă şi a fost, probabil, locuită în cel mai larg interval de timp. Nu este
exclus ca urmele de locuire găsite aici, precum şi în punctele învecinate Mânzata, Costişa şi Citere, despăiţite
de dealul Oul Făgetului doar de amintitul pârâu, ca şi cele din punctul Făget, despăiţit de asemenea de un
mic pârâu de dealul menţionat, să fi aparţinut unei singure aşezări, într-adevăr de foarte mari dimensiuni.
Fireşte, un răspuns care să confirme eventual această ipoteză va putea fi obţinut prin continuarea cercetărilor.
Deocamdată, acestea sunt într-un stadiu incipient, în majoritatea punctelor indicate nefiind efectuate încă
săpături, cercetarea având doar caracter perieghetic.
Situaţia constatată în zona Oarta de Sus-Bicaz nu este singulară în nordul Transilvaniei. La Lăpuş au fost
scoase la iveală, de asemenea într-un perimetru redus, o necropolă tumulară, mai multe aşezări, depozite de
bronzuri şi piese izolate de bronz, toate apartinând grupului Lăpuş din Bronzului târziu. Spre deosebire de cele
sesizate la Oarţa de Sus şi Bicaz, de pe raza localităţii Lăpuş lipsesc, cel puţin deocamdată, monumentele Suciu
de Sus, ce preced pe cele ale grupului Lăpuş. Astfel de monumente au fost identificate în întreaga Depresiune
Lăpuş doar la Suciu de Sus (cimitirul plan de incineraţie din punctul Poduri pe coastă), iar unele resturi, de
asemenea ante-Lăpuş, la Libotin-llimbu Crucii II. Datele până în prezent acumulate indică faptul că, în timp
ce în Depresiunea Sălajului locuirea intensă din Bronzul târziu începe deja la debutul acestei perioade prin
comunităţile Suciu de Sus, Depresiunea Lăpuşului va fi mai puternic populată de abia într-o etapă ceva mai
recentă din cadrul aceleiaşi perioade. Fireşte, acest model de evoluţie culturală poate să se schimbe odată
cu apariţia unor noi descoperiri. Se pare însă că în regiunile mai apropiate de resursele de minereuri, cum
este şi Depresiunea Lăpuşului, comunilăţile au cunoscut mai rapid o stratificare mai accentuată, aceasta
fiind exprimată şi prin apariţia în masă a unor monumente funerare deosebite, cum sunt cele din necropolele
tumulare de la Lăpuş şi Suciu de Sus.
Din păcate, în această discuţie nu poate fi luată în consideraţie necropola tumulară de la Bicaz, întrucât
ea nu este încă cercetată. Sondajul efectuat într-unul din tumulii de aici indică diferenţieri de ritual faţă de cel
constatat la Lăpuş, materialele descoperite fiind însă identice celor din faza Lăpuş II.
Chiar cu lacunele de cunoaştere provocate de stadiul cercetărilor, se poate presupune că ritmurile de
dezvoltare ale comunităţilor din Bronzul târziu aflate în Depresiunile Lăpuşului şi Sălajului nu au fost
uniforme. Aproape cert, decalaje de evoluţie au existat şi între regiunile estice şi sudice, respectiv centrale,
nordice şi vestice ale vastului areal Suciu de Sus. Înspre sfârşitul perioadei Uriu (sfârşitul Bronzului târziu 2),
aceste decalaje dispar. În fosta arie Suciu de Sus are loc un proces de uniformizare culturală, pe fondul local,
în condiţiile unor transformări petrecute pe spaţii întinse, apărând două entităţi culturale înrudite: Lăpuş II şi
Gava.
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BEITRĂGE ZUR KENNTNIS DER SPATBRONZEZEIT IM NORDEN

TRANSSILVANIENS. DIE AUSGRABUNGEN IN BICAZ-IGOAIE
(Zusammenfassung)
Es werden die bronzezeitlichen Arlefakle (Keramik und eine fragmentarische zyprische Scleifennadel)
vorgelegl, die gelegentlich einer Kontrollgrabung im Jahr 1990 in Bicaz-/goaie (Bz. Maramureş) erschienen
sind (Taf. 5-14). Es werden ebenfalls neolitische (Starcevo-Criş bzw. Pişcolt-Iclod), endăneolilhische (Coţofeni),
bronzezeitliche (Suciu de Sus bzw. Cehălu!) und mitlelhallslattzeitliche Keramikfragmente verăffenllichl, die
in derselben Flur wăhrend der Gelăndeuntersuchungen enldeckt worden sind (Taf. 1-4).
Die bronzezeitliche Siedlung gehărt der Suciu de Sus-Kultur an. In der Năhe dieser Siedlung befinden
sich auch zahlreiche andere spătbronzezeitliche Komplexe: Siedlungen, eine Hii.gelnekropole, Einzelund Mehrslii.ckdeponierungen. Es handelt sich um ein polilisches-religiăses Zenlrwn mit einer lăngeren
Entwicklung. Eine ăhnliche Situation isl auch in Lăpuş feslgestellt worden.

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

55

U1

O'l

Bicaz lgoaie
1990

S 1 - perete nordic

o
22 m

N

'

S2 - perete sudic

22m

o
wzn;zzyiGTF 7t~Z:f[:cu zzp; /:'IT r / 7 rr:pD' T' /_[Iyz,:rr7 U' r ' T ' rz "P'' r c·--~·
.-.::.;_'""-:,.,•'
''~~'
1
>-:;>~<!_,--~,,"-'-~-~
. ->' ;:-~ ·"-:->' '"''>
0:: ·"',_.~:~"'-~'
s,: -: : ~.::..c-..:: ·"'-" -~ ;·.::_.·-•.~'M:-:-S-0.-~-~"':"-~~ţ:;~,t
>" '."- ~;;:,_·<· •.· .•, ·':-••,, • '; .:·-· . •' ...•..... :' . •·: • :: <ţt::tJ'J:-(fr'·' : ' : ~ .·.' . ''

''<:::::~ss..:;:.~~:;:,c~'·,;~~-2>:;.-.;.~~~:S:{l::~~~~;·
·-: .•. --~~ -~--·-. ~-:..•);--"" .......;';;>~":;,;:.,.,7',.
'-~_._. :c~~~""'""'lfu~~-------"---"' ·"'. ""-·'·~·;c;-..~·t'*'" """-· ,... " .
.,

~;;/)) -Pământ vegetal brun-cărămiziu

~~~1 -Pământ negru lutos (epoca neo-eneolitică)

i JJJI

~

- Lut galben steril

~]

- Resturi de locuire din epoca bronzului

r··

-Pământ negru-castaniu (epoca bronzului)

~-~ -- -Fragmente ceramice

Fig. 1. Bicaz-Igoaie. Profilele S. 1/1990.
Abb. 1. Bicaz-lgoaie. Die Profile S.l/1990.
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Pl. 1. Bicaz-lgoaie. Ceramică descoperită la suprafaţă.
Taf. 1. Bicaz-Igoaie. Auf der Oberilii.che entdeckte Keramik.
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Pl. 2. Bicaz-Jgoaie. Ceramică descoperilă la suprafaţă.
Taf. 2. Bicaz-Jgoaie. Auf der Oberflăche entdeckte Keramik.
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Pl. 3. Bicaz-lgoaie. Ceramică descoperită la suprafa~ă.
Taf. 3. Bicaz-/goaie. Auf der Oberflăche entdeckte Keramik.
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Pl. 4. Bicaz-Igoaie. Ceramică descoperită la suprafa!ă.
Taf. 4. Bicaz-Igoaie. Auf der Oberflăche enldeckle Keramik.
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Pl. 5. Bîcaz-Igoaie. Ceramică Suciu de Sus (S. V1990).
Taf. 5. Bicaz-Igoaie. Suciu de Sus-Keramik (S. 1/1990).

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

ol

~u
--1
1

3
\

)
\

Pl. 6. Bicaz-Igoaie. Ceramică Suciu de Sus (S. I/1990).
Taf. 6. Bicaz-lgoaie. Suciu de Sus-Keramik (S. 1/1990).
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Pl. 7. Bicaz-Igoaie. Ceramică Suciu de Sus (S. 1/1990).
Taf. 7. Bicaz-Igoaie. Suciu de Sus-Keramik (S.I/1990).
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Pl. 8. Bicaz-Jgoaie. Ceramică Suciu de Sus (S. 1/1990).
Taf. 8. Bicaz-Igoaie. Suciu de Sus-Keramik (S. 1/1990).
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Pl. 9. Bicaz-Igoaie. Ceramică Suciu de Sus (S.I/1990}.
Taf. 9. Bicaz-Jgoaie. Suciu de Sus-Keramik (S. 1/1990}.
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Pl. 10. Bicaz-Igoaie. Ceramică Suciu de Sus (S. I/1990}.
Taf. 10. Bicaz-Igoaie. Suciu de Sus-Keramik (S.l/1990}.
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Pl. 11. Bicaz-Igoaie. Ceramică Suciu de Sus (S. V1990).
Taf. 11. Bicaz-Igoaie. Suciu de Sus-Keramik (S. 1/1990).
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Pl. 12. Bicaz-Igoaie. Ceramică Suciu de Sus (S. 1/1990).
Taf. 12. Bicaz-Igoaie. Suciu de Sus-Kerarnik (S. 1/1990).
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Pl. 13. Bicaz-Igoaie. Ceramică Suciu de Sus (S. 1/1990).
Taf: 13. Bicaz-Igoaie. Suciu de Sus-Keramik (S. 1/1990).
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Pl. 14. Bicaz-Igoaie. 1-7. Ceramică Suciu de Sus. 8. Ac de tip cipriol (S. 1/1990).
Taf. 14. Bicaz-Igoaie. 1-7. Suciu de Sus-Keramik. 8. Zyprische Schleifennadel (S. 1/1990).
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DESPRE CÂTEVA ASPECTE REFERITOARE
LA GRUPUL SCITIC DIN ARIA INTRACARPATICĂ
A TRANSILVANIEI*
Valentin VASILIEV

Nu este cu nimic exagerată aprecierea că răspunsurile la majoritatea problemelor esenţiale (mai ales de
principiu) cu privire la sciţi şi cultura lor materială au fost enunţate (sau măcar schiţate) până în preajma anilor
'40 ai secolului trecut.
Progresele ulterioare în cercetarea de profunzime se datorează mai ales studiilor monografice dedicate
diferitelor categorii caracteristice culturii sciticel, unor grupuri scitice nord-pontice 2 , precum şi unor enclave
scilice pătrunse din nordul Mării Negre în unele zone din estul Europei Centrale 3 • În fine, intensificarea
cercetărilor asupra culturilor Hallstattului central european (inclusiv din aria carpatică) a ameliorat percepţia
modului în care (şi) aceste culturi au determinat "coloratura" specifică şi (până la urmă) evoluţia finală a
fiecărui grup scitic pătruns în Europa Centrală.
Deşi progresul cercetărilor din ultimii cea 50 de ani este indiscutabil, trebuie totuşi recunoscut că
adâncirea cunoştinţelor n-a condus şi spre o convergenţă (adecvată) a ideilor exprimate. Dimpotrivă, au fost
emise unele păreri care au relansat discuţii aprinse (adesea divergente), spre exemplu în problema cronologiei
(unor etape sau grupuri)\ precum şi a interpretării etno-culturale a unor enclave scitice pătrunse din nordul
Mării Negre în Europa Centrală 5 • Desigur, dialectica cercetării presupune şi divergenţe de păreri. Se observă
totuşi unele tendinţe spre datări nejustificat de timpurii, inclusiv prin forţarea limitelor de început ale unor
categorii arheologice 6 •
În cele ce urmează vor fi abordate câteva aspecte privind enclava scilică din Transilvania, bineînţeles cu
referiri şi la unele enunţuri distonante în raport cu ceea ce indică descoperirile cunoscute până în prezent.
Este cunoscut faptul că încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului trecut o serie de
descoperiri din centrul Transilvaniei (morminte de inhumaţie cu ritual şi inventar specific) au fost apreciate ca
aparţinând unui grup scitic pătruns aici din nordul Pontului la începutul Hallstattului târziu 7 • Cercetările din
perioada interbelică au accentuat acest punct de vedere 8 •
* Studiul de fală a fost redactat (în 1. franceză) pentru volumul pregătit de Institutul de Arheologic din Krak6w, în memoria

1

2

3

4

5

G

7

savantului Tadeusz Sulimirski. Datorită întârzierii apariţiei volumului, dar şi pentru a fi cunoscut arheologilor din ţară,
cu unele mici prescurtări, am considerat utilă publicarea lui şi în 1. română.
De cx. V. M. Skudnova, Skifskie zerkala ... , în TGE, 7, 1982, p. 5 şi urm.; A. I. Mcljukova, Vooruienie skifov. Arheologija
SSSR, D1-4, Moskva, 1964. Menţionăm că datorită spaliului restrâns, în note va fi citat un număr redus de lucrări.
V. A. Il'inskaja, Skifi dneprovskogo lcsostepnogo levobcreija, Kiev, 1968; idem, Ranncskifskie kurgany basseina r. Teasmin,
Kiev, 1975.
M. Pârducz, Le cimetiere hallstattien de Szentes-Vekerzug, înMH, 4, 1-4,1954, p.25-89; idem, înMH, 25, 1973, p. 27-61; M.
Dusck, Thrakisches Griiberfeld der Hallstattzeit in Chotin, Bratislava, 1966; V. Vasiliev, Scilii agatirsi pe teritoriul României,
Cluj-Napoca, 1980; J. Chochorowski, Dic Vekcr.tug-Kultur. Charakteristik der Funde, Warszawa-Krak6w, 1985.
Vezi de ex. propunerile pentru datarea mai timpurie a începutului fazei arhaice a culturii scitice, făcute de I. N.
Med'vcdskaia, în RA, 3, 1992, p. 86-105 şi opiniile exprimate de diferiţi cercetători în RA, 2, 1993, p. 79-118; RA, 1,
1994, p. 92-132; RA, 3, 1994, p. 23-62.
A. I. Meljukova, în SA, 22, 1955, p. 239-253; M. Dusek, op.cit.; I. H. Crişan, în Dacia, N.S., 9, 1965, p. 133-145; V. Vasiliev,
op.cit., p. 168-174; J. Chochorowski, op.cit., p. 20 şi urm.
De exemplu, pentru combaterea tendinţei de a data mai timpuriu ceramica grecească din unele complexe scitice nordpontice, vezi discuţia la G. N. Kurocikin, în RA, 1, 1994, p. 17 şi urm.
J. Hampel, în ArchErt, 13, 1893, p. 385 şi urm.; P. Reinccke, în ZfE, 28, 1896, p. 1-43; I. Kovacs, în DolgCluj, 6, 1915,
p. 257-278,310-317 şi alţii.
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Opinia exprimată la începutul anilor '50, anume că descoperirile de această factmă din Emopa Centrală
se datorează numai (sau mai ales) unor influenţe (difuziuni) cultmale 9, a rămas, cu puţine excepţii 10 , fără
ecou. Mai mult, amplificarea cercetărilor arheologice, ca şi studiile comparative cu lumea scitică nord-pontică
(efectuate începând cu anii '60) au întărit ideea prezenţei unei enclave de caracter scito-iranic în Transilvania,
în Hallstatlul târziu 11 • Părerile enunţate fiind cunoscute specialiştilor, vor fi menţionate aici doar concluziile
ce rezultă din aceste cercetări.
Astfel (asemenea lumii scitice nord-pontice) grupul pătruns în Transilvania utilizează inhumaţia (în
proporţie de 94%; cu excepţia a trei morminte, toate sunt în poziţie întinsă, pe spate)1 2 • Totodată trebuie reţinut
că în aceeaşi perioadă populaţia autohtonă practica ritul incineraţiei, aşa cum arată, spre exemplu, necropola
de la Ferigile 13 sau necropola de la Uioara de Sus din Transilvania 14 •
Elementele ritualului funerar, caracteristice grupului intrusiv (de ex. presărarea de coloranţi natmali ocru, realgar-, dispunerea inventarului, precum şi modalităţile de depunere a ofrandei de carne în morminte)
se regăsesc şi ele, până la identitate, în lumea scilică nord-pontică 15 • De asemenea, toate categoriile inventarului
funerar, ce caracterizează acest grup, de la podoabe (de exemplu tipmile de mărgele de caolin şi sticlă,
cochilii Kami, aplici treflate de am), arme (săgeţi, aplici de tolbă, pumnale de tip akinakes, topoare), piese
de harnaşament, oglinzi (de tip nomad şi greco-scitic), vârfuri de baldachin şi până la reprezentările de artă
animalieră, toate îşi află analogii strânse în acelaşi areal scitic nord-pontic 16 •
Pe de altă parte, mai buna cunoaştere a culturii hallstatliene locale (prin cercetarea unor aşezări fortificate )17 ,
precum şi a cultmii Basarabi din Transilvania 18 arată că elementele ce caracterizează acest grup nu au nici un
fel de rădăcini în mediul autohton ce precede grupul intrusiv.
În concluzie, omogenitatea pregnantă a acestui grup (fără antecedente în cultura locală) şi în special
analogiile strânse, adesea până la identitate cu lumea scitică nord-pontică (mai ales din zona de silvostepă)
arată clar caracterul străin şi originea sa răsăriteană, scito-iranică, idee de altfel susţinută încă de la începutul
cercetării acestui facies cultmal din Transilvania.
Totodată trebuie menţionat şi faptul că grupul scitic din Transilvania prezintă unele trăsătmi proprii,
cum ar fi inventarul relativ modest al unor morminte, caracterul arhaic al majorităţii descoperirilor, numărul
redus de morminte tumulare (din păcate toate distruse incidental), lipsa sacrificiului uman şi a mormintelor
cu cai întregi, precum şi unele categorii ceramice preluate de la autohtoni. Toale acestea dau o anumită nuanţă
particulară grupului pătruns în Transilvania, fără să-i altereze cu nimic aspectul unitar şi esenţa scitică,
intrusivă. Această nuanţă sau coloratură proprie se explică însă prin detaşarea relativ timpmie, printr-o
anumită izolare de lumea scilică şi grecească nord-pontică, dar şi prin evoluţia sa separată, în contact cu un
mediu autohton diferit de cel în care evolua cultura scitică din nordul Mării Negre, aflată în contact permanent
cu coloniile greceşti nord-pontice.
S-a pus uneori întrebarea dacă acest grup esle în totalitate scitic sau a antrenat din nordul Pontului şi
elemente nescitice (eventual tracice?) dar puternic contaminate de cultma scitică. La această întrebare (cu iz
8
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16
1

'
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·

Vezi de exemplu, V. Rl.rvan, Geti ca, Bucureşti, 1926, p. 8 şi urm.; M. Roska, în ESA, 11, 1937, p. 167-203.
A. I. Meljukova, în SA, 22, 1955, p. 239-253.
M. Dusek, op.cit., p. 9 şi urm; D. Popescu, în SCJV, 18, 1967, 2, p. 333-342.
I. H. Crişan, înActaMN, 2, 1965, p. 55-62; I. Ferenczi, înActaMN, 2, 1965, p. 77-104; 3, 1966, p. 49-71; 4, 1967, p. 19-43;
6, 1969, p. 47-63; 8, 1971, p. 11-36; V. Vasilev, op.cit., mai ales p. 134-140, 171-174.
V. Vasiliev, op.cit., p. 41-45.
A. Vulpe, Necropola hallstattiană de la Ferigile, Bucureşti, 1967, p. 17 §i urm.; Gh. Calotoiu (pentru necropola de la
Teleşti-Drăgoieşti), în Litua, 3, Tg. Jiu, 1986, p. 11 §i urm.
Cercetată în 1909 de 1. Kovâcs, dar nepublicată. Pentru unele date şi o parte din material depistat în Muzeul din Cluj-Napoca,
vezi 1. H. Crişan, în Dacia, N.S., 9, 1965, p. 138 şi urm.; V. Vasiliev, în Thraco-Dacica, 20, 1-2, 1999, p. 181-188.
V. Vasiliev, Sci{ii agatirşi pe teritoriul României, Cluj-Napoca, 1980, p. 42-56. Cercetări recente evidentiază şi mai pregnant
(decât am făcut-o noi în 1980) deosebirile nete care există între grupul scitic din Transilvania şi populatia autohtonă în
ceea ce priveşte modalitătile de depunere a ofrandei de carne în morminte. Vezi V. Sârbu, Credinte şi practici funerare,
religioase şi magice în lumea geto-dacilor, Bibliotheca Istros, 3, Brăila, 1993, p. 51, 148.
V. Vasiliev, op.cit., p. 74-124, 165-168.
V. Vasiliev, Fortifications de refuge et etablissemcnts fortifies du premier âge du fer en Transylvanie, Bucarest, 1995, p. 11,
şi urm.
Pentru bibliografie şi puncte de vedere exprimate vezi V. Vasiliev, în Der Basarabi-Komplex in Mittel- und Siidosteuropa,
Bukarest, 1966, p. 137-142.
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retoric) nu credem că se va putea răspunde mulţumitor. Dar omogen (cum înclinăm să-I considerăm) sau având
în componenţa sa şi elemente nescitice, un fapt rămâne, lotuşi, incontestabil: grupul pătruns în Transilvania se
prezintă ca un tot unitar şi distinct, ce se leagă organic de lumea scitică din nordul Mării Negre, deosebindu-se
în schimb structural de mediul autohton în care evoluează.
Totuşi, în pofida acestor realităţi evidente, s-a încercat şi se încearcă obstinat acreditarea unor idei ce
contravin flagrant situaţiei arheologice actuale. Spre exemplu, s-a susţinut că pumnalele de tip akinakes au o
origine locală, cu filiaţie "în epoca bronzului şi etapele hallslattiene anterioare" şi că de pe teritoriul României ele
se extind în Hallstattullârziu "pe vaste spaţii din Europa Centrală şi de sud-esl" 19 • Trebuie amintit de asemenea
că pentru descoperirile din centrul Transilvaniei se încearcă eludarea noţiunii de grup scitic prin acreditarea
denumirii de "grup Ciumbrud", motivându-se că această denumire este "neulrală" 20 • În fine, încercând să
discearnă originea etnică a grupului intrusiv din Transilvania, A. Vulpe a improvizat- nu mai puţin de- cinci
ipoleze (pe care le consideră la fel de verosomile!), trecându-1 prin toate variantele etnice posibile21 •
Aşa cum o arată descoperirile, grupul a pătruns în Transilvania pe parcursul perioadei arhaice a culturii scitice.
Rămâne totuşi de precizat când anume, pe parcursul acestei perioade, s-a produs evenimentul. Analiza detaliată a
inventarului, efectuată cu mai bine de două decenii în urrnă 22 a arătat că infiltrarea s-a produs la începutul secolului
al VI-lea î. de Chr. (atribuirea unei dalări mai timpurii, prin forţarea limitelor unor categorii arheologice, nu credem
că se justifică). De altfel, această datare permite corelarea pătrunderii grupului cu anumite evenimente ce au avul
loc la sfârşitul sec. al VII-lea, începutul sec. al VI-lea î. de Chr. şi, respectiv, înţelegerea îrnprejurărilor istorice care
au determinat migrarea unui grup scitic din nordul Pontului în Transilvania. Astfel, se ştie că la 612 î. de Chr.
capitala Asiriei, Ninive, a căzut în urma asediului medo-babilonian. Curând după aceea, coaliţia se destramă, iar
regele mezilor, Cyaxares, îi învinge pe sciţi (foştii săi aliaţi), fapt ce a determinat retragerea lor în nordul Pontului. În
legătură cu această retragere, Herodol (I, 106; IV, 1, 4) menţionează că ea a dus la o serie de tulburări în nordul Mării
Negre. După toale probabilităţile, în urma acestor tulburări (care au produs mişcări în lant) s-au definitivat marile
grupuri scitice din silvostepa nord-pontică. Ca un ultim ecou sau consecinţă a acestor mişcări s-a putut desprinde şi
grupul scitic care a pătruns, la începutul secolului al VI-lea î. de Chr., în Transilvania 23 •
Deoarece analogiile grupului din aria intracarpatică a României duc, mai ales, spre zona de silvostepă,
am apreciat că acest grup s-a desprins din zona mai sus menţionată 24 • Mai nou însă s-a presupus că sciţii
pătrunşi în Transilvania reprezintă un grup scitic nord-caucazian, caracterizat prin morminte tumulare relativ
sărăcăcioase, grup care, odată ajuns în zona inlracarpatică, ar fi renunţat la obiceiul de a inhuma în tumulF;.
Ideea în sine poate fi avută în vedere, ca o ipoteză. În schimb argumentul (adică renunţarea la tumuli şi
trecerea la cimitire plane) nu este deloc convingător deoarece şi un grup desprins din silvostepă (unde există
de asemenea morminte sărace) putea, tot atât de bine, să renunţe la inhumarea în turnuli.
Problema originii scitice a agatirşilor a fost adeseori discutată (pro şi contra) şi nu revenim decât pentru a
sublinia că această origine rezultă atâl din legenda dată de Herodot (IV, 8-10) cu privire la obârşia lor, apoi din
localizarea lor (IV, 48), cât şi din numele unor regi (Spargapeithes = rege agalirs; Spargapeithes = rege scil).
Există opinii diferite şi în privinţa localizării agalirşilor. Totuşi, coroborând paragrafele IV, 100, 122-125
din Herodot (din care rezultă că agalirşii sunt situaţi cel mai la vest dintre populaţiile enumerate), cu IV, 48
(unde sunt localizaţi pe râul Maris=Mureş), se poate admite că descoperirile de tip scitic din Transilvania
aparţin agatirşilor scito-iranici. Herodol oferă deci singura posibilitate de nominalizare. Dar acceptată sau nu,
această nominalizare (deloc obligatorie) nu schimbă cu nimic esenţa (originea) scitică a acestui grup intrusiv,
aşa cum rezultă ea din studiul vesligiilor sale arheologice şi a analogiilor nord-pontice 26 •
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C. Buzdugan, în Cercetări arheologice, 2, Bucureşti, 1976, p. 265. Pentru comentarii critice vezi V. Vasiliev, în ActaMN,
15, 1978, p. 101-106 şi înActaMN, 18, 1981, p. 367-375.
A. Vulpe, în Dacia, N.S., 25, 1981, p. 398; a se vedea şi McmAntiq, 2, 1970, p. 152, 198.
A. Vulpe, în Dacia, N.S., 25, 1981, p. 403-404. Rezultă că arheologia nu-l oferă autorului citat criteriile necesare pentru
a deosebi pe sciti de traci. Vezi V. Vasiliev, în ActaMN, 19, 1982, p. 262-269.
V. Vasiliev, Sci{ii agatirşi pe teritoriul României, p. 125-133, 168-171.
V. Vasiliev, op.cit., p. 130-131; J. Chochorowski, op.cit., p. 150.
V. Vasiliev, op.cit., p. 130-131.
G. I. Smirnova, comunicare la colocviul The scythians and their expansion into the western Black Sea tcrritory. Tulcea,
septembrie, 1998.
Discutia lui C. Preda, din EphemNap, 11, 2001, p. 5-14, nu aduce nimic nou sub aceste aspecte.
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Cercetătorii din perioada interbelică au considerat că grupul scitic din Transilvania durează până în secolul
al IV-lea î. de Chr. Şi dacă V. Pârvan aprecia că acest grup îşi încheia existenta (în sec. IV) asimilat de populaţia
autohtonă 27 , M. Roska considera că în sec. IV î. de Chr. acest grup a fost dislocat de celţF 8 • La ideea retragerii
(sau alungării) sciţilor din Transilvania, determinată de pătrunderea celţilor, s-a raliat şi 1. Nestor29 •
Cercetările arată însă că nici un material scitic din aria intracarpatică a Transilvaniei nu poate fi datat
după mijlocul secolului al V-lea î. de Chr. 30 , printre cele mai târzii monumente situându-se necropola de la
Băiţa, unde, din 12 morminte, şapte sunt de incineraţie. De asemenea, aici lipsesc categoriile caracteristice
orizontului timpuriu scitic din Transilvania (inele de bucla cu capete conice, mărgelute de caolin, cochilii
Kauri, oglinzi, etc). Apar în schimb akinakai de tip hibrid, săgeţi post-arhaice şi, de reţinut, aplici de tolbă
ornamentale cu motive geometrice şi nu în stil animalier.
Datarea târzie (în prima jumătate a sec. V î. de Chr.) a necropolei de la Băiţa, predominarea incineraţiei
în proporţie de 58%, schimbările din inventar, înlocuirea ornamentelor în stil animalier cu cele geometrice
marchează deci evoluţia (schimbarea) profundă prin care a trecut grupul scitic din Transilvania, la cea un
secol şi jumătate de la pătrunderea lui. Pe de altă parte, aşa cum arată mai ales necropola de incineraţie de la
Uioara de Sus 31 din centrul Transilvaniei, datată de la sfârşitul secolului al VI-lea, dar mai probabil în secolul
al V-lea î. de Chr.,. populaţia autohtonă (după şocul iniţial produs de pătrunderea sciţilor), a continuat totuşi
să se manifeste.
În aceste condiţii, predominarea incineraţiei în necropola de la Băiţa, ca şi schimbările din inventar
(inclusiv adoptarea motivisticii geometrice) arată transformările profunde prin care a trecut (în cea un secol
şi jumătate) grupul scitic din Transilvania. Iar aceste schimbări se datorează şi influenţei pe care populaţia
autohtonă a exercitat-o asupra grupului intrusiv. Aspectele atestate la Băiţa vin deci să confere şi un suport
arheologic aserţiunii lui Herodot (IV, 104), din care se poate deduce că pe la mijlocul secolului al V-lea (când
Părintele istoriei îşi făcea cunoscută opera), scitii agatirşi de pe Maris (=Mureş) adoptaseră deja o serie de
obiceiuri tracice, datorită cărora încep să se asemene cu autohtonii. De altfel, în aria intracarpatică a României
nu au apărut până acum morminte sau alte materiale databile după mijlocul secolului al V-lea î. de Chr., care
să poată fi definite etnic drept scitice. Iată de ce la publicarea necropolei de la Băiţa am afirmat că în etapa
imediat următoare acestei necropole (deci după mijlocul sec. V) grupul scitic din aria intracarpatică era pe cale
de asimilare, adică de dispariţie ca entitate etno-culturală distinctă. Subliniem deci încă o dată faptul că în aria
intracarpatică a României evoluţia grupului scitic se încheie cu cea un secol înainte de pătrunderea celţilor în
Transilvania.
Trebuie menţionate aici şi unele deosebiri clare care există între grupul scitic din Transilvania intracarpatică
şi grupul Szentes-Vekerzug din Câmpia Tisei. Astfel, o serie de elemente de rit şi ritual, caracteristice grupului
din Câmpia Tisei (de exemplu numărul relativ mare de morminte tumulare- inclusiv cu camere mortuare-,
morminte umane cu cai sau numai de cai, morminte de incineraţie cu depunere în urne) nu apar în grupul
scitic din Transilvania, inclusiv la Băiţa. La deosebirile de rit şi ritual se adaugă cele din cultura materială şi
ne referim aici numai la unele forme de vase, la procentajul ridicat al ceramicii lucrate la roată (care lipseşte
în grupul din Transilvania), la tipul specific de inele de buclă şi la pintadere, toate fiind specifice grupului
Szentes-Vekerzug, dar necunoscute în grupul scitic inlracarpatic. Deci, în ciuda unei identităţi de esenţă, care
dovedeşte originea lor scitică comună, grupul din Câmpia Tisei se diferenţiază totuşi clar, prin câteva trăsături
distincte, pe care nu le regăsim în grupul din Transilvania intracarpatică şi, repetăm, nici în necropola de la
Băiţa. Rezultă că necropola de la Băiţa marchează etapa finală a grupului scitic din aria intracarpatică şi nu
trebuie pus în legătură cu descoperirile de caracter scitic din Câmpia Tisei. Este deci evident că grupul SzentesVekerzug nu a pătruns în Câmpia Tisei prin Transilvania, cum se susţine uneori 32 , ci prin Carpaţii nordici, cum
intuise încă V. Pârvan33 •
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Fărvan, Getica, 1926, p. 348, 401.
M. Roska, în DolgSz, 5, 1929, p. 82-86.
I. Nestor, în Dacia, 7-8, 1937-1940, p. 181; vezi §iI. Ferenczi, înActaMN, 8, p. 36.
V. Vasiliev, op.cit., p. 125 ~i urm.
Vezi n. 14.
De ex. M. Pârducz, în MH, 4, 1954, p. 75.
V. Iărvan, Getica, p. 6-8.
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Deosebirile de nuanţă dintre grupul scitic din Transilvania intracarpatică şi grupul din Câmpia Tisei
din faptul că ele pătrund în faze şi împrejurări diferile şi evoluează separat şi în contact cu medii
autohtone diferite, sau în mare parte diferite. Şi aceste medii se deosebesc nu numai între ele, ci şi faţă de cel
în care evoluează lumea scitică nord-pontică.
Fără îndoială, lucrări de certă valoare 34 au pus în evidenţă, adesea convingător, caracteristicile şi evoluţia
grupului (sau culturii?) Szentes-Vekerzug. Apare însă uneori tentaţia de a amplifica aria, amploarea şi rolul
grupului Vekerzug, în timp ce diversitatea ritului şi ritualului funerar 35 (ca şi anumite deosebiri din inventar)
par să indice existenţa câtorva "entităţi" zonale, unele cu destul de multe caractere proprii (rezultând şi din mici
diferenţe cronologice). Spre exemplu, necropola Sanislău II (Nisipărie), deşi geografic se află la periferia ariei
Szentes-Vekerzug, prin caracteristicile ei trebuie apreciată ca aparţinând populaţiei locale, care a recepţionat
doar un număr extrem de redus de categorii caracteristice grupului Szentes-Vekerzug.
Desigur, cadrullimilat al prezentei lucrări nu permite abordări de detaliu. Ne limităm deci, în final, la
două observaţii ce privesc grupul scitic din Transilvania.
Prima se referă la aprecierea că elementele scitice de pe teritoriul fostei Cehoslovacii şi-ar avea originea
în Transilvania 36 • Ca şi în cazul antichităţilor scitice din Câmpia Tisei, filiaţia elementelor scitice din fosta
Cehoslovacie nu poate fi căutată în aria intracarpatică a României. Pentru specialişti comentariile par de
prisos.
Cât priveşte afirmaţia că tezaurul de la Vettersfelde ar fi fost executat în TransilvaniaJ 7, ea este tot atât
de puţin plauzibilă, fie numai şi pentru faptul că în cadrul grupului scitic din Transilvania (şi în general pe
teritoriul României) nu s-a descoperit, până în prezent, nimic asemănător pentru perioadele Ha. C-D. De altfel,
în cadrul grupului scitic transilvănean au fost descoperite până acum doar 13 podoabe mărunte din metale
preţioase 38 • Nu se justifică deci nici includerea tezaurului de la Vettersfelde în aceeaşi grupă (?!)cu pumnalul
de la Firminiş şi, cu atât mai puţin, asocierea făcută cu necropola de la Ferigile.
În concluzie, pătrunderea unui grup nord-pontic, de esenţă scitică în aria intracarpatică a României, în
Hallstaltul târziu, nu poate fi negată. Deşi nu foarte numeros, grupul infiltrat a produs iniţial un şoc, resimtit
de cultura locală, fapt dovedit de încetarea aşezărilor fortificate hallstalliene. Treptat însă, cultura autohtonă
îşi revine (cum o arată, spre exemplu, necropola de incineraţie de la Uioara de Sus), influenţând la rându-i
evoluţia grupului scitic, care dispare (ca entitate etno-culturală) pe la, sau curând după mijlocul secolului al
V-lea î. de Chr.
Enclava scitică intracarpatică reprezintă deci unul din grupurile scitice care, în diferite etape (şi împrejurări
istorice) au penetrat anumite zone din Europa central-estică. Pentru explicarea adecvată a diferenţelor ce există
între aceste grupuri scitice (ajunse în centrul Europei) trebuie ţinut cont de poziţia cronologică a fiecăruia,
ca şi de caracteristicile mediilor în care pătrund şi evoluează. Trebuie reţinut totodată că ipotezele emise în
limitele acribiei ştiinţifice au fost confirmate pe parcursul cercetărilor. Altele, enunţate mai mult de dragul
"originalităţii" şi infirmate de descoperiri, nu aduc servicii cercetării.
În final menţionăm şi obiecţia după care definirea grupului scitic din Transilvania numai pe baza
descoperirilor funerare (mormintelor) este neconvingătoare. Obiecţia în sine nu are însă nici un fundament
logic, din moment ce grupul Ferigile a fost caracterizat tot numai pe baza cercetărilor din necropola eponimă.
rezultă
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M. Pârducz, înMH, 2,1952, p. 145-169; idem, înMH, 4,1954, p. 25-89; idem,MH, 25,1973, p. 27-61; J. Chochorowski,
Die Vekerzug-Kultur. Charakteristik der Funde, Warszawa-Krak6w, 1985.
I. Chochorowski, op.cit., p. 130-149.
S. Skoryj, în SA, 1, 1990, p. 36.
Idem, op.cit., p. 39.
V. Vasiliev, înActaMN, 7, 1970, p. 41-63.
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APROPOS DE QUELQUES ASPECTS CONCERNANT LE GROUPE SCYTHIQUE DE
L'AIRE INTRACARPATIQUE DE LA TRANSYLVANIE
(Resume)
L'etude entame certains problemes concernant le groupe scythique penetre en Transylvanie, du nord de
la Mer Noire, au debut du Hallstatt tardif. Premieremenl on souligne le fail que les decouvertes du deuxieme
moitie du siecle passe confirme les opinions anterieurs sur la presence de ce groupe dans l'aire intracarpatique,
dans la periode mentionnee.
Face a la population autochtone, le groupe s'individualise nettement par le rite d'inhurnation, rituel et
inventaire specifique et aussi, qu'il a des analogies dans le rnonde scythique nord-pontique. Les plus tardifs
materiaux appartenant a ce groupe date au rnilieu du ycmc siecle a. J. Chr. (ou pas loin de cette date), fait
signifiant que ce groupe cesse d'exister avant l'arrivee des celtes en Transylvanie. Selon les sources ecrites
(Herodot) il est aussi possible la norninalisation du groupe.
On a aussi rnis en evidence quelques differences qui existent entre le groupe de Transylvanie et celui de
la valee de Tisza, fait qui montre que les deux groupes entrent par des voies et dans des etapes differentes el
qu'ils evoluent separement, en contact avec des environnements locales distinctifs.
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DESPRE UN FRAGMENT DE PLĂCUŢĂ DE MARMORĂ CU
REPREZENTAREA CAVALERILOR DANUBIENI DE LA POROLISSUM
Nicolae GUDEA

Cercetările

arheologice din capitala Daciei Porolissensis (Fîg. 1) nu încetează a oferi tot mai multe
date importante pentru istoria provinciei şi a complexului daca-roman Porolissum (Fig. 2). De la monografia
elaborată în anul 1989 (Gudea 1989) s-au făcut progrese memorabile, validându-se în câteva monografii de
obiective: vama romană (Gudea 1996), castrul roman de pe vârful dealului Pomet (Gudea 1997), templul lui
Iupiter Dolichenus (Gudea- Tamba 2001). Alte monografii sunt în prezent în lucru.
1. Săpăturile arheologice din anii 1984-1985 efectuate în castrul roman de pe vârful dealului Pomet au
avut ca scop cercetarea părţii din castru numită lotus sinistrum, (Fig. 3). Sectiunile S 84 şi S 85 au traversat
această parte de la sud-est spre nord-vest identificând patru clădiri: C3, lângă principia; C4 imediat după C3
spre nord-vest; C 5- 7 între C4 şi via sagularis; C8 clădire Lârzie construită peste via sagularis şi peste valul de
pământ.

Clădirea C3 s-a dovedit a fi o construcţie subterană (podeaua de cărămizi se află la cea 4,50 m sub nivelul
drumului principalis), foarte probabil un templu dedicat zeului Mithras (Gudea 1988, 122). Clădirea C4 pare
a fi un praetorium sau o fabrica (judecând pe baza materialului scos la lumină). Clădirea C5- 7 ar putea fi un
spital (Gudea 1988, 122 -123). Construcţia C8 face parte din grupa clădirilor Lârzii din castru, a cărei destinaţie
încă nu poate fi stabilită.
2. În secţiunea 84, care a traversat clădirea C3 (templul subteran) cam la 20 m de via principalis, la m. 4/5
- 10/11, adâncime a de 2,60 m, deci chiar în interiorul clădirii au fost găsite două fragmente dintr-o plăcuţă de
marmoră cu reprezentarea cavalerilor danubieni (Fig. 4).
Cele două fragmente se lipesc şi reprezintă partea stângă a plăcuţei volive; formă dreptunghiulară;
dimensiuni 12,3 x 5,4 x 0,8 cm se păstrează în întregime rama laterală din stânga, lată de 0,8 cm, o parte din
rama superioară, cu aceeaşi lăţime şi foarte puţin, abia sesizabil, începutul ramei de jos.
În partea de sus a câmpului relieful se vede o parte din corpul unui şarpe; dedesubtul lui, lângă ramă, o
siluetă umană în picioare; imaginea este neclară R. Turcan crede că este vorba de un militar!); personajul stă
cu faţa spre cavaler; în faţa siluetei se vede crupa calului, coada şi unul din membrele din spate ale calului; pe
cal stă cavalerul: se disting bine, căciula ţuguiată, o mantie care flutură în spatele lui spre stânga, braţul cu care
conducea calul şi coapsa piciorului drept; faţa este orientată spre privitor.
După contextul de descoperire pare a data în secolul III p. Chr.
Piesa se află în Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău. Inv. şantier Pm 176/1984; Inv. CC 338-339/1984.
3. Din punct de vedere tipologie face parte din Lipul I, formă patrulaleră (Tudor 1976, 65, 69), cu un singur
registru şi cu doi călăreţi (Tudor 1976, 85-86).
Pe baza analogiilor existente am încercat o reconstituire a piesei (Fig. 5), reconstituire care poate fi descrisă
astfel: în partea de sus cei doi şerpi, cu capetele spre interior, se adapă dintr-un cantharos; dedesubtul lor, de
la stânga spre dreapta se desfăşoară următoarea scenă: siluetă umană în picioare (soldat?)- un cavaler călărind
spre dreapta- Marea Zeiţă la mijloc ţinând de hăţuri caii - cavaler călărind spre stânga- siluetă umană în
picioare lângă rama din dreapta.
Improvizaţia de la baza membrelor cailor şi cea pe care stă zeiţa nu prezintă acum (şi nici nu va prezenta)
vre-o importanţă.
4. apariţia unei reprezentări a cavalerilor danubieni la Porolissum nu constituie o noutate. Între piesele
mai vechi descoperite la Porolissum mai există un fragment cu reprezentarea cavalerilor danubieni. Piesa se
află în Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău. În Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei din Cluj1\apoca se mai găseşte un fragment de plăcuţă cu aceeaşi reprezentare, provenind Lot de la Porolissum.

Revista Bistriţei, XIX, 2005, pp. 77-85
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a. plăcuţa votivă; fragment; se păstrează jumătate din stânga a piesei; din marmoră albă; tipul dreptunghiular;
registre; scene tipice: registrul superior: două siluete (busturi) wnane, cea din dreapta nu se vede,
încadrează pe Sol şi Selene, ale căror busturi stau pe nişte postamente rotunde sau în formă de vas; registrul
inferior: lângă rama stângă- siluetă umană în picioare (soldat)- cavaler călare spre dreapta cu calul la pas; sub
cal se află ceva nedefinit (duşman răpus?); la mijloc, în faţa unui altar, se află Marea Zeiţă; cu mâinile prinde
hăţurile cailor; scena se repetă şi spre dreapta, în partea care lipseşte; pe altarul (sau tripes-ul) din faţă zeiţei se
află ceva nedefinit (globuri ?, peşte ?); atât cavalerul cât şi zeiţa poartă îmbrăcămintea tipică.
Datarea generală: secolele II - III p. Chr.
Fără loc de descoperire precizat
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău. Inv. 1850. Fig. 6
Gudea- Lucăce/1975, 44-45, nr. 151; Gudea 1989, 791-792, IX. 2.d. nr. 135; Tudor 1969, 113, nr. 198, pl.
XC.
b. plăcuţă votivă; fragment din marmoră cenuşie - albă; formă patrulateră; se păstrează o parte din colţul
din dreapta sus; pare a fi o piesă de tipul I (Tudor 1976, 69- 71) cu un singur registru şi cu doi cavaleri; această
încadrare nu e certă; analogiile indică şi piese de acest fel cu două registre; se păstrează o parte din imaginea
cavalerului, călărind spre stânga; se disting bine: căciula ascuţită, faţa şi partea de sus a corpului; în centrul
pieselor se vede jumătatea spre stânga a Marii Zeiţe, în faţa calului.
Datare generală; seolele II-III p. Chr.
Fără loc de descoperire precizat.
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. f.n.i. Fig. 7
Tudor 1969, 5, nr. 198; Gudea 1989, 792, IX. 2.d. nr. 136.
5. Cavalerii danubieni sunt divinităţi regionale, tipice mai ales pentru provinciile romane de la Dunărea
de Mijloc şi de Jos (Pannonia Inferior, Moesia Superior, Moesia Inferior, Thracia şi cele trei Dacii) (Tudor 1969;
Tudor 1976, 9-22). Prezenţa celor trei plăcute (reliefuri votive) la Porolissum se poate interpreta în două moduri:
fie avem de a face cu un "reviriment" dacic în secolul III, care a scos la iveală o divinitate proprie (care însă la
Daci nu a fost atestată), fie este vorba de soldaţii traci din cohors VI Thracum care au adus cu ei şi au păstrat
divinităţi "naţionale" (Gudea 1989, 218). În general se admite că aceste zeităţi sunt tipice pentru populaţia
două

thraco-dacă.

Două piese nu au loc sigur de descoperire. cea de a treia a fost găsită în castru, latus sinistrwn, într-un
templu dedicat lui Mithras.
Într-un studiu dedicat antroponomasticii traco-dacice din provinciile dacice D. Protase (Protase 1994)
a făcut câteva observaţii foarte importante privind locul şi însemnătatea inscripţiilor şi monumentelor care
menţionează nume traco-dace sau reprezintă zeităţi "naţionale" traco-dace (cavalerul trac, cavalerii danubieni).
Harta realizată pentru toate trei provinciile dacice (Protase 1994, 42, fig. 3) arată o concentrare a inscripţiilor
şi monumentelor în Dacia Porolisensis de vest (Porolissum, Napoca, Potaisa, Optatiana, Turea, Pintic, Suceag)
şi centrală (Gherla, Căşei şi Ilişua). Dacă adăugăm acum cele trei monumente (reliefuri votive) reprezentând
cavalerii danubieni de la Porolissum, o atare concentrare se accentuează. Pe baza ei s-ar putea deja avansa
ipoteza că o asemenea concentrare, databilă mai ales în secolul III p. Chr., ar putea reprezenta totuşi un fel de
reveniment dacic, cu atât mai mult cu cât în aceste zone nu avem, în afară de cohors VI Thracum de la Certiae/
Romanita, alte unităţi militare tracice.
D. Tudor (Tudor 1976, 232-) a încadrat religia cavalerilor danubieni între religiile cu mistere ale antichităţii
romane. R. Turcan (Turcan 1998, 284-288) a remarcat aspectul mithraic ale reliefurilor cu cavaleri danubieni
(forma şi formatul plăcuţelor, compoziţia structurală, etajarea registrelor, uniunea fidelilor etc). Mai mult R.
Turcan a remarcat şi influenţe ale cultului cavalerului trac. O astfel de influenţă pare a se regăsi şi în piesa
noastră (respectiv eşarfa care flutură în spatele cavalerului). Se mai adaugă, crede R. Turcan, şi ritualuri de
sacrificiu similare, scene de admitere a candidatilor, prezenţa aceloraşi tipuri de animale (peşte, cocoş, şarpe).
S-ar putea ca, datorită acestor apropieri şi asemănări între cele două culte, piesele cavalerilor danubieni
să fie prezente în chip firesc în templul lui Mithras de la Porolissum. Foarte probabil că mediul restrâns de la
Porolissum să fi favorizat formarea şi dezvoltarea cultului cavalerilor danubieni în mediul milhraic.
În cazul că o atare ipoteză va fi dovedită arheologic şi aici şi în alte părţi am avea de a face cu o situaţie
interesantă din punct de vedere a sincretismului religios, situaţie care ar deschide noi perspective de studiu.
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ABOUT A FRAGMENARY MARBLE PLAQUE WITH THE REPRESENTATION
OF DANYBIAN RIDER- GOD DISCOVERED AT POROLISSUM
(Summary)
During the 1984-1985 excavations at the Roman fort from the top of the Pomet- Hill, from the Daco
-Roman complex Porolissum (fig. 2), Lhe capital of the province of Dacia Porolissensis (fig. 1), an undergroun
temple was discovered in the latus praetorii sinislrum, believed to have been built for the god Milhras (fig. 3).
The temple received the archaeological indicative C3.
In trench nr. 84, which had crossed Lhe Lemple on ils south-western parl, were found two fragments of a
votive plaque dedicated Lo the Danubian Roder- Gods (fig. 4). The represenlalion was graphically completed
(fig. 5). It belongs Lo type 1, quadrilateral shaped, wilh only one register (field) (Tudor 1976, 65, 69, 85-86)
Among Lhe older pieces from Porolissum Lhere are two fragments of marble plaques, votive dedications
Lo Lhe Danubian Rider- Gods. One is tobe found in the Counly Musernn of History and Arl from Zalau (S[laj
county) (fig. 6), the other in the National History of Transilvania (fig. 7).
AII the pieces togelher and each taken separately stand proof for the complexity of the Roman religion
al the beginning of tbe 3 rd century AD (the pieces seem to date from this period), and the item discovered
in the underground temple of Milhras, confirm Lhe current association of the Danubian Ridder-Gods wilh Lhe
Milhraic cult (Tircark 1998, 284-288)
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Fig. 4

Plăcuţa votivă:

fragmentul

găsil

în templul subteran
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Fig. 6 Plăcuţa votivă a; fragment cu

două

registre. MNITCN

Fig. 7 Plăcuţa votivă: b; fragmenl cu un registru. MIAZ
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MONUMENTELE FUNERARE CU IMAGINEA SFINXULUI
DIN DACIA ROMANĂ
Silvius Ovidiu CHIŞ

În articolul de faţă abordăm studiul acestei categorii de monumente funerare din perspectiva istoriei
mentalităţilor, încercând să stabilim valoarea simbolică pe care putea să o aibă imaginea Sfinxului de pe
monumentele funerare pentru locuitorii Daciei romane.
Sfinxul este un monstru legendar despre care se spunea că a atacat Teba; cerea să i se dea răspuns la o
ghicitoare şi devora câte un locuitor al oraşului pentru fiecare răspuns greşit pe care îl primea. 1
Semnificaţia numelui său este controversată. Unii cercetători îi atribuiau numelui monstrului înţelesul
de 'strânsoare', 'strâmt'. Latinii îl numeau Pix, în legătură cu grifonul. Originea numelui a fost căutată în limba
egipteană, cu sensul de 'imagine vie', dar această atribuire este discutabilă. 2
Genealogia monstrului este de asemenea obiect de dispută, unii mitografi considerau Sfinxul drept fiică a
Echidnei şi a lui Orthros, iar alţii îi dădeau drept părinţi pe Tifon şi Himera.J
Ca înfăţişare, vechii autori descriu Sfinxul drept un monstru înaripat cu corp de leu şi cap de femeie; poate
însă avea cap de bărbat, îi pot lipsi aripile, sau poate combina alte elemente umane, canine şi bovine. 4
Sfinxul teban este doar un aspect particular al unei credinţe mai generale în demonii răpitori şi în geniile funebre
care răpesc oamenii; el face, astfel, parte din marea familie a spiritelor, alături de Keres, Erinii, Hmpii şi Sirene. 5
Imaginea Sfinxului ca atare a fost preluată de greci din Orient, fiind originară, probabil, din Egipt. 6 În
Grecia, Sfinxul a devenit un simbol al morţii, fiind folosit ca ornament pentru morminte. El decorează stelele
funerare, fiind redat de multe ori aşezat pe o coloană cu capitel ionic. Ulterior a fost îndepărtat la colţurile
stelelor, iar la Roma apare la colţurile sarcofagelor, urnelor, cippi-lor şi altarelor funerare.'
Alte monumente reprezintă Sfinxul în rolul de demon întunecat, care îşi ţine victima în gheare, sau putea
fi considerat personificare a sufletului defunctului. 6
Sfinxului îi erau atribuite puternice virtuţi profilactice şi rolul de paznic al mormintelor; anticii credeau
că imaginile lui pot alunga ghinionul şi blestemele, că pot speria spiritele ce bântuie cimitirele. Datorită acestor
credinţe, sfincşii erau utilizaţi la decorarea mormintelor, hainelor, bijuteriilor, armelor defensive. Sfincşii
mai erau şi demoni lascivi, înclinaţi spre voluptate; de aceea artiştii le dau un chip frumos şi îi asociază cu
Afrodila. 9
În perioada Imperiului Roman figura Sfinxului a rămas un motiv preferat în toate genurile artei, şi aproape
toate formele de prezentare provin din perioadele etruscă şi greacă. 10
Au fost imitate două opere ale lui Fidias, grupul Sfinxului care sfârtecă un tânăr la picioarele tronului lui
Zeus, şi Sfinxul care purta coiful Athenei Parthenos. Noutăţile iconografice sunt puţine: combinarea sânilor
feminini şi a sfârcurilor de pe burta animalelor este generalizată, iar în arta provincială aproape că nu se
diferenţiază. Cel mai des se foloseşte frizura clasică, cu păr ondulat şi coadă la spate, uneori părul mergând
D. A., IV/2, s. v. Sfinx (Georges Nicole), p. 1432; LIMC, VII/1, s. v. Sphinx
LIMC, Vll/1, s. v. sphinx, loc. cit.
3
ibidem, loc. cit; D. A., IV/2, s. v. Sfinx, loc. cit.
4
D. A., loc. cit; LIMC, VII/1, s. v. Sphinx (Nota Kourou), p. 1149.
5
R. E. s. v. Sphinx, col. 1705; D. A. IV/2, s. v. Sfinx, p. 1431.
6
R. E. s. v. Sphinx, col. 1704.
' ibidem, col. 1706.; D: A., IV/2, s. v. Sfinx, p. 1436-1437.
8
D. A., IV/2, s. v. Sfinx, p. 1437.
9
ibidem, p. 1438; R. E., s. v. Sphinx, col. 1706.
1
c LIMC, Vll/1, s. v. Sphinx, p. 1173.
1

(~ata

Kourou), p. 1150.

2

Revista Bistriţei, XIX, 2005, pp. 87-94
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până

pe umeri. De asemenea artiştii aleg între aripile normale, aripi decorative sub formă de sapă şi cele
arhaice, cu vârfuri rulateY
Imaginea Sfinxului este folosită în trei scopuri. La început era utilizată pentru decorarea construcţiilor,
a mobilei sau a vaselor, în picturi murale, mozaicuri şi pe candelabre. În cultul morţilor, Sfinxul joacă un rol
important pe morminte, altare funerare, urne, sarcofage. La a treia grupă de reprezentări Sfinxul însoţeşte o
zeitate sau apare singur, şi este redat pe monedele şi sigiliile lui Augustus. Aceste trei roluri nu sunt puternic
separate; Sfincşii perechi apar pe urne şi altare funerare cu rol decorativ, iar adesea Sfincşii perechi de pe
morminte au valoare decorativă. 12
În cultul morţilor din provinciile nordice este foarte răspândit Sfinxul care ţine un cap de mort sub labe;
acest motiv provine din tradiţia etruscă sau celtică, dar nu poate fi negată nici influenţa legendei tebane. În arta
funerară romană şi pe sarcofagele celtice este folosită tema Sfinxului cu labele din faţă pe capul unui berbece
sau taur, temă ce semnifică victoria asupra morţii. 13
Marcel Renard considera că Sfinxul a fost creat în Egipt şi Orientul Apropiat, fiind un simbol al dominaţiei
şi puterii. Din Orient a pătruns în Grecia, fiind privit ca o fiară lacomă, ce duce defunctul către Hades. Pe lângă
concepţia care privea Sfinxul drept fiara ce îşi trage trage prada spre moarte, s-a dezvoltat cea a Sfinxului
paznic al mormântului; această trecere s-a realizat în a doua jumătate a secolului V î. Hr., dar Sfinxul nu şi-a
pierdut niciodată complet caracterul de demon infernal. 14
Sfinxul cu mască funerară este interpretat ca fiind fiara răpitoare, care îşi devorează victima (figurată în
întregime, sub formă de cap sau craniu). El apare ca o imagine a morţii lacome, ca protector al mormântului şi
mortului. 15
Masca ce este reprezentată sub Sfinx este menilă să sugereze masca umană în timpul morţii, semănând
cu masca Gorgonei. Realismul morţii este sugerat prin trăsături rigide, ochi ieşiţi în afară sau coborâţi, buze
strânse şi căzute. Acest tip de monument s-a răspândit din N-E Italiei de-a lungul Dunării, astfel explicându-se
apariţia lui în Dacia. 16
Gilbert Durand consideră că moartea este legală de conştientizarea trecerii timpului de către oameni.
Trecerea timpului şi spaima produsă de acest fenomen în rândul oamenilor sunt exprimate prin mai multe
categorii de simboluri. O primă grupă o constituie simbolurile teriomorfe, iar imagistica animală este una
dintre cele mai frecvente şi mai comune. O primă manifestare a animalizării este colcăiala, echivalată cu
agitaţia, viermuirea, haosul. Schema agitaţiei accelerate care este colcăiala pare o proiecţie a angoasei omului
în faţa schimbării, iar schimbarea şi adaptarea pe care aceasta o motivează este prima experienţă a timpului
pentru om. 17
Spaima omenească în faţa trecerii rapide a timpului, a schimbării şi a morţii legată de timp şi de schimbare
se exprimă prin intermediul imaginilor unor animale, precum calul, leul, taurul, lupul, câinele, tigrul, jaguarul.
Primele două teme negative inspirate de simbolismul animal sunt teroarea în faţa schimbării, a timpului, şi în
faţa morţii devoratoare. Animalul este ceea ce aleargă şi nu poate fi prins, ceea ce roade sau devorează. 18
Timpul este reprezentat sub forma tenebrelor, a întunericului. Apa şi curgerea ei simbolizează trecerea
timpului, percepută cu groază de către oameni. Apa este element constitutiv al arhetipului Balaurului; Balaurul
este Echidna, mama Himerei, Sfinxului, Gorgonei, Scyllei, leului din Nemeea. De tema apei se leagă şi lacrimile,
care induc indirect tema înecului şi tristeţea, iar iluviile infenale (Stix, Acheron) sunt imaginate în acest context
de tristeţe.
În constelaţia apei negre o imagine frecventă este părul, a cărui unduire aminteşte de imaginea apei
curgătoare. Oglinda este şi ea legată de apă şi păr, iar oglindirea înseamnă şi participare la viaţa umbrelor. Apa
este un element feminin, legat de lună şi de moarte prin intermediul sângelui menstrual. Luna este tărâmul
19

11

12
13

14
15

16

17
18
19

ibidem, p. 1174.
ibidem, Joc. cit.
ibidem, loc. cit.
M. Renard înApulum, 7/1, 1968, p. 273-275
ibidem, p. 297, 299-300.
ibidem, p. 300-305.
Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului,
ibidem, p. 74-86.
ibidem, p. 86-93.
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morţii şi

semn al timpului; ea poate fi fecioara redutabilă care îşi vânează şi sfâşie iubiţii, şi ale cărei favoruri
un somn veşnic, la adăpost de trecerea timpului. 20
De acest simbolism se leagă figura "Mamei Cumplite" din psihanaliză, model inconştient al tuturor
vrăjitoarelor. Timpul şi moartea lunară sunt asimilate cu menstruaţia şi cu primejdiile sexualităţii. Mitologia
feminizează monştrii teriomorfi precum Sfinxul, Sirenele, Scylla, monştri care reprezintă aspectul negativ
extrem al fatalităţii; fatalitatea este personificată de personaje feminine precum Circe, Nausicaa, Calypso.
Imaginea "Mamei Cumplite", a feminităţii care înlănţuie, care leagă, se completează cu imaginile păianjenului
şi caracatiţei. Divinităţile morţii sunt caracterizate de laţuri, funii, noduri, iar legătura este imaginea directă a
condiţiei umane legată de conştiinţa timpului şi de blestemul morţii. Caracatita, păianjenul, femeia fatală sunt
unite prin puterea magică şi nefastă de a lega. 21
Imaginile căderii furnizează a treia mare epifanie imaginară a angoasei umanităţii în fata timpului. Căderea
este legată de rapiditatea mişcării, de acceleraţie şi de tenebre; ea constituie pentru conştiinţă componenta
dinamică a oricărei reprezentări a mişcării şi temporalităţii, şi rezumă aspectele redutabile ale timpului.
Numeroase mituri şi legende pun accentul pe aspectul catastrofal al căderii, al ameţelii, al gravitaţiei sau al
zdrobirii. Schema căderii este tema timpului nefast şi mortal, moralizat sub formă de pedeapsă. Uneori căderea
devine emblema păcatelor trupeşti, a geloziei, mâniei, idolatriei, crimei.22
În multe tradiţii căderea tinde să primească o interpretare sexuală, iar femeia devine responsabilă de
păcatul originar. Devierea către sexualitate este însă mai recentă şi se manifestă în orfism, în platonism, la
gnostici şi maniheeni. Ea a fost preluată de Biserică prin intermediul Sf. Augustin. 23
Căderea ajunge să fie simbolizată prin carnea ce se mănâncă sau prin carnea sexuală, ele fiind unificate
prin tabu-ul sângelui. Temporalul devine sinonim cu carnalul, căderea se transformă în chemare a prăpastiei
morale, iar ameţeeala în ispită. lăntecele ajunge să fie un simbol al căderii, iar tubul digestiv devine reducţie
microcosmică a Tartarului tenebros şi a meandrelor infernale. Porţile acestui infern miniatura! sunt gura dinţată,
anusul şi sexul feminin. 24
În Dacia există 28 de monumente funerare cu reprezentareaSfinxului, distribuite astfel: Alba-Iulia-9 (nr. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); Gârbova-1 (nr. 10); Gilău-1 (nr. 11); Roşia Montană-2 (nr. 12, 13); Sarmizegetusa-12 (nr. 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25); Suatu-1 (nr. 26); Zlatna-1 (nr. 27); provenientă nesigură-1 (nr. 28).
Tipologie, monumentele se împart astfel: statui-23; coronamente de monumente funerare-4; bază de
monument funerar-1.
Sfinxul apare singur în 8 cazuri, cu mască feminină/masculină în 14 cazuri; cu capul Meduzei între labe
în 3 cazuri; cu Scylla 1 caz; asociat cu lei funerari în 4 cazuri. În două situaţii leii asociaţi cu Sfinx au capete de
bovidee sub labele din faţă. Asocierea Sfinxului cu leii funerari este făcută pe coronamentele de monumente
funerare, cea cu Scylla pe baza de monument funerar, iar asocierea cu măştile feminine/masculine şi cu masca
Meduzei este realizată pe statui.
Apare evidentă concentrarea monumentelor cu reprezentarea Sfinxului în Dacia Superior; centrele în care
a fost folosit cel mai mult acest motiv decorativ sunt Alba-Iulia şi Sarmizegetusa, cu iradieri la Roşia Montană,
Gârbova, Zlatna. Aparitii izolate avem în Dacia Porolissesnsis la Gilău şi Suatu, iar în Dacia Inferior lipsesc
monumentele cu reprezentarea Sfinxului.
Considerăm că imaginea Sfinxului din arta funerară a Daciei romane putea să aibă următoarele semnificaţii
simbolice:
este un simbol al morţii care îl pândeşte permanent pe om;
este un indiciu al credinţei într-o lume de dincolo clasică, mitologică, aşa cum apare aceasta zugrăvită
în Eneida lui Vergiliu;
este un simbol al timpului care trece şi al angoasei produsă de conştientizarea acestui fapt;
paznic al mormântului şi garant al liniştii sufletului ce rămâne acolo după moartea trupului, care
alungă spiritele rele ce ar putea încerca încerca să tulbure odihna acestuia. 25
conferă

20
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24
25

ibidem, p.
ibidem, p.
ibidem, p.
ibidem, p.
ibidem, p.

94-97.
98-101.
104-106.
106-108.
109-111.
Chiş Silvius Ovidiu, Imaginarul funerar în Dacia romană, diss. , Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 2004, p. 236-243.
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Catalogul monumentelor

ALBA-IULIA
1. Bază. Calcar. Dim: 95x34x39 cm. Muz. Alba Iulia.
Monumentul o reprezintă pe Scylla ilancată de doi sfincşi.
Datare: sec. II d. Hr.
Bibl: M. Grarnatopol în Apulum, 6, 1967, p. 163-167; Lucia Ţeposu-Marinescu, Funerary monuments in
Dacia Superior and Dacia Porolissensis, BAR International Series 128, Oxford, 1982, p. 177, nr. 7
2. Sfinx funerar.
Ţine între labele din faţă un cap feminin, iar labele sunt prevăzute cu mâini în loc de gheare.
Bibl: M. Renard înApulum, 7/1, 1968, p. 282, nr. 1, fig. 11-12
3. Sfinx funerar.
Ţine între labele din faţă o mască bărbătească.
Bibl: ibidem, p. 282, 285, nr. 2, fig. 13
4. Sfinx funerar.
Ţine între labele din faţă o mască bărbătească.
Bibl: ibidem, p. 285, nr. 3, fig. 14
5. Sfinx funerar.
Ţine între labele din faţă o mască bărbătească.
Bibl: ibidem, p. 285, nr. Fig. 15
6. Sfinx funerar.
Îi lipseşte capul, iar între labe ţine o mască feminiă.
Bibl: ibidem, p. 285, nr. 5, fig. 16
7. Sfinx. funerar.
Se păstrează mâna dreaptă a fiarei ce atinge părul unei măşti bărbăteşti.
Bibl: ibidem, p. 285, nr. 6, fig. 17.
8. Sfinx funerar.
Se păstrează numai partea inferioară cu o mască.
Bibl: ibidem, p. 26, nr. 7, fig. 18.
9. Sfinx funerar.
Bibl: ibidem, p. 285, nr. 8, fig. 19.

GÂRBOVA
10. Sfinx. Calcar. Dim: 5Bx26x16 cm.
Sfinxul este redat cu masca defunctului între braţele lui.
Bibl:Wollmann-Grecu înApulum, 14, 1976, 102-103, nr. 1, fig.3.
GILĂU

11. Lei funerari adosaţi asociaţi cu sfinx. Calcar. Dim: 64x56x25 cm. Muz.Cluj inv. I 6912.
Se păstrează doar unul din lei, cu capul întors către privitor, iar în spatele leului se distinge laba
a Sfinxului, şi o rozetă.
Bibl: Isac-Diaconescu înActaMN, 1980, p. 131-132, nr. 14, fig. 14.

dreaptă

ROŞIA-MONTANĂ

12. Sfinx funerar. Dim: 38x25,5x10 cm.
un animal cu braţe şi cap de om. Faţa este rotundă, iar coafura sub forma unor
Braţele sllilt terminate cu "mâini" care se sprijină pe un cap feminin.
Bibl: Moga-Sântimbrean în SCWA, 47,2, 1998, p. 199, nr. 1.
13. Sfinx funerar. Dim: 22x15x9 cm.
Este asemănător cu piesa precedentă.
Bibl: Moga-Sântimbrean în SCWA, 47, 2, 1996, p. 199, nr. 2.
Repezintă
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meşe

paralele.

SARMIZEGETUSA
14. Coronament. Calcar. Dim: 41x46x38 cm. MNIR Bucureşti inv. 2893.
Se păstrează în partea stângă a monumentului un leu cu un cap de bovideu între labele din faţă, şi un
fragment dintr-un sfinx cu mască funerară.
Bibl: M. Renard înApulum, 7/1, 1968, p. 292, fig. 25; Alicu-Pop-Wollmann, FMS, p. 184, nr. 547, pl. CIX;
Lucia Ţeposu-Marinescu, , p. 155, nr. 1, pl. XVI.
15. Coronament. Calcar. Dim: 60x51x24 cm. La sediul fostului CAP din satul Densuş.
Se păstrează un leu din dreapta monumentului, cu un cap de bovideu sub labele din faţă. Lângă el se
distinge laba dreaptă a unui Sfinx, care ţine o mască funerară.
Bibl: Wollmann în Apulum, 13, 1975, p. 220-221, nr. 20, fig. 22; Alicu-Pop-Wollmann în FMS, p. 167, nr.
485, pl. LXXXIX; Marinescu , Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis, BAR International
Series 128, Oxford, 1982,p. 156, nr. 10.
16. Sfinx. Marmură. Dim: 38x21x17,5 cm. Muz. Deva inv. 15911.
Sfinx cu corp alungit, cu şuviţe atârnând în jos pe umeri, şi cu două şiruri de sfârcuri.
Bibl: M. Renard în Apulum, 7/1, 1968, p. 292, nota 40; Alicu-Pop-Wollmann, FMS, nr. 539, pl. CVII.
17. Sfinx. Calcar. Dim: 35x16 cm. Muz. Sarmizegetusa inv. 10116.
Figura anlropomorfă a Sfinxului se distinge cu greu. Are trei şiruri de sfârcuri şi aripi pe spate. Nu are
nimic între labele din faţă.
Bibl: Alicu-Pop-Wollmann, FMS, nr. 540, pl. CVII.
18. Sfinx. Calcar. Dim: 30x23 cm. Muz. Sarmizegetusa inv. 12998.
Acelaşi tip ca şi precedentul.
Bibl: Alicu-Pop-Wollmann, FMS, nr. 541.
19. Sfinx. Pierdut.
Aparţinea, poate, unui ansamblu arhitectural funerar. Avea cap antropomorf, cu cărare pe mijloc, două
şiruri de sfârcuri şi braţele întinse; nu ţinea nimic între ele.
Bibl: Alicu-Pop-Wollmann, FMS, nr. 542.
20. Sfinx. Marmură. Muz. Deva inv. 15914.
Capul lipseşte; ţine un cap de Meduză între labele din faţă.
Bibl: Renard înApulum, 7/1, 1968, p. 292, fig. 22; Alicu-Pop-Wollmann, FMS, nr. 543, pl. CVIII.
21. Sfinx-statuetă. Marmură. Muz. Deva.
Este acelaşi tip cu precedentul, dar masca funerară nu se mai poate distinge.
Bibl: Renard înApulum, 7/1, 1968, p. 292, nr. 23; Alicu-Pop-Wollmann, FMS, nr. 544, pl. CVIII.
22. Sfinx-statuetă. Marmură. Muz. Deva inv. 15913.
Este similară cu piesa precedentă. Masca pare să reprezinte o figură umană cu ochii larg deschişi.
Bibl: Renard înApulum, 7/1, 1968, p. 292, fig. 24; Alicu-Pop-Wollmann, FMS, nr. 545, pl. CIX.
23. Sfinx-statuie. Marmură. Muz. Deva inv. 15912.
Capul şi labele din faţă lipsesc. Se pot distinge aripile şi o mască de Meduză.
Bibl: Alicu-Pop-Wollmann, FMS, nr. 546.
24. Sfinx. Marmură. Piesă pierdută.
Sfinxul avea două rânduri de sfârcuri, şuviţe lungi de păr şi un cap de Meduză între labele din faţă.
Bibl: Alicu-Pop-Wollmann, FMS, nr. 548.
25. Sfinx. Marmură. Dim: 31x18 cm. Muz. Sarmizegetusa inv. 1243.
Are cap omenesc şi picioare de felină; aripile sunt lucrate slab.
Bibl: Alicu-Pop-Wollmann, FMS, nr. 549, pl. CX.

SUATU (JUD. CLUJ)
26. Coronament. Calcar. Dim: 116x49,5x20 cm. Muz.Cluj inv. V 36425.
Înfăţişează doi lei adosaţi între care se distinge un sfinx ce ţine sub labe o mască umană.
Bibl: R. Ardevan înApulum, 26, 1989, p. 273-277, fig. 2/a-b

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

ZLATNA
27. Sfinx funerar. Gresie. Dim: 45x29 cm. Se păstrează la casa de pe strada Morii nr. 11.
Este conservat destul de slab şi se vede partea superioară a corpului sfinxului.
Bibl: Wollmann-Lipovan în Potaissa, 3, 1982, p. 99, nr. 9, fig. 8.

PROVENIENTA NECUNOSCUTA
28. Sfinx funerar. Muz. Brukenthal.
Ţine între labele din faţă o mască umană.
Bibl: M. Renard înApulum, 7/1, 1968, p. 289, nr. 13, fig. 20-21.
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LIMC
RE.

Slutlgart
Ilustraţiile

sunt reproduse după articolul lui M. Renard din Apulum, 7/1, 1968.

The funerary monuments with the image of the Sphinx from Roman Dacia
(Abstract)
The article studies the funerary monuments wilh the image of Lhe Sphinx from Roman Dacia. There
are 27 of such monuments, discovered at Alba Iulia-9, Gârbova (Alba county)-1, Gilau (Cluj county)-1, Roşia
Montană-2, Sarmizegetusa-12, Suatu (Cluj county)-1, Zlatna-1, unknown origin-1. We consider that lhis image
had the following syrnbolic values for the inhabitants of the Roman Dacia:
symbol of the greedy death, who kidnapps the people;
symbol of the the time' s passage and of lhe fear causef by that;
defender of the grave, who drives away the evil spirits;
sign of faith in a mylhological afler-world, such as described by Vergil in the VI-th book of "Eneida".
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EVREII ÎN DACIA ROMANĂ. 5.
DISCUL MINIATURAL DE PIATRĂ CU REPREZENTAREA
STELEI LUI DAVID LA POROLISSUM
Nicolae GUDEA

În anul 2000 s-au efectuat la Porolissum (sat Moigrad, corn. Merşid; jud. Sălaj) ultimele săpături
arheologice la templul lui IOMD (clădirea IM 1-S) (Flg.1). SpWlem ultimele cercetări arheologice referindu-ne
numai la colectivul de arheologi care a lucrat la templu în anii 1996-2000. Acest lucru nu înseamnă că să păturile
nu pot fi reluate şi extinse în viilor la zona din jurul templului pentru a lămuri şi alte detalii în legătură cu el.
Lucrările din anul 2000 s-au extins peste întreaga clădire, insistându-se mai mult asupra colţului de est, care,
datorită alunecării terenului s-a "deplasat", rupând unitatea şi armonia construcţiei (Fig. 2).
Din pământul aruncat pa latura de nord-est a clădirii a fost recuperat un disc minuscul din piatră, pe care
se află incizată steaua lui David.
Discul este din piatră calcaroasă, de culoare ruginie deschisă la suprafaţă; forma este aproape ovală; d.max.
= 2,00 cm; d.min. = 1,8 cm; grosimea discului la mijloc este 2,5 mm; spre margini (extreme) discul se subţiază
până la 1,0 mm.
Pe una din feţe a fost incizată din mai multe trasuri o figură geometrică care seamănă foarte bine cu steaua
lui David (Fig. 3/1).
Mai întâi a fost incizat un patrulater; nu este perfect; laturile lui se prelungesc dincolo de limitele lui;
peste una din laturile patrulaterului s-a incizat un triunghi având ca bază latura respectivă; pe latura opusă a
patrulaterului au fost trasate două incizii în formă de unghi, care însă nu ating latura respectivă a patrulaterului.
lnlersecţiile dintre aceste trei "trasuri" formează, în interiorul patrulaterului o stea cu opt colţuri.
În incizii au fost presate fire de aur (Fig. 3/2).
Determinarea geologică a fost făcută de praf. dr. Ioan Mureşan (Facultatea de Geologie a Universităţii
"Babeş-Bolyai").

1. Prezenţa unui simbol iudaic în interiorul templului de la Porolissum a lui IOMD nu ni se pare ceva
ieşit

din comun. Sincretismul religios funcţiona bine în cadrul religiei lui Jupiter Dolichenus (Turcan 1998,

186, 187-188). Chiar şi la Porolissum s-a găsit în zona templului o statuetă fragmentară din marmoră a zeului

Apollo.
2. Discul miniatura! de piatră cu reprezentarea stelei lui David se adaugă deci în chip firesc încă firavului
şir de descoperiri iudaice din provinciile dacice (Gudea 2000, 191-203). Se confirmă astfel că în anumite
centre urbane - comerciale mai mari din provinciile dacice exista populaţie iudaică, care se manifesta de
multe ori şi în cadrul altor culte, altele decât cele "naţionale". Porolissum a fost un centru comercial unde
prezenţa orientalilor în general (Gudea 1989, 186-187) şi a iudeilor în special (Gudea 2000, 185-186) a fost deja
a testată.
3. Caracterul descoperirii poate fi discutat, dar în acest caz discuţia nu poate duce la ceva constructiv. Se
poate susţine, fără teama de a greşi, că avem de a face cu o descoperire cu caracter iudaic. Steaua lui David
reprezintă un simbol iudaic foarte cunoscut, cu o semnificaţie foarte complexă în iudaism (cf. Asher 1987).
În provinciile dacice sunt acum trei piese cu acest simbol: două sunt Porolissum: discul de joc din ceramică
(Gudea 2000, 194-195, nr. 21) şi discul minialural discutat mai sus şi, respectiv pe o altă piesă din Transilvania
(Gudea 2000, 195, nr. 523)
4. Nu ştim la ce sau cum se folosea o asemenea piesă. Foarte probabil era fie piatră de inel, fie era prinsă
într-un medalion. Nu ştim nici ce rol avea: poate apolropaic?, poate pur şi simplu simbolic? Faptul că în ambele
cazuri de la Porolissum steaua are numai 8 colţuri ar putea avea o semnificaţie care acum ne scapă.
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Cum am văzut cercetarea epocii romane în provinciile dacice scoate la lumină şi descoperiri care aduc
în domeniul populatiei şi religiilor. Să sperăm că pe acest drum va creşte şi numărul descoperirilor
privind populaţia iudaică şi religia ei.

lumină
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THE JEWS IN ROMAN DACIA. 5. TIIE MINIATURAL STONE DISK
FOUND AT POROLISSUM WITH THE REPRESENTATION OF THE STARR OF DAVID
(Summary)
During Lhe archaeological excavalions carried out at Porolissum (Moigrad village, Sălaj counlry), in the
civil selllement of the large fort on tap of Lhe Pomet-Hill (fig.1), in the temple of Jupiter Dolichenus (LM 1-S
building) (fig. 2) a small stane disk was discovered [d max = 2,00 cm). On one of ils facets the starr of David
has been cut, with gold thread pressed in Lhe incisions.
The slone small disk from Jupiter Dolichenus lemple of Porolissum adds a line of Jewish discoveries from
the Dacian provinces (Gudea 2000, 191-203) confirming two important aspects of social nature:
a. the presence of a Jewish component of Lhe population from Porolissum in the 2 nd- 3 rd centuries; b.
the sincretistic mixture of pagan religion in confirmed in the temple of Iupiter Dolichenus from Porolissum,
where traditional roman cults, romanised oriental culls and Jewish cults meet.
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FIBULE DIN OLTENIA (1)
Sorin COCIŞ
Vasile MARINOIU

Apariţia a două monografii dedicate fibulelor din Dacia preromană şi Dacia romană, 1 nu exclude continuarea
publicării acestui gen de material, recent achiziţionat de muzee, noi descoperiri, sau omise din diferite motive
în cele două corpusuri. În articolul de faţă, vor fii analizate fibulele din colecţia Muzeul judeţean Tg-Jiu.
1. Fibulă de schemă LaTime mijlociu, {pl. 1/1). Piesa are resort bilateral, coardă exterioară, piciorul întors
pe deasupra arcului, ornamentat probabil cu un mic nod. Piesa este fragmentară: se păstrează părţi din resort,
arc şi piciorul repliat. Fibulele de acest fel aparţin tipului Mătschwil, specifice ariei Europei centrale, şi sunt
caracteristice La T€me-ului C2 2•
În spaţiul dacic exemplarele de Lipul menţionat sunt foarte rare. Un exemplar provine de la Panic (jud.
Sălajp, iar altul de la Biharia (jud. Bihor)~. În Oltenia, au fost descoperite exemplare care sunt inspirate din
piesele central-europene, având însă dimensiuni mai mari, iar piciorul repliat fiind prins de arc mai aproape
de resort. Acesta este şi cazul fibulei noastre. Analogii apropiate se găsesc la Corlate (jud. Doljp şi Conţeşti (jud.
Argeş) 6 • Ele sunt specifice grupului Padea- Panaghiurski Kolonii. Exemplarul pe care îl prezentăm se datează,
la fel ca restul pieselor similare, în La TEme C 2 (cea. 175-125 a.Chr.j7.
II. Fibule puternic profilate, (pl. 1/2-4) Principalele caracteristici ale acestui tip de fi bulă sunt: capul lăţit şi
puternic încovoiat, corpul este puternic arcuit, ornamentat iniţial cu o nodozitate proeminentă, care mai apoi,
în faza clasică de evoluţie a acestor fibule, se aplatizează şi apare numai pe partea superioară, resortul, format
din opt spire (coarda înaltă). Piciorul este lung şi de cele mai multe ori se termină într-un buton. Portagrafa este,
trapezoidală. Sunt executate din două bucăţi de metal. Toate exemplarele au placă protectoare la cap.
Aria de răspândire cuprinde în special Noricum, 8 Pannonia 9 , Moesia 10 şi Dacia. Cronologic, ele au fost
încadrate în perioada Hadrian- Marcus Aurelius 11 • În Dacia există şansa de a avea destul de multe exemplare
bine datate. Astfel, câteva exemplare de la Căşei şi Porolissum pot fi plasate pe baza contextului arheologic
în prima jumătate a sec. II d. ChrY; La Napoca un exemplar a fost descoperit într-un nivel din epoca TraianHadrian13; la Ulpia Traiana ele apar în nivelul traianic 14 • Pentru exemplarele noastre propun o datare cuprisă
între anii 106-150 d. Chr., fără a exclude o folosire a lor şi după această dată dar ca piese ieşite din modă.
III. Fibule cu genunchi, (pl. 1/5-6), Sistemul de închidere este printr-un resort formal din 8-10 spire libere.
Coarda este înaltă. Capul este semicircular. Corpul fibulei are în punctul de îndoire o lăţire asemănătoare unui
"genunchi", de unde şi denumirea sa. Piciorul este scurt şi se termină uneori cu un buton. Portagrafa este
dreptunghiulară şi scurtă. Capul era uneori ornamentat cu incizii în formă de "dinţi de lup", Sunt executate

1

2

3
4
5
6

7
8

9

10
11

12
13
14

Rustoiu, 1997; Coei§, 2004.
Gcbhard, 1991, 7-8, 87; Cizmar, 1993,86-87.
Rustoiu, 1997, 33-34, fig. 19/1.
Idem, op.cit., p. 97, nr. 2/3.
C.S.Nicolaescu-Plop§or, 1947, 22, pl. II/4; A. Rustoiu, op. cit., fig. 19/8.
Vulpe, Popescu, 1976, 219, 222, fig. 5/1i A. Rustoiu, op.cit., fig. 19/9.
Datările §i analogiile ne-au fost furnizate de colegul A. Rustoiu căruia îi mul1umim şi pe această cale.
Gugl1995, 16-17.
Koscevic, 1980, 81, pl XVI, XVII.
Bojovic 1983, pl X, XL
Sedlemayer 1993, 24; Gugl1995, 16-17.
Isac, Coei§ 1995, 116-117; Pentru Porolissum, informatiile ne-au fost puse la dispozitie de N. Gudea.
Săpături inedite S. Coei§, V. Voi§ian.
Informaţie Al. Diaconescu.
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din două elemente. Fibulele cu genunchi au luat naştere din fibulele puternic profilate, argumentul hotărâtor
fiind existenţa unor tipuri care prezintă forme hibride, de trecere spre fibulele cu genunchi. În privinţa ariei de
geneză, credem că ele au luat naştere în Noricum, de unde se vor răspândi mai ales în provinciile germane şi
dunărene 15 • Ele pot fi întâlnite, însă, şi în Britannia sau chiar în Barbaricum16 • În provincia Dacia sunt printre
cele mai răspândite tipuri, aria de difuziune cuprinzând întreg teritoriulY
În privinţa momentului apariţiei, acestor fibule pe baza descoperirilor din atelierul de fibule de la Napoca, putem
afirma, că începuturile sunt legate încă de domnia lui Traian, iar dispariţia lor are loc în al treilea sfert al sec. II 18 •
IV. Fibule zoomorfe. (pl. 1/7, 2/8-9) Corpul acestor piese reprezintă diferite animale: dragoni, porumbei,
şerpi, păuni, delfini, leoparzi, animale fantastice etc. Sistemul de închidere este prin resort sau balama, cu
portagrafa de obicei dreptunghiulară Sunt executate din mai multe elemente. Fibulele zoomorfe sunt răspândite
în toată lumea romană şi Barbaricum 19 , cu specificaţia că cele emailate se găsesc într-un număr mai mare în
vest, pe când cele fără email domină în Noricum, Pannonia, Moesia şi Dacia. Fibulele zoomorfe emailate sunt
importuri din Gallia şi Britannia. Ele încep să apară în Imperiu în prima jumătate a sec. 1 d. Chr. 20 • În sec. IT
ajung la maximă întrebuinţare, unele fiind în uz şi în secolul următor 1 • În Dacia fibulele zoomorfe emailate au
fost folosite pe parcursul sec. IT d. Chr. Fibulele simple, fără email, cu sistem de închidere prin resort liber apar
în Dacia de la începutul sec. IT d. Chr. şi sunt în uz până la sfârşitul sec. II d. Chr.
Un caz interesant îl reprezintă fibula emailată tip dragon (pl. 1/7). Acest exemplar este caracteristic doar
lumii britanice 22 • Piesa în discutie a fost descoperită în castrul de la Bumbeşti, loc de staţionare pentru Cohors
1Aurelia Brittonum milliaria. Nu este exclus ca această fibulă să fi fost adusă aici de un soldat din Britannia.
Cronologic fibula poate fi încadrată în sec. II. d. Chr.
A doua piesă (pl. 2/8) reprezintă doi şerpi, stilizaţi, sistemul de închidere este prin resort, iar portagrafa în
formă de cârlig. Asemenea fibule au fost descoperite în Moesia şi Noricum 23 •
Ultima piesă zoomorfă (pl. 2/9) reprezintă un porumbel. Pe aripi se mai pot vedea urme de email . Piese
identice apar in Noricum 24 •
V. Fibule Aucissa (pl. 2/10-11). Balamaua este executată prin turnare, acul este cu opritor. Cap mic şi
trapezoidal, corpul îndoit în formă de arc frânt, cu o nervură mediană, iar spre bază o nodozitate aplatizată în
trepte. Ca ornamente apar linii în zig-zag. Piciorul este scurt şi se termină într-un buton în trepte. Portagrafa
este de triunghiulară sau dreptunghiulară. Aria de răspândire a tipului este cu câteva excpţii una regională,
cuprinzând Moesia SuperiOI.z 5 , Moesia Inferior2 6 şi Dacia.
Ele reprezintă ultima fază de dezvoltare regională a tipului Aucissa traditional, sub influenţa fibulelor
puternic profilate, de la care au preluat nodozitatea de pe corp, ornamentul în formă de "dinţi de lup", butonul
terminal şi chiar tipul de portagrafă. În ceea ce priveşte încadrarea lor tipologică, D. Bojovic le consideră un
tip aparte (tip 14)27 • Pe pozitii apropiate se situează şi D. Grbic, 28 • Argumentul nostru pentru încadrarea acestor
fibule în tipul Aucissa este dat de sistemul de închidere (balama) şi forma capului. Cronologic, acest tip apare,
după D. Grbic, în momentul când fibulele puternic profilate încep să iasă din uz, respectiv a doua jumătate a
sec. II d. Chr. La Teurnia o fibulă de acest tip a fost descoperită intr-un nivel datat in a doua jumătate a sec.ll d.
Chr. 29 • În privinta perioadei de folosinţă, ea este împinsă până la sfârşitul sec. III d. Chr. 30 •
15
10
17

Biihme 1975, 19; Jobst 1975, 65; Patek 1942, 59-62.
Hattatt 1985, 119-223, fig. 51/473-476; Vaday 1989,305, fig. 13/1-14.
Cociş 2004, 90.

18

Ibidem.

19

Patek 1942, pl. XIX-XXI; Feachem 1951, 32-44; Jobst 1975, 113-115; Riha 1979, pl. 66-67; Feugcre 1985, 383-416; Bojovic
1983, pl. XXX; Matouschek, Nowak 1985-86, 101-222; Winter 1985-1986, 323-370; Vaday 1989, 311, pl. 19/6-7.
Feugere 1985, 393.
Biihme 1972, 41.
Feachem 1951, 32-44.
Bojovic 1983, pl. XXX/298; Matouschek, Nowak 1985-86, 215-216, pl. 17.
Winter 1986, pl.34/26.
Bojovic 1983, 47; Grbic 1996, 87.
Genceva 2004, 162,pl, XIII/4-9.
Bojovic 1983, 47.
Grbic 1996, 87-89.
Gugl 2000, 241.
Grbic 1996, 87-89.
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Piesele cu contexte arheologice descoperite în Dacia ne permit o datare mai restrânsă şi anume a doua
jumătate a sec. II- primele două decenii ale sec. III d. Chr. 31 În privinţa producţiei, putem afirma existenţa unui
atelier în zona sudică a Daciei, bazându-ne pe numărul mare de piese descoperite acolo.
Mediile militare în care au fost descoperite, sugerează purtarea acestora mai ales de către soldaţi.
VI. Fibule cu capul în formă de ancoră. (pl. 2/12, 3/13-15, 4/16) Sistemul de închidere prin resort formal
din 8-20 spire, protejat de o placă protectoare dreptughiulară. Capul are forma unei ancore ale cărei braţe- la
tipurile clasice- se termină cu un buton. Corpul, curbat, este ornamentat cu o nodozitate şi cu aripioare la unele
tipuri. Piciorul, scurt, se termină într-un buton, de regulă masiv. Portagrafa este triunghiulară sau trapezoidală.
Alte ornamente care apar sunt inciziile liniare sau "dinţi de lup". Sunt executate din bronz sau argint. Acestea
din urmă sunt purtate de multe ori cu lănţişoare tot din argint, prinse de placa protectoare a fibulei. Piesele sunt
confecţionate din două bucăţi de metal.
Tipul în discuţie are o arie de răspândire regională: Dalmatia, Pannonia, Moesia şi Dacia. Fibulele din
argint sunt masiv concentrate în regiunile de sud. Multe piese din Dacia, mai ales cele de argint, apar în tezaure
32
împreună cu monede de argint, torques-uri, brăţări, lănţişoare cu pandanlive •
Datarea unanim acceptată este al treilea sfert al sec. II- prima jumătate a sec. III p. Chr. 33 , datare valabilă
şi pentru Dacia.
Originea fibulelor tip ancoră a fost mult discutată în literatura de specialitate. Bazându-se în special pe
răspândirea exemplarelor de argint E. Patek este de părere că ele au luat naştere în aria lumii traco-illire
din Balcani, fără a specifica o zonă bine conturală 34 • Problema este reluată în aceiaşi termeni de I. H. Crişan
prin discutarea tezaurului de la Aţel. Autorul le atribuie aceleiaşi lumi, considerându-le ca moştenire a
vechii civilizaţii traco-daco-illire 35 • Cea mai recentă analiză este făcută de cercetătoarea 1. Popovic 36 • Întreaga
ei argumentaţie este clădită pe analiza tuturor fibulelor de argint aflate în tezaure (împreună cu monede şi
alte bijuterii de argint), precum şi a monumentelor funerare cu reprezentări de asemenea fibule. Concluzia
cercetătoarei sârbe este că ele au luat naştere în zona situată pe cursul mijlociu al Drinei (zonă bogată în
zăcăminle de argint), ele fiind o continuare a tradiţiei autohtone, sub influenţă elenistică. Credem că zona
iniţială de producţie a fibulelor cu ancoră - aşa cum ne arată descoperirile timpurii 37 - este mult mai la nord, în
zona cuprinsă între sudul Pannoniei, nordul Dalmatiei şi nord vestul Moesiei Superior. Din zona menţionată,
fibulele în formă de ancoră au ajuns şi în valea Drinei, unde localnicii le-au fabricat în argint şi bronz, adăugând
tipuri noi. l. Popovic explică apariţia pieselor de argint în Moesia şi Dacia prin aşezarea unor colonişti din valea
Drinei pentru exploatările de metale preţioase susţinute în aceste provinciP 8 • În cazul Daciei trebuie remarcat
faptul că nu s-au descoperit decât cateva piese şi nici un tezaur în zona minieră.
Pe baza monedelor din tezaure (ultimele sunt de la mijlocul sec. ITI p. Chr.), ascunderea acestora poate fi
pusă pe seama evenimentelor tulburi din Dacia de la acea dală.
În privinţa purtătorilor acestor fibule se pare că ele au fost folosite mai ales de femei, iar ca origine etnică
ele pot fii atribuite în mare parte unei populaţii romanizate de origine celto- iliră.
VII. Fibule cu piciorul întors pe dedesubt. (pl. 4/17-18) Sistemul de închidere prin resort. Corpul arcuit, de
formă dreptunghiulară, cu capetele îngustate sau formă Lrapezoidală. Piciorul scurt, uneori faţetat, se repliază,
formând portagrafa, care se înfăşoară apoi de corp prin trei sau cinci spire. Ornamentaţia constă din incizii
punctiforme sub forma "dinţilor de lup", cercuri, triunghiuri, dreptunghiuri, care apar pe corp sau picior. Sunt
executate din una sau mai multe bucăţi. Metalul folosit în exclusivitate este bronzul.
Despre originea fibulelor cu piciorul întors pe dedesubt s-au vehiculat numeroase ipoteze39 • Tipul nostru
a luat naştere sub influenţa puternică a tipului barbar din jurul provinciei Dacia, cu participarea- în anumite
etape de evoluţie - şi a unor elemente morfologice preluate de la fibulele în formă de T (butoni, capul de formă
31

Cociş

32

Popilian 1998, 43-70; Popovic 1996, 139-154.
Popovic 1996, 139.

33
34

35
36
37
38
39

2004, 110.

Patck 1942, 29-32.
Crişan 1959, 353-367.
Popovic 1996, 139-154.
Kosccvic, 1980, 24, pl XX/144, 146.
Popovi(: 1996, 149-151.
Almgren 1923, 71-74, 250-253; Ambroz 1966, 61-62; Diaconu 1971, 239-267;
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trapezoidală ). Aria de răspândire cuprinde în special Dacia, însă exemplare identice pot fi întâlnite, destul

de rar şi în alte provincii40 , precum şi în Barbaricum 41 • Numărul extrem de mare al pieselor cunoscute din
Dacia ne permite să afirmăm că ele au luat naştere aici şi au fost exportate în toată lumea romană sau dincolo
de graniţele ei. Specialiştii străini le încadrează cu precădere în sec. ITI d. Chr. 42 • Făcând analiza fibulelor cu
piciorul întors pe dedesubt de pe întreg teritoriul României, Gh. Diaconu le datează în perioada cuprinsă între
160-250 d. Chr. 43 iar K. Horedt în sec. III d. Chr. 4 \ datare pe care am adoptat-o şi noi, cu specificaţia că tipurile
cu butoane apar probabil către mijlocul sec. III d. Chr. Purtătorii lor sunt atât militari cât şi civili. În privinta
producţiei locale, numărul mare de descoperiri indică în Dacia prezenta unor ateliere, cel mai probabil la
Porolissum.
VIII. Fibule în formă de T. (pl. 4/18) Sistem de închidere prin balama. Partea fixă este turnată. Braţele
sunt scurte la formele mai timpurii, pentru a se lungi în faza târzie, când sunt prevăzute şi cu butoane. Braţele
şi corpul dau fibulei aspectul literei T, de unde şi denumirea. Corpul este curbat, fiind trapezoidal sau
dreptunghiular ca formă. Piciorul scurt poate fi ascuţit sau faţetat. Portagrafa este de obicei tubulară. Sunt
executate din două elemente şi au fost confecţionate din bronz sau argint.
Fibulele de acest tip sunt întâlnite peste tol în Imperiu 45 • În Dacia numărul lor este mare şi sunt răspândite
uniform pe întreg teritoriul provinciei.
Ele au fost în general datate în sec. III d. Chr., respectiv până în al treilea sfert al secolului46 • Piesele din
Dacia se încadrează şi ele în acest interval.
CATALOG

1.

Fibulă

de

schemă

La Ti'me mijlociu; (pl. 1/1); Bronz; L= 9,7 cm; Cicadia; M. J. TG. Jiu. nr. inv. 20329;

Inedită.

2. Fibulă puternic profilală; (pl. 1/2); Bronz; L= 3,4 cm; Bumbeşti; M. J. TG. Jiu. Nr. inv. 20329; Inedită.
3. Fibulă puternic profilată; (pl. 1/3); Bronz; L= ,4 cm; Ciocadia; M. J. TG. Jiu. Nr. inv. 19749; Inedită.
4. Fibulă puternic profilată; (pl. 1/4); Bronz; L= 5,1 cm; Bumbeşti-Vârtop; M. J. TG. Jiu. Nr. inv. 17255;
Inedită.

5. Fibulă cu genunchi, (pl. 1/5); Bronz; L= 3,9 cm; Bumbeşti-Vârtop; M. J. TG. Jiu. Nr. inv. 18977; Inedită.
6. Fibulă cu genunchi, (pl. 1/6); Bronz; L= 4,1 cm; Bumbeşti-Vârtop; M. J. TG. Jiu. Nr. inv. 18978;
Inedită.

tip dragon; (pl. 1/7); Bronz, email, roşu, alb, albastru, galben ; L= 5,8 cm;
Bumbeşli-Vârtop; M. J. TG. Jiu. Nr. inv. 18975; Cociş, Marinoiu, 2004, 99.
8. Fibulă zoomorfă; (pl. 2/8); Bronz; L= 5,8 cm; Bumbeşti-Vârtop; M. J. TG. Jiu. Nr. inv. 6365; Inedită.
9. Fibulă zoomorfă emailată tip porumbel; (pl. 2/9); Bronz, email, roşu ; L= 5,8 cm; Bumbeşti-Vârtop; M.
J. TG. Jiu. Nr. inv. 18976; Inedită.
10. Fibulă Aucissa (pl. 2/10); Bronz; L= 4 cm; Romula; M. J. TG. Jiu. Nr. inv. 447; Inedită.
11. Fibulă Aucissa (pl. 2/11); Bronz; L= 6,2 cm; Bumbeşti-Vârtop; M. J. TG. Jiu. Nr. inv. 19057; Inedită.
12. Fibulă cu capul în formă de ancoră; (pl. 2/12); Argint; L= 6,5 cm; Bumbeşti-Vârtop, tezaur; M. J. TG.
Jiu. Nr. inv. 5964; Gherghe, Gherghe 1977, 12, fig. 3.
13. Fibulă cu capul în formă de ancoră; (pl. 3/13); Argint; L= 6 cm; Bumbeşti-Vârtop, tezaur; M. J. TG. Jiu.
Nr. inv. 18154; Inedită.
14. Fibulă cu capul în formă de ancoră; (pl. 3/14); Argint; L= 6,7 cm; Bumbeşti-Vârtop, tezaur; M. J. TG.
Jiu. Nr. inv. 5965; Gherghe, Gherghe 1977, 12, fig. 3.
15. Fibulă cu capul în formă de ancoră; (pl. 3/15); Argint; L= 7 cm; Bumbeşti-Vârtop, tezaur; M. J. TG. Jiu.
Nr. inv. 5962; Gherghe, Gherghe 1977, 12, fig.2.
7.

40
41
42
43

44
45
46

Fibulă zoomorfă emailată

Bojovic 1983, pl. XXXII/310-1312; Patek 1942,300.
Pârducz 1941, pl. :XXVII/5.
Peskai' 1972, 115.
Diaconu 1971, 248.
Horedt 1978, 222.
Bohrne 1972, pl. 17=19; Jobst 1975, pl. 29; Bojovic 1983, pl. XXXVIII.
Bohrne 1972, 27-28.
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16. Fibulă cu capul în formă de ancoră; (pl. 4/16); Argint; L= 6,9 crn; Burnbeşti-Vârtop, tezaur; M. J. TG.
Jiu. Nr. inv. 5963; Gherghe, Gherghe 1977, 12, fig. 2.
17. Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt; (pl. 4/17); Bronz; L= 4,6 cm; Socu Bărbăteşti; M. J. TG. Jiu. Nr.
inv. 11263; Inedită.
18. Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt; (pl. 4/18); Bronz ; L= 5,5 cm; Bumbeşti; M. J. TG. Jiu. Nr. inv.
2689; Florescu, Bujor, Matrosenco 1957, 116, pl. II/11.
19. Bronz; L= 5, cm; Burnbeşti; M. J. TG. Jiu. Nr. inv. 19323; Inedită.
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Brooches from Oltenia (1)

(Abstract)
In this paper the authors present 19 brooches in all. There are 8 types of brooches: 1. Brooch of Middle
La TEme type (pl. 1/1); II. Strongly profiled brooches (pl. 1/2-4); III. Knee brooches (pl. 1/5-6); IV. Zoornorphic
brooches (pl. 1/7, 2/8-9); V. Auccissa brooches (pl. 2/10-11); VI. Anchor brooches (pl. 2/12, 3/13-15, 4/16); VII.
Brooches with returned foot (pl. 4/17,18); VIII. T-shaped brooches (Pl. 4/19).
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A BALDRIC TERMINAL DISCOVERED
AT THE ROMAN TOWN ANO FORT OF POROLISSVM
(ROMAN DACIA, TODAY ROMANIA)
Bruce WRIGHT,

DanTAMBA,
Cristian GĂZDAC

In order to idenlify new spots for future archaeological excavations a field survey has been organized al

Porolissum in May 2004 by the County Museum of Zalău. Arnongst the arlefacts relrieved wilh this occasion
lhe most attractive item is the balteus slrap-end.
The piece, made of bronze, is enlirely preserved, excepl the missing rivet from lhe hinge lhal held logether
the fix and the mobile parls of the piece (pl. 1-2).
The piece has 13.8 cm totallenglh, 4.3 cm maxima! widlh and 0.3 cm thickness.
The fix parl is 8.9 cm long (including the protuberances to altach the mobile part) and 4.3 cm maxima!
wide. On lhe rear side of lhe fix part there are 5 rivets in a Lriangular lay out, which served to allach lhis piece
on Lhe baldric belt.
The mobile part is 6 cm long and a maxima! width of 3.3 cm. As Lhe decoralion, Lhis part is a represenlation
al a smaller scale of the fix parl.
The decoration motifs consist of pelta, "Lrumpets" and sea-horses designs. The decoralion is Lhe same on
bolh parls of Lhe arlefact, bul smaller on Lhe mobile part due to ils sizes. (see pl. 1-2).
Such a piece was attached at the end of the bal dric (balteus) -a broad bell that rested on the right shoulder
and ran diagonally across the body, suspending the sword on the left-hand side. 1 (see pl. 4)
Concerning Lhe funclionality and the manufaclure lechnique, similar analogies have been found within
on the Raetian limes: Zugmanlel, Feldberg, Weissenburg (Gerrnany) and Corbridge (Uniled Kingdom)Z. Until
this piece, in Romania it was known 1 fragment from - the mobile part - discovered in the auxiliary fort from
Gherla 3 (see pl. 5, no. 1)
The find spot of this balteus terminal is located al circa 80 m N-W of the N-W corner of the temple of Jupiter
Dolichenus (see Lhe map of Lhe site). It must be mentioned here that in the very clase vicinity, lwo pieces- one
fragmenlary- from a cingulum were also found during lhis field survey (vezi pl. 5, nas. 2-3). Whether alllhese
Lhree pieces were parl of the same set- cingulum-balteus- il is hard to say bul tilllhe syslematic excavalion of
this findspot, such a possibilily cannol be lotally excluded.
The inleresting aspect about this piece is ils shape. So far such abject was described as being made up of
rectangular plate attached to "the baldric's broad end, and hearl shaped pendant". 4
As it was described above, the baldric terminal analysed here has both parls of ivy-leaf shape, which
may represent a new lype for this calegory of material, 5 allhough some military tombstones demonslrales that,
aclually, lhis shape was quite normally used by military persons.

1
2

3
4
5

OLDENSTEIN, 1976, 224; BISHOP, COULSTON, 1993, 135; STEPHENSON, 1999, 68.
OLDENSTEIN, 1976, 224; BISHOP, COULSTON, 1993, fig. 91, nas. 12-15.
GĂZDAC, 1985, 404; 420, no. 28.
STEPHENSON, 1999, 69.
A baldric terminal with an ivy-leaf shape has been found in the Lyon burial, but only the mobile pari has this shape
while lhc fix pari is a rcctangular piece, similar to those from Corbridge and Zugmantel, BISHOP, COULSTON, 1993,
fig. 91, nas. 12-15; fig. 92, no. 9.
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Thus, the exarnples carne from Perinthos where three military tombstones depict soldiers in military dress.
In ali three cases, the baldric terrninals are of ivy-leaf shape (see pl. 3). As in one case (pl. 3, no. 1) - the
tombstone of Iulius Firmianus- the inscription can bered, il appears that such a shape for a baldric terminal
was used even by ordinary soldiers (e.g. Iul(ius) Firmianus mi(les} le(gionis) I adiut(ricis)B). Therefore, it is
probably a rnatter of time until other pieces of similar shape and functionality will be discovered. It is also
possible that such piece has been already found bul Lheir state of preservation led to a rnisinterpretalion or no
inlerpretation at ali.
The dating of this artefact is a difficult task.
The area of the sile of Porolissum, where this piece was found, has nol been yet excavated, therefore no
archaeological context can be provided. The site had a period of Roman existence from 106 toc. 270 AD. The
funerary tombstones used above as analogies have been dated around 214 AD. 7 Still, such a precise dating
cannot be apply to the artefact under study as il was an abject of rnilitary fashion, 8 certainly it had a rnuch
wider period of use. In the case of the Lyon burial, beside the baldric terminal coins dated in AD 194 were also
found but they can be considered only as a terminus post quem. 9 Following the technique 10 , the shape and the
motifs used in the decoration of this piece it can be suggesled a period between rnid 2"d to rnid 3'd centuries

AD.
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Pl. 1 The balteus Lerminal from Porolissum (pholo)
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Pl. 2 The baltcus terminal from Porolissum (drawing by Anca Diaconescu)
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Pl. 3

1. The Lombslone of Iulius Firminianus (afler Speidel1976);
2. A Lombstone from Perinlhos (afler Pfuhl-Măbius 1977)
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Pl. 4

The reconslruclion of a balteus wilh the Porolissum type terminal (based on Oldenslein 1976); The funclional
reconstruction of a balteus with the Porolissum type terminal (based on Oldenslein 1976)

116

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

1

2

Pl. 5

3

1. The balteus terminal from Lhe Roman auxiliary forl of Gherla (Romania);
2-3. The fragmenls from a cingulum militaris discovered in Lhe clase vicinity with Lhe balteus terminal al
Porolissum
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O AŞEZARE DACO-ROMANĂ LA VERMEŞ,
JUD. BISTRIŢA-NASAUD
w

w

Corneliu GAIU

Prin succesive sondaje arheologice 1 , lipsite de continuitate şi dispuse în funcţie de spaţiile avute la dispoziţie
printre edificiile actuale şi laturile localnicilor, în vatra localităţii Verrneş s-a căutat lămurirea caracterului şi
succesiunii locuirii antice, pe care lucrările edilitar-gospodăreşti le-au semnalat. Locul se găseşte pe terenul în
pantă uşoară cuprins între Valea Lechinţa şi Thrâul Viilor, în jurul Căminului Cultural din centrul localităţii (fig.l).
Vecinătatea cursului de apă şi poziţia însorită, Oancată către est de dealuri abrupte, au fost factorii de atractivitate care
au determinat stabilirea unor vetre de sat din bronzul târziu, Hallstatt-ul timpuriu, epoca romană şi evul mediu.

Fig. 1 1

Verrneş

-plan de situaţie cu am plasamentul silului arheologic

Aşezarea
Dănilă,

a fost sondată în anul1965 de către Şt. Dănilă (FI, 3, p 463), apoi în 1973 de către Şt. Dănilfi şi G.Marinescu (Şt.
FI, 3, 1974, p 472). Vestigiile medievale apărute au fost prelucrate de către C.Gaiu, Marisia 9, 1979, p 123-127.

Între anii 1989-1990 noi investigatii au fost întreprinse de către colega G. Rădulescu care a urmărit mai ales, prezen~a
vestigiilor medievale (Eadem, RB, 7, 1993, p 109-113)
Revista Bistriţei, XIX, 2005, pp. 121-137
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Observaţiile de teren şi cercetările efectuate au dus la constatarea că perimetrul ocupat de locuirea antică
se reduce la o suprafaţă de 200 x 30 x 50 m din dreapta Văii Lechinţei, distrusă parţial de lucrările agricole sau
ocupată de gospodăriile actuale, cu depuneri neuniforme şi inegale ca suprafaţă. Pe baza lor şi constrânşi de
suprafaţa liberă de alte sarcini am sondat în vara anului 1995 lotul din flancurile căminului cultural ( fig.2), în
intenţia de a obţine o situaţie stratigrafică cât mai clară şi a vedea dacă mormântul semnalat anterior 2 aparţinea
unei necropole sau reprezintă o depunere izolată.
Prima secţiune (S 1) a fost deschisă paralel cu frontul sud-estic al căminului cultural, la 9 m depărtare de
zidul construcţiei şi a avut dimensiunile de 22 x 1,5 m. Suprafaţa terenului este acoperită de un strat de moloz
degajat de lucrările de construcţie sub care urmează stratul de cultură care atinge 80- 100 de cm cu nivelele
de depuneri din epoca romană, hallstattiene, timpurii şi din epoca bronzului (fig.3 A).
Între m 5-6, la 1,55 m adâncime era aşezat un schelet uman, a cărui groapă nu s-a putut contura, depus în
poziţie chircită, lipsit de inventar.
La mijlocul secţiunii, între m 6,75 -11,20 s-au surprins resturile unui bordei de epocă romană (L 1) a cărui
podină coboară la- 1,45 m de la nivelul actual de călcare şi un altul (L 2) din aceeaşi epocă, la capătul estic al
secţiunii, între m 18 şi 21,60, adâncită la 1,80 m.
Secţiunea S11 a fost trasată în prelungirea celei anterioare a avut dimensiunile de 18 x 1,5 m. Aici, între
m 0-2, imediat sub solul vegetal au apărut fragmente ceramice din pastă ciment de factură post-romană. Îi
urma un strat negru cenuşos de epocă romană, care între m 3- 7 era străpuns de fundaţiile unei case din lemn
aparţinând feudalismului târziu (sec. XVII) L3 , degajată parţial printr-o casetă (C 1 = 5 x 3 m). Spre capătul
vestic al secţiunii s-au surprins resturile unui bordei hallstattian (L4).
S111 (20 x 1,5) a fost deschisă în spatele amintitului edificiu, la 31,5 m de primele două secţiuni. Între m
7,35 şi 10,60 au fost surprinse urmele unei locuinţe post-romane, marcată prin chirpici arsură şi fragmente
ceramice cenuşii şi brun-cărămizii, care se adâncea la 0,80 m de la nivelul humusului actual. Sub aceasta, între
m 8- 9,20 a fost identificată o groapă de provizii romană G1 • Stratul roman are în prima jumătate a secţiunii o
grosime de 0,7-0,8 m şi mult mai săracă înspre pantă ( fig.3 B).
S1v a fost săpată în grădina din spatele frontului de case, înspre pantă, pe direcţia NE-SV. cu dimensiunile
de 24 x 2,5 m. Stratul de depunere arheologică se confundă practic cu solul arabil, nedepăşind 0,30- 0,35 m. În
stratul de loess galben-roşcat se conturau gropile complexelor romane şi post-romane. În stratul de cultură apar
şi resturi ceramice hallstattiene şi feudale fără a delimita locuinţe sau alte amenajări. În suprafaţa dezvelită a
fost conturată o "baterie" de şapte gropi de provizii dintre care un număr de cinci au fost integral golite, două
prinse doar în secţiune (G 2 - G6 ).
Sv (15 x 2 m), trasată paralel cu cea anterioară a înregistrat aceeaşi situaţie a depunerilor. Între m 1,5 şi 5
a fost conturată o locuinţă (L 6 ), degajată printr-o casetă, din care s-au recoltat fragmente ceramice cărămizii şi
negricioase lucrate la roată, de factură romană, iar în apropiere o groapă de provizii de formă circulară (G 9 ).
Singurele complexe de locuire identificate prin săpăturile din 1995 aparţin aşadar epocii romane şi postromane care deşi nu au fost integral golite sau au oferit un inventar sărăcăcios, vin să completeze o informaţie
încă nesatisfăcătoare privind habitatul rural din epoca romană în această parte a provinciei.
Locuinta 1, a fost intersectată de S1, fără a fi urmărită prin deschiderea unei casete. Podina ei se găsea
la - 1,45 m fiind marcată printr-un strat de arsură de la incendierea structurii sale din lemn. În umplutura
bordeiului s-au găsit cioburi romane cărămizii lucrate la roată alături de fragmente brun-negricioase lucrate cu
mâna ( fig.8/1-3,fig.9/1-3).
Locuinta 2 prinsă în aceeaşi secţiune a avut latura de 3,60 m, cu podina la 1,80 m. În porţiunea cercetată
nu au fost surprinse urme ale instalaţiei de foc şi nici alte amenajări. Inventarul cuprinde vase romane (oale,
străchini, ulcioare, chiupuri) de culoare roşie şi brun-negricioase dar şi câteva vase lucrate cu mâna de factură
dacică, între care şi o ceaşcă cu o toartă (fig.7).
Locuinta 5 a fost prinsă în S111 , între m 7,30-10,60. Nici această locuinţă, uşor de urmărit pe baza urmelor de
chirpici ce-i acoperă suprafaţa nu a fost dezvelită în totalitate pentru a ne putea pronunţa asupra dimensiunilor
şi amenajării interioare. Podeaua luluilă se afla la 0,80 m de la nivelul de călcare aclual. În suprafaţa sa au
fost recollale cioburi cenuşii fine, unele decorale prin lustruire, sau zgrunţuroase, aparţinând unor oale sau

2

G. Marinescu, Şt. Dănilă, FI, 4, 1976, 38, pl Il/5.
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străchini şi altele brun-roşcate sau cenuşii provenind de la vase de provizii (fig. Fig.11 şi fig.10/4-7). În umplutura
a apărut un vas de bronz deteriorat de foc (fig.12/1).
Locuinţa 6 din Sv a fost singura locuinţă dezvelită în întregime; avea o formă rectangular-rotunjită, cu
latura lungă orientată NE-SV şi intrarea, marcată printr-un prag, dispusă pe latura estică. Locuinţa a avut
dimensiunile de 3,65 x 2,50 m, cu podina situată la 080 m. Nu s-au găsit gropi de pari care să susţină structura
casei şi nici alte amenajări interioare.
Pe podina locuinţei s-au aflat fragmente ceramice cenuşii şi negricioase lucrate la roată, un cuţitaş de fier
şi numeroase oase de animale.
Groapa 1 a fost prinsă în S111 sub nivelul de călcare actual, pătrunzând cu 0,50 m în lutul galben, steril. În
umplutura gropii au apărut doar mărunte cioburi cărămizii romane.
Groapa 2 s-a conturat la 0,30 m, are formă de căldare cu diametru! gurii de 1,45 m şi adâncimea de la gura
gropii de 1,10 m, cu pereţii îngrijit lucraţi (fig.4/1). În umplutura gropii au ajuns fragmente ceramice negre şi
cenuşii lucrate la roată, între care mai multe fragmente de Kraussengefesse decorate cu benzi de linii drepte
şi în val, incizate, fragmente dintr-o râşniţă, oase de animale, cenuşii şi cărbune. Groapa aparţine nivelului de
secol IV.
Groapa 3, de formă rotundă în plan orizontal, cu diametru! de 1,15 m, pereţii tronconici şi fundul albiat
cu adâncimea de 1 m (fig.4/2) conţinut foarte sărăcăcios: câteva fragmente ceramice cărămizii lucrate la roată şi
alte 2-3 fragmente din pereţii unor borcane lucrate cu mâna, urme de cărbune şi chirpici.
Groapa 4 are formă de căldare cu diametru! de 0,95 m şi adâncimea de 0,80 m. Umplutura afânată, neagră,
cu urme de arsură, nu conţinea decât 2-3 fragmente ceramice romane.
Groapa 5, de formă piriformă cu diametru! gurii de 1,25 m şi diametru! maxim de 1,75 m, avea fundul şi
pereţii marcati de arsură. Umplutura gropii apare sub forma unei succesiuni de straturi de pământ negru şi
galben cu benzi de cărbune şi arsură (fig.4/3). Inventarul cerarnic se reduce la câteva cioburi de factură postromană. Adâncimea totală era de 1,70 m.
Groapa 6 are o formă circulară în plan orizontal cu diametru! de 1,40 m, peretii tronconici şi fundul uşor
albiat, cu adâncimea de 1,80 m de la nivelul actual al solului (fig.4/4). Ea porneşte de la adâncimea de 0,30 m
şi are ca inventar cioburi roşii şi cenuşii de factură romană.
Groapa 7 a fost golită doar pe jumătate în S1v între m 18,6 şi 16,4, având diametru! de 0,80 m şi adâncimea
de 0,65 m. În formă de căldare, groapa conţinea puţine urme arheologice, de factură romană provincială.
Groapa 8 aflată în vecinătatea celei de mai sus, avea diametru! gurii de 0,65 şi adâncimea de 0,60 m. În
jumătatea dezvelită nu au apărut materiale arheologice care să precizeze nivelul de locuire căruia îi aparţine.
Groapa 9, găsită în Sv are forma de căldare cu diametru! gurii de 1,10 m şi adâncimea de 0,65 m. Pereţii
neteziţi nu păstrează urme de lutuire sau arsură. În umplutura gropii s-au găsit fragmente ceramice cenuşii
lucrate la roată şi un fragment lucrat cu mâna decorat cu alveole. Groapa aparţine nivelului post-roman.
Mormântul1. Alături de mormântul deranjat de lucrările gospodăreşli din anul1 972, în S1 a fost descoperit
un al doilea mormânt aşezat la 0,80 m faţă de nivelul humusului actual. Scheletul de copil sau adolescent, era
culcat pe partea dreaptă cu picioarele adunate şi braţele aduse spre cap; orientare SV-NE. Fără inventar.
În lipsa inventarului datarea mormântului nu se poate sprijini decât, eventual, pe inventarul recuperat
din primul mormânt, dacă cele două înmormântări aparţin aceluiaşi orizont. Vasul din care se păstrează doar
jumătatea dinspre fund, este cel mai probabil unul piriform cu analogii în cimitirele gepide din a doua jumătatea
a secolului V3 •
Locuirea daca-romană se încadrează în categoria aşezărilor rurale întemeiate în vremea provinciei şi care-şi
derulează existenţa până în secolul IV, în aceleaşi forme. Caracterul explorator al săpăturii, au permis doar
observaţii limitate privitoare la locuinţele şi amenajările gospodăreşti, precum şi la raportul dintre locuirea din
timpul provinciei şi cea post-romană.
Dacă stratul de cultură din vremea provinciei înspre piciorul panlei are 60-80 cm grosime, indicând o
locuire îndelungată, nivelul post-roman nu apare sub forma unei depuneri continue, reducându-se la complexele
adâncile în stratul roman sau sub limita stratului de cultură.
În ambele faze se întâlnesc locuinţe adâncile în pământ, de tip bordei sau semibordei, rectangulare sau
ovale în plan, cu pereţii din împletitură de nuiele, lutuită sau din bârne ori lodbe de lemn. Nici la una dintre
locuinţei

, 1. Nemeti, SCIVA, 34, 2, 1983, p 134-135.
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locuinţele săpate nu au fost găsite urme de stâlpi care să susţină acoperişul şi nici vetre de foc, fenomen
constatat în majoritatea aşezărilor rurale din provincie.
Gropile de provizii, răsfirate printre locuinte sau grupate în adevărate "baterii", au capacităţi diferite în
funcţie de categoriile de produse depozitate. Alături de gropi în formă de căldare, cu pereţii verticali şi fundul
albiat, apar şi altele săpate în formă de pungă, cu gura mai îngustă şi pereţii arcuiţi, în general de capacităţi
mari. Nu s-au observat urme de lipitură, dar pereţii au fost îngrijit finisaţi, în cel puţin două cazuri având
urme de arsură pe pereti care poate să reprezinte fie o măsură de izolare sau să se datoreze arderii unor resturi
vegetale după golirea gropilor.
În interiorul complexelor şi în nivelul de locuire a fost recoltat cu precădere material cerarnic. Există o
marcantă diferenţă între materialul ceramic din perioada provinciei şi cel post-roman.
Cerarnica daca-romană de la Vermeş se înscrie în categoriile binecunoscute: lucrată la roată, de factură
romană provincială şi lucrată cu mâna, de tradiţie autohtonă care se menţine şi în nivelul post-roman. Ultima
categorie ocupă cantitativ o proporţie mult mai redusă faţă de olăria romană care s-a impus prin calitate şi
varietatea formelor.
Categoria olăriei romane cuprinde vase lucrate din pastă fină şi din pastă conţinând impurităţi (nisip,
microprundişuri), cu ardere oxidantă sau inoxidantă. Ceramica fină este reprezentată prin oale (fig. 10/1-2),
străchini (fig. 8), castroane, ulcioare şi căni (fig. 9/1,2) din pastă bună, de culoare roşie-cărămizie, o bună parte
date cu o vopsea roşie sau brună la exterior. Aceleaşi forme se regăsesc şi în ceramica din pastă cenuşie fină. Ele
sunt tipuri binecunoscute şi frecvente în vesela de masă din lumea romană încât orice trimiteri tipologice sunt
de prisos în cazul unei astfel de prezentări. De remarcat un fragment de strachină din pastă cărămizie pe care
a fost incizată înainte de ardere imaginea unui personaj, schematic conturat, sugerând o persoană în mişcare,
cu piciorul drept uşor flexat, care ţine în mâna stângă un băţ pe care este prinsă o flamură (?), iar în dreapta
un obiect neidenlificabil, datorită lipsei părţii pe care era reprezentat capul şi mâna dreaptă (fig.B/2 ). Desenul
păstrat parţial nu permite o eventuală identificare a reprezentării. În lumea rurală asemenea reprezentări sunt
extrem de rare, fiind probabil vehiculate de către militari sau veterani. Desene gravate pe ceramică se cunosc în
provincie la Ulpia Traiana Sarmizegetusa4 şi Apulum 5 , cu reprezentări aparţinând bestiarului roman ,executate
acolo pe cărămizi.
Ceramica lucrată din pastă cu nisip în compoziţie cuprinde un repertoriu mult mai restrâns de forme: oaleborcan, capace şi vase de provizii. Dacă chiupurile se lucrează atât din pastă cărămizie cât şi cenuşie, celelalte
tipuri de vase din pastă zgrunţuroasă au fost transpuse numai în pasta cenuşie şi brun-negricioasă, categoria
care va deveni predominantă în nivelul post-roman al aşezării.
Ceramica lucrată cu mâna este prezentă într-o proporţie redusă şi constă în oale borcan (fig. 7/1,2; 9/3) şi
ceşti lucrate dintr-o pastă compactă cu nisip şi şamot în compoziţie, arse de la cărămiziu la brun-negricios.
Predomină fragmentele de oală-borcan cu fundul drept şi gros, pereţii uşor bombaţi şi buza înaltă, arcuită în
afară, de dimensiuni medii şi mici. Sunt rare cazurile în care pe umerii vaselor sunt dispuse şiruri de alveole.
Dintr-o singură locuinţă (LJ provine o ceaşcă dacică cu o toartă (fig.7/6) a căror semnificaţie a fost subliniată
cu prisosinţă 6 •
Inventarul ceramic din L5 şi L6 precum şi din cel puţin trei dintre gropile de provizii: G2 , G5 şi G9 este
dominat de vase lucrate din pastă cenuşie zgrunţuroasă (fig. 11/2-3) şi cenuşie fină cu decor lustruit (fig. 11/1)
care caracterizează olăria din secolul IV p.Chr. Repertoriul de forme se limitează la oala fără toartă, cu buza
răsfrântă, rotunjită sau tăiată oblic, cu fundul plat sau inelar (fig.9/4-5, 7-10); strachina bitronconică (fig.11/5)
decorată prin lustruire cu o linie în val, frecventă în mediul Sântana de Mureş 7 vasul de provizii, cu buza lată,
răsfrântă orizontal atât spre interiorul cât şi spre exteriorul vasului. (fig.10/3-7). Un chiup întreg (fig.12/2) a fost
găsit în anul 1964 în aria aşezării. Este un vas din pastă zgrunţuroasă, brun-vineţiu, cu gura largă decorat pe
4
5

6

7

C. Opreanu, înActaMN, 21, 1984, p 517-529, fig. 1.
V. Moga, în Apulum, 21, 1983, p 81-82, fig. 1; E. Bouley, ]eux, etablissements militaircs romains et urbanisation de la
Dacie, în H. Ciugudcan, V. Moga (editori), Army and Urban dcvelopemcnty in thc Danubian Provinces of the Roman
Empire, Alba Iulia, 2000, p 314, 321, fig. 8.
Pe larg cu repertorii şi bibliografie D. Protase, Autohtonii în Dacia, I, Bucureşti, 1980, p 32 sqq; M. Negru, în Arhivele
Olteniei, 13, SN, 1998, p 27-42; F. Marcu, O. Ţentca, RB, 14, 2000, p 67-85.
Gh. Diaconu, Tărgşor. Necropola din secolele III-IV e.n., Bucureşti, 1965, p. 78-79; C. Gaiu, RB, 12-13, 1999, p. 284, fig. 24/1;
25/2; V. Palade, Aşezarea şi necropola de la Bârlad- Valea Seacă, Bucureşti, 2004, p. 195-196, fig. 27/21-27;265/19.
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buză şi umeri cu benzi de linii în val incizate, fundul îngust (i=69,4 cm, dg=48 cm; df=21 cm). Chiar dacă

prototipul acestei forme de vas se află în olăria romană 8 , exemplarele găsite la Vermeş se încadrează, prin
tipologia profilurilor şi pastă, în orizontul de secol IV9 • O astfel de datare este susţinută şi de fragmentul de
piepten de os găsit în anul1965 cu ocazia unui mic sondaj efectuat de către Şt. Dănilă 10 (fig.13/4). Tipologie,
piesa este greu clasificabilă din cauza stării sale fragmentare. Dar cum ei au fost introduşi în moda vremii de
către purtătorii culturii Sântana de Mureş, prezenţa habitatului post-roman apare explicit. Mai puţin clar este
relaţia dintre nivelul de epocă romană şi cel din secolul IV, în sensul prelungirii vieţuirii comunităţii dacaromane sau a suprapunerii unei aşezări Sântana de Mureş pe vatra fostei aşezări provinciale, căreia caracterul
limitat al cercetării arheologice nu-i poate da un răspuns convingător.
În umplutura locuinţei L5 s-a aflat o căldare de bronz ce poartă urme de deformare din cauza contactului
cu focul - pe pereţii vasului fiind vizibile urme de topitură. Piesa cu pereţii subţiri, tronconici, are o toartă
din fier, torsionată, de secţiune circulară, fixată prin orificiile practicate sub gura vasului (fig.12/1). Vasul a
suferit şi o reparaţie ce a constat în aplicarea unui petic din tablă de bronz, fixat prin nituri la fundul vasului.
Găleata are o înălţime de 13,8 cm, cu diametru! fundului de 12 cm şi o deschidere la gură de cea 25 cm. Aflată
într-un context post-roman clar, piesa poate să fie şi un artefact roman remanenl, pentru care nu cunoaştem
însă analogii apropiate.
Dacă pentru întemeierea aşezării reperele cronologice rămân destul de largi, probabil pe parcursul
secolului II,încetarea locuirii, în a doua jumătate a secolului IV sau chiar spre sfârşitul acestuia, limită sugerată
de ceramica cenuşie lustruită, prezenţa vaselor de tip Kraussengefasse şi a unei căni cenuşii-negricioase cu
faţete (fig.13/1 0), provenită din săpătura mai veche a lui Şt. Dănilă şi care se găseşte în orizontul cerneahovean
târziu şi în epoca hunică 1 1, este bine ancorată arheologic. Faptul că după mijlocul secolului al V-lea locul a
folosit ca cimitir, documentează că la data respectivă aşezarea era abandonată, locuirea fiind reluată abia în
secolul XII.

L'habitat daco - romain de Vermeş
(Resume)
Un sondage archeologique effeclue dans l'emplacement du village de Vermeş en 1995 a revele l'idenlificalion
el la decouverle parlielle de trois habitalions de l'epoque romaine, d'une autre post romaine, de neuf fosses a
provisions datant de la meme epoque.
Les habitations, fixees dans la Lerre et ayant une forme rectangulaire, avaienl les murs en bois, sans
amenagements interieurs el sources de feu.
Les fosses a provisions ont une forme de seau ou de cylindre de dimensions el capacites variees. L'inventaire
des complexes examines comprend, en leur majeure parlie, de la ceramique romaine de province ayant une
couleur rouge - brique, grise ou brun- noirâlre, el une quantile beaucoup plus reduite de poterie Lravaillee a la
main, de tradilion aulochtone. Exceple la ceramique, on a trouve dans une des habitalions tardives (L 5 ) un seau
en bronze aanse de fer, deterioree par le feu.
Dans les complexes tardifs la ceramique grise fine el grumeleuse decoree de molifs polis, respectivement
incises specifiques au milieu gothique du IV' siecle apres J-C etait majoritaire.
Generalement cet emplacemenl s'inscrit dans la categorie des habitats ruraux daca - romains constitues
par la colonisation d'une communaute de Daces au long du ne siecle et continue a exisler jusqu'a la seconde
moitie du IV siecle apres J-C.

8
9

10
11

I. Berciu, în Apulum, 5, 1964, p 597-613; D. Protase, Problema continuită{ii, p 66; idem, Autohtonii în Dacia, II,
K. Horedt, în Festgabe K. Tackenberg, Bonn, 1974, p 165; idem, Moreşti. Grabungen in einer vor-und friihgeschichtlichen
Siedlung in Siebenbiirgen, Bucure§ti, 1979, p 132-134; L. Bârzu, Continuitatea populatiei autohtone în Transilvania în
secolele IV-V (cimitirull de la Bratei), Bucure§ti 1973, p 37-38, pl XII, 3-7.
Şt. Dănilă, FI, 3, 1974, p 463; K.Horedt, Siebenbiirgen in spatromischer Zeit, Bukarcst, 1982, p 216.
C.Gaiu, în RB, 12-13, 1999, p 285; M. Kazanski,ArchMed, 22, 1992, p 198.
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5

(2-3, 6-7) din L5
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Fig. 12- Vas de bronz din L5 (1)
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şi

chiup cenuşiu-negricios (2) descoperit accidenlal.
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Fig. 13- Ceramică cenuşie fină (1,3,7) şi zgrunţuroasă (2,5-6),
pieplen din os (4) din sec. IV provenite în urma sondajului de salvare din 1965.
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CUPTOARE DE ARS CERAMICĂ ÎN BISTRIŢA MEDIEVALĂ
Gabriela RĂDULESCU

La Bistriţa, în centrul istoric, au fost identificate în mai multe rânduri vestigii arheologice medievale,
cele mai vechi putând fi încadrate cronologic în secolele al XIII-lea şi al XIV-lea. Ele provin fie din descoperiri
întâmplătoare, fie din investigaţii sistematice, prilejuite de restaurarea unor monumente istorice, de multe ori
sondaje de relativ mică extindere 1•
În spaţiul ocupat de centrul istoric, depunerile consistente relevate de investigaţiile arheologice şi de
studiile geotehnice sunt rezultatul intensei activităţi constructive desfăşurate sute de ani într-un spaţiu relativ
mic, încorsetat de zidul de incintă a oraşului medieval, în condiţiile în care Bistriţa a fost de timpuriu o aşezare
urbană. În acest context, investigaţiile arheologice în perimetrul oraşului medieval întâmpină dificultăţi majore,
datorate modului de ocupare al parcelelor, intens construite în evul mediu şi în perioada modernă, împrejurare
în care, trama stradală şi parcelarul medieval au rămas nemodificate. Chiar în aceste condiţii, descoperirile
arheologice din perimetrul oraşului vechi, contribuie şi ele, alături de sursele documentare, de arhitectura
oraşului vechi, la întregirea imaginii pe care o avem despre burgul medieval. Trebuie să remarcăm în această
ordine de idei că, vestigii mai vechi decât cele medievale au fost semnalate doar în afara perimetrului intra
muros: 2 avem puţine ştiri chiar şi despre descoperiri medieval timpurii în zona delimitată de zidurile oraşului
medieval. Un astfel de sit arheologic, neidentificat însă, este amintit la Bistriţa în literatura de specialitate,
presupunându-se a fi un cimitir încadrabil cronologic în secolele IX-X, anume o necropolă de tip Mediaş.
Ipoteza se întemeiază pe o mai veche menţiune, anume relatările lui C. Gooss despre descoperirea unor vase
ornamentale cu linii ondulate într-o grădină din BistriW.
În ceea ce priveşte ceramica medievală, aceasta este însă bine reprezentată printre vestigiile încadrabile
cronologic acelor veacuri. Câteva exemple sunt sugestive în această ordine de idei.
Astfel, o aşezare medievală a fost identificată şi cercetată foarte aproape de oraşul vechi: satul Cighir,
dispărut chiar în evul mediu, aflat pe o terasă înaltă a râului Bistriţa, în aval de oraş, fiind atestat cu
prilejul unei hotărnicii în 1243/44, ca "villa Chuger" 4 ; în 1394 este amintit ca "praedium Chyge~. Materialul
arheologic, recuperat cu prilejul investigatiilor sistematice 5 , datează complexele săpate în secolele al XIII-lea
şi al XIV-lea. Ponderea covârşiloare a acestuia este dată de ceramică. Tipologia vaselor de lut din mediul
rural în Transilvania de nord-est la acest orizont cronologic e ilustrată, în aşezarea menţionată, de oala fără
toartă - vasul borcan- de dimensiuni mici şi mijlocii, de castroanele cu pereţi groşi de formă tronconică sau
de farfurii, opaiţe şi capace. Tortile la rândullor, probează prezenţa unor ulcioare, în contextul în care, oale
cu toartă nu au fost identificate. În ceea ce priveşte vasul borcan, s-au putut observa mai multe variante ale
acestuia, în funcţie de forma mai evazată sau mai înaltă a buzei. Ca Lip, se individualizează însă vasul cu
buza îngroşată şi rotunjită.
1

2

J

4
5

5

N. Vlassa, Sondajul arheologic de la Bistrita. în ANM, VII, 1971; G. Rădulescu, Descoperiri arheologice feudale la Bistrita,
în FI. VI, 1989, p78 sqq; A.M.Orăşanu, Une maison patricienne de Bistritza au XVI-siecle, "La maison de Ion Zidaruf',
în RRH, 1, 1976.
C. Gaiu, Le cimcticrc gcpide de Bistrita, în Dacia, N.S. XXXVI, 1992 ; G. Marincscu, Cercetări şi descoperiri arheologice
în jud. Bistri~a-Năsăud, în Arhiva Someşană, 3, 1975. G. Marinescu, St. Dănilă, Cercetări şi descoperiri arheologice în
jud. Bistri~a-Năsăud, in FI, IV, 1976, p 24.
C. Gooss, în Arch. Des Vcreins fiir Sieb. Landeskunde, XIII, 1876; K.Horedt, Ceramica slavă din Transilvania, în SCIV,
Tom.II, 26, m.2, 1951.
Gyorffy Gyorgy, Az Arp6d-Kori Magyarorsz6g t6rtemW f6ldrajza, vol.I Budapest, 1963 p.565-564.
Ibidem, voi II, p .65.
C. Gaiu, A§ezarea feudală Cighir, în FI, VI, 1989, pp 67-77.

Revista Bistriţei, XIX, 2005, pp. 139-153
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Dacă descoperirea amintită este relevantă pentru cunoaşterea ceramicii mectievale în mediul rural din
nord-estul Transilvaniei, pentru mediul citadin este interesantă ceramica identificată la Bistriţa, mai ales
că, oraşul reprezintă un capitol important al istoriei urbane mectievale în Transilvania. Pol fi amintite aici o
serie de descoperiri mai vechi: în partea de sud-est a centrului istoric, aproape de căminul pentru persoane
vârstnice, vechiul Armenblirgerinstitut (clădire ce a aparţinut fostei mănăstiri dominicane), cu prilejul unor
lucrări ectilitare, a fost identificat material arheologic constând din numeroase fragmente ceramice încadrabile
cronologic în secolele al XIIT-lea şi al XIV-lea 7 • El provine dintr-o descoperire întârnplătoare, prilejuită de unele
lucrări edililare. Materialul ceramic medieval recuperat elin acea zonă este, cu rare excepţii, unitar, bine ars, o
pastă omogenă , îngrijită, bine frământală, uşor zgrunţuroasă, ca degresanl utilizându-se nisip cu bobul mijlociu
sau mare, la pupne exemplare chiar cu pietricele mărunte. Pentru câteva exemplare lucrate într-o pastă fină,
degresantul este nisipul fin cernul. Se disting două categorii de ceramică din punctul de vedere al arderii: cea
arsă la roşu, oxidant şi cea arsă reducă tor, cenuşie. Cantitativ, predomină însă cea roşie cărămizie, roşiatică:
ea reprezentând majoritatea covârşitoare a materialului. Pereţii vaselor sunt subţiri, grosimea lor oscilând între
0,4 - 0,8 cm. Sunt prezente formele obişnuite la acest orizont cronologic.
Între cele câteva tipuri de oale care se diferenţiază în cadrul materialului ceramic medieval la Bistriţa,
ponderea cea mai mare o au vasele borcan, reprezentate la rândullor prin câteva serii tipologice. Acestea se
ctiferenţiază în funqie de dimensiuni, de ctiametrul maxim, care poate fi în zona umerilor sau în zona mediană .
Profilele buzelor sunt evoluate, realizate cu siguranţă, uneori cu marginea superioară tăiată oblic, cu o albiere
- şănţuire- bine conturată în interior. Este prezentă şi "buza guler" mai groasă decât pereţii vasului, înaltă,
cu marginea tăiată oblic, sau rotunjită, cu o şănţuite bine conturată pe exterior. Materialul ceramic provenit
din această zonă a oraşului medieval se încadrează pe temeiul analogiilor, formelor, facturii, cu precădere în
intervalul secolelor XIV-XV .
Un loc aparte în seria descoperirilor arheologice care au adus la lumină ceramică mectievală la Bistriţa îl
ocupă cele două cuptoare de ars ceramică identificate în apropierea noului Palat de Justiţie, întâmplător, cu
prilejul unor lucrări edilitare. În aceste conctiţii, cercetarea cuptoarelor a făcut obiectul unei săpături de salvare.
Locul descoperirii celor două complexe e situat în afara zidurilor oraşului medieval dar foarte aproape de
acestea şi de una din vechile porţi ale oraşului , Poarta ungurească 8 .

Fig. 1 Extras din planul oraşului cu locul cuptoarelor de ars vase.
7

6

G. Rădulescu, Descoperiri arheologice feudale la Bistri~a , în FI, VI, 1989, Bistri~a . p 78-90.
A. Borbely, Erdely v6rosok kepeskonyve, 1736-b61, în Erdely Muzeum, XLVIII, 1943. O. Dahinten, Geschichte der Stadt
Bistritz in Sibenbiirgen, în Studia Transiylvanica, 1988, p.355.
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Zona în care au fost identificate cuptoarele amintite
se află în imediata apropiere a perimetrului construit deja
la mijlocul secolului al XIV-lea şi care în ultimele decenii
ale veacului următor avea să fie înconjurat de zidul de
incintă. 9

Ceea ce conferă materialului ceramic recuperat o imporaparte este împrejurarea că, împreună cu el, într-unul
din aceste complexe (a), a fost identificată şi o monedă de
Fig. 2 Moneda de la Ludovic 1 de Anjou
la Ludovic 1 de Anjou 10 • Suntem aşadar în fata unei situatii
fericite, anume ceramică medievală datată cu monedă.
Este un material care poate contribui în aceste conditii la cunoaşterea ceramicii transilvănene de la
mijlocul secolului al XIV-lea. Împrejurările în care a fost descoperită moneda, pe vatra cuptorului a, nefiind
aşadar antrenată, oferă posibilităti certe de datare a materialului ceramic recuperat.
Despre complexele cercetate nu se pot face foarte multe consideratii, date fiind conditiile descoperirii.
Complexele în cauză au fost identificate la 0,50 sub nivelul actual de călcare. Se adâncesc cu 0,90 m. fată de
acest nivel. Datorită situaţiei stratigrafiei afectate de lucrările edilitare succesive din spaţiul intravilan nu s-a
putul preciza nivelul de la care au fost săpate. Cele două cuptoare sunt simple, fără grătar. Unul dintre ele (a)
este alcătuit din două camere orizontale, plasate în rând, una după alta, de formă ovoidale 11 Este o instalatie
ce permite obţinerea unei ceramici bine arse. Camera de ardere e separată de cea de coacere. Se remarcă de
asemenea canalul de tragere care uneşte cele două încăperi ale cuptorului. Al doilea cuptor cercetat în formă
de pară e alcătuit dintr-o singură cameră şi o gură de alimentare.
Cele două complexe învecinate erau practic umplute pe toată înăltimea păstrată, cu fragmente ceramice
dar şi vase întregi, unele deformate de procesul de ardere.
tantă

b

O 0.5m lm
1

a

1

1

2m
1

Caseta Cl

Fig. 3 Planul cuptoarelor de ars oale.
În legătură cu clasificarea materialului în funcţie de criteriile acceptate de literatura de specialitate
privitoare la ceramica medievală 12 , pol fi făcute următoarele precizări: conform cu criteriul utilitar, functional,
se distinge o singură categorie, aceea a ceramicii de uz comun, toată făcând parte din grupa ceramicii realizate
cu roata rapidă. Precizăm de asemenea, că este o ceramică nesmăltuită.
Analiza arderii şi compozitiei pastei evidentiază de asemenea o serie de caracteristici ale materialului.
Este evident, chiar la o examinare macroscopică a ceramicii recuperate că aceasta a fost arsă oxidant dar există
9

10
11

12

P. Niedermaier, Der mittclalterliche Stadtebau în Siebenbiirgen, im Banat und im Kreischgebiet, Heidelberg, 1996.
Determinare Francisc Pap
Despre cuptoare medievale ars ceramică Eugenia Neamtu, Vasile Neamtu, Stela Cheptea, Oraşul medieval Baia în
secolele XJ\f-XVII, val. II, Editura Junimea, Iaşi, 1984 p.43-44, Ana tol Gorodenko, Ceramica locală de la Orheiul Vechi în
secolele XI\'-XV, editura Istros, Brăila, 2000, p. 9-10.
a se vedea discuţia despre criteriile de clasificare a ceramicii medievale la Anatol Gorodenko 1, op. cit, p. 16 şi urm ....
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şi o cantitate mai mică de fragmente cenuşii. Fenomenul a mai fost menţionat în literatura de specialitate 13
fiind trasă atunci concluzia că această situaţie s-ar putea datora tirajului de aer care atingea sau nu piesele
respective. Cantitatea mare de fragmente identificate în complexele cercetate, în toate compartimentele
acestora, ne oferă unele indicii care ar putea îndritui şi formularea ipotezei abandonării cuptoarelor în
împrejurări pe care nu le putem preciza; este prezentă însă în interiorul cuptoarelor cercetate şi o mare
cantitate de ceramică rebutată care probabil a fost folosită şi atunci când cuptoarele erau în uz pentru a
modifica parametrii arderii.
Prima constatare în ceea ce priveşte calitatea arderiP 4 şi factura ceramicii medievale descoperite în
cuptoarele identificate cu prilejul lucrărilor edilitare de lângă Palatul de Justiţie, sub rezerva că în intervenţia
de faţă avem în vedere doar analiza macroscopică a acesteia, putem face totuşi câteva constatări. Prima este
aceea că materialului în discuţie face parte din categoria ceramicii uzuale, aşa cum s-a precizat deja, dar, de
bună calitate. Este prezentă atât ceramica roşiatică şi cărămizie [există şi câteva fragmente gălbui) - cât şi
fragmente cenuşii [chiar şi un vas întreg, deformat în cuptor). Ponderea cea mai mare, din totalul fragmentelor
recuperate, o are cerarnica roşiatică şi cărămizie, arsă oxidant, cu o coacere uniformă. Există însă şi fragmente
cărămizii cu miezul cenuşiu.
În cazul cerarnicii cenuşii, evident nu se poate vorbi de o ardere reducătoare perfect uniformă, existând
fragmente cenuşiu gălbui, cenuşii la culoare cu reflexe roşiatice la exterior sau cărămizii pe suprafaţa
interioară.

În ceea ce priveşte factura materialului în discuţie, acesta are o compoziţie destul de omogenă, cu un
aspect uşor rugos, aspră la pipăit. În pasta bine lucrată, destul de compactă se pol observa litoclaste, nu foarte
numeroase, cele mai mari atingând 3 mm, restul fiind sub această dimensiune. Unele fragmente au totuşi o
porozitate uşor mai accentuată.
Pereţii vaselor sunt subţiri, cele mai multe fragmente - dintr-un mare eşantion analizat - au grosimi în
medie de 4 mm. [între 3, 5 şi 4, 5 mm.), multe de 4 mm. Sunt prezente şi fragmente mai groase, provenind
probabil de la vase mai mari, cu grosimi de 5- 7 mm., dar nu mai groase de 1 cm.
Referitor la tipurile de vase prezente, analiza ceramicii recuperate a permis de asemenea câteva observaţii.
Starea fragmentară a materialului a îngreunat demersul stabilirii tipologiei lui dar au fost recuperate şi câteva
vase întregi sau întregibile; în acest context au putul fi identificate câteva forme prezente în complexele
săpate.

Este uşor sesizabilă prezenţa câtorva tipuri principale: vasul borcan - oala fără toarte -, ulciorul, cana cu
castronul, tăviţa.
Oala fără toarte e reprezentată de câteva variante, în funcţie de profilul buzelor şi de raportul între diametru!
gurii, lăţimea umerilor, înălţimea vaselor. Vasele întregi [pl.10/5, 6.) au diametru! gurii 9, 12 cm., iar înălţimea
16, 15 sau 13,5 cm. Au un profil sigur conturat si o alura destul de suplă. Buzele sunt mai scunde sau mai
înalte, răsfrânte în afară, uşor îngroşate faţă de pereţii vaselor, tăiate oblic, cu marginile exterioare rotunjite şi
cu o şănţuire bine conturată la exterior [pl.l/2, pl.l/6, pl.5/1-6). Câteva prezintă şi o şănţuire la interior [pl.2/4).
Se remarcă vasul borcan cu buza trasă spre exterior cu marginea tăiată oblic, la exterior cu marginea inferioară
muchiată, astfel că ea apare ca o brăţară - sub care se retrage gâtul scund şi bine conturat: "buza guler" [pl.1/2,
pl.7/3.) e o variantă frecventă în contextual materialului studiat [pl.l/1-8.).
Castroanele de dimensiuni medii [pl.2/5-6, pl.9/2.) sunt numeroase, cu pereţi mai groşi şi formă tronconică
cele mai multe, cu buze elaborate, trase spre înăuntru [pl.5/1,4). Cănile cu gură lobată sunt frecvente la rândul
lor [pl.2/2). Printre tipurile prezente în contextul materialului recuperat din aceste complexe se remarcă şi
ulcioarele [pl.5/2,3.)
Gama ornamentelor se reduce la lini incizate orizontal sub buză [pl.6/2), pe umerii şi uneori pe corpul
vaselor, cele mai frecvente fiind caneluri orizontale figurate pe umerii şi pereţii vaselor (pl.10/4,5; pl.6/5,6.). O
menţiune specială trebuie să facem pentru singurul fragment cu un ornament stampilat, (pl.9/3), o ceramică
buză lobată,

fină, cenuşie.

'

:

3

4

Eugenia Neamlu, Vasile Neamtu, Stela Chcptea, Oraşul mediei'Ol Baia în secolele XIV-XVII, voi. II, Editura Junimea, la§i,
1984, p. 187.
Privitor la procesele fizice şi chimice care dau caracteristicile arderii ceramicii, Bruce Velde - Isabelle C. Deruc,
Archcological ceramic materials; origin and utilisation, Springer- Vcrlag Berlin-Heidelberg-New-York, 1999.
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Analogiile pentru ceramica medievală analizată se pol regăsi pe o arie geografică mare, în Transilvania
şi nu numaP 5 , în mediul orăşenesc şi în aşezări rurale, ilustrând chiar fenomenul standardizării ceramicii
medievale, fenomen menţionat în literatura de specialitate. Ceramica recuperată la Bistriţa din complexele
cercetate în apropierea Palatului de Justiţie este o prezenţă semnificativă în peisajul ceramicii medievale din
Transilvania de la mijlocul secolului al XIV-lea.

Two Ovens for Burning Cerarnic in Medieval Bistriţa
(Abstract)
In Bistriţa, in the historical centre, medieval archaeological vestiges were identified many times; the oldest
ones can be placed chronologically in the 13th and 14lh centuries. They carne either from fortuitous discoveries,
or from systematic investigalions, occasioned by the restoration of some historical monuments, many times
surveys of relatively litlle extent.
In the area occupied by the historical centre, the consistent depositions revealed by the archaeological
invesligalions and by the geotechnical studies are the result of the intense constructive activity developed
hundreds of years in a relatively liLLle space, surrounded by the precincts wall of the medieval city under the
circumstances according to which Bistriţa was early an urban setllement.
A special place in the series of lhe archaeological discoveries which brought to light the medieval ceramic
to Bistriţa is occupied by Lhe two ovens for burning ceramic identified near the new Palace of Justice, on the
occasion of some works of public utility. Under these circumstances, the research of these ovens made the
abject of a salvation digging.
There are two simple ovens, without griU, full with medieval ceramic.
Concerning the slructure of the material in discussion the usual ceramic is represented. There is present
the reddish and brick-coloured ceramic but also the grey species. The overwhelming percent from the total
of recovered fragments is owned by the reddish and brick-coloured ceramic, burned therefore in an oxidant
way.
IL is a well worked rough, compact enough, good quality paste. The present forms are the pot without ears,
the decanter wilh Iobed mouth, the tureen, the pilcher, the little tray. The date of the material is assured by
the cain from Ludovic I de Anjou, at the middle of the 14lh century, discovered on the fireplace of one of Lhe
ovens.

15

l. Holl, K6szeg vara a k6zepkorban; az 1960-1962. evi asatasok eredmenye, Akademiai Kiad6, Budapcst 1992. l.
Holl, Stadtarchiiologie in Budapest und in Ungarn. Budapest im mittclalter, 1991; E. Busuioc, Ceramica de uz comun
nesmăl{uită din Moldova, Bucureşti 1975; Eugenia Neamţu, Vasile Neamţu, Stela Cheptea,Oraşul medieval Baia în
secolele XIV-XVII, voi. Il, Iaşi, 1984; A. Gorodenko l,Ceramica locală de la Orheiul Vechi în secolele XIV-XV, editura
Istros, Brăila, 2000; Radu Popa şi Gh. Baltag în SCIVA, 31, 1980, 1, p.33-52, Şt.Pascu, M.Rusu, P.lambor Şt. Matei înActa
MN, 5, 1968; Mircea. D. Matei în Dacia NS. 6, 1962; Radu Popa, M.Zdroba Şantierul arheologic Cuhea, Baia Mare 1966;
Th. Năgler, Aşezarea saşilor în Transilvania, Bucureşti, 1981; Benk6 Elek, Demeter Istvan, Szekely Attila, K6zepkori
mez6varos a Szekelyf616n, Cluj, 1997; Lia şi Adrian Bătrâna, Contribu{ii arheologice cu privire la aşezarea de la Baia în
epoca anterioarii. întemeierii statului feudal Moldova, în SCJVA, 4, 1980, p.599-613.; Lia şi Adrian Bătrâna, Unele opinii

prilrind aşezarea

saşilor la

Baia în lumina cercetărilor arheologice, în CA, VI,

Bucureşti,

1983, p.239-258.
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GEOGRAPHICAL AND CARTOGRAPHICAL CONCEPTS
IN THE PATRISTIC PERIOD WRITINGS 1
MarinECEDI

Introduction
The boundaries of the world seen by Lhe geographers in the beginning of the Christian Era were:Southwards
they extended ta the White Nile and Lhe northern boundary of the Sudan; in the west they included the
Canary Isles and Lhe British Isles; to the norlh Lhey reached as far as the German Seas and thence over lhe
Low Countries of Russia and the Arai Sea ta Lhe sources of the Indus and the Ganges. In lhe Orient they Look
in Arabia and the coasts of India and Indo-China as far as the Archipelago. Their certain knowledge, did not
extend beyond the boundaries of the Roman Empire when it was al its zenith.
We can see that al Plolemy and also in some Roman maps. The profound difference between the Roman
and the Greek mind is illuslrated with particular clarity in their maps. Greeks create a malhematical geography,
with its system of lalitudes and longitudes, its aslronomical measuremenls, and its problem of projections.
Romans wanted a praclical map la be used for military and administrative purposes. Disregarding lhe elaborate
projections of the Greeks, they reverted La the old disk map of Lhe Ionian geographers as being better adapted
lo their purposes.
During the Middle Ages geographical knowledge existed in many forms. Knowledge of more dis lant places
could carne from lravelers, of which there were many sorls: merchants, artisans, laborers, pilgrims, missionaries,
warriors, troubadours, itinerant scholars, civil and ecclesiaslical officials. In libraries there were books such
as Pliny's Natural Hislory or Isidore of Seville's Etyrnologies. This books offered geographical knowledge of a
more exotic sort and on a grander scale in lhe form of written descriptions. Pliny and Isidore communicaled a
substantial collection of geographicallore, some of it mylhological, through use of the "periplus"- a sequential
list of lhe cities, rivers, mountains and olher lopographical features encounlered as one navigaled a coaslline.
This information was usually accompanied by interesting historical, cultural, and theological detail.
Drawing an earlier compilalions, Pliny and Isidore led their readers on a swift Laur of the periphery of the
European and African continents. Towards Lhe end of Lhe Middle Ages, new lravelliterature began to enrich
the stare of such knowledge.
Traditionallilerary sources also deali wilh climate, dividing the Lerreslrial globe inlo climalic zones or
"climes." In a typical scheme, there were five of Lhese: lwo frigid zones [Lhe arctic and antarctic) around the
poles, a temperate zone adjacent ta each of thee, and a torrid zone straddling the equalor and according lo
some divided inlo ta distinct rings by agreat equalorial ocean The torrid zone was considered uninhabilable an
accounl of its heal- though some scholar dispuled Lhis claim. Medieval Europeans, of course, found Lhemselves
living in the norlhern temperate zone.
On the opposite side of Lhe earlh, in Lhe southern temperate zone, are Lhe antipodes. Whelher the antipodes
are inhabited by antipodeans [people who walk upside down) was a matter of dispute.
The most numerous, most interesting, and mosl sludied medieval maps are lhe mappaemundi, or world

maps.
The common form of mappaemundi was the T-0 map, associated with Isidore of Seville, which gave
a schematic representation of the three continents - Europe, Africa and Asia. The "T" inserted with the "O"
1

Our aim in this work is not intended to be exhaustive concerning the subjcct and thc authors of this period bul it is
rather the setting of thc mosi relevant aspects to a fu ture cxtending of the subject.
Revista Bistriţei, XIX, 2005,

pp. 157-187
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represents the waterways (the Dan and Nile Rivers and the Mediterranean Sea) believed to divide the known
land-mass into ils major parts: Asia at the tap of the map, Europe at the lower left, and Africa at the lower right.
Nonschematic versions of the T-0 map, which departed from the rigid T-0 diagram in order to incorporate
a variety of geographical detail, were also produced. Anolher common type of map was zonal, featuring the
climatic zones as its organizing principle.
Il is not disputed that many of these maps were far more simplistic than Ptolemy globes (which included
latitude and longitude and vast open seas). What is dispuled is the meaning or hislorical inlerpretation of these
maps. In abrupt contrast lo ancienl Greek maps, many medieval maps were limited to three tighlly grouped
continents: Asia, Africa and Europe. Tiny areas of waler surround the edge of these maps, then they end. These
maps depict Biblica! concepls, evenls and places.
Views and statements of medieval theologians, Christian writers or Fathers of Church regarding
geographical and cartographical concepts.
The earliesl Christian literature was predominantly exegetical. Sa, the teachings of the ancients were
always tested in order to see whether they were in harmony with Holy Writ.
From this time severa! of the Fathers pronounced in favor of the theory of the flatness of the earth's
surface which had been bring up in later Roman cosmographies. Among the advocates of this error were St.
John Chrysoslom, Cosmas, and others. Cosmas Indicopleustes advanced an especially grotesque elaboration of
this doctrine. In his exaggeratedly narrow interprelation of the phraseology of Holy Writ he claimed that the
world was constructed in the shape of the Tabernacle of the Covenanl in the Old Testament. Butlong before
his day there were men who believed in the spherici ty of the earth .. Augustine declared that the doctrine of the
sphericity of the earth in no way conflicted with Holy Writ, and later authors, especially the Venerable Bede,
also allempted to prove il on scientific grounds.
For a considerable period the question of the Antipodes was beset wilh conlroversy. It was absolutely
denied by Lactantius and severa! others, principally on religious grounds, as the people of the Antipodes could
not have been saved.
The learning and opinions of the firsl few hundred years were comprehensively set forth in the tremendous
work of Isidore of Seville (died 636), the "Etymologire" or "Origines", which for a long time enjoyed unlimited
authorily.
In chronological order we make references lo followings Christian writers or Fathers of Church: Lactantius
(260-330 AD), St. Cyril of Jerusalem (315-386 AD), Saint Basil, Bishop of Caesarea (329-379 AD), Saint John
Chrysostom (347-407 AD ) SL. Augustine of Hippo (354-430 AD), Cosmas Indicopleustes Of Alexandria (535547), St. Isidore of seville (600-636 AD)
Lactantius

Lucius Caecilius Firmianus Lactantius AD 260-330 was a Christian apologisl . The name Firmianus has
rnisled some authors inlo believing that he was an Italian from Ferno, whereas he was an African by birth and
a pupil of Arnobius who taught al Sicca Veneria. An inscription found al Cirla in Numidia, which mentions
a certain L. Caecilius Firminianus, has led lo the conclusion in some quarters that his family belonged to that
place.
Lactantius was horn a pagan and in his early life taughl rhetoric in his nalive place. AL the request of
Emperor Diocletian he became an official professor of rhetoric in Nicomedia. One of his poems (Hodoeporicum)
is an account of his journey from Africa to his new home. IL is probable that his conversion to Christianity
did not take place unlil after his removallo Nicomedia. Il seems clear, however, that he could nol retain his
position as public teacher afler the publication of Diocletian's firsl Edict against the Chrislians (24 February,
303). After his dismissal il was not easy to find pupils in that Greek city who would palronize a leacher of Latin,
and he was in consequence reduced lo such poverty thal he al limes lacked the necessities of life. In those
circumstances, he attempted to eke out a living by writing.
Like so many of the early Christian aulhors, Lacantius in ali his works betrays his dependence on classical
models and true to the requirements of his profession, he is polished rather than profound. He well merits
the designation of the "Christian Cicero" bestowed on him by the humanisls, for he exhibils many of the
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shorlcomings as well as the graces of his master. Among the works of his pen extant, the earliesl is Lhe "De
Opificio Dei", written in 303 or 304 during the Dioclelian persecution, and dedicated to a former pupil, a rich
Christian named Demelrianius.
The apologetic principles underlying all the works of Lactanlius are well sel forlh in this treatise, which
may be considered as an inlroduction lo his great work "The Divine Institulions" (Divinarum Institulionum),
written between 303 and 311. This the most important of all Lhe writings of Laclantius is systematic as well as
apologetic and was inlended to point out the futility of pagan beliefs and lo eslablish the reasonableness and
trulh of Christianily.
Il was the first atlempt at a systematic exposition of Christian theology in Latin, and though aimed at
certain pamphleteers who were aiding Lhe perseculors by literary assaults on the Church, the work was planned
on a scale sufficiently broad enough to silence all opponents.
Divine Inslitules contains seven books:
Book I- Of Lhe False Worship of Lhe Gods; Book II- Of lhe Origin of Error; Book III- Of the False Wisdom
of Philosophers; Book IV- Of True Wisdom and Religion; Book V -Of Justice; Book VI- Of True Worship; Book
VII - Of a Happy Life
The "Epitome Divinarium Institulionum", made by Lactantius at lhe request of a friend named Pentadius,
is much more than a mere abbreviation, rather a more summary lreatment of Lhe subject dealt wilh in lhe older
work.
Anolher treatise, "De Ira Dei", directed against Lhe Stoics and Epicureans, is supplementary to Lhe "Divine
Instilutions" and deals wilh anthropomorphism in ils true sense.
Knowing Lhe benl of Lactanlius's mind il is not surprising Lhat the only hislorical work we have from his
pen, "De Mortibus Perseculorum", should ha ve an apologetic character. In this work, we ha ve an account of lhe
frightful deaths of the principal persecutors of the Christians, Nero, Domilian, Decius, Valerian, Aurelian, and
the contemporaries of Lactantius himself, Diocletian, Maximian, Galerius, and Maximus.
The Divine Institutions" (Divinarum Institutionum), written between 303 and 311 is the most important
of all the writings of Lactantius.
Is systemalic as well as apologetic and was intended to point out the futilily of pagan beliefs and to
establish lhe reasonableness and truth of Chrislianity.
Il was lhe first attempt at a systematic exposition of Christian theology in Latin.
The Divine Institulions was, a vigorous riposte to the pagan crilicism and persecution of Christianily that
carne to a head under the Roman emperor Diocletian in the early fourth century AD
Lactanlius was also concerned, however, lo pul forward, for the benefit of educaled pagans (such as he
had earlier been), the Christian position on the nature of God and man, the history of religion on earth, the
beginning and end of the world, the life and mission of Christ, Christian moral philosophy and ethics.
As bolh Christian apologetic and summary of Christian thought, Lhe Divine Institutes can be seen as a
predecessor of Augustine's City of God.
Lactantius enjoyed a high reputation in late antiquity and in the Renaissance as apologist, rhetorician, and
stylist. 2
Lactantius ridiculed the idea that people could walk with lheir feet above their heads or that rain and
snow could fall upwards towards the earth. This argument, based on Biblica} grounds, was that the world was
not spherical, but fiat. Lactantius repeatedly crilicizes philosophers in his writings as fools.
In "Divine Instilutes, Book III" and in "Epitome of the Divine Inslitules" we can read the following lexls
about the Antipodes 3 •
"How is it with those who imagine that there are antipodes opposite to our footsteps? Do they say
anything to the purpose? Or is there any one so senseless as to believe that there are men whose footsteps
are higher than their heads? Or that the things which with us are in a recumbent position, with them hang
in an inverted direction? That the crops and trees grow downwards? that the rains, and snow, and hailfall
upwards to the earth? And does any one wonder that hanging gardens are mentioned among the Seven
Extract from The Catholic Encyclopedia, Volume VIII, art. "Lactantius" and from Lactantius, The Divine Institutes, from
The Ante-Nicene Fathers: Translations of the writings of the Fathers down to A.D. 325, p 94
' Lactantius, The Divine Institutes, op.cit., pp96-98
z
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Wonders of the World, when philosophers make hanging fields, and seas, and cities, and mountains? The
origin of this error must also be set forth by us.
For they are always deceived in the sume manner. For when they have assumed anythingfalse in the
commencement of their investigations, led by the resemblance of the truth, they necessarily fali into those
things which are its consequences. Thus they fali into many ridiculous things; because those things which
are in agreement with false things, must themselves be false. But sin ce they placed confidence in the first,
they do not consider the character of those things which follow, but defend them in every way; whereas
they ought to judge from those which follow, whether the first are true or false.
What course of argument, therefore, led them to the idea of the antipodes? They saw the courses of
the stars travelling towards the west; they saw that the sun and the moon always set towards the sume
quarter, and rise from the same. But sin ce they did not perceive what contrivance regulated their courses,
nor how they returned from the west to the east, but supposed that the heaven itself sloped downwards in
every direction, which appearance it must present on account of its immense breadth, they thought that
the world is round like a baii, and they fancied that the heaven revolves in accordance with the motion
of the heavenly bodies; and thus that the stars and sun, when they have set, by the very rapidity of the
motion of the world are borne back to the east. Therefore they both constructed brazen orbs, as though
after the figure of the world, and engraved upon them certain monstrous images, which they said were
constellations. It followed, therefore, from this rotundity of the heaven, that the earth was enclosed in
the midst of its curved surface. But if this were so, the earth also itself must be like a globe; for that could
not possibly be anything but round, which was held enclosed by that which was round. But if the earth
also were round, it must necessarily happen that it should present the sume appearance to ali parts of the
heaven; that is. that it should raise aloft mountains, extend plains, and have le vei seas. And if this were
so, that Iust consequence also followed, that there would be no part of the earth uninhabited by men and
the other animals. Thus the rotundity of the earth Jeads, in addition, to the invention of those suspended
antipodes.
But if you inquire from those who defend these marvelous fictions, why ali things do not fali into that
Jower part of the heaven, they reply that such is the nu ture of things, that heavy bodies are borne to the
middle, and that they are ali joined together towards the middle, as we see spokes in a wheel; but that
the bodies which are light, as mist, smoke, and fire, are borne away from the middle, so as to seek the
heaven. 1 am at a loss what to say respecting those who, when they have once erred, consistently persevere
in their folly, and defend one vain thing by another; but that 1 sometimes imagine that they either discuss
philosophy for the sake of a jest, or purposely and knowingly undertake to defend falsehoods, as if to
exercise or display their talents onfalse subjects. But 1 should be able to prove by many arguments that it
is impossible for the heaven to be lower than the earth, were is not that this book must now be concluded,
and that some things still remain, which are more necessary for the present work. And since it is not the
work of a single book to run over the errors of each individually, Jet it be sufficient to have enumerated a
few, from which the nature of the others may be understood." [Lactantius, Divine Inslitules, Book III, Capter
24- Of lhe anlipodes, lhe heaven, and lhe slars.)

"These things, truly, are of small importance, but they arise from the sume falsehood. Xenoph anes
said that the orb of the moon is eighteen times larger than this earth of ours; and that within its compass
is contained another earth, which is inhabited by men and animals of every kind. About the antipodes
also one cun neither hear nor speak without laughter. It is asserted as something serious, that we should
believe that there are men who ha ve their feet opposite to o urs." [Lactanlius, Epitome of the Divine Inslitutes,
Chapler 39) 4

' Lactantius, The Epitome of the Divine Institutcs, op.cit., p 120.
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St. Cyril of Jerusalem (315-386 A D) 5
Si. Cyril Bishop of Jerusalem was born aboul 315 AD; died probably 18 March, 386 AD. In Lhe East his
feast is celebrate on Lhe 18Lh of March, in the Wesl on the 18Lh or 20th. Little is known of his life. We galher
information concerning him from his younger contemporaries, Epiphanius, Jerome, and Rufinus, as well as
from the fifth-century historians, Socrates, Sozomen and Theodoret. Cyril himself gives us the dale of his
"Catecheses" as fully seventy years after the Emperor Probus, that is about 347, if he is exacl.
The exlant works of St. Cyril of Jerusalem include a sermon on the Pool of Bethesda, a letter Lo the
Emperor Constantius, three small fragmenls, and Lhe famous "Calecheses". The letter describes a wonderful
cross of light, extending from Calvary to the Mounl of Olives, which appeared in the air on the nones of May,
after Penlecost, toward the beginning of the saint's episcopate. The catecheticallectures are among the most
precious remains of Christian anliquily. The include an introductory address, eighteen instructions delivered
in Lent to those who were preparing for baptism, and five "mystagogical" inslructions given during Easler
week Lo the same persons afler Lheir baptism. They conlain interesting local references as to the finding of
the Cross, the position of Calvary in relation to the walls, to Lhe olher holy places, and Lo Lhe great basilica
buill by Conslantine in which Lhese conferences were delivered. They seem to have been spoken exlempore,
and writlen down aflerwards. The style is admirably clear, dignified, and logical; the tone is serious and full
of piety. The subject is Lhus divided: 1. Horlatory. 2. On sin, and confidence in God's pardon. 3. On baptism,
how water receives the power of sanctifying: as il cleanses the body, so the Spirit seals the saul. 4. An abridged
accounl of the Failh. 5. On Lhe nature of failh. 6-18. On Lhe Creed: 6. On Lhe monarchy of Gad, and lhe various
heresies which deny it. 7. On Lhe Father. 8. His omnipolence. 9. The Creator. 10. On the Lord Jesus Chrisl. 11.
His Elernal Sonship. 12. His virgin birlh. 13. His Passion. 14. His Resurrection and Ascension. 15. His second
coming. 16-17 On the Holy Ghost. 18. On the resurreclion of Lhe body and Lhe Church.
St. Cyril of Jerusalem seems to have been in Lhe ilat earth camp. Quoles frequently from the Bible and
portrays earth as firmament floaling on waler using Gen. i. 6. He wrote in his Catechetical Lectures: Lecture

IX:
"For what fault have they to Jind with the vast creatian of Gad? they, who ought to have been struck
with amazement on beholding the vaultings of the heavens: they, who ought to have worshipped Him who
reared the sky as a dame, who out of the fluid nature of the waters formed the stable substance of the
heaven. For Gad said, Let there be a firmament in the midst of the water. Gad spake once for ali, and it
stands fast, and falls not. The heaven is water, and the orbs therein, sun, moon, and stars are of fire: and
how do the orbs of fire run their course in the water? But if any one disputes this because of the opposite
natures of fire and water, Jet him remember the fire which in the time of Moses in Egypt flamed amid
the hail, and observe the all-wise workmanship of God. For since there was need of water, because the
earth was to be tilled, He made the heaven above of water that when the region of the earth should need
watering by showers, the heaven might from its nature be ready for this purpose. ''6
Saint Basil, Bishop of Caesarea
SL.Basilthe Great, was bishop ofCaesarea, a leading churchman in Lhe 4th century. The Eastern Orlhodox
Church considers him a sainl and one of Lhe Three Holy Hierarchs, togelher with Gregory Nazianzus and
John Chrysostom. Basil, Gregory Nazianzus, and Basil's brolher Gregory of Nyssa are called the Cappadocian
Fathers. The Roman Calholic Church considers him a saint and a Doctor of the Church.
SL Basil was born about 330 at Caesarea in Cappadocia. He carne from a wealthy and pious family which
gave a number of sainls, including his falher, also named Basil, his molher Emmelia, grandmolher Macrina
Lhe Elder, sisler Macrina Lhe Younger and brothers Gregory of Nyssa and Peter, who became Bishop of Sebasle.
Some church hislorian presumed Theosebia was his youngest sisler, who is also a sainl among Lhe Easlern
Orlhodox.

5

Extract from The Catholic Encyclopedia, Volume W, art, "St. Cyril of Jerusalem" and Thc Catechctical Lectures of S.
Cyril Archbishop of Jerusalem, by Philip Schaff editor, from Nicene and Post Nicenc Fathers of thc Chrisrian Church, a
selected library; in voi Vll,pp346-351
" The Catcchctical Lcctures of S. Cyril Archbishop of Jcrusalem, op.cit., voi VII,p 372
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While still a child, the farnily moved la Ponlus; bul he soon returned ta Cappadocia ta live with his
mother's relations, and seems ta have been broughl up by his grandmother Macrina. Eager ta learn, he went la
Constantinople and spenl faur or five years lhere and at Alhens, where he had Gregory Nazianzus for a fellow
student and becarne friends wilh the fu ture emperor Julian. Holh men were deeply influenced by Origen.
In 370 Eusebius, bishop of Caesarea, died, and Hasil was chosen ta succeed him. It was Lhen that his great
powers were called inlo action. Caesarea was an important diocese, and its bishop was, ex officio, exarch of the
great diocese of Pontus. Hot-blooded and somewhal imperious, Hasil was also generous and sympathetic. His
zeal for orthodoxy did not blind him to what was good in an opponent; and for the sake of peace and charity
he was content to waive the use of orlhodox lerminology when it could be surrendered without a sacrifice of
truth. With all his mighl he resisted the emperor Valens, who slrove to introduce Arianism into his diocese,
and irnpressed the emperor sa strongly that, allhough inclined la banish the intractable bishop, he left him
unrnolested.
To save the Church from Arianism, Basil entered inlo connections with the West, and with the help of
Athanasius, he tried to overcome ils distrustful attitude loward Lhe Homoiousians. The difficulties had been
enhanced by bringing in the question as to the essence of the Holy Spirit. Although Hasil advocated objectively
the consubstantiality of lhe Holy Spirit with the Falher and lhe Son, he belonged to those, who, faithful to
Eastern tradition, would not allow the predicale homoousios to the former; for this he was reproached as
early as 371 by the Orthodox zealols among the monks, and Athanasius defended him. His relations also with
Eustathius were maintained in spile of dogmatic differences and caused suspicion. On the other hand, Basil
was grievously offended by the extreme adherents of Homoousianism, who seemed to him lo be reviving the
Sabellian heresy.
He did not live to see the end of the unhappy factional disturbances and lhe complete success of his
continued exertions in behalf of Rome and lhe Easl. He suffered from liver illness and his excessive asceticism
seems lo have haslened him ta an early death. A lasting monument of his episcopal care for lhe poor was the
great institute before the gates of Caesarea, which was used as poorhouse, hospital, and hospice.
The principal theological wrilings of Basil are his De Spiritu Sancto, a lucid and edifying appeal to
Scripture and early Christian tradition (to prove lhe divinity of lhe Holy Spirit), and his Refulation of lhe
Apology of the Impious Eunomius, wrilten in 363 or 364, three books againsl Eunomius of Cyzicus, the chief
exponent of Anomoian Arianism. The firsllhree books of lhe Refulalion are his work; the fourlh and fifth books
lhat are usually included ta do not belong lo Basil, ar lo Apollinaris of Laodicea, but probably to Didyrnus of
Alexandria.
He was a famous preacher, and many of his homilies, including a series of Lenlen lectures an the
Hexaemeron, and an exposition of the psalter, have been preserved. Some like thal against usury and that on
Lhe famine in 368, are valuable for the hislory of morals; others illustrate Lhe honor paid to martyrs and relics;
lhe address ta young men on the study of classicallilerature shows that Hasil was lastingly influenced by his
own education, which laught him Lo appreciale Lhe propaedeutic imporlance of the classics.
His ascetic tendencies are exhibiled in Lhe Moralia and Regulae, elhical manuals for use in the world and
Lhe cloister respectively. Of lhe monastic rules lraced Lo Hasil, Lhe shorler is lhe one mosl probably his work.
His lhree hundred lelters reveal a rich and observant nature, which, despile the troubles of ill-health and
ecclesiaslical unrest, remained oplimistic, lender and even playful. His principal efforls as a reformer were
directed towards the improvement of Lhe liturgy, and Lhe reformation of Lhe monastic orders of the Easl.
Mosi of Lhe liturgies bearing Lhe narne of Hasil, in their presenl form, are noi his work, but Lhey nevertheless
preserve lhe a recollection of Hasil's aclivity in this field in formularizing liturgica} prayers and promoting
church-song. One liturgy that can be attributed to him is The Divine Liturgy of Saint Basil Lhe Greal, a liturgy
thal is somewhatlonger than the more commonly used Divine Lilurgy of John Chrysostom;
All his works, and a few spuriously altributed to him, are available in lhe Patrologia Graeca, which includes
Latin translalions of varying quality. No critica} edilion is yet available. 7
Basil of Caesarea in one of his Homily Lalks aboul Lhe Earlh shape, showing a good knowledge of this
disputes:
7

Extract from The Catholic Enc_vclopcdia, Volume Il, art. "Saint Basil" and Introduction in Basil: Letters and Sclect Works
by Philip Schaff editor, from Nicene and Post Nicene Fathcrs of thc Chrisrian Church, a sclectcd library; in voi VIII, pp
102-104
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"There are those truly, who do not admit the common sense of the Scriptures, for whom water is not
water, but some other nature, who see in a plant, in afish, what their fancy wishes, who change the nature
of reptiles and of wild beasts to suit their allegories, Jike the interpreters of dreams who explain visions in
sleep to snake them serve their own ends. For me grass is grass; plant, fish, wild beast, domestic animal,
I take all in the literal sense. "For I am not ashamed of the gospel." Those who have written aboul the
nature of the universe have discussed at length the shape of the earth. If it be spherical or cylindrical,
if it resemble a disc and is equally rounded in all parts, or if it has the forth of a winnowing basket and
is hollow in the middle; all these conjectures have been suggested by cosmographers, each one upsetting
that of his predecessor. It will not lead me to give Jess importance to the creation of the universe, that
the servant of God, Moses, is silent as to shapes; he has not said that the earth is a hundred and eighty
thousand furlongs in circumference; he has not measured into what extent of air ils shadow projects itself
whilst the sun revolves around it, nor stated how this shadow, casting itself upon the moon, produces
eclipses. He has passed over in silence, as useless, all that is unimportant for us. Shalll then prefer foolish
wisdom to the oracles of the Holy Spirit? Shall Inot rather exalt Him who, not wishing to fill our minds
with these vanities, has regulated all the economy of Scripture in view of the edification and the making
perfect of our souls? It is this which those seem to me not to have understood, who, giving themselves up to
the distorted meaning of allegory, ha ve undertaken to give a majesty of their own invention to Scripture.
It is to believe themselves wiser than the Holy Spirit, and to bringforth their own ideas under a pretext
of exegesis. Let us hear Scripture as it has been written. [Basil of Caesarea, Hexameron, Homily IX .1 The
creation of terreslrial animals) 8
Saint Basil is presumed Lo ha ve possessed profound knowledge in astronomy and it appears Lhat he foresaw
the problems presenled with the shape of the earth being a sphere and ils conlradiclion to the Scriptures.

Saint John Chrysostorn
John Chrysoslom (347-407 AD) was a notable Christian bishop and preacher from Lhe 4th and 5th
cenluries in Syria and Conslantinople. He is famous for eloquence in public speaking and his denuncialion
of abuse of authorily in Lhe Church and in the Roman Empire of the time. He had nolable ascetic sensibilities.
Afler his death he was named Chrysoslom, which comes [rom the Greek chrysoslomos, "golden mouthed".
The Orlhodox Church honors him as a saint [feaslday, November 13) and count him among the Three Holy
Hierarchs [feaslday, January 30), Logelher wilh Sainls Basil t.he Greal and Gregory Lhe Theologian. He is also
recognized by Lhe Catholic Church, which considers him a saint and a Doclor of the Church, and the Church
of England, who commemorate him on Seplember 13.
His relics were slolen from Constanlinople by Crusaders in 1204 and brought Lo Rome, but were returned
on 27 November 2004 by Pope John Paul II.
He was born in Antioch of noble parents: his falher was a high ranking military officer. His falher died
soon afler his birth and so he was brought up by his Christian molher. He was baplised in 370 and Lonsured a
reader (one of Lhe minor orders of the Church). He began his educalion under a pagan teacher named Libanius,
but wenl on Lo sludy Lheology under Diodorus of Tarsus [one of the leaders of the laler Antiochian school)
while praclising extreme asceticism.
In 398 he was called [somewhal against his will) Lo be the bishop in Conslantinople. He deplored the
faci that Imperial courl protocol would now assign to him access to privileges greater Lhan Lhe highest state
officials. During his Lime as bishop he adamantly refused to host lavish entertainmenls. This meant he was
popular wilh lhe common people, but unpopular wilh Lhe weallhy and the clergy. In a sermon soon afler his
arrival he said "people praise lhe predecessor Lo disparage lhe successor". His reforms of the clergy were also
un popular wilh Lhese groups. He Lold visiting regional preachers Lo return to Lhe churches they were meant lo
be serving - wilhout any pay oul.
Two ofhis writings deserve special mention. He harmonized Lhe lilurgicallife of lhe Church by revising lhe
prayers and rubrics of Lhe Divine Lilurgy, or celebralion of Lhe Holy Eucharist. To Lhis day, Easlern Orlhodox
churches lypically celebrale lhe Divine Lilurgy of John Chrysostom, logether wilh Calholic churches Lhal are

• Basil: Letlers and Select Works, op.cit., p178.
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in the Eastern or Byzantine rites. These same churches also read his Catechetical Homily at every Easler, the
greatest feast of the church year. 9
Sainl John Chrysostom Regularly refers to the Earth having four corners as the Bible does in his sermons.
For example, the following quolations come from Homilies Againsl lhe Jews: "every corner of the earth", "her
action is known in every corner of the earth", "every corner of the earth seen by the sun"
He is quoted by Cosmas as staling "Where are those who say that the heaven is in motion? Where
are those who think it is spherical? For both these opinions are here swept away10 ." (Cosmas, Chrislian
Topography, BookX)
"And we shewed how from the creation of the world, and how by heaven, and earth, the seu, the
Creator is glorified. But to-day, after briefly philosophising on that sume subject, we will proceed to
another topic. For He not only made it,[ the Creation] but provided also that when it was made, it should
carry on its operations; not permitting it to be all immoveable, nor commanding it to be ali in a state of
motion. The heaven, for instance, hath remained immoveable, according as the prophet says, "He placed
the heaven as a vault, and stretched it out as a tent over the earth." [Isa. xl. 42.] But, on the other hand,
the sun with the rest of the stars, runs on his course through every day.
And again, the earth is fixed, but the waters are continually in motion; and not the waters only, but
the clouds, and the frequent and successive showers, which re turn at their proper season. "11
Augustine of Hippo

Sl. Augusline of Hippo (November 13, 354-Augusl 28, 430) is a sainl and lhe pre-eminenl Doctor of Lhe
Church according to Roman Catholicism, and is considered by Evangelical Proleslanls lo be (logelher wilh lhe
Apostle Paul and the Bible) Lhe lheological fountainhead of lhe Reformation leaching on salvalion and grace ..
Works of Sainl Augusline, an African by birlh, a Roman by educalion, a Milanese by baptism, slill inspire many
Christians all over the world.
Sainl Augusline was born in 354 in Tagasle, a provincial Roman city in Norlh Africa. He was raised and
educated in Carthage. His molher Monica (Sainl Monica) was a devoul cristian and his father Palricius a
pagan. As a youth Augusline followed lhe unpopular Manichaean religion, much lo the horror of his molher.
In Carthage, he developed a relalionship with a young woman who would be his concubine for over a decade
and produce a son. His educalion and early career was in philosophy and rheloric, Lhe arl of persuasion and
public speaking. He laughl in Tagaste and Carlhage, bul soon aspired to compele wilh the best, in Rome.
However, Augusline grew disappointed with Lhe Roman schools, which he found apalhelic. Manichean friends
introduced him Lo Lhe prefect of the City of Rome, Symmachus, who had been asked to provide a professor of
rhetoric for the imperial court al Milan.
The young provincial won Lhe job and headed norlh lo take up his posilion in late 384. At age thirty,
Augusline had won the mosl visible academic chair in Lhe Latin world, al a Lime when such posls gave ready
access lo polilical careers. However, he felt Lhe lensions of life al an imperial courl, lamenting one day as he
rade in his carriage lo deliver a grand speech before Lhe emperor, lhal a drunken beggar he passed on lhe slreel
had a less careworn exislence Lhan he.
In lhe summer of 386, in a garden, Augusline underwenl a profound personal crisis and decided lo convert
to Chrislianity, abandon his career in rheloric, quit his leaching position in Milan, give up any ideas of marriage
(much lo Lhe horror of his molher), and devole himself fulllime lo Jesus, religion, celibacy, and the prieslhood.
Ambrose baptized Augustine on Easler day in 387, and soon lhereafter in 388 he relurned lo Africa. On his way
back lo Africa his molher died, as did his son soon afler, leaving him relatively alone in Lhe world.
Upon his return lo norlh Africa he crealed a monaslic foundation at Tagasle for himself and a group of
friends. In 391 he was ordained a priest in Hippo Regius, (now Annaba, in Algeria). He became a famous
9

10
11

Extract from The Catholic Encyclopedia, Volume II ari "Saint John Chrysostom".and St. Chrysostom: On the Priesthood;
Ascetic Treatises; Sciect Homilics and Lctters, in voi IX from Niccne and Post Niccnc Falhers of the Chrisrian Church,
a selected library; Editcd by Philip Schaff, p.384
McCrindle, J.W., The Christian Topography of Cosmas, an Egyptian monk,P. 346
St. Chrysostom: On the Priesthood; Ascetic Trcatiscs; Seiect Homilies and Lcttcrs, in voi IX from Nicenc and Post
Nicene Fathers of thc Chrisrian Church, a seleclcd library; Edited by Philip Schaff, p.419

164

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

preacher (more than 350 preserved sermons are believed to be authentic), and was noted for combating the
Manichaean heresy.
In 396 he was made coadjutor bishop of Hippo (assistant wilh the right of succession on the death of the
currenl bishop), and remained as bishop in Hippo until his death in 430. He left his monaslery, bul conlinued
lo lead a monaslic life in the episcopal residence. He lefl a Rule (Latin, Regula) for his monastery thal has led
him lo be designaled Lhe "patron saint of Regular Clergy," Lhal is, parish clergy who li ve by a monastic rule.
Augusline died on Augusl28, 430, during the siege ofHippo by Lhe Vandals. He is said to have encouraged
ils cilizens lo resisl Lhe atlacks, primarily on the grounds Lhat lhe Vandals adhered lo Arianism, which was
heretical according lo the doctrine of Lhe Church, of which Augustine was a bishop.
Augustine remains a central figure, both wilhin Chrislianily and in Lhe hislory of Weslern thought. In
bolh his philosophical and theological reasoning, he was much influenced by Plalonism and Neoplalonism,
parlicularly by the work of Plotinus, author of Lhe Enneads. His generally favorable outlook upon Neoplalonic
thought contribuled to lhe "baplism" of Greek thoughl and ils entrance into Lhe Christian and subsequently the
European inlellectualtradilion. His early and iniluential writing on the human will, a central lopic in elhics,
would became a focus for laler philosophers such as Schopenhauer and Nietzsche.
Augusline was canonized by popular recognilion and recognized as a Doctor of the Church in 1303 by
Pope Boniface VIII. His feast day is August 28, Lhe day on which he is lhought to have died. He is considered
lhe patron saint of brewers, prinlers, theologians, sare eyes, and a number of cities and dioceses.
Books: On Chrislian Doctrine, 397-426, Confessions, 397-398, The Cily of God, begun ca. 413, finished
426, On lhe Trinily, 400-416, Enchiridion
Al lhe end of his life (ca. 426-428) Augusline revisiled his previous works in chronological order and
suggested whal he would have said differenlly in a work LiUed the Retractions, giving Lhe reader a rare piclure
of Lhe developmenl of a wriler and his final lhoughls.
Letters:On lhe Catechising of the Uninstructed, On Failh and Lhe Creed, Concerning Failh of Things, Not
Seen, On Lhe Profit of Believing, On Lhe Creed: A Sermon to Calechumens, On Conlinence, On the Good of
Marriage, On Holy Virginily, On lhe Good of Widowhood, On Lying, To Consenlius: Againsl Lying, On the
Work of Monks, On Palience etc. 12
I had been finding a reference to Antipodes in Augustin, "The City of God "He declare explicit the
impossibility that Antipodes can exist .Bul his lexl offer a new key of problem:
"But as to the fable that there are Antipodes, that is to say, men on the opposite side of the earth,

where the sun rises when it sets to us, men who walk with their feet opposite ours, that is on no ground
credible. And, indeed, it is not affirmed that this has been leamed by historical knowledge, but by scientific
conjecture, on the ground that the earth is suspended within the concavity of the sky, and that it has as
much room on the one side of it as on the other: hence they say that the part which is beneath must also
be inhabited. But they do not remark that, although it be supposed or scientifically demonstrated that the
world is of a round and spherical form, yet it does not follow that the other si de of the earth is bare of water;
nor even, though it be bare, does it immediately follow that it is peopled. For Scripture, which proves the
truth of its historical statements by the accomplishment of its prophecies, gives no false information; and
it is too absurd to say, that some men might have taken ship and traversed the whole wide ocean, and
crossed from this side of the world to the other, and that thus even the inhabitants of that distant region
are descended from that one first man. Wherefore Jet us seek if we can jind the city of God that sojourns
on earth among those human races who are catalogued as having been divided into seventy-two nations
and as many languages. For it continued down to the deluge and the ark, and is proved to have existed still
among the sons of Noah by their blessings, and chiefly in the eldest son Shem; for ]apheth received this
blessing, that he should dwell in the tents of Shem." (Augustin, The City of God, Book XVI, Ch. 9)13
Problem seems lo tend lrue ils basis: Sl. Augusline, for scriptural reasons, was opposed lo inhabiled
anlipodes, nol a spherical earlh.
12
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Though he seemed inclined to yield a little in regard to the sphericity of the earth, he fought the idea that
men exist on the other side of it, saying that "Scripture speaks of no such descendants of Adam." He insists
that men could not be allowed by the Abnighty lo li ve Lhere, since if they did they could not see Chrisl al His
second coming descending through the air.
Antipodes which were inhabited presented scriptural problems in a number of ways.
First, there would have been no way for animals or humans of Noah's Ark to get to the Ark or to have
dispersed again after the flood.
Second, all people are said to be descendants of Adam and Eve. If Lhere were people on the other side of
the earth, how did they get there?
Third, how could they have been reached with the Word ofGod? In Romans 10:18, "Yes verily, their sound
wenl into all the earth, and their words unto the ends of the world." So, according to Scripture and the Church,
inhabited Antipodes could not exist.
Though he seemed inclined Lo yield a little in regard to the sphericity of the earth, he fought the idea that
men exist on the other si de of it, saying that "Scripture speaks of no such descendants of Adam." He insists that
men could not be allowed by the Almighty to li ve there, sin ce if they did they could not see Christ at His second
coming descending Lhrough the air. But his mosi cogenl appeal, one which we find echoed from theologian to
theologian during a thousand years afterward, is to the nineteenth Psalm, and to its confirmation in the Epistle
to the Romans; to the words, "Their line is gone oul through all Lhe earlh, and Lheir words to the end of the
world." He dwells with great force on the fact that St. Paul based one of his most powerful arguments upon this
declaration regarding the preachers of the gospel, and Lhal he declared even more explicilly that "Verily, their
sound went into all the earth, and Lheir words unlo Lhe ends of the world."
Opposition to inhabited antipodes does NOT necessary mean opposition to a spherical earth or prove flat
earth thinking .. In St. Augustine's case however, it seems clear that he was not a flat earlher. He definilely
opposed inhabited antipodes, but gives olher indicalions, as shown in Lhe quoles above, that he believed Lhe
earlh lo be spherical (or at least was not in opposilion Lo il).
As stated already, opposing the idea of people living on the other side of the world is not the same as
promoting a flat earlh.
Speculations concerning the rotundity of the earlh and the possible existence of human beings "wilh
their feet turned Lowards ours" were of interest to Lhe Fathers of the Early Church only in so far as they
seemed to encroach upon the fundamental Christian dogma of the unity of Lhe human race, and Lhe consequent
universality of original sin and redemption.
This opinion of St. Augustine was commonly held until the progress of science, whilst confirming his
main contention Lhal the human race is one, dissipaled Lhe scruples arising frorn a defective knowledge of
geography. 14

Cosmas Indicopleustes Of Alexandria
Cosmas (535-547) "'The Indian Voyager" was a Greek Lraveller and geographer of the first half of the sixth
century, al Alexandria, Egypt.
Cosmas probably received only an elementary educalion, as he was intended for a rnercantile life, and in
his earlier years was engaged in business pursuits. IL may be, however, thal by further sludy he increased his
knowledge, since his notes and observations show more Lhan ordinary training.
His business took him to the regions lying soulh of Egypt, the farlhesl point of his travels in this direction
being Cape Guardafui. He traversed the Mediterranean, the Red Sea, and the Persian Gulf, and gathered
information about lands lying far to Lhe East. In his laler years he enlered the monaslery of Raithu on Lhe
Peninsula of Sinai. If it be necessary Lo suppose, as some investigalors assert, that Cosmas was at any Lime a
Nestorian, it would appear from his work, the "Christian Topography", Lhat, al least towards Lhe clase of his
life, he returned to the orthodox faith. In the rnonastery he wrote the "Topography" above mentioned, a work
which gives him a posiiion of imporlance among the geographers of the early Middle Ages. 15

14
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The Topography contains passages which throw light on the personal hislory of ils aulhor, and enable us
also to fix with cerlainty the date al which he wrote.
The commercial pursuits of Cosmas carried him inlo seas and countries far remole from his home. Thus he
tells us that he had sailed upon three of the great gulfs which run up into the earlh from the ocean, namely, Lhe
Mediterranean Sea, the Red Sea, and Persian Gulf. He sailed also upon that parl of the Erythraean Sea which
beyond Ca pe Guardafui slrelches soulhward toward the outlying ocean, which in those days was regarded wilh
terror and held to be unnavigable on account of Lhe violent currenls and dense and dismal fogs in which it was
thought lo be enveloped.
One of the mosl inleresting and instruclive parts of the Topography is Lhat in which Cosmas relales what
he had heard and seen in the course of his travels in Ethiopia. By the name of Ethiopia he designales in a
general way the vast region which stretches southward from Egypl down towards the equator; and from an
incidental remark which he drops when treating of the Adulitic inscription on the throne, 16 we learn that he had
traversed il almost throughout ils lenglh and its breadth. Like Herodotus, he was ever athirst after knowledge,
and when he was unable Lo visil places which lay in the vicinity of his route, he made inquiries about them
from such persons as knew them and could be trusted to report Lhings truly. The capital ofEthiopia al thal time
was Axum, an important centre of commerce, and also of religion and learning. IL was one of the places which
Cosmas, in pursuit of his calling, visiled, and from one or two of his statements we may infer thal he was well
received al Court, and was permitted by the King, who professed the Chrislian faith and could speak Greek, to
Lravel freely Lhrough his dominions.
The seaport of Axum was Adule or Adulis, the modern Zula or Thulla, silualed near Annesley Bay and
distant from the capital about one hundred and twenty miles or an eight days' journey. Cosmas found himself
here in the year 525 A.D., at which time Elesboas, Lhe King of Axum, was preparing an expedition against the
Homerites in Arabia. Here, al the request of the Governor, Cosmas, along with his friend Menas, a monk of Lhe
monastery al Raithu, copied the famous Greek inscriptions on the marble tablet and the basanite throne, which
lay togelher outside Lhe town on Lhe road which led to Axum. 17
Montfaucon, in his Preface 18 , credils him with Lhe discovery, in the Abyssinian province called Agau, of
Lhe true source of the Nile. IL was nol, however, Lhe source of the main stream which he discovered, bul Lhat
of Lhe Blue Nile, which, a millennium aflerwards, was rediscovered by Lhe Portuguese. There was slill anolher
inleresling locality which the traveller tells us he visited, and this lay on Lhe other side of the Red Sea, Lhe
Desert, namely, of Sinai, where he found, strewn among the sands, fragments of rock covered wilh inscriplions
which he took Lo have been carved by Lhe Israeliles when they were wandering in that wilderness. 19
Cosmas, when all his travels were over, returned lo Alexandria, perhaps after paying a visit lo Jerusalem;
and, abandoning the secular life, relired to the seclusion of the cloister, where he devoled his leisure to Lhe
composilion of works on descriptive geography, cosmography, and Scriptural exegesis.

Christian Topography
Montfaucon enlitles it: Cosmae Egyplii Monachi Christiana Topographia, sive Christianorum Opinia de
Mundo: The Christian Topography of Cosmas, an Egyptian Monk, or the Opinion of Christians concerning the
World. As Cosmas all through Lhe work keeps harping, with the most provoking reiteration, an his doctrine that
the universe consisls of only two places, namely, the earth which is below Lhe firmament, and heaven, which
is above it, Lhe term Topography designates the trealise properly enough; though an turning Lo peruse it for Lhe
firsl time, we should from ils title expect ils contenls tobe very differenl from what they are found to be. 20
The dale of the work is fairly certain. In book 2, Cosmas tells us that it is 25 years since he was in Axum,
and he was lhere when Elesbaas was preparing his expedition against Lhe Homerites. Thal expedilion probably
took place in 525 AD, or possibly 522 AD. Al the beginning of book 6, he refers ta two eclipses, giving Lhe dates
'" McCrindle, op.cit, Pp. 51-53; Cosmas happened tobe in Ethiopia at the time when thc King of Axum was preparing a
military expcdilion to attack Jewish Arabs in the Yemen. He records the inscriptions.
17
McCrindle, op.cit., Pp. 54
lf Nava Collectio Patrum ct Scriptorum Graecorum, edited by Father Montfaucon, conform McCrindlc, op.cit., p 20
1
~ McCrindle, op.cit., p 159, 160
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McCrindle, op.cit., Introduction p 4
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as Mechir 12 and Mesori 24: these would seem to be the eclipses of 6 Feb. 547 and 17 Aug. 547. The logical
inference is that the work was written around 550 AD.
The existence of the work, which had been for ages forgotten, and the importance and interest of its
contents, were first made known in the latter half of the seventeenth century by Emeric Bigot. This learned
French scholar, while visiting Italy, extracted from the Florentine Codex 21 a copy of the Adulitic Inscriptions,
and of passages relating to Ethiopia and India. These exlracls were afterwards published in Thevenol's Relation
de divers Voyages, accompanied with a translalion into French. Twenty years later (1706), the work appeared
in its complete form as exhibiled in the Florentine Codex, collated with that of the Vatican. IL was not, however,
published separately, but was included in the second volume of the splendid work Nava Collectio Patrum
et Scriptorum Graecorum, edited by Falher Monlfaucon, a Benedictine monk, celebrated for his profound
knowledge of Patristic literature. The Greek text was illustraled by a learned introduction and a Latin lranslation
of great elegance and accuracy. Notes were also added, chiefly to point out where discrepancies exist in the
readings of the MSS. 22 McCrindle translalion has been prepared from Monlfaucon's text, as reprinted in the
88th volume of the Palrologia Graeca, prinled al the Migne Press, Paris, 1864.
General contents of each book of the "Topography."
To the Topography, when first published, Cosmas prefixed two prologues, in the first of which he exhorts
his readers to bestow upon his works a diligent and careful perusal; and in the second, which contained Lhe
dedication to Pamphilus and apologies for his own shorlcomings as a writer, he points out the nature of the
contents of each of the five books of which the work then consisted. In the first book he attacks, and to his
own satisfaction demolishes, Lhe pernicious anti-Chrislian doclrines of the Pagan philosophy, that the world
is spherical and that there are Anlipodes. In the second he propounds the true theory which all Christians
are bound to accept, based as it is upon the inspired Word, and maintained, besides even by some of the
Pagan philosophers themselves. By the citation of measuremenls of Lhe earlh made from east to west and from
north to south, he seeks Lo prove that Lhe lenglh of Lhe earlh is twice its breadth. In the third book he insists
on the aulhority and harmony of Scripture, adducing many texls, which, as in the preceding book, he Lwists
wilh audacious ingenuity to lend supporl to his own impossible theory. In Lhe two following books he again
demolishes the doctrine of the spheres, while he re-slates and forlifies his own theory with a long array of
additional Lexts.
The publication of Lhese books, which gave definite and uncompromising expres sion to views of which Lhe
germs had long been vaguely floating about in the air of Christendom, produced, as might have been expected
from their novelty when seen wrought togelher inlo a self-consistent syslem, a startling effect. Objections were
urged directed especially against his views regarding Lhe figure of the world. How, he was asked, could the sun,
which was many Limes larger Lhan the earth, be hidden behind the mountain in the norlh, however great ils
altitude? The sixlh book was written to show Lhat Lhe sun, so far from being many times larger than the earlh,
was in point of fact only the size of Lwo of the earth's "climales".
The seventh book, addressed to Alhanasius, sought Lo refute a work written by a professing Christian,
who held that heaven was an ever-revolving sphere, bul nevertheless dissoluble. Cosmas ciles and expounds
numerous texls to show Lhat the heavens cannol be dissolved, and Lhal neilher men nor angels can "enter into
them until after the Resurrection. The eighlh book is addressed by Cosmas Lo another ofhis friends, called Peler,
who had asked him to expound the Prayer of Hezekiah. The exposition is given, and Cosmas then proceeds
to show how lhe minds of Lhe Babylonians had been impressed by the miraculous sign of the retrogression of
the shadow upon the sun-dial and how Cyrus had been led to favour the Jews and dismiss them from their
Babylonian captivily by his reading the prophecies of Isaiah which referred lo himself even by name.
The ninth book, treating of the heavenly bodies, ascribes their motions to the angels, who groan under
this hard and incessant toil which they perform for Lhe benefit of man, and nol for Lheir own. They would have
21

22

Three complete manuscripts exist: 1. Rome: Vaticanus Graecus 699 (V). An uneia! manuscript of the 9th ccntury,
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sunk, therefore, into despair, had they not seen that, even afler the Fall, Gad was merciful and kind to man, on
whose destinies their own depended. They were further encouraged when they afterwards saw Lhat the Apostle
Paul was caught up into the third heaven, and was there entertained with a glimpse of ils glories.
In the tenth book Cosmas cites a number of the Fathers lo show that his doctrines were in closest harmony
with the leachings of Lhe Church. In the eleventh, which is enlirely geographical, he describes some animals
and plants which he had seen or heard of in the course of his travels, and gives an accounl also of the island
of Ceylon, and of ils extensive commerce with India, Persia, China, and the countries of the west. The twelfth
and lasl book shows that several of the old Pagan writers bare testimony to the anliquity of the Old Testament
scriptures.
The System Of The World According To Cosmas
The system of the world according to Cosmas il is essenlially controversial, its professed design being Lo
refute, from Scripture and common sense, the impious Pagan cosmography, according to which the earth is a
sphere; and the centre around which the heaven, which is also a sphere, revolves with all its luminaries. The
arguments with which Cosmas seeks Lo demolish this theory and Lo illustrate his own are absurd in the extreme;
and were it not for the geographical, historical, and other kinds of notices which are here and there incidentally
introduced into ils pages, his work would chiefly serve for amusement. According to his view, the figure of the
uni verse can besl be learned from a study of Lhe structure and furniture of the Tabemacle which Moses prepared
in the wildemess. 23 This wonderful conception did nol originale with himself. Some ofthe Christian Falhers who
preceded him had enterlained it in a vague and general way, believing iL mighL be warranted by the expression's
in Hebrews, ix, 23 and 24, where Lhe Tabemacle and ils conlenls are said to be paLLems and antitypes or figures
of the Lrue IL was lefL to Cosmas Lo develop the conception and work it out inlo all ils details. So he explains
again and again that the division of the Tabemacle inlo two places, by means of the veil, typified the division of
the uni verse into two worlds an upper and a lower, by means of the firmamenl. The table of shew-bread, again,
with ils waved border, represenled the earth surrounded by the ocean, while ils olher parts and the things upon
it syrnbolized each some abject or olher in the natural world. Now, as the table was twice as long as it was broad,
and was placed lengthwise from east to west, and breadthwise from north Lo south, from this we learn LhaL the
earth is a reclangular plane which exlends in lenglh from east to wesl, and in breadth from north to soulh, and is
Lwice as long as it is broad. The ocean, he further gives us Lo know, is unnavigable, and, while encompassing this
earth of ours, is ilself encompassed by another earth, which had been the seal of Paradise and the abode of man
unlil the Ark, floating on the billows of the Flood, wafted Noah and his family over into Lhis earth. The heavens
carne downward to us in faur walls, which, al their lower sides, are welded to the faur sides of the earth beyond
ocean, each to each. The upper side of the northern wall, al the summit of heaven, curves round and over, Lill it
uniles with the upper side of the southem wall, and thus forms, in the shape of an oblong vaulL, the canopy of
heaven, which Cosmas likens to Lhe vaulted roof of a bathroom. This vast rectangular hall is divided at the middle
into two slories by the firmament, which thus serves as a ceiling for the lower story and a floor for the upper. The
lower story is this world, where men and angels have their abode unUl the Resurreclion, and the story above is
heaven the place of the fu ture state. As to the posilion of the earth in the scheme of things, Scripture left Cosmas
in no doubL. The Psalmist had declared that the Creator had founded Lhe earth upon ils own slability Job, that He
had hanged it upon nothing; and Isaiah, that, while heaven was His throne, the earth was His footslool. Clearly,
Lherefore, the place of the earth was al the bottom of the universe a posilion Lo which iL must have naturally sunk
(as he shows in a very curious passage) al the very inslanl of its creation.What Lhen can be more absurd than the
Pagan doctrine that the earth is in the middle of Lhe universe? Were it in the middle, there must be something
below iL as well as above it; buL there is nothing below it, since we learn from Genesis that Gad made heaven and
earth, and nothing else beyond these. Here then the Pagans are al war with divine Scriplure; but, nol conlent
2
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with lhis, lhey are at war also wilh common sense ilself and the very laws of nature, declaring, as lhey do, that
lhe earth is a central sphere, and that there are Antipodes, who must be standing head-downward and an whom
the rain must fali up.
The lheory by which Cosmas accounts for the vicissitudes of day and night is no less preposterous lhan
his idea of lhe figure of the world. The Pagan theory that the earth is spherical and placed in the centre of the
universe, with the heavenly bodies revolving round it, accounted satisfactorily for the disappearance of the
sun during the night; but where could Cosmas, in whose philosophy there was neither a spherical earth nor
any under-world, find a place for the great orb of light when no longer visible? The problem did not baffle his
ingenuity. Calling to his aid the words of Solomon, which declared that the sun an rising turned first towards
Lhe south and then towards the north, where he went down, and thence hastened to the place in which he
arose, he made them the hasis of the following extraordinary theory. The earth, he tells us, gradually rising up
from the south, extends westward, until it culminales al last in a huge conical mountain situated somewhere
in the far-away frozen north. Behind this immense cone, the sunat the clase of day disappears from view, and
leaves the world which we inhabit in darkness, until, having circled round the cone, he reappears in the east to
give birth to a new day. According, moreover, as he is high or low during his nocturnal revolution, the nights
vary in lheir length; while, owing to a slight obliquity in his motion, eclipses are produced. On the question of
the magnitude of the greal luminary Cosmas differed widely from the Pagan philosophers, and wrote his sixlh
book mainly to prove Lhat, inslead of its being, as lhey lhought, many times larger than the earlh, it was no more
lhan the size of two only of lhe earth's climales or zones, lhose between lhe latiludes of Alexandria and Rhodes,
and Rhodes and Constantinople, an extent of aboul 635 geographical miles. 24 Bul the words of Solomon form
by no means the only Scriptural warrant for taking this view of lhe order of nature, for Lhe candlestick placed
an the soulh of the table of shew-bread typified the sun shining upon lhe earth from the soulh Lowards the
north, while Lhe waved border which ran round lhe table lypified Lhe ocean surrounded by lhe outer earlh, both
of which were illuminaled by the sun while circi ing round the gigantic mounlain 25
The Pagan lheory which Cosmas especially delesled, and ma de mosl frequently the subject of his scornful
and violent invective, was Lhat which mainlained Lhallhe heavens were spherical and in constant revolution.
He heaps text upon text lo confule the advocales of Lhis mosl peslilenl doctrine, which, if admitted, would, he
contended, abolish lhe fulure state and make Lhe resurrection of Christ of no account.
Bul while Cosmas regarded as impious Lhe doctrine Lhal Lhe heavens revolve, he admilted Lhe revolution
of Lhe celeslialluminaries, which, he held, were propelled in lheir courses by the angels, who do not live in
heaven bul are restricted to the aerial spaces below the firmament, until the resurrection.
Ali these and other views, Lhough inleresling, Cosmas states and re-slates with Lhe most wearisome
pertinacity, and holding them to be most vital verities, sanctioned alike by common sense and the paramount
authority of divine Scripture, denounces again and again "those reproba le Christians who, instead of accepting
them, prefer, through their perverse folly or downright wickedness, to adopt the miserable Pagan belief that
earlh and heaven are spherical, and that Lhere are Antipodes on whom the rain must fali up.
The maps and sketches which illustrate the views of cosmas.
Topography contains in ali probability Lhe oldest Christian maps lhat have survived. There is lillle reason
Lo doubl thal the numerous sketches, which are to be found in the Florentine manuscript of the tenth century
were really drawn by Cosmas himself (ar under his direction) in Lhe sixth; and are thus at least two centuries
earlier than the Map of Albi, or the original skelch of the Spanish monk Beatus 26 •
Analize Of Cosmas Work
As Beazley sustain "much of medieval European carlography and geography is reflected and exemplified
by the work of Cosmas of Alexandria. During this Lime cartography was heavily "Christianized" as evidenced
by Lhe many religious Lhemes and references incorpora led in and even domina ling many of the surviving maps
from Lhe Middle Ages. The rejecling of 'classical' geography and the impetus and rationale for lhis theocratic
24
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trend, while nol originaling with Cosmas, was synthesized and exaggerated in his works. Both philosophically
and cartographically Cosmas' ideas were strictly dictated by his literal interpretation of Lhe Bible. Cosmas'
personal history, however, is ralher contradictory to his laler narrow interpretation of geography because he
was originally a traveling merchant by profession. He claimed to have sailed the Red Sea and the Indian Ocean,
trading at Lhe markel places of Abyssinia and Socotia, western India and Ceylon, among others. This extensive
travel can be substanliated Lhrough examination of his detailed description of these areas. As a climax to this
unusually broad and worldly experience Cosmas embraced Christianity, going so far as to become a monk to
demonstrate the depth of his conversion" 27 •
Unforlunalely, the book which he devoted to a descriplion of countries, and which would have revealed his
fine powers of observation, has not survived, like all of his other works- his Astronomical Tables, Commentaries
on the Psalms, on the Song of Songs, and on the Gospels. Some of his geographic descriptions are tobe found
as part of Lhe Topographia, and a few fragmenls of the above writings do exist.
The Christian Topography contains references to nearly seventy authorities selected from amongphilosophers,
hislorians, travellers, doctors of the Church, soldiers, and statesmen. Comas' primary objective and motivation in
writing the treatise was to discredil lhe "false and heathen doctrine of a spherical earth". This he accomplishes
wilh reprehensible religious zeal in the frrst book [chapter]. In order to disprove the pagan writers with such
stature as Plata, Aristotle, Strabo, Pylhagoras, Eudoxus, Pylheas of Marseilles, Plolemy, Eratosthenes, and many
others, Cosmas used two very effective weapons: the words of Gad and "common sense".
In subsequent Books (II-XII) he fulfills his secondary objective, that of revealing the "true doctrine" of Lhe
universe and Lhe earth's place in il, as defined by Cosmas' interpretation of Lhe Scriptures, confirmed by Lhe
Church Fathers (Book X) and even non-Christian sources (Book XII).
In addition Lo the above mentioned classical/pagan wrilers, Cosmas also Lakes issue with fellow Chrislian
wrilers, such as Saint Basil, Origen and olhers who either avoided the controversy of a spherical earth or argued
on the si de of the pagan scientists. Some of his fellow Chrislian writers openly declared that it did not matter so
far as faith was concerned whelher the earth was a sphere, a cylinder ora disc. Bul Lhis sort of rationalizing was
not good enough for Cosmas. Gad had once explained to Moses on Mount Sinai exactly how the Tabernacle
was to be built, and when it was found in the writings of Saint Paul that there was a passage which could be
interpreled to mean Lhatlhe Tabernacle was a picture of the world, it was quile natural for the Church Fathers
lo envision lhe world as a vast tabernacle: a tenl with a reclangular base, twice as long as it was broad, and with
an arched roof supported by for pillars. Both prophels and apostles, says Cosmas, agree that Lhe Tabernacle was
a lrue copy of Lhe uni verse, Lhe express image of the visible world.
Using this biblical passage by the Apostle Paul (Hebrews IX:l-2) which declares thatlhe first Tabernacle
was a pattern of this world, for Lhe first "had ordinances of divine service and a worldly sanctuary; for Lhere
was a tabernacle made; the firsl wherein was Lhe candleslick and the table and the shewbread, which is called
the Sanctuary" 28 • Cosmas undertakes, with much else, lo explain the symbolism of thal Tabernacle in delail.
In calling it worldly, Cosmas explained, St. Paul was indicating a sort of pattern of the world; the candlestick
represenls the luminaries of the heavens (sun, maon, stars); the table was an analogy lo the earth itself and
the shew-bread symbolized Lhe fruits produced from Lhe world. The same logic was applied by Cosmas in his
conceplion of the shape of the world, for Lhe Scripture said "thou shalt make Lhe table in length two cubits and
in breadlh one cubit" (Exodus XXXVII:10). This indicated Lo Cosmas that the earlh was flat and twice as long,
from east lo west, as it was broad. Moreover, Lhe earlh was suspended, as Job said (Job XXXVIII:38), on nothing,
but was founded on God's stability.
The heavens carne downward to us in faur walls, which, al their lower sides, are welded Lo Lhe faur sides
of Lhe earth beyond ocean, each Lo each. The upper side of the norlhern wall; al Lhe summit of heaven, curves
around and over, till il unites with the upper side of the southern wall, and thus forms, in the shape of an
oblong vault, the canopy of heaven, which Cosmas likens to the vaulted roof of a bathroom.
This great dame is divided into two strata by lhe firmamenl; from the earth to Lhe firmamenl is Lhe present
dispensalion of angels and men containing the land, the sea and Lhe inhabitants of the world, wilh the angels
hovering clase to the "roof' holding the sun, maon and stars which lhey controlled. In the second storey, from
27
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the firmament to the arch of the second heaven, was to be found the kingdom of the blessed (Lhe saints and
angels) and enthroned at the tap was Christ himself. From some passages in Book IX il may be inferred that
Cosmas estimated the distance from the earth to the firmament as double the distance from the firmament to
the surnrnit of the Upper Heaven.
"The sun", said Cosmas via Solomon, "on rising, turns first toward the north, where it went down, and
thence hastened to the place in which it arose". The earth, he tells us, gradually rising up from the south,
extends westward, until it culminates atlast in a huge conical mountain situated somewhere in the far-away
frozen north. Behind this irnrnense cone, Lhe sun al the clase of the day disappears from view, and leaves not
only the world which we inhabit in darkness, but is the source of darkness "even to the ocean beyond aur
earth, and thence to Lhe land on the other side of aur ocean," until, having circled round the cone, it reappears
in the east to give birth to a new day. These facts were "proved" by the furniture of the Tabernacle. Here the
candlestick, placed to the south of the table of shew-bread, typified the heavenly bodies shining on the earth;
the molding that Moses put around Lhe table of shew-bread signified the ocean encompassing aur present
world; and by a "crown of palm's width" beyond lhe molding, was indica led the former world of the patriarchs
on the other si de of the ocean, where man lived before the flood.
In all Lhis Cosmas passed beyond the position of most of the theologians such as Lactantius who preceded
him. Where they had only denied, he affirmed, and affirmed with definitiveness. The faithful Christian in
earlier times had been content to doubt or dispute the theory of a round world, and the monstrous fallacies
such as the Antipodes associaled with this pagan error; but, until Cosmas, they were never offered a clear
alternative- God's word for man's. The system extrapolated by Cosmas was constructed from the Scriptures
and no 'true Christian' could doubt such a source as this.
To illustrate this interpretive descriplion of the earth and the uni verse, the Christian Topography contains,
in all probability, the oldest Christian maps to have survived. There is little doubt among scholars that the
numerous sketches - of the world, of the northern mountains, of the Antipodes in derision and the rest- which
are tobe found in the lOLh century Florentine manuscript copy were really drawn by Cosmas himself (ar under
his direction) during Lhe 6lh century; and are thus contemporary wilh the Madaba mosaic map and at least two
centuries earlier than the map of Albi, or the original sketch of the Spanish monk Beatus. 29
The world, as expressed by Cosmas on one of his diagrammatic maps shown here, is of course rectangular
and flat, and is divided into two parts: presenl and antediluvian. The central part of the rectangular landmass
(the present) is surrounded by a likewise rectangular unnavigable Oceanus which, in turn, is surrounded by
another earth or borderland, Terra ultra Oceanum, in which the Paradise of Adam was located and "where
men lived before the Flood". Located in the eastern portion of this antediluvian 'borderland' or Paradise can
be found a large rectangular lake, and from this the 'faur sacred rivers' flow, somehow, through or under the
Oceanus lo Lhe inhabited present world.
Of these lhe Pheisân [Pison] is the river of India, which some call the Indus or Ganges. It flows down from
regions in the interior, and falls by many moulhs into the Indian Sea, enjoying ali of the same products as the
Nile, from crocodiles to lotus flowers ... The Geân [Gihon or Nile] again, which rises somewhere in Ethiopia
and Egypt, and discharges its waters into aur gulf by severa! mouths, while lhe Tigris and Euphrates, which
ha ve their sources in the regions of Parsarmenia, flow down to the Persian Gulf ...
Cosmas' map also conlains lhe faur greal seas or gulfs: the Mediterranean, Persian, Arabian and Caspian;
along with obvious graphic references to the Black and Adriatic Seas. The Mediterranean tapers off sharply in
Lhe wesl before it empties inlo the Oceanus and the Caspian is still perpetuated as a bay of lhe encircling ocean.
According to Cosmas, lhe faur 'corners' or exlremes of the world are occupied by faur nations [i.e., races of
man]. In the east are the Indians, in the south the Ethiops, in the west the Celts and in the norlh the Scythians.
But their regions are nol of equal extent. As lhe world is an oblong, and the lenglh of it is from east to west,
the nations dwelling upon these sides ha ve a far wider range than those which are placed al the two ends. The
Scylhians occupy what is lefl over from lhe course of the sun (Le., lhe North); lhe Elhiopians over against them
exlend from the "Winter East to lhe Shorlesl West".
Concerning the dimensions of the world Cosmas wriles: "for if, on account of a miserable trade, men now
try to go to the Seres, would they not much rather go far beyond, for lhe sake of Paradise, if there were any hope
29
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of reaching it?" The Serie or Silk Land, indeed, lay in the mosi distant recesses of India, far past the Persian
Gulf, and even pasl the island of Ceylon. It was also called Sina [Malaya ?], and just as Barbary or Somaliland
had the ocean on ils right, so Lhis remote country was washed by the ocean on the left. And so the Brahmin
philosophers declared that if you stretched a cord from Sina, through Persia, to Lhe Roman Empire, you would
exactly eul Lhe world in half.
"Moreover, for as much as beyond Sina on the east, and beyond Cadiz on the west, there is no navigation,
it is between these poinls that we can best measure the length of the world;" just as from the land of the
Hyperboreans "living behind the norlh wind," and from Lhe Caspian, that flows in from the Arctic waters, to the
Southern Ocean and the extremest coasts of Elhiopia, one may estimale the breadth. The firsl will be found to
be about 400 stages; the second aboul 200. Specifically, Lhe breadth- from the 1'\orthern Ocean to Byzantium,
50 stages; from Byzantium to Alexandria, 50 slages; from here to Lhe Cataracts, 30 stages; from here Lo the area
called Axum, 30 stages; and from here Lo the incense-bearing coasl of Barbary, a district called Sasou, about 50
stages. The length- from Sina to Persia, 150 stages; from here to the Roman Empire, at Nisbis, 80 stages; from
here to Seleucia, 13 stages; and Lo Cadiz more than 150 slages. 30
Cosmas, like all good Christian geographers, shrank from Lhe idea of an inhabited part of the world in
the Antipodes, separated from Chrislianity by an ocean belt near the equalor. The theory of such a region,
found in some of the pagan writings of the early Greeks and later by the likes of Macrobius, Isidore and olher
perpetua tors of pagan thought, was impossible, according to Cosmas, on two counts.
In the first place, the region, if indeed there was land there, would be uninhabitable because of Lhe
withering heat.
In the second place, the inhabitanls could not possibly be descended from Adam, since the Ark of Noah
carried the sole survivors of the great Flood. 31
Cosmas was mosi emphalic on the subject. Pagans, he said, "do not blush to affirm thal there are people
who live on Lhe under surface of Lhe earth .But should one wish to examine more elaboralely the queslion of
Lhe Antipodes, he would easily find Lhem to be old wives' fables. For if two men on opposite sides placed the
soles of their feei each against each, whelher they chose Lo stand on earlh or water, on air or fire, or any olher
kind of body, how could both be found slanding uprighl? The one would assuredly be found in the natural
upright posilion, and the olher, contrary Lo nature, head downward. Such nolions are opposed lo reason and
alien lo our nature and condition."
In supporl of the same truth, Cosmas quoles the added Lestimony of Abraham, David, Hosea, Isaiah,
Zachariah and Melchizedek, who clenched the case against Lhe Antipodes - "For how, indeed, could even
rain be described as 'falling' or 'descending' in regions where it could only be said to 'carne up'?" Over against
these disproofs of folly and error stands the countless array of evidences for Lhe true tabernacle theory, for Lhe
flalness and immulability of earth, founded upon God's stability, and for the shape of heaven, stretched like a
skin-covering over aur world, and glued to the edges of it al the horizon.
The seal of Lhe Lerrestrial Paradise
Cosmas explains again and again that the division of Lhe Tabernacle into lwo places, by means of the veil,
typified the division of Lhe universe inlo two worlds an upper and a lower, by means of the firmamenl. The
table of shew-bread, again, with its waved border, represented Lhe earth surrounded by the ocean, while its
olher parls and the things upon it symbolized each some abject or other in the natural world. Now, as the table
was twice as long as it was broad, and was placed lenglhwise from east Lo west, and breadthwise from north to
soulh, from this we learn thal Lhe earth is a rectangular plane which exlends in lenglh from east to west, and
in breadth from north to south, and is twice as long as it is broad. The ocean, he further gives us to know, is
unnavigable, and, while encompassing this earth of ours, is itself encompassed by another earlh, which had
been the seat of Paradise and Lhe abode of man until Lhe Ark, floaling on the billows of Lhe Flood, wafted Noah
and his family over into this earlh. The heavens carne downward lo us in faur walls, which, al Lheir lower si des,
are welded Lo the faur si des of the earth beyond ocean, each to each.
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The idea of Cosmas is that lhis earth which we inhabit is surrounded by the ocean, but that beyond the
ocean Lhere is anolher earth which on every si de encompasses the ocean, and which had been formerly the seat
of Paradise. It was this earth whose exlremilies were faslened logelher with the extremities of heaven.

"We have said that the figure of the earth is lengthwise from east to west, and breadthwise from north
to south, and that it is divided into two parts: this port which we, the men of the present day, inhabit, and
which is ali round encircled by the intermedial sea, called the ocean by the Pagans, and that port which
encircles the ocean, and has its extremities bound together with those of the heaven, and which men at
one time inhabited to eastward, before the flood in the days of Noah occurred, and in which also Paradise
is situated. ''32
"Now the divine Apostle in the epistle to the Hebrews, in explaining the inner Tabernacle, or that
which was within the veil, declares that it was a pattern of the heavenly that is, of the kingdom of the
heavens or the fu ture state, taking the veil which divides the one Tabernacle into two for the fmnament;
just as the firmament placed in the middle, between the heaven and the earth, has mode two worlds
this world namely, and that which is to come, into which world to come the first who entered was the
forerunner on our behalj, Christ, who thus prepared for us a new and living way. Now in his description
of the first Tabernacle, Moses places in the south of it the candlestick, with seven lamps, after the number
of days in the week these lamps being typical of the celestialluminaries and shining on the table placed
in the north of the earth. On this table again he ordered to be daily placed twelve loaves of shewbread,
according to the number of the twelve months of the year three loaves at each corner of the table, to typify
the three months between each of the four tropics. He commanded also to be wreathed ali around the rim
of the table a waved moulding to represent a multitude of waters, that is, the ocean; and further, in the
circuit of the waved work, a crown to be set of the circumference of the palm of the hand, to represent the
land beyond the ocean, and encircling it, where in the east lies Paradise, and where also the extremities
of the heaven are bound to the extremities of the earth. And from this description we not only learn
concerning the luminaries and the stors that most of them, when they rise, run their course through the
south, but from the same source we are taught that the eorth is surrounded by the ocean, and further that
beyond the ocean there is another earth by which the ocean is surrounded". 33
The place of Cosmas in history
The place of Cosmas in history has been sometimes misconceived. No scholar admits that his works had
any major impact or traceable inlluence on medieval geographical thoughl. 34 For, on the whole, ils inlluence
is only slightly, and occasionally, lraceable. Ils author slaled his position as an arlicle of Chrislian faith; but
even in Lhose limes Lhere was anylhing but a general agreemenl with his didactic conclusions. The subtleties
of Cosmas were lefl to Lhe Greeks, for the mosl parl; Lhe western geographers who pursued his line of Lhought
were usually conlenl Lo stop short al the merely negative dogmas of Lhe Latin fathers; and no greal support was
given to Lhe constructive tabernacle-syslem of Lhe Indian merchant.
Yet, afler ali, the Christian Topography will always be remarkable for olher than Lhe intended purposes.
It represenls perhaps Lhe final warning of a cerlain habil of mind, of thal religious dogmatizing which fears
nothing bul want of faith. Quite aparl from Lhe genuinely useful notes Lhat it contains of commercial and
missionary Lravel, il is also one of Lhe earliesl important essays in scienlific or slriclly theorelic geography,
wilhin the Christian era, wrillen by a Christian Lhinker. IL is extraordinary that Cosmas should have really
done some work in astronomy, and yel should have denied every lesson Lhat aslronomy teaches and nearly
every assumption on which ils progress has been based, yet sa stand Lhe facls; and in the Topography we
have to deal, nol wilh a mere fabulist like Solinus, still less wilh a servile slalistician or labulator, but with
a bold and independent cosmographer. Had he nol set oul with lhe purpose of making facls conform Lo prejudgements and forcing the heavens to tellthe glory of God, Cosmas mighl have advanced the science that he
sel himself Lhe task Lo overlhrow. But it was this very deslructive purpose Lhatled him to wrile. He recognized
32
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no good in knowledge apart from the word of the Scriptures; and the observaiions which are Lo be found like
fossils scattered among the layers of his arguments are, in part, merely lo illustraie the latter, and, in part, as
we mentioned, are probably taken from his other treatise. In the Topography Cosmas was mainly interested in
constructing a theological syslem of the universe: never before or since was so complete and so ambitious an
ailempl made in this direction; but considerable knowledge, many opportunities, and some education were
here allied to fervent piety. It was noi because of ignorance or through living in the "Dark Ages" Lhat Cosmas
wrote as he did. He flourished at the time when Christianity perhaps most entirely and exclusively controlled
a major area of the civilized world; and he seems conscious, not of a feeble and barbarized mind, but rather of
having ali knowledge for his province. He was not withoui profane science, but he now saw it (and saw ihrough
ii) in the light of theology, Lhe crown of sciences.
With regard Lo the place which Cos mas holds in history, we cannol do betier than cite the estima le expressed
by the same writer (Beazley), whose wide and accurate knowledge of mediaevalliterature enables him Lo speak
ex cathedra on the subject. "Cosmas," he says, "is of inleresl to us as the last of the old Christian geographers,
and in a sense, too, the first of the mediaeval. He closes one age of civilization which had slowly declined from
the self-satisfied compleleness of the classical world, and he prepares us to enter another that, in comparison,
is literally dark. From Lhe rise of Islam the geographical knowledge of Chrislendom is on a par with ils practica}
contraction and apparent decline. Even more than actual exploration, lheorelical knowledge seemed on its
death-bed for the nexl five hundred years" 35 • In a subsequeni passage dealing wiih the same topic, he says:
"The place of Cosmas in history has been sometimes misconceived. His work is not, as it has been calied (in
the earlier years of this century), the chief authority of Lhe Middle Ages in geography. For, on the whole, ils
influence is only slighily, and occasionally, traceable. Ils aulhor sialed his position as an article of Christian
faith, but even in those iimes there was anything bul a general agreement with his positive conclusions. The
subtleties of Cosmas were lefl lo the Greeks, for the mosi parl; the wesiern geographers who pursued his line
of Lhought were usually content Lo stop short at the merely negative dogmas of lhe Latin Fathers; and no great
supporl was given to the constructive Labernacle syslem of the Indian merchanl.Yel, afler ali, the Christian
Topography. must always be remarkable. It is one of the earliesi important essays in scientific or strictly
theorelic geography, within the Christian aera, wriilen by a Christian thinker" 36 Mr. Beazley concludes his long
nolice of the greal Chrislian Cosmographer in Lhese Lerms: "He fell himself tobe the apostle of fuli supernatural
theory in science. He knew thai his work was unique. And such it has always been recognised by some wilh
rapture, by others wilh consiernalion, by most wilh derision. Ai least it is a monument of infinite, because
quite unconscious, humour. 'For neither before him was any like unto him, neilher shall be afler."'
In short, he gives us a window into a fascina ling world of which we would otherwise know nolhing.

St. Isidore of Seville (600-636 AD)
Isidore of Seville was born al Cartagena, Spain, aboui 560; died 4 April, 636.
Isidore was lhe son of Severianus and Theodora. His elder brolher Leander was his immediale predecessor
in the Metropolitan See of Seville; whilst a younger brolher Sl. Fulgentius presided over Lhe Bishopric of As ligi.
His sister Florenlina was a nun, and is said to have ruled over forly convents and one thousand religious.
Isidore received his elemenlary educaiion in the Calhedral school of Seville. In this institulion, which was
the firsl of ils kind in Spain, Lhe Lrivium and quadrivium were laughl by a body of learned men, among whom
was the archbishop, Leander. Wilh such diligence did he apply himself to sludy Lhal in a remarkably short
Lime mastered Latin, Greek, and Hebrew. Whether Isidore ever embraced monasiic life or nol is stiU an open
question, bul though he himself may never have been affiliated wilh any of the religious orders, he esteemed
Lhem highly. On his elevation to the episcopale he immediately constituted himself protector of Lhe monks. In
619 he pronounced analhema against any ecclesiastic who should in any way molesl the monasleries.
On the dealh of Leander, Isidore succeeded to lhe See of Seville.
Leander was a man of perhaps grealer force than Isidore himself. 37 Born al Cartagena, he became a monk,
and later, bishop of Seville. He was the chief leader of the orthodox party in ils struggle againsl "the Arian
35
Jf
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Beazley, C., The Dawn of Modern Geography, volume I, pp.33
idern, p. 283.
Brehaut Ernest, An Encyclopedist of the Dark Arges: Isidore of Scvil/e, p 21
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insanity", and in the heat of the conflict was obliged to absent himself from Spain for a time. He visited
Constantinople and there became the friend of Gregory the Great. Returning to Spain, we find him, under king
Reccared in 587, presiding over the council of Toledo, at which Lhe Visigothic kingdom turned formally from
Arianism. Leander was a man of action ralher than a writer, but according to Isidore he engaged in controversy
with the heretical party, "overwhelming Lhe Arian impiety with a vehement pen and revealing its wickedness".
He wrote also a little book, which we still have, "On the training of nuns and contempt for Lhe world", and
contributed music and prayers to the church service. There seems tobe no doubt that Leander was Lhe foremost
churchman of his time in Spain. The prestige of his name must have made it easier for his successor, Isidore,
lo devote himself to the intellectual ralher than to the administrative leadership of the church.
His long incumbency to this office was spent in a period of disintegration and transition. The ancient
institutions and classic learning of the Roman Empire were fast disappearing. In Spain a new civilization
was beginning to evolve itself from lhe blending racial elements Lhat made up its population. For almost
two centuries the Goths had been in full control of Spain, and their barbarous manners and contempt of
learning threatened greatly lo put back her progress in civilization. Realizing that the spiritual as well as the
material well-being of the nation depended on lhe full assimilation of Lhe foreign elements, St. Isidore set
himself to the task of welding into a homogeneous nation the various peoples who made up the HispanoGothic kingdom. To this end he availed himself of all the resources of religion and education. His efforts were
atlended with complete success. Arianism, which had taken deep root among the Visigoths, was eradicated,
and the new heresy of Acephales was completely stiiled al the very outset; religious discipline was everywhere
strengthened. Like Leander, he took a most prominent part in the Councils of Toledo and Seville. In all justice
il may be said that it was in a great measure due to the enlightened statecraft of these two illustrious brothers
the Visigothic legislation, which emanated from these councils, is regarded by modern historians as exercising
a most important iniluence on the beginnings of representative governmenl. Isidore presided over the Second
Council of Seville, begun 13 November, 619, in the reign of Sisebut. But il was the Fourth National Council of
Toledo that afforded him the opportunity of being of the grea test service to his county. Al this council, begun
5 December, 633, all the bishops of Spain were in allendance.
St. Isidore, though far advanced in years, presided over its deliberations, and was the originator of most of
ils enactments. It was al this council and lhrough his iniluence lhat a decree was promulgated commanding all
bishops to establish seminaries in lheir Calhedral Cities, along the lines of the school already existing at Seville.
Wilhin his own jurisdiction he had availed himself of Lhe resources of education to counteract the growing
iniluence of Gothic barbarism. His was the quickening spirit that animated Lhe educational movement of which
Seville was the centre. The study of Greek and Hebrew as well as Lhe liberal arls, was prescribed. Interest in law
and medicine was also encouraged. Through the authority of the fourlh council this policy of education was
made obligalory upon all the bishops of the kingdom. Long before the Arabs had awakened to an appreciation
of Greek Philosophy, he had introduced Arislotle to his countrymen. He was the first Christian writer lo essay
the task of compiling for his co-religionists a summa of universal knowledge. This encyclopedia epilomized all
learning, ancienl as well as modern. In it many fragments of classicallearning are preserved which otherwise
had been hopelessly lost. The fame of this work imparted a new impetus lo encyclopedic writing, which bare
abundant fruil in Lhe subsequent centuries of Lhe Middle Ages. His style, though simple and lucid, cannol be
said tobe classical. Il discloses most of lhe imperfections peculiar to all ages of transition. Il particularly reveals
a growing Visigothic iniluence. Arevalo counts in all Isidore's writing 1640 Spanish words.
Isidore was the last of the ancienl Christian Philosophers, as he was the last of the great Latin Fathers. He

was undoubtedly the most learned man of his age and exercised a far-reaching and immeasurable influence
on the educationallife of the Middle Ages. His contemporary and friend, Braulio, Bishop of Saragossa, regarded
him as a man raised up by Gad to save the Spanish people from the Lidal wave of barbarism Lhal threatened lo
inundate the ancienl civilization of Spain, The Eighth Council of Toledo (653) recorded ils admiration of his
character in Lhese glowing terms: "The extraordinary doctor, the latest ornament of the Catholic Church, the
most learned man of the laller ages, always tobe named wilh reverence, Isidore". This tribute was endorsed by
Lhe Fifteenth Council of Toledo, held in 688.:~H
38
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Isidore's work 39
As a wriler, Isidore was prolific and versatile lo an exlraordinary degree. His voluminous writings may be
truly said to constitute the first chapter of Spanish litera ture.
His few remaining letters, writlen in lhe stil led religious phraseology of the day, give the impression that
he was much consulted on ecclesiastical and politica! matlers,and that he held a position of primacy among
lhe Spanish bishops; bul on lhe wholelhey conlain remarkably JiUle thal is of personal interest. From the
records of thecouncils we learn that he presided at the second council of Seville in 619, and probably lso at the
fourlh of Toledo in 633. According to a conlemporary account writlen by a cleric named Redemptus, he died in
April of 636. No other details of imporlance are known aboul his life. His career must have been a placid and
uneventful one, and evidently much of his time was spenl on his voluminous writings, which were the means
by which he won his great ascendancy over the minds of his contemporaries 40 •
Perhaps the mosl reliable accounl of the impression which Isidore made on lhe men of his own time
is given in the somewhat ponderous Introduction to his works furnished by his friend and correspondent,
Braulio, bishop of Saragossa: 41
"Isidore, a man of great distinction, bishop of the church of Seville, successor and brother of bishop Leander,
flourished from the time of Emperor Maurice and King Reccared. In him antiquity reasserted itself-or rather, aur
time laid in him a picture of the wisdom of antiquity: a man practiced in evelJ' form of speech, he adapted himself
in the quality of his words ta the ignorant and the learned, and was distinguished for unequalled eloquence when
there was ftt opportunity. Furthermore, the intelligent reader will be abie ta understand easily from his diversifted
studies and the works he has completed, how great was his wisdom . ... "
For lhe presenl purpose the Etymologiae is, of course, of prime imporlance, since il conlains in condensed
form nearly everylhing that Isidore has writlen elsewhere. A passing attention, however, should be given to
some of his other works, especially those of the more secular sort, in which his characleristic ideas are frequently
developed wilh greater fullness than in the Elymologies itself. These include in particular the Differentiae, the
De Natura Rerum, the Liber Numerorum, the Allegoriae, the Sententiae, and the De Ordine Creaturarum.
The Differentiae is in Lwo books, the first of which treats of differences of words, and the second, of
differences of things. The plan of the first book is alphabelical; words are ranged in pairs and distinguished
from each olher. Usually these words are synonyms, and directions are given for their proper use; as, populus
and plebs, recens and novus, religia and fides; bul frequenlly words of similar sound are distinguished; as, vis
and bis, hora and ora, hos and os, marem and mare
The De Natura Rerum is a work of great imporlance for an understanding of Isidore's view of the physical
universe. The preface is of especial interest as giving some hinls of his methods of lilerary work and of his
attilude toward pagan wrilers. Il is addressed lo Sisebutus, who was king of the Visigoths from 612 lo 620. 42 Il
runs as follows:
"Allhough, asI know, you excel in talent and eloquence and in the varied accomplishmenls of litera ture
(varia flore literarum), you are slill anxious for greater attainmenl, and you ask me Lo explain lo you something
of Lhe nature and causes of things. 1, on my part, ha ve run over Lhe works of earlier writers, and am nol slow
to satisfy your interest and desire, describing in parl Lhe syslem of Lhe days and monlhs; the goals of the year,
as well, and the changes of Lhe seasons; the nature also of Lhe elements; the courses of Lhe sun and maon, and
the significance of certain stars; the signs of Lhe weather, too, and of the winds; and besides, the situation of
the earlh, and the alternate tides of the sea. And setting forth allthings as they are written by the ancients,
and especially in Lhe works of calholic writers, we have described them briefly. For Lo know the nalure of
39

40
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cxtract from Ernest Brehaut, op. cit., pp 24-34
conform Erncst Brchaut, op.cit., p 79: Contemporary sourccs for Isidore's life arc: the passage in the regula of his brother
Leander (Migne, P. L. 72, col.892); the correspondence of Isidore (Migne, P. L., 83, col. 893); Braulio's Introduction
to Isidore's works Migne, P. L. 82, col. 65); the life of Isidore given by Ildephonsus, bishop of Toledo (d. 667) in his
continuation of Isidore's De Viris Illustribus; and the letter of the clerk Redemptus, describing Isidore's death (Migne,
P. L. 82, col. 68).
Sancti Braulionis, Caesaraugust. episcopi Praenotatio librorum Isidori, Migne, P. L. 82, col. 65. conform Ernest Brehaut,
op.cit., p 86
Isidore dcscribes this ruler in his Hislory of the Goths as scientia literarum magna ex parte imbutus. Sec Migne, P. 1.83,
col. 1073. conform Brehaut, op.cit., p 42
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these things is not the wisdom of superstition, if only Lhey are considered with sound and sober learning.
"43

The general organization of the matler treated by Isidore in Lhe De Natura Rerum is worth noticing. 44
The preface quoted above indicates that the order of treatment is to foliow the order of creation. The first
Lopic, therefore, suggested by the creation of light, we should expect tobe the phenomenon of light. Instead
of this it is lhe day, in the calendar sense, that is described, with the natural sequel of the week, month, and
year as coliections of days. This section realiy constitutes a brief account of the elements of chronology. Next
created are the heavens; so we have next astronomy, presenled in a condensed form, to which are appended
a few chapters on meteorological matters, such as thunder, clouds, the rainbow, wind, and finaliy pestilence,
which comes in appropriately here as being "a corruption of the air". The topic next in order, foliowing the
firsl chapter of Genesis, is the sea; and afler thal, Lhe dry land. It should be noted that this view of the physical
universe according Lo the order of its creation, corresponds roughly to Lhe analysis of matter inlo the faur
elements, fire, air, water, earlh. As will be shown later, such correspondences are an important factor in lhe
inteliectual outlook of the time. This was Lhe kind of mental conneclion with which people were familiar 45 •
The Liber Numerorum conlains nothing arithmelical in the modern sense of the word,in spite of Braulio's
statement that in it Isidore "Louched on the science of arithmelic". 46 lts fulier titleis "The book of the numbers
which occur in the Holy Scriptures ", and the body of Lhe book is taken up with the mystic significance of each
number from one to twenty, omitting sevenleen, and also of Lwenty-four, thirty, forty, forty-six, fifty, and sixty.
The method o( treatment indicales an advanced myslicism of numbers. The book is not so much an attempt
to show the significance of numbers occurring in particular connections, as it is a generalized guide to their
myslical interpretation, laying down rules to govern the interpretalion of each number, no matter where it
occurs. IL should be remarked thal this was realiy "Lhe science of number" of the dark ages, and that
Braulio's use of Lhe term "arithmetic" as applying to it was in accordance with lhe best usage of the
time. 47
The Allegoriae is of a character similar to the Liber Numerorum. Il contains in brief
form Lhe principal aliegories which were read into the books of the Old and the New Testaments, and is
evidently meant to constitute a sort of reference book for Scriptural aliegory.
One of Lhe most important of the writings of Isidore is the Sententiae, in Lhree books. Il is a systematic
treatise on Christian doctrine and morals, and is culied chiefly from the Moralia of Gregory the Greal 48 • As
might be guessed from ils source, it is nota work of an enlightened character. However, while it is largely taken
up with the Lechnicalilies of Christian lhinking, it is frequently valuable as affording fuller and more specific
slalements on some matlers of interestlhan are found elsewhere in Isidore's works.

Among Christian scholars from the beginning there had been a desire to bring the traditional ideas of
pagan cosmography into subordination to the Christian scheme. This impulse was strongly, though blindly,
felt by Isidore, and it Ied to his several attempts al a comprehensive account ofthe universe. Perhaps the most
interesting of these is the De Ordine Creaturarum, which differs from Lhe others by including the spiritual as
weli as the material universe. The difference did nol make for rationality, and in this short work
Isidore is seen al his scientific worsl. As in the De Natura Rerum, the dominating factors in Lhe description
of Lhe physical uni verse are the first chapter of Genesis and Lhe theory of Lhe faur elements.

Etymologiae
That one of Isidore's books which is of by far the grea lest imporlance for an underslanding of the secular
Lhought of the day, is Lhe Etymologies. This is a sort of dictionary or encyclopedia of ali knowledge. As Braulio
puls it, it conlained "about ali Lhal oughllo be knovm", and il may be Laken as representing Lhe widesl possible
scape of secular knowledge thal an orthodox Spaniard of Lhe dark ages could aliow himself.
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Indeed, so hospitable an attitude toward profane learning as Isidore displayed was unparalleled in his own
period, and was never surpassed throughout the middle ages.
The encyclopedic character of the Etymologies may best be realized by a general view of its contents.
To the modern reader, familiar with the names of only the modern sciences, this series of titles, which
includes an almost complete list of the ancient sciences, may not be very illuminating. For this reason it is
perhaps allowable to translate them, where it is possible to do so, into their modern equivalents. Thus we have
grammar (Bk. 1), rhetoric and logic (Bk. 2), arithmetic, geometry, music, astronomy (Bk. 3), medicine (Bk. 4),
law and chronology (Bk. 5), theology (Bks. 6-8), human anatomy and physiology (Bk. 11), zoology (Bk. 12),
cosmography, and physical geography (Bks. 13-14), architecture and surveying (Bk. 15 and part of Bk. 19),
mineralogy (Bk. 16) agriculture (Bk. 17). military science (Bk. 18). This partial enumeration of the subjects
treated in Isidore's Etymologies forms an imposing array, and serves to explain something of the importance of
the work in the history of thought.
The secret of this inclusiveness lay, however, not in an expanded, but in a contracted interest. Although
Isidore is not surpassed in comprehensiveness by any one of the line of Roman encyclopedists who preceded
him, in the quality of his thought and the extent of his informati an he is inferior to them all. Secular knowledge
had suffered so much from attrition and decay that il could now be summarized in its entirety by one man.
In spile of this it is very clear that if Isidore had treated these topics wilh any degree of reference to lhe
actual realities of his own time, he would have left us a work of inestirnable value. But he did not do so; he drew,
not upon life, but upon books for his ideas; there was no first-hand observation. Moreover, the books which he
consulted were, as a rule, centuries old. 49 He tells us practically nothing concerning his own period, in which
so many important changes were taking place. For example, there are repeated and detailed references to the
founding and early history of Rome, but no direct allusion to the politica! and social changes brought about by the
disintegration of the Roman Empire; lrilles attributed to a period lhirteen centuries earlier seerned to interest hirn
more than the rnighty developments of his own epoch. Again, although he writes upon law, he does not appear to
have heard of the Juslinian code issued a century before 50 ; and in his chronology he fails to mention the proposal
for a new era in chronology made also a century before his time by Dionysius the Less. 51
Throughout the Etymologies there is a leading principle which guides Isidore in his handling of the
different subjects, narnely, his atlitude toward words. His idea was that the road to knowledge was by way of
words, and further, lhat they were tobe elucidated by reference to their origin rather than to the things they
stood for. This, in itself, gave an antiquarian cast to his work. His confidence in words really arnounted to a
belief, strong though perhaps sornewhat inarticulate, that words were transcendental entities.
AII he had to do, he believed, was to clear away lhe rnisconceplions aboullheir rneaning, and set il forlh in
its true original sense; lhen, of their own accord, they would atlach themselves to the general scheme of trulh.
The task of firsl importance, lherefore, in lreating any subjecl, was to seize upon the leading lerrns and lrace
thern back to lhe meanings which lhey had in lhe beginning, before lhey had been contaminated by the false
usage of the poets and other heathen writers; thus the truth would be found. It was inevitable lhat, with such
a preconception, Isidore's method in the Etyrnologies should be to treat each subjecl by the rnethod of defining
lhe terrns belonging lo il.
Il is plain, then, thal Isidore used the dictionary melhod in lhe Elymologies not as a maller of convenience,
bul on philosophic grounds. His unthinking confidence in words was, however, ill-rewarded. It merely
furnished a plan of trealment which evaded consecutive thought, and made it possible for his work lo be
a mass of contradictions, as it really is in very many poinls. Indeed, the task of cornbining in one work the
illdigested ideas of the school of Christian lhought of his day and conflicting ideas borrowed from lhe pagans
would not have been possible except to a wriler who did not reason on his material, but was satisfied, as
was Isidore, to give the derivation and meaning of his terms in lhe blind trusl that a harmonious whole was
lhus conslituted. We have some informalion in regard lo lhe produclion of lhe Etymologies 52 • It was a work
49
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Brehaut, op.cit.; p 46
Ibidem p. 165
Idem
note 41 in Brehaut, op.cit.; p.19 "The circumstances under which the Etymologies was writtcn are rcfcrred to in Braulio's
Introduction and in the life of Isidore by Ildephonsus (both in Migne, P. L. 82, col. 65-68); in the correspondcnce
between Braulio and Isidore (Migne,P. L. 83, col. 910-914); and in the preface of the Etymologies."
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undertaken at the request of Braulio, bishop of Saragossa, and it occupied the last years of Isidore's life. Parts of
it, however- presumably those that could be used as text-books- were in circulation before his death. Braulio
is aur aulhority for the statement that the work as a whole was left unfinished, and that he himself divided it
into twenty books, Isidore having made no division excepl that by subjects. As the brief preface, addressed to
Braulio, informs us, the work was the produci of long-continued reading, and contained verbatim exlracls from
previous writers, as well as Isidore's own comments. 53
The first edition of the works of Isidore was published in folio by Michael Sonmius [Paris, 1580}. Another
edition thal is quite complete is based upon the manuscripls of Gomez, with notes by Perez and Grial [Madrid,
1599}. Based largely upon the Madrid edition is that published by Du Breul [Paris, 1601; Cologne, 1617}. The
last edition of all the works of Isidore, which is also regarded as the best, is that of Arevalo (7 vals., Rome, 17971803}. It is found in P. L., LXXXI-LXXXIV. The "De natura rerum was edited by G. Becker [Berlin, 1857}. Th.
Mommsen edited the hislorical writings of St. Isidore ("Mon. Germ. Hist.: Aucl. antiquiss.", Berlin, 1894}. Coste
produced a German translation of the "Hisloria de regibus Golhorum, Wandalorum et Suevorum" (Leipzig,
1887}. 54

Isidore's geographical concepts
The Etymologiae was initially compiled in manuscripl form on vellum, with drawings in red and
black. Measuring aboul 25.4 X 15.2 cm, the Etymologiarum consists of 20 Books on 175 leaves, including a
mappamundi, and was meant lo be an encyclopedia Lhat sumrned up the knowledge accumulated by early 7th
century Europe.
So significant was ils impact that during the following centuries it served as a model of style and
composition, as well as a primary source for many medieval writers. While lhe original manuscript has not
survived, many copies of it have, reaching back lo lhe 8Lh century 55 •
Of specific inleresl, however, are Lhe XIII Lh and XIV lh Books which deal wilh geographicallopics and
where Isidore atternpts a survey of Lhe world in a brief, definitive and educational rnanner. The Xlllth Book
discusses Lhe earlh as a whole- Lhe oceans, lhe seas, bolh open and enclosed, the Lides, rivers and winds in
other words, physical geography.
In the XlVLh Book Isidore enurnerates and briefly describes Lhe polilical divisions of lhe world.
The author, leaned heavily himself on classical wrilers, as well as Lhe leachings of lhe Church Fathers. For
the Xllllh and XlVLh Books specifically, Isidore's sources were prirnarily Lhe Spanish presbyler Orosius and,
secondarily, Solinus, who is quoted some 200 times, and Pomponius Mela 55 •
However, this is nol lo irnply thal Origines is lhe compilation of a besliary, or that his objecls are those
of Lhe fabulist in any shape. Ralher, this work by Isidore is a "compilation of compilations" that resulted in a
major reference work of Lhe Middle Ages. In view of lhe exlraordinary influence of Lhis lreatise, lhe following
excepls reflecls some of Isidore's geographical concepls:

The form of the Earth
Concerning the earth we are told that it is named from its roundness (orbis) which is like a wheel; whence
the small wheel is called "orbiculus". For the Ocean flows round it on ali sides and encircles its boundaries.
This is Lhe text: 57

DE 1ERRA. "1. Terra est in media mundi regione posita, omnibus partibus caeli in modum centri aequali
inteiVallo consistens; quae singulari numero totum orbem significat, plurali vero singulas partes. Cuius nomina
diversa dat ratia; nam terra dicta a superiori parte, qua teritur; humus ab inferiori vei humida terra, ut sub mari;
tellus autem, quia fructus eius tollimus; haec et Ops dicta, ea quod opem fert frugibus; eadem et aiVa, ab arando
et colendo vocata.
53
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Exlract from Brehaut, op.cit., p 12-19
From The Catholic Encyclopedia, art. "Isidor of Seville"
Harley, j.B., The History of Cartography, Volume One, p. 255
Kirnble, G., Geography of the Middle Ages, p. 23
from Isidori Hispalensis Episcopi Etyrnologiarurn sive Originurn libri XX, ed. W. M. Lindsay
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2. Proprie autem terra ad distinctionem aquae arida nuncupatur, sicut Scriptura ait (Genes. 1,10}: 'Quod
vocaverit Deus terram aridam.' Naturalis enim proprietas siccitas est terris; nam ut humida sit, hac aquarum
affinitate sortitur. Cuius motum alii dicunt ventum esse in concavis eius, qui motus eam movet. Sallustius (Hist.
2, fr. 28}: 'Venti per cava terrae citatu rupti aliquot montes tumulique sedere.'
3. Alii aquam dicunt genetalem in terris moveri, et eas simul concutere, sicut vas, ut dicit Lucretius {6,555}.
Alii atomoi SPOGGOEIDE terram volunt, cuius plerumque latentes ruinae superposita cuncta concutiunt. Terrae
quoque hiatus aut motu aquae inferioris fit, aut crebris tonitruis, aut de concavis terrae erumpentibus ventis."
English translation: 58
On the earth.1. The earth is placed in the middle region of the universe, being situated like a center at
an equal interval from ali parts of heaven; in the singular number it means the whole circle; in the plural the
separate parts; and reason gives different names for it; for it is calied terra from Lhe upper parl where it suffers
atlrition (teritur); humus from the lower and humid part, as for example, under the sea; again, tellus, because
we lake (tollimus) ils fruits; it is also calied ops because it brings opulence. It is likewise calied arva, from
ploughing (arando) and cultivating.
2. Earlh in distinction from waler is calied dry; since the Scripture says that "Gad called the dry land,
earlh". For dryness is the natural property of earth. Ils dampness il gets by ils relation to water. As to its motion
(earlhquakes) some say it is wind in its holiow parls, the force of which causes it lo move.
3. Others say that a generative water moves in Lhe lands, and causes Lhem to strike together, sicut vas, as
Lucretius says. Olhers have it that the earlh is sponge-shaped, and ils falien parls lying in ruins cause ali the
upper parls lo shake. The yawning of the earlh also is caused either by the motion of Lhe lower water, or by
frequenl Lhunderings, or by winds bursting out of the holiow parts of the earth.

Caput Il. DE ORBE. "1. Orbis a rolundilate circuli dictus, quia sicul rola est; unde brevis etiam rolelia
orbiculus appeliatur. Undique enim Oceanus circumlluens eius in circula ambit fines. Divisus est aulem
trifarie: e quibus una pars Asia, altera Europa, tertia Africa nuncupatur.
Chapter 2. On the circle of lands.
1. The circle of lands (orbis) is so called from its roundness, which is like Lhal of a wheel, whence a smali
wheel is called orbiculus. For the Ocean flowing about on ali sides encircles ils boundaries. Il is divided into
three parts; of which the first is calied Asia; the second, Europe; the Lhird, Africa.
Bul, as BrehauP" said :" The difficulties in ascertaining lhe world view held by Isidore are, then, considerable;
but, since he was the leading representative of the inteliect of the darkages, and the only important writer on
secular subjects in two centuries of western European history, the attempt lo ascerlain it seems worth while. In
making lhis altempt, however, il is necessary lo keep these difficulties of interprelalion in mind; the danger is
lhat we shalllay too much stress on the minor inconsistencies which he probably was not aware of, and so fail
to see lhat large general consistency which, because of his lack of critica! sensitiveness, he was able to believe
Lhal he found."
Isidore's physical universe in its form is geocentric, and is bounded by a revolving sphere which he
believed tobe made of fire, and in which the stars are fixed. The question of the number of spheres he treats in
an inconsistent way, sometimes speaking of seven concentric inner spheres, and sometimes of only one. The
relative size of sun, earlh, and maon is accurately given- though, it appears, not withoul misgiving- and also
the cause of eclipses of both lhe sun and the maon.
The subjecl of grealesl inleresl in Lhis cmmection is, of course, the question whether or not Isidore
believed in the sphericity of the earth. Il is mainlained by some aulhorities thal Lhis notion was not lost al any
time during the middle ages. Isidore cerlainly believed lhat the heavens constiluled a sphere or spheres, and
thatlhe sun and maon revolved in circles around Lhe earlh. He stales the Lheory of Lhe zones correclly in some
passages, applying it, however, not lo Lhe spherical earth but to the sphere of the heavens. On the other hand,
he frequenlly gives expression to notions belonging to a primitive cosmology. 60
58
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The explanation it seems to be that Isidore accepled the terminology of the spherical earth from Hyginus 61
without taking the time to understand it and applied it without remorse to the flat earth. He evidently thought
that zona and circulus were interchangeable Lerms,(and make a similar confusion regarding sphaera and
circulus) and his "circles" did not run around the circumference of a spherical earth, but lay flat on a flal earth,
where they filled with sufficient completeness the orbis terrae or circle of the land.
Further light on Isidore's conception of the earth can be gained by noticing his use of the word terra in
some the passages, and comparing the passage with Lhat from Hyginus on which it is based.
In the passage from Hyginus, terra in the singular is the spherical earth occupying the centre of the sphere
formed by the universe. The ocean is on the surface of this spherical earth, and it washes "the limits of the
circle of lands". For this reason the heavenly bodies "are [popularly] supposed lo set in it." Hyginus then turns
Lo the dry land (terras), and describes the land surface "between the boundaries of the Arctic and Lorrid zones"
as divided into three parls, Europe, Asia, and Africa. In Isidore terra means in the first instance, dry land, in
the second - if he realized the meaning of Hyginus - the sphere; in the third, the dry land; in the fourth, the
sphere.There is no evidence thal Isidore was conscious of having made these transitions. He entirely omits the
sentence in which Hyginus passes from the subject of the spherical earth to that of the lands. I Isidore uses the
terminology of Lhe spherical earth, while having no conception of anything but the flat earlh. The difficulty
offered by the word sphera in the passage quoled above from Isidore, is not insuperable, since it is clear from
lhe following passage thal he was not very definite in his notion of what a sphere was. A sphere and a circle
apparently meanl about the same Lhing io him. 62
Size of the earth
As to size, Isidore accepls Eratosthenes' estimale (via Macrobius) of 252,000 stadia for the circumference
of the earth. One stadia equalled 625 feet in Isidore's calculations, bul by employing the more usual reckoning
of 8 stadia to the mile and 87.5 miles Lo the degree, he obtained the grossly exaggeraled figure of 31,500 miles
for the circumference, vice 25,000 miles. 63
The tripartite division of the world
" ..... C'ndique enim Oceanus circumfluens eius in circula ambit fines. Divisus est autem trifarie: e quibus
una pars Asia, altera Europa, lertia Africa nuncupatur.
2. Quas tres parles orbis veleres non aequaliler diviserunt. Nam Asia a meridie per orienlem usque ad
septentrionem pervenil; Europa vero a seplentrione usque ad occidentem; atque inde Africa ab accidente usque
ad meridiem.
3. Unde evidenter orbem dimidium duae tenent, Europa et Africa, alium vero dimidium soia Asia; sed ideo

istae duae partes factae sunt, quia inter utramque ab Oceano mare Magnum ingreditur, quod eas intersecat.
Quapropter si in duas partes orientis et occidentis orbem dividas, Asia erit in una, in altera vero Europa et
Africa. "64
" ... For the Ocean flowing about on all si des encircles ils boundaries. It is divided inio ihree parls; of which
ihe first is called Asia; the second, Europe; the ihird, Africa.
2. These ihree paris the ancienis did noi divide equally; for Asia stretches from the South Lhrough the Easi io
the North, and Europe from the North to ihe West, and thence Africa from the Wesl io the South. Whence plainly
the two, Europe and Africa, occupy one-half, and Asia alone Lhe other. 3.But the former were made inlo lwo paris
because the Greal Sea enlers from the Ocean between them and culs them apart. Wherefore if you divide the
circle of lands inlo Lwo parls, Easl and Wesl, Asia will be in one, and in the other, Europe and Africa." 65
Isidore was the firsl wriler La clearly define the Mediierranean by Lhal proper name: mare Magnum.
61
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the passages in which Isidore states the theory of the zones correctly are from Hyginus (Gaius Julius Hyginus, c. 64 BC
- 17 AD, Latin author, a native of Spain) Poeticon Astronomicon (Mythographi Latini, ed. Muncker, Amsterdam, 1691).
Cf.note 62 p 53 in Brehaut, op.cit.
Brehaut, op.cit., p 266
Harley, J.B., The History of Cartography, Volume One, p. 343
from Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX, ed. W. M. Lindsay
Etimologiae book XIV chapler lfrom Brehaut op.cil., p 243
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Terestrial Paradise
Proceeding to a systernatic description of the countries of the world, of Asia lsidore says thal it is bounded
in the east by Lake Maeotis [Sea of Azov] and the river Tanais [the river Don]. "It contains rnany provinces
and districls whose narnes and geographical siluations I will briefly describe, beginning frorn Paradise"
(Etyrnologyes, BookXIV, chapter 3, On Asia)
"Paradise is a place Iying in the easlern parls (of Asia) whose narne is translated oul of the Greek into Latin
as hortus [i.e., garden]. It is called in lhe Hebrew tongue Eden, which is translated as Delicate [i.e., place of
luxtuy or delight]. Uniting Lhese two gives us Garden of Delight; for il is planted with every kind of wood and
fruil-bearing tree, having also the tree of life. There is neither cold nor beat but a continuai spring ternperalure.
Frorn the rniddle of the Garden a spring gushes forth to water the whole grove and, dividing up, il provides the
source of fotu rivers.
Approach to this place was barred lo rnan after his sin, for now it is hedged aboul on ali sides by a swordlike flarne [romphaea fiamma], that is lo say that it is sturounded by a wall of fire that reaches alrnost lo the
sky" (Etyrnologyes, Book XIV, chapter 3, On Asia).
This obvious Biblical note corning so early in the lopographical section of the treatise rnight lead the
reader to expect ils continuance in subsequent chaplers; but apart frorn one or two entirely understandable
references to Biblicallore - Scythia and Gothia also are said ta have been named by Magog, son of faphet and
the River Ganges which sacred scripture calls Phison, fiows down from Paradise ta the realms of India - only
lhe rnost sparing use of Lhis source is rnade. By far lhe grealesl percenlage of Isidore's material is culled frorn
pagan sources; indeed rnuch of his geography rnight have been written by late classical wrilers such as Mela
and Solinus. ""
Europe, in the lrue classical fashion, is divided frorn Asia by the river Tanais [Don] and is bordered on
the north by the Northern Ocean. Hard by it, and forrning the ne plus ultra of the known world, is the land of
Barbaria, so called on account of lhe wild tribes inhabiling it. Enurnerated arnong lhese tribes are lhe Alani,
lhe Dacians, Lhe Goths and the Suevi. "Thule is lhe ftulhesl island in the Ocean in lhe Norlhern and Weslern
walers beyond Brilain", according lo Isidore, "... having ils narne frorn lhe sun, because lhere lhe sun rnakes ils
sumrner hall, and Lhere is no day beyond it; whence lhe sea is there sluggish and frozen." The western limit of
Lhe world is furnished by lhe Fortunate Isles, so named because 'lhey are blessed wilh abundance of produce;
Lheir woods yield apples naltually, lheir ranges of hills are clad wilh unplanled vines and everywhere lhere are
crops and vegetables in place of pasture. Hence the false opinions of pagans, and the poems of secular poets,
claiming thal lhese islands were Paradise.
They are situaled in the Ocean off the coast of Matuelania.'
Concerning Africa, Isidore says litlle that enables one to pul bounds on it; 'it begins at lhe boundaries of
Egypl, conlinuing lo lhe soulh lhrough Elhiopia lo Mount Alias.' As to Elhiopia in particular, he avers that 'the
whole of il is under lhe southern pole [i.e., hernisphere]. Towards the wesl il is mounlainous; in lhe middle il
is sandy; lo lhe easl a desert ... In lhe south il is bounded by the ocean, and in lhe norlh by the river Nile.
The southeastern horizons of lhe world are circumscribed by Lhe coasls of India 'containing many tribes
and towns,' the island of Taprobane [Ceylon], Chryse [Malay Peninsula?], Argyra [ Cattigara ?], and Tyle, 'which
is never wilhout leaves on ils trees.' Isidore stales that Taprobane stretches 875 miles in length and 625 miles
in width. Il is separa led frorn India by a river thal Oows between lhem. 'Il is rich in pearls and precious slones;
parl of il is, however, infesled with wild anirnals, but part is occupied by men.
In this island they say lhallhere are two surnrners and two winlers in one year and lhat flowers bloom_twice.'

The Antipodes
For his time, Isidore shows a nolable cornprehensiveness of general ideas, even admilting the possible
exislence of Antipodean lands:
"Extra tres aulem partes orbis quarta pars trans Oceanurn interior est in meridie, quae solis ardore incognita
nobis est; in cuius finibus Anlipodes fabulose inhabitare produnltu""7 •
00
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Brown, L., The Story of Maps, pp. 96-97
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"Besides the three parts of the circle there is a fourth part across the Ocean on the South, which is unknown
to us on account of the heal of the sun, in whose boundaries, according to story, the Antipodes are said to
dwell". (Etymologyes, Book XIV, Chapter 5, On Lybia)
Isidore was NOT opposed to anlipodean lands and was even open to the possibilily that they were
inhabited.
"Moreover those who are called Antipodes, because they are believed tobe opposite to aur feet, so thal,
being as it were placed beneath the earth, they tread in footsteps that are opposed Lo aur feet. It is by no means
to be believed, because neither the solid texture nor the center of the earth adrnits it. Besides, this is not
established by any historical evidence, but the poets arrive at this conclusion by a sort of reasoning" 68
This concession by Isidore as expres sed in Lhe brief quote above indicated that he more than half believed
in the sphericity of the earth and quite fully in the doctrine of the Antipodes. While Isidore was not consistent
in the affirrnation of his adherence to the theory, this particular passage was repeated so often by his successors
that it becarne the formula through which those of Lhe Middle Ages who accepted the existence of the Antipodes
or Antichthon expressed their belief. As can be seen in the many examples of Isidorean maps included herein,
there is no atternpt to depict this fourth continent graphically.
However, the chief influence cartographically al least, in keeping the theory alive during this period was
the Beatus group of maps 69 In this later map 'family' or group, there appears a statement on the strip of land
located south of the Indian Ocean which is recognized as a quotation, wilh some curious errors, of the essential
passage frorn the Etymologiarum just translatedabove.
St. Isidore of Seville was a highly influenlial encyclopaedist who was widely copied and cited Lhroughout
the Middle Ages.
lsidore was not opposed to antipodean lands and was even open to Lhe possibility that they were
inhabited.
St. Isidore is famous for his flat "T-shaped" maps, also known as "wheel" maps or "T-0" maps.
Maps show his belief in Lhe Scriptures and his desire Lo depict their legends. The rnaps included Jerusalern
at the center based on Ezekiel V:5: "This is Jerusalem: I have set il in the midsl of Lhe nations and countries that
are round about her." Sorne maps bare the Biblica! names only; others had explanalory inscriplions slaling, for
inslance, that Asia was named afler a Queen Asia, "of Lhe poslerity of Shem, and is inhabited by 27 peoples;
that Africa is derived from Afer, a descendent of Abraham, and has 30 races in 360 towns"; and that Europe,
named from Lhe Europa of mythology, "is inhabited by the 15 tribes of Lhe sons of Japhet and has 120 cilies"
His symbolic maps are oflen perceived as proof of flat earth thinking, but il is not true.

The Venerable Bede
The Venerable Bede was an historian and Doctor of the Church, born 672 or 673; died 735. In the last
chapter of his greal work on Lhe "Ecclesiastical History of the English People" Bede has told us sornething of
his own life, and il is, practically speaking, allthat we know. His words, writlen in 731, when death was not far
off, not only show a simplicity and piety characleristic of the man, butthey throw a light on the composition
of the work through which he is best remernbered by the world atlarge. He wriles:
"Thus much concerning the ecclesiastical hislory of Britain, and especially of the race of the English, 1,
Baeda, a servanl of Christ and a priest of Lhe monaslery of the blessed aposlles St. Peter and St. Paul, which is
at Wearmouth and at Jarrow (in Northumberland), have with the Lord's help composed so far asI could gather
it eilher from ancienl documenls or from the traditions of the elders, or from my own knowledge. 1 was born
in the territory of the said rnonaslery, and al Lhe age of seven l was, by the care of my relations, given Lo the
most reverend Abbot Benedicl [St. Benedict Biscop], and aflerwards to Ceolfrid, Lo be educaled. From Lhallime
I have spent the whole of my life within Lhat monastery, devoting ali my pains to the study of the Scriptures,
and arnid lhe observance of monastic discipline and the daily charge of singing in the Church, il has been ever
rny delight to learn or teach or write. In my nineteenlh year I was admitled to the diaconale, in my thirtieth to
the priesthood, both by the hands of the most reverend Bishop John [St. John of Beverley], and at the bidding
68
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of Abbot Ceolfrid. From the Lime of my admission to the priesthood to my present fifty-ninth year, I have
endeavored for my own use and that of my brethren, to make brief notes upon the holy Scripture, either out of
the works of the venerable Fathers or in conformity with their meaning and interpretation".
The title Venerabilis seems to have been associated with the name of Bede within two generations after
his death.
Bede's influence both upon English and foreign scholarship was very great, and il would probably have
been greater still but for the devastation inflicted upon the Korthern monasteries by the inroads of the Danes
less than a century after his death. In numberless ways, but especially in his moderation, gentleness, and
breadth of view, Bede stands out from his contemporaries. In point of scholarship he was undoubtedly the most
learned man of his time.
His great work, Lhe "Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum", giving an account of Christianity in England
from the beginning until his own day, is the foundation of ali our knowledge of Brilish history and a masterpiece
eulogized by the scholars of every age.
Bede's chronological treatises "De temporibus liber" and "De temporum ratione" also contain summaries
of the general history of the world from the Creation to 725 and 703, respectively. 70
The Venerable Bede took his cosmology from Pliny. "His De temporum ratione shows a knowledge of
latitude and the annual movement of the sun into the north and south hemispheres from the evidence of
varying lengths of shadows. He also wrote of a sferical earth". 71
Another important fact with Bede is that he clearly held a spherical view, yet a 12th century edition of
Bede's De natura rerum contained some of the well known T-0 maps 72 •
If these maps were meant to depict a flat earth, as some have claimed, why would they have been included
in Bede's De natura rerum which clearly supports a spherical view? It simply wouldn't make sense. While this
says nothing of Bede, il gives credit to the argument that T-0 maps are not proof of flat earth thinking.

Conclusions
A number of early Christian wrilers questioned and even opposed Earth's sphericily, generally, on
theological grounds.
The term Antipodes plays a certain ro le in the discussion about the shape of the Earth. The anlipodes being
an attribute of a spherical Earth, some authors used lheir detected absurdity as an argument for a flat Earth.
Laclantius and Cosmas rejected the idea of an sferical Earth. Cos mas is one oflhe valuable geographical wrilers
of antiquity. "His errors were those of his age, and rest chiefly on his reverence for the traditional interpretation
of the Bible. But he was an acute observer and vi vid describer, and his good failh is unquestionable" 73
SL. Cyril of Jerusalem seems to have been in the flat earth camp. He quotes frequently from the Bible and
porlrays earth, using Gen. i. 6, as firmament floating on water.
Basil of Caesarea in one of his Homily talks about the shape of the Earth, showing a good knowledge of thes
disputes but defines this kind of knowledge as irrelevant
Saint John Chrysostom regularly refers to the Earth having faur corners as the Bible does in his sermons:
"every corner of the earth", "her action is known in every corner of the earth", "every corner of the earth seen
by the sun" He is also quoted by Cosmas as opponent of a spherical earth view.
SL. Augustine, for scriptural reasons, was opposed to inhabiled antipodes, not a spherical earth.
An inhabited antipodes seem to encroach upon the fundamental Christian dogma of the unity of the
human race, and the consequent universality of original sin and redemption.
Isidore was not opposed to antipodean lands and was even open to the possibilily that they were inhabited.
Refering to the Earth form he use the terminology of a spherical earth view.
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Bede not only wrote of a spherical earlh, bul he did so without the cautious approach described above.
This seems to indicate that from this time, a spherical view is widely held and that the Church is noi concerned
about a scriptural conflict.
During the Medieval Ages many believed thal the paradise, called Eden in the Bible, was an actual place
on Earth. Many maps tried to fix the location of il- lhe T -0 style maps generally placed it in the very east of
Lhe world.
Maps during the Medieval Age did not allempt to portray geographic distances in the same manner
contemporary maps of today do. Rather, maps provided ideas aboul theology and cosmology, instructing people
about the fundamental meaning to the places on Lhe map.
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Rezumat
Lucrarea se doreşte o stabilire a reperelor în studierea conceptelor cartografice şi geografice în scrierile
Perioadei Patristice şi a interpătrunderii acestora cu concepţiile teologice.
Avem de-a face cu două tipuri de autori. Pe de o parle cei care au făcut referiri la problema existenţei
Antipozilor şi a faptului că aceştia sunt sau nu locuiţi. Aceasta devine o problemă teologică din cauza
consecinţelor dogmatice pe care le presupunea existenţa unei rase de oameni de care Biblia nu vorbeşte şi care
nu sunt descendenţi ai lui Noe. Problema conexă cu aceasta era dacă pământul este plat sau rotund. C'nii dintre
aceşti autori au susţinut cu tărie că pământul este plat bazându-se în special pe o interpretare eronată a unor
pasaje Biblice.
Pe de altă parte avem de-a face cu doi veritabili cartografi: Cosmas şi Isidore al Seviliei de al căror nume
se leagă creerea unor tipuri de hărţi rămase repere în istoria cartografiei medievale
În aceste hărţi elementele geografice se interpătrund cu cele istorice, mitice şi religioase. Paradisul, de
exemplu, este reprezentat alături de cele trei continente cunocute, ca fiind un loc aflat undeva în Răsăritul
extrem.
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ROMÂNII TRANSILVĂNENI ÎNTRE SENTIMENTUL IDENTITĂŢII
NAŢIONALE MODERNE ŞI CEL AL APARTENENŢEI
LA IMPERIUL HABSBURGIC ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA
Petre DIN

Din punct de vedere politic secolul al XVIII-lea a coincis cu inagurarea a două regimuri politice: regimul
fanariot în Moldova şi Ţara Românească şi cel habsburgic în Transilvania. Soluţia fanariotă impusă de turci a
fost caracterizată de corupţie, dorinţă de îmbogăţire rapidă şi sporirea dependenţei faţă de puterea suverană. În
pofida acestor caracteristici de ansamblu, trebuie menţionată şi prezenţa unor domnitori fanarioţi, influenţaţi
de ideile iluministe şi de modelele europene ale suveranilor luminaţi, care au realizat reforme administrative,
sociale, legislative şi culturale. Pe acest fundal, Ţările Române au reuşit menţinerea individualităţii proprii.
Ele şi-au păstrat instituţiile interne: biserica, justiţia, sistemul proprietăţii, sistemul vamal. Autonomia, deşi
afectată a fost respectată.
Românii transilvăneni integrati Imperiului Habsburgic au rămas sub jurisdicţia regimului politic medieval
Unio trium nationum. Conform acestuia, românii , majoritatea populaţiei principatului, rămân în afara
regimului constituţional şi erau toleraţi sub aspect confesional. Totodată însă, administraţia habsburgică a
însemnat şi debutul unui proces de modernizare economică, politică, socială şi instituţională, stimulată de
spiritul ideologiei iluministe. Reformismul Curţii Vieneze se realizează în paralel cu procesul de formare a
identităţii naţionale a românilor.
Confruntaţi cu un asemenea statut, românii nu contau ca naţiune politică şi nici ca religie recunoscută,
ei urmăreau ca prin unirea cu biserica Romei să vină în întâmpinarea politicii Habsburgilor, încercând să
depăşească percepţia de religie schisma ti că, iar prin aspiratia la regimul privilegiilor ilirice în sudul Transilvaniei
şi Banat sperau în obţinerea dreptului şi privilegiilor care le deţineau sârbii. 1
În timpul discuţiilor, Curtea Vieneză a manifestat o deosebită flexibilitate, solicitând nu o convertire
integrală ci doar acceptarea a patru puncte esenţiale: recunoaşterea supremaţiei papale; purcederea Sfântului
Duh şi de la Fiul (filioque), recunoaşterea purgatoriului între paradis şi infern, utilizarea pâinii nedospite la
euharistie - cei uniţi cu biserica Romei îşi păstrau riturile şi datinile. Românilor uniţi li s-au promis unele
avantaje materiale: clerul ortodox urma să beneficieze de privilegii asemănătoare cu cele ale clerului catolic, iar
populaţiei obişnuite i se ofereau perspective de a depăşi statutul de marginalizaţi politic şi social. 2
Strategia habsburgică a întâlnit în Transilvania frustrările populaţiei majoritare româneşti ce se dovedea
receptivă la prozelitismul catolic, dorind să acceadă mai întâi la avantajele de ordin social, economic şi politic,
decât la elementele de ordin doctrina!. "Românii, mireni, uniţi cu biserica romano-catolică, să fie primiţi şi să
fie înaintaţi în toate dregătoriile, ca cei de celelalte naţiuni şi religii din patrie, iar fiii lor să fie primiţi în şcolile
catolice şi la fundaţiile şcolare" 3 • Indiferent de conotaţiile negative sau pozitive ale actului unirii unui segment
important al bisericii ortodoxe cu biserica romano-catolică, el rămâne un act istoric de mare însemnătate,
deoarece a reprezentat un element de conectare la cultura apuseană, a însenmat obţinerea unor promisiuni
ce vizau schimbarea statutului socio-politic al românilor şi nu în ultimă instanţă, a favorizat contactul cu o
civilizaţie ale cărei structuri şi instituţii ne-au oferit modele pentru viitor.
Pe aceleaşi coordonate, episcopul Inochentie Micu-Klein, solicita Curţii Vieneze recunoaşterea românilor
ca a patra naţiune, egală în drepturi cu naţiunile privilegiate (maghiară, săsească şi secuiască), dreptul de-a fi
1

2
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reprezentati în Guberniu, Dietă, Tabla regească, comitate, districte, scaune şi comunităţi. În sprijinul solicitărilor
sale, Inochentie a adus în dezbatere argumentaţia istorică a originii latine, vechimii şi continuităţii românilor
pe teritoriul vechii Dacii, dar şi faptul că era populaţia cea mai numeroasă din Transilvania. În acest mod s-a
profilat o concepţie modernă despre societatea românească şi naţiune, în care erau angrenate toate structurile
sociale: mica nobilime, clerul, intelectualitatea şi masele ţărăneşti.
Memoriul contelui Leopold Clary înaintat autorităţilor imperiale este o oglindă fidelă a tabloului social al
supuşilor români "Iobăgia, căreia îi este supus aproape întreg poporul românesc e o apăsătoare povară care-i
îmbâcseşte supusului aerul şi îi face nesuferită patria. Poporul român a îndurat mereu un tratament inuman, a
fost adus la disperare, şi de la aceasta la emigrare" 4 • Referindu-se la condiţiile materiale ale iobagului, contele
precizează: "Casa mizeră, care prea puţin apără de frig, îmbrăcămintea lot atât de mizeră, o femeie uscată
de sărăcie, copii nevoiaşi, câmpuri pe jumătate pustii, cămări goale, vite vlăguite sunt o privelişte de chin,
nicidecum de speranţă în vreo schimbare a ororilor vieţii." 5
Cu toate acestea, spiritul civilizator austriac va avea consecinţe importante în Transilvania. Dacă în jurul
anului 1700, majoritatea populaţiei erau iobagi, fără o elită care să le facă cunoscute doleanţele în forurile de
conducere şi marginalizaţi politic şi confesional, timp de două sute de ani, societatea românească va fi martora
unui progres instituţional, politic şi economic.
Pentru ortodocşii care nu acceptaseră unirea cu Biserica Romei, condiţia materială a rămas deficitară. Ea
a determinat crearea unei largi propagande ostile împotriva unirii religioase realizată de călugărul Sofronie
din Cioara. Momentul Sofronie şi întregul tumult ce a urmat, a determinat reluarea activităţii peliţionare cu
mai mare virulentă în scopul rezolvării doleanţelor româneşti. Imaginarul iobagilor români, nemulţumiţi de
opresiunea regimului stărilor manifestă semne prevestitoare ale unei radicalizări a mesajului politic, aşa cum
reiese din declaraţia unui grup de ţărani: "Am spus-o şi nu ne-aţi crezut, să se vadă acum că, dacă cererea şi
dorinţa noastră nu vor fi îndeplinite, din pricina multor necazuri şi încercări îndurate nu vom mai da crezare
nici unei porunci şi nu vom crede, decât dacă vom primi poruncă regală." 6 Sofronie dispăruse de mult din ţară
dar în Transilvania tot mai circulau proclamaţii împotriva "domnilor", li se spuneau "scrisorile lui Sofronie".
Ele conţineau texte în care obiectivele confesionale se îmbinau cu cele sociale. Se crease, aşadar, premisele
favorabile unui climat mental de constituire a unei identităţi naţionale moderne. "Acum staţi uniţi şi grăbiţi-vă la
război ca să gonim unirea şi iobăgia din ţară[ ... ] Şi să nu credeţi că aceasta esle o glumă sau poveste, ci grăbiţi-vă
căci nu ştiţi ceasul ce va veni şi porunca." 7 Refuzul acceptării Unirii reiese dintr-un document din 1762 care
evidenţiază şi unitatea de interese a românilor: "Unaţie ce s-au scos/ Ci numai ca să ne răsnească/ De fraţii din
Ţara Românească/ Şi din Ţara Moldovenească/ Ba încă şi între noi, din Ardeal." 8
Pe acest fundal, în calitate de comandant al trupelor imperiale, generalul Nicolae Adolf von Buccow a
restabilit situaţia ulilizând chiar tunul pentru a distruge anumite mănăstiri şi schituri ortodoxe. Din dispoziţia
generalului s-au realizat conscripţii care să stabilească numărul românilor ortodocşi şi pe cel al greco-catolicilor.
Rezultatul a arătat o superioritate numerică a ortodocşilor: 128.635 familii cu 1365 preoţi şi 1362 biserici, în
timp ce greco-catolicii aveau doar 25.223 familii, dar 2250 preoţi şi 515 biserici. 9
Aceluiaşi Buccow i se datorează înfiinţarea regimenlelor grănicereşti având concursul direct al împărătesei
Maria Tereza. Constituirea regimentelor româneşti în spaţiile de graniţă ale Transilvaniei a avut un impact
puternic în procesul agregării identităţii naţionale moderne. Regimentul al II-lea cu sediul la Năsăud a avut
gravat pe emblemele lui inscripţia "Virtus romana rediviva" (Virtutea română reînviată), prin care s-a încercat
scoaterea în relief a originii latine a grănicerilor şi preluarea unor simboluri latine (Vulturii imperiali). În
legătură cu denumirea regimentului şi naţionalitatea trupei care-I alcătuia este de notat ideea că atât în textele
redactate în limba latină cât şi pe sigiliu era gravală şi formula Sigill Legions Valachicae nr. 17. Graţie cadrelor
ofiţereşti ale regimentelor de graniţă se constituie o nouă structură socială ce va contribui într-o pondere
însemnată la procesul de individualizare a enlităţii naţionale româneşti în Transilvania.
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Deschiderea şcolilor din Blaj la 1754, care au drept obiectiv pregătirea în special a cadrelor clerului
greco-catolic, reprezintă un moment important în istoria culturii şi a învăţământului românesc. Cele trei
"ordinaţiuni" ale episcopului Petru Pavel Aron fac cunoscut clerului unit cu biserica Romei că prin acest act
cultural satisface nu numai o veche doleanţă a clerului şi a naţiunii sale dar realizaseră şi o aspiraţie a fostului
împărat Carol al VI-lea, susţinută şi de urmaşii lui, împărăteasa Maria Tereza. Episcopia greco-catolică cu
reşedinţa la Blaj a corespuns unei necesităţi culturale incontestabile, deoarece, prin trimiterea celor mai buni
tineri cu burse de studii în capitala imperiului şi la Roma , va favoriza apariţia mişcării politice, culttuale,
Şcoala Ardeleană. Ea va avea un rol esenţial în procesul de redeşteptare naţională a românilor din provinciile
habsburgice. 10 Bazându-se pe argumentele istorice , originea latină, vechimea şi continuitatea, unitatea etnică şi
confesională, reprezentanţii Şcolii Ardelene au solicitat egalitatea în drepttui a românilor cu celelalte "naţiuni"
din Transilvania, implicarea lor în administrarea şi conducerea provinciei, numirea în funcţii militare şi
jtuidice. Aşadar, Şcoala Ardeleană a contribuit în mod incontestabil la procesul de renaştere şi la conttuarea
programului politic naţional în secolul al XVIII-lea.
Guvernarea împărătesei Maria Tereza (1740-1780) şi îndeosebi a fiului acesteia Iosif al II-lea (17801790) sunt momente decisive în direcţia afirmării naţiunii române din Transilvania subordonată regimului
habsburgic. Intelectualul sârb Dositei Obradovici a perceput iniţiativele reformiste întreprinse de împăratul
Iosif al II-lea ca o "epocă de aur" 11, prin impactul pozitiv în sensibilitatea colectivă. Călătoriile lui Iosif al
II-lea în Transilvania reprezintă o modalitate prin care realitatea transilvăneană este percepută la adevărata sa
dimensiune. Constatările sale reflectă înţelegere şi compasiune pentru români dar şi caracteristici inumane
ale iobăgiei. "Aceşti sărmani supuşi valahi care indubitabil Sllilt cei mai vechi şi cei mai numeroşi locuitori ai
Transilvaniei sunt de toţi chinuiţi, fie de unguri sau saşi, şi copleşiţi de nedreptăţi. Şi astfel dacă recunoaştem
aceasta, soarta lor este vrednică de plâns, încât este de mirare că au mai rămas atât de mulţi dintre aceşti
oameni şi nu au fugit cu toţi." 12
Precizările împăratului sunt o apologie continuă a românilor opresaţi de regimul stărilor politice care
limitau afirmarea calităţilor naţionale. "Nu contest că în cultură, îndeosebi în sârguinţă, valahul este un
gospodar rău şi că îşi culti vă rău pământ urile, dar nu ar putea fi altcumva dacă el nu este sigur de proprietatea
sa, nici măcar de pe o zi pe alla şi dacă zilnic, aproape ceas de ceas este sau poate fi luat la lucru, după
bunul plac al stăpânului său, cum să se mai preocupe în astfel de împrejurări de pământul său şi să se
străduiască. "13
Crearea şcolilor de la Blaj, 1754, constituirea regimentelor grănicereşti româneşti, 1762, trimiterea de tineri
la studii la Universităţile de la Roma şi Viena, numirea unui episcop al românilor ortodocşi în persoana lui
Dionisie Novacovici în 1761, Edictul de toleranţă din 17 81 care elimina restricţiile confesionale pentru ortodocşi
la ocuparea demnităţilor publice, decretul de "concivilitate" care recunoştea egalitatea românilor cu saşii pe
Fundus Regius (pământul regesc) în ceea ce priveşte dreptul la proprietate, la aşezarea şi achiziţionarea de
proprietăţi în oraşe, accesul în bresle şi meserii, desfiinţarea naţiunilor politice şi a autonomiilor lor, decretarea
tuttuor locuitorilor ca cetăţeni egali în drepturi şi integrarea românilor corpului social al imperiului, dar mai
ales, desfiinţarea iobăgiei prin patenta imperială din 22 august 1785, politica şcolară iniţială de împărat prin
Norma Regia, toate aceste iniţiative au determinat o îmbunătăţire a statutului existenţial al românilor ardeleni.
Analizând în ansamblu toate deciziile luate de Iosif al II-lea şi de aparatul său politic trebuie să recunoaştem
mutaţiile survenite în mentalitatea românilor transilvăneni.
Atitudinea denofilă a împăratului şi impactul ei în mentalitatea ţărănimii o putem sesiza într-o interesantă
reflecţie a istoricului David Prodan. Ţărănimea constată cu nu mai e lăsată la discreţia stăpânilor săi, iar nobilul
nu mai este atotputernic şi inatacabil. Şi deasupra lui este o lege, o autoritate supremă care se arată ocrotitoare
a împăratului. Mental, există şi pentru supus un drept , o justiţie care, dacă nu se respectă se consideră abuz.
Nu împăratul este vinovat pentru starea lor actuală ci nobilimea. Individul poate face acum mai bine distincţia
între "legal" şi "ilegal", e mai conştient de nedreptate şi meditează asupra răului existenţial. 14
10
11

12

Ion Lungu, Şcoala Ardeleană, Bucureşti, 1978, p.86
David Prodan, op.cit., p.329
Mathias Bernath, op.cit., p.241

13

Ibidem

14

David Prodan, Rciscoala lui Horea, vol.I, Editura Ştiinlifică §i Enciclopedică, Bucure§ti, 1979, p.Bl

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

191

După 1750, sentimentul identităţii naţionale moderne, se constată cu deosebire în provinciile româneşti
guvernate de Curtea de la Viena. Episcopul Inochentie Micu-Klein a preluat ideile susţinute de cronicari şi
de umanişti, latinitatea românilor, vechimea lor în Transilvania, transformându-le în argumente solide utile
programului de emancipare naţională a românilor transilvăneni. Creatoarea ideologiei naţionale, Şcoala
Ardeleană a devenit militantă şi a furnizat intelectualilor şi oamenilor politici premise spirituale în dezvoltarea
conştiinţei naţionale moderne. Răscoala populară din 1784 condusă de Horea, Cloşca şi Crişan a reliefat
anumite accente naţionale. Pe lângă componenta socială, răscoala şi-a propus să-i determine pe nobili să se
boteze în ritul ortodox, iar fetele nobile să se căsătorească cu iobagi români. 15 Istoricul Ioan Ranca conturează
caracterul unei mişcări naţionale oferind o serie de argumente. Ţăranii români în alianţă cu Biserica ortodoxă
şi intelectualii locali, au încercat să înlăture dominaţia nobilimii maghiare. Ranca precizează, cu ajutorul
documentelor, că Horea, prin Gheorghe Ciocan şi Kadar Iosif, a încercat să intre în legătură cu românii din
Moldova, pentru a obţine sprijin, în susţinerea mişcării sale. Istoricii maghiari au constatat caracterul naţional
al mişcării lui Horea. Într-o scrisoare a unui preot Nemegyei Janoş, din Ai ud, se afirma: "Aceşti preoţi de la sate
răspândeau în acelaşi timp ideile eliberării naţionale. Ei vorbeau ţăranilor despre originea lor română, de faptul
că sunt băştinaşii ţării, că au fost asupriţi şi supuşi cu forţa dar că a sosit timpul să arunce jugul." 16
Supplex Libellus Valachorum din 1791, primul program politic modern al românilor din Transilvania este
un moment important în procesul de afirmare a identităţii naţionale. El subliniază ideea că interesul naţional,
devine primordial în faţa asperităţilor confesionale dintre românii greco-catolici şi cei ortodocşi.
Supplex-ul s-a născut într-o perioadă când întreaga Europă era bulversată de suflul revoluţiei franceze de
la 1789. Reformele iosefine aduseseră parţial raţiune, echilibru şi utilitate în monarhie, dar nu rezolvase marile
probleme ale societăţii transilvănene. Pe acest fundal îşi făceau simţite efectele eliberatoare dar şi exemplul
mobilizator al revoluţiei franceze. Postulatele Supplex-ului subliniau desfiinţarea denumirii "jignitoare de
toleranţi", egali ta lea în drepturi a românilor, inclusiv a celor ortodocşi, cu naţiunile "regnicolare", numirea în
funcţii publice şi alegerea deputaţilor în dietă să se facă în raport cu numărul de locuitorP 7 , fapt care în condiţiile
demografice din Transilvania conducea la predominanţa elementului românesc în ierarhia economică, socială
şi politică.

Chiar dacă Supplex-ul a fost respins pe raţionamentul că recunoaşterea sa ar fi determinat răsturnarea
"ordinii" constituţionale, redactarea lui a consolidat sentimentul identităţii naţionale. Cultul pentru naţiune a
devenit în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, o constantă a intelectualilor români. În acest sens a apărut
preocuparea pentru dezvoltarea şcolii şi relevarea trecutului istoric, pentru conturarea elementelor esenţiale
ale conştiinţei naţionale şi pentru unificarea politică a naţiunii române realizată în două etape: 1853 şi 1918.
Secolul al XVIII-lea a reprezentat perioada implementării spiritului politic habsburgic în mentalitatea
colectivă românească. Confruntaţi cu efectele negative ale regimului naţiunilor politice, românii au perceput
noua guvernare habsburgică ca pe un prilej fericit de a se situa sub patronajul Casei de Austria, îndeosebi
al împăratului ale cărui iniţiative politice, sociale şi culturale au câştigat bunăvoinţa elementului românesc.
Experienţa convieţuirii româna-austriece, puterea suveranului habsburgic şi a instituţiilor care administrează
Transilvania, de a îmbunălăţii condiţia existenţială, generează şi proiectează, la nivelul sensibilităţii colective
româneşti, convingerea aproape mesianică în forţa mântuiloare a împăratului şi a Casei de Austria. Elila laică şi
ecleziastică e cucerită de iosefinism şi îmbrăţişează cu fervoare cauza împăratului reformator. Gheorghe Şincai
e cucerit de persoana împăratului "sub care au resufleţil românii şi eu atunci înflorind mult puteam." 18 "Mă jur,
de-a pururi vrednic era să trăiască", se exprima în Elegia sa, acelaşi Şincai. Cele mai multe cărţi care se tipăresc
aduc mulţumiri în prefeţele lor împăratului pentru că a permis dezvoltarea ştiinţelor şi a şcolilor, a încurajat
cultura naţională. Şincai în Elegia sa aduce mulţumiri împăratului Iosef al II-lea, datorită căruia s-au creat în
Transilvania numeroase şcoli româneşti. "După porunca ce Iosif mi-a dat, aposlolicul rege/ Şi străbătând-o de
lrei ori în şcolile noastre române/ Multe am făcut de folos pentru cinstirea naţiunii şi a limbii! .. .închinându-le
toale/ Binelui obşlei." 19
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Referitor la îrnpăratii Casei de Austria, Sarnuil Micu adoptă un ton laudativ afirmând că: "De la Leopold Iar

fi început românilor a le merge mai bine", împărăteasa Maria Tereza "ar fi fost o milostivă mamă", iar împăratul
Iosif al II-lea, fiul acesteia, i-ar fi întrecut pe toti, pentru că între altele, a fost un "împărat şi dorrm foarte
milostiv şi drept cu săracii, bun părinte", a desfiintat iobăgia "care era un chip de robie păgânescă." 20 Limbajul
utilizat de Samuil Micu decodifică ideea că extraordinara agregare populară şi intelectuală în jurul Casei de
Austria s-a datorat perceptiei pozitive a împăra!ilor austrieci, ce devin exponenti ai interesului românesc,
justitiari infailibili şi spirite demofile care se aproprie de problematica celor multi făcând eforturi pentru a o
îmbunătătii.

Altă

constatare ar fi aceea că Imperiul Habsburgic era perceput ca a doua patrie a românilor ardeleni.
Din optica coeziunii politice traditionale, Casa de Austria semnifică, în versiunea românilor "unicul izvor al
suveranitătii şi al autoritătii statale." 21 Datorită initiativelor habsburgice conditia existentială românească a
suferit imporlante schimbări: dezvollarea retelei de drumuri, desecările şi defrişările, extinderea oraşelor şi a
pietelor, dezvoltarea comertului inlern şi de tranzit, infiintarea de noi oficii administrative ca şi conslruirea de
clădiri ale oficiilor, angajarea de funcţionari, o serie de dispoziţii referitoare la reglemenlarea seclorului public,
modernizarea tehnicii agrare promovală pe diferite canale, aşezarea de colonişti din Europa Centrală şi de Vest,
conslruirea unui sistem poştal întregul complex al ctitoriilor industriale, cum au fost cele din Banatul Montan
şi din Bucovina, creşterea substanţială a populaţiei, toate acestea au avul drept obiectiv îmbunătăţirea situatiei
interne a principatului transilvănean (cf. lui Harald Heppner)
lnlelectualii români cu idei iluministe s-au integrat politic şi cultural în ethosul imperiului, fapt care nu a
înlârzial însă consolidarea idenlitătii nationale în provinciile islorice locuite de români. Reprezentantii Şcolii
Ardelene au sludiat la Viena noile reglementări ale reformei învătământului pentru Transilvania, Norma Regia.
Viena a reprezental, în primul rând, contactul cu Aufklarung-ul şi cu centrul decizional al iosefinismului.
Studiul bibliolecilor vieneze, audierea cursurilor unor iluştri profesori auslrieci le-au favorizat integrarea
intelecluală în Europa luminilor. Ulterior, Samuil Micu a tradus Logica lui Christian Baumeisler, operele
filozofului Christian Wolff, creatorul unei şcoli în domeniul dreptului natural. Traducerile intelectualilor
români nu sunl doar o simplă familiarizare cu ideile iluministe ale Aufklarung-ului, ci idei regândite, adaptate
la conditiile concrete ale Transilvaniei din perioada respeclivă. 22
În capitala imperiului, reprezenlantii Şcolii Ardelene au intretinut contacte personale cu istoricii saşi şi
unguri dar în egală măsură şi cu istoricii austrieci Franz Joseph Sulzer, Johann Chrislian Engel, Joseph Karl
Eder, chiar dacă fată de comentariile ultimilor trei, românii au avut o atitudine critică. În 1800, Samuil Micu
este vizitat de istoricul auslriac Engel în opinia căruia iluminislul ardelean este "un erudit filolog şi istoric
român." 23 Spre deosebire de Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Maior, Ioan Budai-Deleanu a participat la
şedintele societătii secrete vieneze de stânga ("Kreuz- Bruderschaft") 24
Buda şi Pe sta sunt al le centre europene unde este atestală prezenta reprezentantilor Şcolii Ardelene. Având
sprijinul episcopului Ignatie Dorobant, Samuil Micu devine cenzor al lucrărilor româneşti editate la tipografia
Universităţii din Buda. Moartea sa a împiedicat publicare integrală a lucrării: Istoria, lucrările şi întâmplările
românilor. Pelru Maior tipăreşle în 1812 cartea sa fundamentală, Istoria pentru începutul românilor în Dachia,
şi în 1813, Istoria bisericii româneşti. Lucrările publicate de aceşti intelectuali iluminişti prin continutul şi
natura aspectelor dezbătute a contribuit la procesul de formare şi consolidare a identitătii nationale româneşti
în Transilvania, la colportare de cunoştinte ştiintifice şi de combatere a superstitiilor, a stimulat lupta penlru
drepturi politice şi culturale nationale.
Reprezenlantii Şcolii Ardelene prin demersurile culturale şi nationale s-au integrat în sistemul politic
al imperiului. Ideile lui Sarnuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior, Budai-Deleanu situează iluminismul
românesc în "crepusculul epocii luminilor"fiind influentat de şcoala islorică romantică germană şi de cea a
lui Herder. 25 Opera istorică şi culturală a Şcolii Ardelene se raportează în mare măsură la diverse curente şi
20

21

22

23
24

25

Samuil Micu, Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor, tom. III, Blaj, 1801, p.201-202
Sorin Mitu, Construirea ideii de patrie la intelectualii români din Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea,
în "Studii de istorie a Transilvaniei", Editura Accent, Cluj, 2000, p.246
Ion Lungu, Şcoala Ardeleană, Editura Viitorului Românesc, Bucureşti, 1995, p.354
Ibidem, p.113
Ibidem, p.268
Ibidem, p.68
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orientări intelectuale iosefinism, Aufklarung şi a încercat adaptarea acestora la realităţile politice şi culturale
din Transilvania. Tot din această perioadă datează atât configurarea unor proiecte de unire a românilor sub
coroana împăratului de la Viena dar şi de consolidare a solidarităţii româneşti în întreg arealul locuit de
români. În aceste condiţii, energiile românilor transilvăneni au evidentiat aspiraţiile de emancipare naţională
şi modernizare a societăţii româneşti şi prin cultivarea lor neîntreruptă au creat premisele Marii Uniri de la
1918.

Summary
The Romanians were persecuted not only from a politica! social point of but also from a religions one.
Those who did not accept the converti an to the spirit of the religions reform, of the clergy and of the Romanian
bishop, were threatened with prison, confiscation of wealth and even death.
Confronted with such a sta tus the Romanians did not matter either as a political nation or as a recogniyed
religion; lhey wanted that the union with the church of Rome would welcome the Habsburg politics; they tried
to surpess the aspiration lhe perception of the schisma tic religion and through their aspiration to lhe regime to
achieve the right and privileges which the Serbians had.
The emperor's popularity was slrenghlened not only by the direct contact made during his journey but
also by his reformist measures which welcomed the Romanian horizon of expectations. The acquisition of
this belief was possible due lo the three reforms the edict of tolerance, the reform of granting the right of
cohabitalion on Lhe royalland and the abolition of serfdom throught the imperial patent of 22th August 1785.
As a result the Romanian intellectuals assumed the imperial discourse especiually when it welcomed their
own horizon of expetations. The elite and the intellectuals enjowed the emperor's reforming politics. They
were granled ranks and titles estates and aristocratic diplomas. These good will geslures towards the Romanian
elite suggested the imperial Kindness through the spreading of rumors. The intellectuals dedicated ades and
elegies to the emperor motivating thees the myth of the good emperor.
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DE LA PETENŢI UNIŢI BISTRIŢENI
LA SUPPLEX-UL TRANSILVAN ORTODOX DIN 29. APRILIE 1761
ÎNCERCARE INTERPRETATIVĂ
ASUPRA CÂTORVA MEMORII ECLEZIASTICE
DIN PERIOADA TEREZIANĂ TRANSILVANĂ
MarinPOPAN

Unirea ortodocşilor ardeleni cu Biserica Romei, săvârşită la cumpăna dintre două secole din speranţa şi
de lumulturi naţional-confesionale sau tentative insurecţionale
de amploare din partea românilor până după încheierea păcii de la Passarowitz (1739). Cele trebuincioase vieţii
bisericeşti pentru orlodocşii români ardeleni vor fi fost aduse din Valahia olleană (Cisalutanische Walachei). 2
Schimbări esenţiale în rânduiala vieţii eclezial-comunilare n-au avut loc, astfel că proiectul Sacrei Uniri (Sacra
Unio) părea, mai ales în prima parte a episcopatului lui Inochenlie Micu Klein, o deplină reuşită a împăratului
Leopold P şi, nu în ultimul rând, a Curiei Papale. Practica petiţionară 4 încă nu se făcea observată în mediile
ecleziale române din Transilvania iar stabilirea episcopiei unile la Făgăraş avea, dincolo de alte raţiuni adiacente,
o valoare simbolică de diviziune confesională faţă de Valahia Lransalpină. 5 Retragerea administraţiei austriece
din Oltenia a produs, în plan confesional, un efect neaşteptat, în sensul că orlodocşii din comilatele ardelene
- nelrecule la acea dală la catolicism- au resimţil din plin nevoia de cărţi liturgice, odoare şi veşminte preoţeşti.
Nu vor fi fost suficienti numărul de diaconi şi preoţi. Acuilalalea acestei stări de fapt transpare în punctul şapte
din memoriul ortodocşilor din Transilvania din 29. aprilie 1761 către Guberniul Marelui Principal:
holărârea împăratului Leopold P n-a fost urmată

«Nye rogem de Ak6perire pentru Popa Soffronye, ka schi luy Ee iEe engeduâske Elobod a envâlza prin
Czâr6 Popi neunilz en Iese Gretsaske». 6
1

2

3

4

5

r.

Ernst Christoph Suttncr, Die Toleranzgesetzgebung ]oseph Il. und die Orthodoxie im Habsburgerreich, in: Im Zeichen der
Tolcranz, Herausgcgeben van Petor F.Barton, Wien, 1981, p.98
Ernst Christoph Suttncr, Die Toleranzgesetzgcbung ... "Jcnc Rumănen Siebenbiirgcns, dic dieser Entwicklung rcscrvicrt
gegeniiberstandcn, wcil ihncn am Fortbcstand ihrer gcistlichen Gemcinschaft mit dcn orthodoxen Rumăncn jenscits
dcr Karpaten sehr gelcgen war, hatten in dcn Jahrcn 1718-1739, als die sogenanntc "Klcinc Wallachei" von Oesterrcich
bcsetzt war, leicht die Mbglichkeit, mit dcm dortigcn orthodoxen Bistum zu verkehrcn. Dic Schwicrigkcitcn bcganncn,
als Ocstcrrcich jcnes Gcbict wiedcr aufgcbcn und an den Karpatcn einc Militărgrenze einrichtcn musstc."
Ernst Christoph Suttner, op.cit., p.96
Contrar opiniilor sugerate de unele lucrări istorice, marcate de interese de imagologic ideologică, rezultate din
reprezentări istorice rcducţionistc - cum că demersul românilor prin Supplcx Libellus Valachorum ar fi fost un demers
unic, determinat de situatia, altminteri singulară, a românilor excluşi concivilitătii receptc, practica pcti!ionară era o
traditie a dialogului politic dintre principele german şi supuşii siii. Petiţia era mijlocul cel mai direct prin care Principele
iubitor de popor cunoştea situaţia de fapt nu de puţine ori ascunsă de birocraţii locali. (Vezi: Gcrhard Koseleck,
Wărterbuch der geschichtlichen Begriffe, passim, sau Rolf Kutschera, Maria Theresia und ihre Kaisersohne, Wort und
Welt Verlag, Thaur bei Innsbruck 1990 passim).
Suttner, op.cit., p.95 "Dcm absolutistischcn Zcitgcist gemiiss hieltcn es die Militiirbcfchlshabcr fiir angezeigt, das
orthodoxischc Kirchenwesen im Grenzraum schlichtwcg zu untcrbinden- dies um so mehr, als sic die orthodoxcn Priester,
Mbnche und Gliiubigcn, die dem rumiinischen Bischoft Sicbenbiirgens wegen dcr Union mit Rom die Gcfolgschaft
verwcigcrten, als "Aufsiissigc" cinstuftcn, die ihrer "legitimcn kirchlichcn Obrigkeit" den Gchorsarn vcrweigcrten".
Supplex-ul privind dreptul la libera exprimare liturgic-confesională a ortodocşilor români către Gubcrniul rcgcsc al
Marelui Principat al Transilvaniei intitulat: "Pontomuriile Istantzii tse sau dat ku numelye ... Rumunyesk Neunit, ku
răszpunzurile Emperetest komiszii" din 29 aprilie 1761 documentul având locaţia arhivală în:
Arhivele Naţionale Cluj Napoca, Fond Primăria Bistriţa, Scria Confesională

Revista BistriJei, XIX, 2005, pp. 195-209
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Nevoia de preoţi învăţaţi cum se cuvine întru cinstirea altarului printr-o erudiţie, nu în ultimul rând,
pilduitoare oamenilor se simţea însă şi în satele greco-catolice bistriţene, mai ales celor din satele «lăturenilor»
precum, spre pilda ilustrării lucrurilor şi întâmplărilor, mărturiseşte Petru Dobra în memoriul său către Sfatul
cetăţii Bistriţa:

<<Accidit, dari in quibusdam Pagis Popas debiles, partim Senio fractos, partim vero alio defectu laborantes;»7
In paginile aceluiaşi memoriu redactat în formă aleasă Petru Dobra insista, pe mai departe, asupra limitării
de preoţi deoarece se va fi constatat că unele sate aveau mai mulţi preoţi slujitori şi va fi fost - prin
urmare- necesară restrângerea numărului acestora:
numărului

«Sequitur et illud, omnino numerum Poparum quidem rationabiliter esse, restringendum» 8
Viaţa

multora era strânsă, unii preoţi- în contra poruncilor vechi- trebuiau să mai pună mâna pe coarnele
trai, dacă mai luăm în socoteală obligaţiile de robotă, asemănător celui dus de credincioşii
ţărani. 9 Mişcarea lui Visarion Sarai în părţile Hunedoarei a re aprins mândria confesională identitar ortodoxă. 10 In
mediile intelectuale româneşti în formare, cu precădere între Uniţi, nu printre ultimii fiind graţie gravaminelor
sale Inochentie Micu Klein, se conturează un exerciţiu petiţionar comparatist care punea în balanţă avantajele
şi neajunsurile Unirii. Ezitările comitatens-districluale ale punerii în practică a privilegiilor ecleziale aprobate
de Habsburgi 11 au dat glas multor gravamine şi plângeri despre soarta nedreaptă a românilor uniţi, pe când
Sârbii, posesorii anticei şi străbunei legi, erau uzufructuarii, unor frumoase privilegii conferite de Leopold I şi
întărite de Maria TheresiaY Aceste luări de poziţii pe care, în contextul epocii peliţionare tereziene, le putem
evalua drept deloc realiste au tulburat sufletul naţional românesc, naţiunea 13 fiind adesea percepută chiar de
Petru Dobra drept« o plebe nesocotită şi schimbătoare» («temeraria et inconstans Plebs») 14 , şi au dat apă la
moară multor «băsnuilori» privilegiali nemeşi şi saşi tol timpul gata să-i acuze pe români că au trecut interesaţi
şi fără sinceritate la Biserica Romei. Firul evenimenţial se torcea mai departe cu ani şi zile, se părea că se va
ajunge, fiecare confesiune românească alât cea neunilă cât şi cea unită, cultivându-şi priorităţile sale, la un
dualism confesional paşnic între Uniţi şi Ortodocşi care-şi aştepta institutionalizarea legală la nivelul Marelui
Principat. Deveniţi «recepţi» prin actul Cnirii greco-calolicii români, până şi preoţii se loveau de diverse piedici
ale comitatelor sau districlelor săseştP 5 în sensul lergiversării punerii în aplicare a diverselor hotărâri care
plugului,

7

8

9

10

11
12

13

14

15

să ducă-n

("S-a întâmplat, să fie arondaţi unor sate popi slabi, în parte apăsa[i de bătrâneţe, în parte având alte defecte") Notă:
Textul redat în traducerea autorului articolului,
"Se adaugă şi faptul că numărul Popilor per ansamblu trebuie redus în mod judicious" în:
Memoriul lui Petru Dobra către Sfatul bistriţean (Bistritzer Rat)
5 Septembris 1747, Rândurile nr.30-32 Descrierea documentului: Grafie latină Limba: Latina
Locatia documentului: Arhivele Nationale Cluj Napoca, Fondul Primăria Bistriţa, Seria Confesională, Seria 2A/Fasc.111 (2-4)
Ferdinand Zieglauer, Die josephinische Reformbewegung in Siebenbiirgen in dcr Zeit fosef Il. und Leopold Il. Wien 1881,
p.543 Privitor la conditiile de viaţă ale preotului valah Ferdinand Zieglauer scrie: ".. gar manche Popen fiihrten das
kummerliche Dasein, mussten selbst ihren karglichen Acker bestellen, sclbst die Hand an die Pflug legen." ("ba chiar
anumiţi popi duceau o viată lipsită, au trebuit [ei înşişi] să cultive putinul pământ, chiar şi mâna s-o pună pe [coarnele]
plugului"] p. 525
Dumitru Staniloaie, Din Urmările Edictului de Toleranta in Tara Hategului in: "Omagiu Fratilor Lapedatu" Bucureşti,
1936, P. 841 Vor fi fost mărturii care argumentează o adevărată cronologie a disputelor confesionale în Ţara Hategului
de trecere la Unire şi revenire la ortodoxie căci autorul scrie în felul următor:
"Când voiu avea mai multă vreme, nu voiu lipsi a scoate din acest material documentar expunere mai închegată».
Suttner, op.cit., 99
Suttner, ibidem, sq
Iată că Gubernium Regium numeşte pe români drept "Norodul Rumunyesk" fiind abandonată şi de privilegialii
transilvani denominaţia condescendentă de "plebs", "plebs Valachica". (Vezi lntitulatio la documentul: "Pontomuriile
Istantzii tse sau dat ku numelye ... Rumunyesk N6unit, ku rszpunzurile Emperetest komiszii" din 29 aprilie 1761
documentul având locaţia arhivală în: Arhivele Nationale Cluj Napoca, Fond Primăria Bistriţa, Seria Confesională
Memoriul lui Petru Dobra către Sfatul bistriţean (Bistritzer Rat)
5 Seplembris 1747 Descrierea documentului: Grafie latină de mână Limba: Latina Locatia documentului: Arhivele
Naţionale Cluj Napoca, Fondul Primăria Bistrita, Seria Confesională, Rândul 26 Seria 2A/Fasc.111 (2-4)
Poschner, op.cit., p.28 "Die griechischen katholischen Pfarrer des Bistritzer Distriktes beklagen sich, dass cler Bistritzer
Magistrat sie zu einer Gebirgsweidetaxe verhalten wolle. Dies stellt das Gubernium ein und fordert zugleich die sofortige
lnformation, warum die Ausscheidung cler Pfarrgriindc noch nicht ausgefiihrt worden sei."
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garantau concivilitatea românilor. 16 Pe când unitii români faceau diverse plângeri pe plan local pentru diverse
pricini ori vexatiuni - spre exemplu un anume preot uniti' Popa Lup scrie aceluiaşi sfat oppidan cum că un
anume «villicus Franck» îi ceruse prestarea obligatiei de robotă în contra privilegiilor tereziene de care el va
face mentiune «lmo hujus Dominus Senator et Villicus Cibbis Franck me ad Robbotales labores peragendos adigere, el
acceptum a me titulo poenalitatis ob neglectam ejusmodi laborum Praestationem Pignus nonnisi trium
Florenorum exsolutione mihi restituere velit.» 18
ortodocşii se simţeau amenintati in extenso de facerile, tergiversările ori malversaţiunile Guberniului la

nivelul întregului Mare Principat al Transilvaniei:
«Al Schâptelye
Cserem aperaire dje kum ennaintje emprotive tuturor i)upererilor kajre n6a de la majri czeri pentru
kredincze nye vin»
Cu toate că rânduiala porţiei canonice catolice a fost recunoscută preoţilor uniti, punerea în practică
a prevederilor tereziene se lăsa mult aşteptată. 19 În districtele săseşti sibiene rămânerea la ortodoxie a
conservat vechile raporturi de putere intracomunitare între saşi şi români. Protecţia oferită de saşi românilor
şi de nobilii unguri reformati s-a manifestat atât pe plan locaF 0 cât şi dietal. In districtul Bistritei Sfânta
Unire a cunoscut succese importante cu exceptia Văii Bârgăului şi unor comunităţi disparate situate pe văi
mai puţin accesibile. Ridicarea în conditia confesională a preotilor români s-a manifestat pregnant după
întemeierea Regiment ului de granită nr.Z năsăudean concomitent cu succesele şcolare şi sociale în apropierea
16

Decretul imperial data la 9. Septembrie 1743

şi

publicat de Gottfried Poschner în: Programm des evangclischen
confirmă dreptul legal al preotului unit la casă şi loc de casă

Obcrgymnasiums A.B. zu Bistritz, Bistritz, 1884 p.25-26
parohială:

17

18

19

20

"Fundus seu locus internus in quolibet pago, ubi valachi uniti resident, pro ecclesiis et domibus parochialibus , si
numerus unitorum valachorum id exigat et ejusmodi fundum vei nullum, vei minus exiguum haberent, convenienti in
quantitate rescindatur et assignetur". E foarte probabil ca acel Popa Lup să fi citat acest decret imperial care precede cu
decenii îndemnarca sa petitionară din 1771la care ia pozi~ie doi ani mai târziu (nota bene!) aşadar în 1773 Episcopul de
Făgăraş Grigorie Maior. Nu cunoaştem reactia oficială a Sfatului bistri!ean, putem însă formula ipoteza conform căreia
petitia preotului recept român va fi fost tergiversată dacă nu "sine die" atunci "multa die", altfel spus cu mult peste
termenele fireşti ale răspunsului epistolar.
Stim asta din rescriptul episcopului unit de Făgăraş Grigore Maior către Rat-ul bistritean:
Memoriul trimis Sfatului bistritean (Bistritzer Rat) de Episcopul unit de Făgăras Grigore Maior
Datare: 1 August 1773Descrierea documentului: Grafie latinăLimba: Latina
Locatia documentului: Arhivele Nationale Cluj Napoca, Fondul Primăria Bistrita, Seria 2A/Fasc.111 (2-4) Confesională,
Rândul întâi:
1 «Popa Juon parochus Uni tus fungens ex Possessione Dumitricza
2 questus nobis est: > > > ))
"acel [?acord pronominal greşit N.A.] Domn Senator şi administrator [?] Franck vrea să mă-npingă să prestez mai
multe lucruri de robotă şi după ce a luat de la mine, ca urmare a neprestării respectivelor munci sub titlu de
pedeapsă , zălog nu vrea să mi-I restituie decât cu plata a trei florini": Notă documentară: Pe acest "Villicus Cibbis
Franck" numit de document îl putem identifica cu ajutorul unui alt document data! în anul 1770 publicat de
Gottfried Poschner în: Programm des evangelischen Obergymnasiums A.B. zu Bistritz, Bistritz, 1884 p.19 ca "Johann
Frank villicus R.kath." într-o evidenţă cerută de Guberniu pentru conscriptionarea tuturor funcţionarilor din oraşe.
Prin urmare ştim că acest Johann Frank era de confesiune receptii romana-catolică ceea ce face cu atât mai greu
de inteles atitudinea acestui fată de un preot Greco-catolic Popa Lup fiind mentionat în rescriptul episcopului de
Făgăraş unit Grigore Maior (Vezi Memoriul trimis Sfatului bistritean (Bistritzer Rat) de Episcopul unit de Făgăras
Grigore Maior
Datare: 1 August 1773 Descrierea documentului: Grafie latină Limba: Latina
Locaţia documentului: Arhivele Naţionale Cluj Napoca, Fondul Primăria Bistrita, Seria Confesională
Seria 2A/Fasc.111 (2-4)
Poschner, op.cit., p.28
Poschner op.cit., p.28 Se poate adăuga la această constatare istorică faptul că, cel puţin la nivelul districtual bistriţean,
Sfatul oppidan Bistrita a adoptat tactica temporizării cererilor preoţilor uniţi atât din motive confesionale în sensul
frânării ascensiunii catolice în mediulluteran cât şi comunitar-juridice datorită presiunilor exercitate de primarii saşi
care, se pare, nu erau deloc dispuşi să dea Joc de casă preotilor români, fie ei şi uniţi.
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de uzufructul concivilităţii. Dreptul pentru construcţia bisericilor unite din piatră a aprins seria disputelor
petiţionare între saşii bistriţeni şi unele comunităţi unite româneşti din districtul Bistriţei. 21
Directorul cauzelor fiscale Petrus Dobra ia act de atitudinea Rat-ului oppidan Bistriţa aducându-i aminte
de decretele imperiale privind privilegiile preoţilor uniţi. 22 Faptul că Petrus Dobra va fi făcut referire la decretul
imperial din 1743, publicat de Gottfried Poschner, nu lasă loc de îndoială de vreme ce respectivul decret este,
demersului său petiţionar, antedatat cu patru ani. Acest memoriu s-a făcut şi a fost adresat, poate nu este
inutil să amintim, în interioritatea funcţionărescă-statală a Marelui Principat. 23 Decretul imperial din 1743,
citat de Poschner 4 exprimă cu claritate şi în manieră explicită dreptul preotului unit pentru loc de casă şi casă
parohială şi ni se pare nimerit în acest context să-1 reproducem:
"Fundus seu locus internus in quolibet pago, ubi valachi uniti resident, pro ecclesiis et domibus parochialibus,
si nurnerus unitorum valachorum id exigat, et ejusmodi fundum vel nullum, vel minus exiguurn haberent,
convenienti in quantitate rescindatur et assignetur." 25 (9 Septembrie 1743 Arhiva Bistriţa)
"Funduşul sau locul intravilan din oricare sat, unde locuiesc români uniţi, bun pentru biserici sau case
parohiale, dacă credincioşii uniţi cer aceasta, de ei nu vor fi având un asemenea funduş deloc ori prea
mic, să fie delimitat şi dat spre folosinţă." 26
În contra publicatului şi amintitului decret Petrus Dobra nu face decât să repete pe ton imperativ
abandonarea vechilor dar atât de actualelor - illo tempore - praclici încercând să îndemne la faptă, Rat-ul
Bistriţei oppidane, bună prin apelul la datoria statală în apărarea "Sfintei Uniri" în contra "impostorilor"("imp
ostores") din Principatul transilvan dar şi celor de peste munţi, din Moldova cu precădereP

21

22

23

24
25

26

27

Poschner, op.cit., p.27 Istoricul sas al secolului positivist, activ ca- "Gyrnanasialprofessor" -la Bistri~a. Gottfried Poschner
se referă la un memoriu al românilor vermeşeni care cer loc de casă pentru preotul lor în comună. Deşi nu se cunoaşte
răspunsul Primăriei Bistrita- aşa Poschner- din textul memoriului se remarcă "constiinta de sine mândră" ("das stolze
Selbstbewusstsein") a românilor cărora consonant prin decrete şi rescripte le răspunde intervenind local Curtea de la
Viena şi Gubernium Regium Transilvanicum.
Memoriul lui Petru Dobra către Sfatul bistritean (Bistritzer Rat) ..... Rândurile 6-14
«turn ex neglectu frequentationis Templorum, cum primis
vero etiam hac de causa quod unitis Sacerdotibus
nedum adsisteretur, occasione publicationis Regiorum
Rescriptorum super stipendiis Popa blibus, illa quae
assignata sunt contra ipsos Popas, in effectum ponuntur specialiter circa Contributionem: Quae vero in
favorem essent, Effectui mancipala non sunt, id est,
beneficiis ipsis competentia nondum adhuc praestan
tur.>>
Dobra, Memoriu ..... Rândurile 27-30
«reliquos tumultuantes sequendi, cum contra
huiusmodi malitiosos etiam in poenae sint verbi Regio
Statutae, et c[?] Magistratibus incumbat in eosdem
reflectere.))
Poschner, op.cit., p.24 provenind din Arhiva Bistri~ei, după cum citează vag autorul.
Poschner..... sq
Observatie: Text latin în traducerea autorului articolului.
Dobra, Memoriu .... Rândurile 39-47
39
«lnclyto Senatui humanissime proponenda habui,
40
quo tanto attentius observanda spera, quanto maiori
41
studio optaret etiam ipse Senatus, has molestias,
42
quas alia Loca patiuntur a Se removendi et ple43
bem Valachicam cum in Disciplina, turn in Unione
44
conservare et per hac Sacr[atissi]mae Suae Ma[icsta]tis menli
45
satisfacere, quae unice ea propendet, ut Sacra Haec Unio
46
sarta et recta contra omnes Impostores in Hacredita47
rio hac Principatu protegatur, et per[?] Magistratus
48
conscrvctur.))
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Parcurgând filele diverselor depoziţii petiţionare transilvane tereziene cu atât mai mult ne surprinde că
de ani de la memoriul funcţionarului imperial Petru Dobra, preotul paroh unit "Popa Lup" se plânge
nu doar de faptul că nu i se dă loc de casă în Dumitriţa, că locuitorii saşi nu-i tolerează prezenţa 28 dar şi că
este apăsat de robotă. Aceste obligaţii vor fi fost nedrepte şi în contra legilor şi statutelor Marelui Principat29 ne
avertizează parohul petenl. Acestea, mai mult, vin din partea unui magistrat bistriţean "recept", recte catolic 30
prin urmare credinciosul aceleiaşi confesiuni cu subiectul supus robotei. 31 Nu ştim încă- după cât s-a putut
cerceta din materialul documentar - răspunsul la acest memoriu 32 ne îngăduim însă să credem că, urmare
memoriului, se va fi înaintat ceva în identificarea, imperialii presând, şi trasarea unui loc de casă ("Funduşul")
dacă ne gândim la reacţia intolerantă a comunităţii săseşti din Dumitriţa comentată de memoriul episcopul
unit Grigorie Maior: locuitorii saşi 1-au scos pe preotul român din casă şi din "Funduş" tumultul faptelor săseşti
fiind exprimate prin nimerite verbe latine precum urmează:
după 24

"p[rae]scriptas mera el absoluta potentia occupaverint, taliterque rem semei Dea dicatam profanaverinl."
"mai înaintele numite [Funduşuri N.A.] le-au pus sub putere deplină şi absolută tol astfel biserica,
sfinţită în Dumnezeu, au profanat-o" 33
Trecând cu graţie epistolară tumultoasă peste evenimenlica descrisă, episcopul Maior se adresează cu
ton principial, din nou, şi politicos făcând apel la "preaînălţatele" decrete şi la exigenţele purtării creştine
universale 34 pentru a brusc individualiza elocuţiunea cerând imperativ Primăriei Bistriţa repunerea în drepturile
jurisdicţionale canonice a paroh ului Popa Lup precum şi reparaţia morală de rigoare. 35 Dacă aceste avataruri
26

29

Memoriul unui anume preot unit «Popa Lup» către Sfatul urban Bistri~a (Bistritzer Rat) datat la 14 Martie 1771 Descrierea
documentului: Grafie latină Limba: Latina
Locaţia documentului: Arhivele Naţionale Cluj Napoca, Fondul Primăria Bistri~a. Seria Confesională Seria 2A/Fasc.111
(2-4)
31
«2do hujates suburbani vero vei me non amplius divexent, et
32
tranquillum mihi Domicilium in Suburbis indulgeant, vei, quod»
Popa Lup, Memoriul.. .... Rândurile 14-21
14
«Quandoquidem autem ad 1mum me qua connotatum nisi Ri15
tus fungentem Presbyterum Ecclesiastica Imunitate gaudere, Am16
plissimo Magistratui ex Resolutione Inclytae Regiae Comissionis
17
Directivae Cibiniensis de 10m• Juny 1757. Exhibita constat, cui
18
proinde Dnus Senator Franck Laborum Robbatalium praestati19

20

anem a me exigendo directe contravenit, non habito ullo legali
Titulo, ex quo me obeorundem neglectum poena afficere sicque

Pignus meum vindicare possil.»
Poschner, op.cit.p. 19 Numit în conscrip~ia funcţionarilor urbani din martie 1760 ca "Johann Franck villicus R.kath."
Extragem apartenen\a lui Johann Franck din tabelul afişat de Poschner, op.cit. p.1 9. Cu toate acestea puţin mai sus accla§i
autor afirmă că respectivului villicus Franck i s-a dat un ajutor catholic Andras Teuchert ceea ce induce suspiciunea
unei posibile greşeli în redactarea tabelului în sensul că Franck era sas luteran."Im Jahre 1769 Mărz wird neben J.Fr.
Klein von Str.[aussenburg] als Stadtrichter und Georg Gunesch, centum pater et cassae allodialis preceptor, als Orator
zum Villicus wieder Johann Franck gewăhlt; diesem gegeniiber [sic] fălit der katholische Andras Teuchert." [Poschner,
op.cit., p.19]
Dacă o fi existând acest răspuns - redactat de primarul Bistri\ei, Friedrich Klein von Straussenburg?
Vezi Memoriul trimis Sfatului bistriţean (Bistritzer Rat) de Episcopul unit de Făgăras Grigore Maior
Datare: 1 August 1773 Descrierea documentului: Grafie latinăLimba: Latina
Locatia documentului: Arhivele Nationale Cluj Napoca, Fondul Primăria Bistriţa, Seria Confesională Scria 2A/Fasc.111
(2-4) Rândurile 9-10
Memoriul Episcopului Grigore Maior ......... Rândurile 11-15
11
« quod omnino non salum contra Leges Patrias altissi12
masque Ordinationes singularem Manutentionem Cleri
13
Uniti Locorum Magistratibus iteratis vicibus demandantes,
14
sed etiam contra Immunitates ecclesiasticas, imo christia21

30
31

32

33

34

15
35

nam charitatem et quodammodo sacrilegium est»

Memoriul Episcopului Grigore Maior ......... Rândurile 16-21
16
«aut certe suspicio non levis novorum disturbiorum: Pro17
inde Amplissimum Magistratum hisce prima condecenter
18
quaerendum ac una perofficiose requirendum duca, quatenus
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ale petiţionarismului local unit le punem în relaţie cu disputa privind dreptul ridicării bisericilor de piatră
în satele săseşti libere ne putem reprezenta cu claritate limitele evidente ale punerii în practică
a "bunăvoinţelor" legislative habsburgice 36 care ajutau principial coreligionarii, pe de o parte, greco-catolici
români, recepţi de iure fără a uita să cultive tradiţiile, privilegiile şi susceptibilităţile saşilor luterani pe de altă
parte. Aceste experienţe petiţionare au justificat peste decenii comparaţia, prematură oarecum înaintea păcii de
la Karlowitz (1739), dintre drepturile "ilirice" conferite pe loc sârbilor şi fără condiţii confesionale cu măruntele
concesii de concivilitate transilvană sau compensaţii egalitariste obţinute cu verva verbului epistolar de atâţia
petenţi anonimi ori notorii, locali ori transilvani.
româneşti

Memoriul ortodocşilor ardeleni «Pontomurille Istantzii tse szau dal ku nurnelye ... Rurnunyeszk Neunit
primă analiză, atenţia cu o particularitate de ordin
cronologic. Data adresării acestui supplex de libertate religioasă postcede decretului imperial din 21 martie
1760 prin care se acordă drept de liber exerciţiu religios ortodocşilor.

ku respunzurillye Emperetest komiszii» ne atrage, într-o

«3. dass die Nicht-Unirten ihr Religions-Exercitium ruhig i.iben .... "
"3.ca Neuniţii să-şi săvârşească fără tulburare slujbele lor" 37
Care să fi fost motivele pentru care s-a înaintat acest memoriu? Dintr-un bun început putem oarecum
circumscrie geografic faptul că pelenţii vor fi fosl din zona Sibiului ori Hunedoarei deoarece preoţii încarceraţi
pentru motive de exerciţiu religios sunl toţi din zona Sibiului. 38
Unul dintre revendicările importante ale memoriului are în vedere înscăunarea unui Episcop neunit de
Lege Grecească care să vină de la Karlowitz-ul sârbesc. In relaţie cu situaţia de pe teren în disputa confesională
dintre românii ardeleni acest punct din memoriu pare a fi singurul obiectiv rămas neatins de ortodocşi faţă de
care Lambertus Bara Morninger adoptă o atitudine evazivă promiţând o rezolvare prin graţia imperială a acestei
gravamine cu condiţia schimbării de atitudine a "Norodului Rumunyesk.". O comisie imperială ce se va întruni
se va "szergui" în acesl sens.
"La Al Doille
Komiszie atsâszle de szusz Grâtzie de la pre Eneltzata Keszâro Kreasze, sze vâ szergui â o d6bendi de
âkerua urmaire kent atsest Norod Rumunyeszk sze vâ en t6rlse ku de dinszul a dâ szemye de aszkultaire si de
aseszaire, kaire ai petzi dupe toitye Lesele firi, si ale tzeri jezte dator, nu sze endueste komiszie." 39
Decretul terezian de toleranţă din 21 martie 1760 nu face menţiune de perspectiva aducerii unui episcop
neunit Pelenţii nu au avut în vedere aducerea unui episcop din Principatele transalpine valahe 40 din prudenta

36

19
p[raejfatum Parochum Unitum in integrum restitui demanda20
re velint cum integra damnorum fatigiorum ex expcnsas
21
ac pristini honoris recompensatione»
Suttner, op.cit. 99 "Trotz jahrzehntenlangen Zusichcrungen waren am Vorabend der Toleranzgesetzgebung auch jene
Rumănen und Ruthcnen, die sich konsequent zur Union bekannten, nicht im Besitze der ihnen versprochenen Rechte.
Kaiser Leopolds Versuch, die Volksgruppen der orthodoxen Ruthenen und Rumănen zur Emanzipation zu fiihren,
konnte also 1781 aus mehrcren Griinden nicht als Vorbild fiir eine allgemeine Hebung der Rechtsverhăltnisse bei den

Orthodoxen des Reiches dienen."
37

38

39

40

Decretul imperial de tolerare a ortodocşilor din 21 martie 1760 apud Poschner op.cit. 28 Traducerea autorului articolului.
"Pontomuriile Istantzii tse sau dat ku numelye ... Rumunyesk Neunit, ku rszpunzurile Emperetest komiszii" din 29
aprilie 1761 documentul având loca~ia arhivală în:
Arhivele Na~ionale Cluj Napoca, Fond Primăria Bistri~a. Seria Confesională
"Al trielle
Ne rugem pentru szlobozire tsel6r trimis, a nostri pentru Lege la Bets: Opre Mikl6s den Szilist, Popa Spenik din Szibiul,
Popa Jânos din Pâles şi P6p luon din Szad, kairi dyin dyemnul a tate Norodului a kollo szau dusz."
"Pontomurille lstantzii tsc szau dat leu numclye ... Rumunyeszk Ncunit ku respunzurillye Emperetest komiszii"
Locaţia documentului: Arhivele Naţionale Cluj Napoca, Fondul Primăria Bistriţa, Seria Confesională, Seria 2A/Fasc.111 (2-4)
Data emiterii: 29 aprilie 1761
Relaţiiile ecleziale cu Principatele nu sunt excluse de petenţi deoarece ele apar ca un text distinct în memoriul de care
se face mentiune in: Pontomurile lstantzii ... Punctul al unsprezecelea:
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pentru a se feri de susceptibilitătile Guberniului şi pentru a creşte şansa împlinirii revendicării. Prin numirea
unui mitropolit din "teritoriile ilirice", aflate sub jurisdicţie austriacă, vor fi fost, în plus, create premise acordării
unor privilegii asemănătoare "privilegiilor ilirice", altfel generoase în substanţa lor. Suplicanţii anonimi ai
Supplex-ului religios ortodox repetă la punctul unsprezece ceea ce-au cerut la punctul doi, fapt sancţionat de
Morninger «La âtsaEte gererre en punktumul al dojelye J:l,au reJ:l,punzu".
Comisia gubernială lasă loc sperantei vestind venirea unui episcop neunit de la Buda de lege grecească
pentru a asista Guberniul în cauze eclesiastice.
"La âtsaJ:l,te gererre en punktumul al dojelye Eau reEpunzu, a kerrua plinyire neunitul norod rumenyesk
ku atete maj tajre poatye nedesdui ke kum Preanalczata KeEaro krejaEa, djenti aly aEa mile, schi dentru a
Ea pornyire, pre Domnul Episkopul dela B?da die Lese GraetsaEke neunit âtsii Iau tremeE, ka linga atsaEte
kreiaske Comissie se remuje, sau milostivit a porontsi." 41 Evoluţia procesului nu va înainta doar "kent atsest
Norod Rumunyeszk sze va en t6rtse ku de dinszul a da szemye de aszkultaire si de aseszaire, kaire ai petzi
dupe toitye Lesele firi, si ale tzeri jezte dator". 42 Inaintând în lectura gravaminelor credem tot mai mull că ne
apropiem de punctul esenţial al memoriului: păstrarea bisericilor şi "Funduşurilor" recuperate de neuniţi în
timpul tulburărilor din timpul lui Sofronie din Cioara. "Soffronye edeverât e vrednik de mentujre ke jel nitsce
odinyioâra nau vrout, a turbura pâlse Czeri". Suplicanţii cer, la punctul cinci, restituirea bisericilor zidite de
ortodocşi. 43 Proprietatea funduală şi constructivă precede în viziunea lor şi se substituie deciziei comunităţii
de a aparţine unei confesiuni anume. Până în anul 1760 nu vor fi fost construite un număr mare de biserici
noi, cele mai multe parohii româneşti trecând la greco-catolici cu tot cu bisericile lor. Multe din ele din nou
adjudecate de ortodocşi sunt considerate inalienabile în baza dreptului celui ce le-a construit. Din textura
argumentativă a memoriului reiese faptul că ortodocşii transilvani erau interesaţi în acel moment de păstrarea
stării de fapt aceasta cu atât mai mult cu cât adeziunea reintoarcerii la legea veche era mai populară în părţile
Hunedoarei şi districtelor săseşti sudice. Aceste două puncte ale minisupplex-ului în discuţie- punctul cinci
şi punctul şase- vin în totală contradicţie cu textul decretului terezian din martie 1760 care cere restituirea in
integrum a tuturor bisericilor confiscate:
«dass die Nichlunirten Walachen alle diejenigen Kirchen welche die Unierten innegehabt, und welche
sie Ihnen in denen năchst verslrichenen 2 ader 3 Jahren gewaltsamer Weise hinweggenommen haben, denen
Unirten ohnverziiglich zuriickzugeben, und sich auch kiinftig enthalten sollen, einige Kirchen, die den Unirten
geh6ren, eigenmăchtig in Besitz zu nehmen." 44
(" ca Valahii neuniţi toate acele biserici, pe care Uniţii le-au avut în posesie şi pe care ei lor le-au luat cu
forţa acum doi-trei ani, acelor Uniţi să le resitutie fără întârziere şi pe viitor să se ferească să ia, cu de la sine
putere, în proprietate acele biserici care aparţin Uniţilor") 45
Comisia Gubernială pare să înţeleagă intenţia suplicanţilor neuniţi răspunzându-le în litera şi spiritul
Decretului din 1760: "jâre âtsaEte ad6eschere kwn ke spre plinyire fegedniczei Mlye adeveat astaptje ka nu
numaj de la zue entreiri atseEtjii Comissii in Czare, tselye ku szinike endreznyire repitye BeEerils EeEe entoarke
[?] âlsee fapte prin norod Ee Ee pedepszaEka" 46
Suplicanţii neuniţi români aduc o acuză majoră Guberniului Marelui Principat şi «mai marilor Tării» cum
că ei aduc supărări şi vexaţiuni vietii în credinţă a românilor, rămaşi nenumiţi de suplicanţi explicit. Printr-o
lege până nu demult promulgată 47 , răspunde Guberniul, se va fi- "dintru a Sa pornire"- milostivit Crăiasa Maria

41

«Al untsprezetselye
Jares nye rugem i\e nuyi i\e di6e Episkop neunit de Lese Gretsi\ske, ke nu avem tsine i\e ne popai\ke, Dietsi, schi
pai\yssurile aj trimilye entral Czeri noe nyi i\e tegeduai\ke.»
Cu toate acestea aceste rela1ii nu sunt numite drept obiectiv distinct şi explicit formulat.
Pontomurileoo
Pontomurileoo .. La Al Doille
"Al Csintselye
Nye rugem ka Bei\eritselye schi Fundusurelye Bei\eritsest tselye de noj ziditte, sau kumperâtje i\âu Bei\eritsilor J...-u
Tei\tament sau foi\t lai\ât i\e nyei\e engeduâske." in Pontomurileoo ...
Apud Poschner, op.cit.29
Text în traducerea autorului articolului.
Pontomurille Istantziioo .. Punctul şase
E foarte probabil că este vorba de textul Decretului imperial din 21 martie 1760 publicat de Gottfried Poschner în:
Programm des evangelischen Obergymnasiums A.B. w Bistrit;::, Bistritz, 1884 , p.29
0000

42

43

44
45
46
47
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Theresia; dacă vor fi fosl intervenţii punitive inspirate de Guberniu sau de armata imperială, acelor intervenţii
li se exclude orice motivaţie de părtinire confesională, raţiunile precumpănitoare fiind dictate doar de datoria
păstrării concordiei publice şi comunitare. Intempestiv, Lambertus Mi:irninger întoarce textual suplicanţilor
ameninţarea deloc voalată conform căreia evenimente de genul celor petrecute anterior, recte insurgenţele
comunitare ortodoxe nu vor fi tolerate sub nici un motiv.
«ka de va endrezni csineva prin Czâre a umbla schi pre tsei cseE petsuitz? schi en unire pana akuma
petrek, mâkâr Supt tse fel de prepunyere ai enderept zelye? ale fatse, Eau beEeritselye, Schoalelye,
kâE,ilye tschelye beEeritscesl schi Funduschurilye alye vetehana mai schi âlye repi.[?] Unyi la âtsee ka
nyistje Turberetoir de pâtse Czeri schi de Linyistje lse de opstje, schi ka nystje [?] de renduelyele pre
Ennalczatji keMro kreeEi Ee vor Eokoti; schi Spre groaEnike pildje tseloraltalz Ee vor pedepszi.» 48
Luările de poziţie şi referirile baronului Mi:irninger vin în deplin acord cu prevederile articolului trei din
decretul de toleranţă terezian din 21 martie 1760 care spune următoarele:

"Dass die Nicht-Unirten ihr Religionsexercitium ruhig iiben, die Unirlen, sie mi:igen Poppen oder gemeine
Zuhi:irer sein, nicht anfeinden, oder auf irgend eine Arl und Weise schmăhen sollen, um so weniger
sollen Sie die Unirten weder heimlich, noch i:iffenllich zum Abfall nătigen, noch den ausgesandten
Geistlichen, welche die Union friedlich predigen Einhalt tun, mil einem Wort, die Nicht-Unirten sollen
sich auf alle Weise hiitten, den Unirten Beschwerden oder Schaden zufugen." 49
"ca neuniţii să poată exercita liber serviciul religios, pe Uniţi [însă], de vor fi ei Popi ori credincioşi de
rând, să nu-i duşmănească, nici public să-i împingă spre cădere, nici pe preoţii în misiune, care predică
Unirea, să nu-i împiedice, într-un cuvânt, să se ferească în orice mod a pricinui Uniţilor acuze sau
pagube." 50
Constituirea unei Comisii in publico-ecclesiaslicis la Sibiu prevestea luarea unor măsuri severe destinate
refacerii Bisericii Unile. Era foarte probabil ca Sofronie urma să fie expulzat din Marele Principat al Transilvaniei
ceea ce mai apoi s-a şi întâmplat astfel că petenţii, dincolo de adevărul legat de implicarea lui Sofronie în
tulburările interconfesionale române, căutau să prevină un astfel de deznodământ ascunzându-i persoana în
spatele subiectului colectiv:
«Soffronye edeverât e vrednik de mentujre ke jel nitsce odinyioara nau vrout, a turbura pâtse Czeri ;
adeverind dupe âlsee ke nitse jal, nitse lot norodul J:l.vinte unyire nu 6 hulyim. Ne rugem J:l.e nu nye Ea faka
Bile, nitse Soffronye igonyaEke, ke, n6j lyam endemnât J:l.e ne envetze schi en Lese graelsaEka neunit. ..
Ee nje deprinze pene kend pre ennaltizata krejaEa ne va trimitye Episkop de Lese GraelsaEka.»
Sofronie exercita misiunea unui adevărat episcop al întregii Transilvanii, de care Transilvania ortodoxă
era de deplin îndreptăţită fapt care este recunoscut de Mai Marii Ţării. Suplicanţii ortodocşi revin cu cererea
instalării episcopului neunit de lege greacească. Faptul că la punctul al patrulea se cere acordarea porţiei
canonice similare celei catolice precum şi eliminarea capitaţiei:
"Pofftim Szkutire de Portzie Popjilor tselor neunitz, du pe Pilda Popjilor szeEest, schi ai altora. "51
cerere respinsă explicit de Guberniu:
«Popji neunitzilor prekum schi a SzaEilor Popji schi allzi de Portzie nu Ee vor Ekuti; enEe nyedesdje jeJ:l.te
de la pre ennalezala KrejaEa a dobendi ka Ee lyiEe usuraze taxa kâpuluj.» 52
învederează

cu claritatea faptul că orlodocşii "doreau emanciparea" 53 aceasta însemnând din perspectivă
temporală şi faptul că s-au resemnat cu gândul că vor trăi epoci împreună cu catolicii şi prolestanţii.
40

49

50
51

52
53

Pontomurille Istantzii.. .. Punctul al şaptelea şi Punctul al optulea Notă: Prima par le a punctului opt continuă condusi ve
ideea începută în punctul anterior.
Apud Poschner, op.cit., p.29
Notă: Textul redat în traducerea autorului articolului.
Pontomurillc Istantzii .... Punctul patru
Pontomurille Istantzii .... Răspunsul Gubcrniului la Punctul patru
Suttner, op.cit., p.97 "Dcnnoch war es von grosscm Bclang, dass die Orthodoxcn in der Toleranzgesetzgebung
ausdriicklich genannt wurden, denn sic bedurften der Emanzipation. Diese freilich musste von anderer Art sein als die
Emanzipation der evangelischen Christen in den Lăndern, die spătar Cisleithanien bildeten."
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Depoziţiile

noastre venind din parcurgerea interpretativă a izvoarelor prezentate mai înainte conduc la
câteva concluzii istorice care vor confirma documentar unele afirmaţii de sinteză istorică 54 şi ajuta la conturarea
ideatică a relaţiilor dintre românii ardeleni bistriţeni cu instanţele locale precum şi rolul Guberniului şi Curţii
de la Viena în controlarea acestora:
(1) confirmă faptul că instanţele locale, cum e cazul Primăriei Bistriţa, n-au respectat nici, prin tergiversare
juridică ori administrativă, acordat dreptul la porţie canonică preoţilor uniţi români 55 :
(2) Casele parohiale şi «Funduşurile» preoţilor uniţi n-au fost acceptate de unele sate libere săşeşti din
districtul Bistriţei cum e cazul Dumitriţei; 56
(3) Unii preoţi uniţi nu erau exceptaţi obligaţiilor de robolă aşa cum s-a înlâmplat cu parohul unit «Iuon
Popa Lup» 57
(4) Ortodocşii români din sudul Transilvaniei doreau ca, prin institutionalizarea episcopatului, să acceadă
la mult dorita «emancipare».
(5) Supplex-ul ortodox «Pontomurille Istantzii tse szau dat ku numelye .. . Rumunyeszk Ne unit
ku respunzurillye Emperetest komiszii» urmărea, printre altele, menţinerea raportului de forţe
confesionale rezultat în urma insurecţiilor comunitare îndreptate în contra Unirii cu Roma şi căutau să
preîntâmpine, prin gravamine, represaliile pregătite de Comisia gubernială in publico-ecclesiasticis.

Anexe
1. Memoriul lui Petru Dobra către Sfatul bistriţean (Bistritzer Rat)
5 Seplembris 1747

·

Descrierea documentului: Grafie latină
Limba: Latina
Locaţia documentului: Arhivele Naţionale Cluj Napoca, Fondul Primăria
Seria 2A/Fasc.111 (2-4)
Observaţie: Lungimea rândurilor expuse respectă strict lexlul original.

Bistriţa,

Seria

Confesională,

Inclyle Senatus
Spectabiles el Amplissimi Domini,
Domini Colendissimi
1 Gralo anima intellexi sub attenta Administratione Inclyti
2 Illius Senatus hactenus Sacram Unionem fuisse in vi3 gore et in slatu sua conservatam, e contra vero etiam
4 praeludia quaedam apparere alicuius convulsionis turn
5 ex inobedientia plebis Valachicae erga suos Spirituales
6 turn ex neglectu frequentationis Templorum, cum primis
7 vero eliam hac de causa quod unitis Sacerdotibus
8 nedum adsisteretur, occasione publicationis Regiorum
9 Rescriptorum super stipendiis Popablibus, illa quae
10 assignata sunt contra ipsos Popas, in effectum ponun11 tur specialiter circa Contribulionem: Quae vero in
12 favorem essent, Effeclui mancipata non sunt, id est,
13 beneficiis ipsis competentia nondum adhuc praestan
14 tur. Accidit, dari in quibusdam Pagis
5

'

55

56
57

Suttner, op.cit. passim
Memoriul lui Petru Dobra către Sfatul bistriţean (Bistritzer Rat) 5 Septembris 17 47 Descrierea documentului: Grafie latină
Limba: Latina Locaţia documentului: Arhivele Nationale Cluj Napoca, Fondul Primăria Bistriţa, Seria Confesională,
passim
Memoriul Episcopului unit Grigore Maior .... passim
Memoriul lui Popa Lup ... passim
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15 Popas debiles, partim Senio fractos, partim vero
16 alia defectu laboranles; Proinde per alias sup17 plenda illorum Ministeria, adeoque eliam hos
18 onere contribuendi gravari quod neutiquam quadrat,
19 imo ab Aequitate alienum est: ad ipsum patitur Popa Vaszi20 lia in Runk ad sinistram [?] Informalionem incolarum ;
21 Idcirco quoadusqe omnia Puncta Sacratissimorum
22 Decretorum el Verbi, Regii Effectum sortiantur,
23 suadeo Inclyto Senatui, Unitos Sacerdoles in statu
24 sua conservandos, el nulla contributione gravandos,
25 multa minus aliis praeslationibus molestandos, ne
26 ex hac temeraria el inconstans Plebs ansam aliqua
27 erripiat, reliquos tumultuanles sequendi, cum contra
28 huiusmodi malitiosos etiam in poenae sint verbi Regio
29 Slatulae, el c[ ?] Magistratibus incumbat in eosdem
30 reflectere. Sequitur et illud, omnino
31 numerum Poparum quidem rationabiliter esse,
32 restringendum: Non videri vero esse de tem33 pare ne fors cassandi ? Popae vei ad Contributionem
34 reducendi insolescant, et, pravilatem tumultuanlium
35 imitaluri, in plebe Confusionem excitent. Demum
36 incolis Pagi Gaurany aliunde bene Se el domi haben37 tibus imponenda eril ruinosi ibidem Templi restau38 ratia: Quo quidem omnia ex Officio Prolecloratus,
39 Inclylo Senalui humanissime proponenda habui,
40 quo lanlo attentius observanda spera, quanto maiori
41 studio optaret eliam ipse Senatus, has moleslias,
42 quas alia Loca paliuntur a Se removendi el ple43 bem Valachicam cum in Disciplina, turn in Unione
44 conservare et per hac Sacr[alissi]mae Suae Ma[iesla]lis menti
45 salisfacere, quae unice eo propendet, ul Sacra Haec Unio
46 sarta et recta contra omnes Impostores in Haeredila47 rio hac Principatu protegatur, el per [ ?] Magistralus
48 conservetur. De reliquo vero pro ac
49 -ceptis favoribus impensissimas dico grates, ?
50 sub oblalione meorum pro re nata et ?
51 servitiorum manes.
Inclyli Magistratus
Buda-Telked: 5 Septembris 1747
Obsequiosissimus Servus
Pelrus Dobra
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2. Memoriul unui anume preot unit «Popa Lup» către Sfatul urban Bistriţa (Bistritzer Rat)
datat la 14 Martie 1771 Seria 2A/Fasc.111 (2-4)
Descrierea documentului: Grafie latină
Limba: Latina
Locaţia documentului: Arhivele Naţionale Cluj Napoca, Fondul Primăria Bistriţa, Seria Confesională,
Observaţie: Lungimea rândurilor expuse respectă strict textul original.
1 Amplissime Magistratus,
2 Domini et Patroni mihi summe Venerandi!
3 Amplissimo Magistratui quemadmodum Anno elapso ita
4 el moda rursus praesentibus hisce exponere necessilor, qualiter
5 1mo hujus Dominus Senator el Villicus Cibbis Franck me
6 ad Robbotales labores peragendos adigere, el acceptum a me titulo
7 poenalilatis ob neglectam ejusmodi laborum Praeslationem Pignus
8 nonnisi trium Florenorum exsolutione mihi reslituere velit.
9 2do Suburbani hujales me in Saaliana Villa exislentem
10 tam parum tolerent, sed continua divexent, quam parum pa11 genses in Kis Demeter, quorum Parochus audio, me acceptanl
12 aut sine ordinatione Amplissimi Magistratus acceptare praesu13 munl.
14 Quandoquidem au tem ad 1mum me qua connotatum nisi Ri15 tus fungentem Presbyterum Ecclesiastica Imunitate gaudere, Am16 plissimo Magistratui ex Resolutione Inclytae Regiae Comissionis
17 Directivae Cibiniensis de 10ma Juny 1757. Exhibita constat, cui
18 proinde Dnus Senator Franck Laborum Robbatalium praestali19 anem a me exigendo directe contravenil, non habilo ullo legali
20 Titulo, ex quo me obeorundem negleclum poena afficere sicque
21 Pignus meum vindicare possit. Similiter
22 Ad 2dum expediti Juris publici este, cum Religia recepta sit,
23 ejus quoque Exercitium liberum et profitentibus hujusmodi Re24 ligionem domicilium pacificum esse debere, neque Vexas ejusmodi
25 Religionis adio licitas esse;
26 Amplissimum itaque Magistralum quam humillime efflagito, eos
27 dare ordines non gravetur, ul
28 1mo Dnus Senator Franck penes fac lam pignoris mei absque
29 causa detenti reslitutionem, me imposterum Robbatalium laborum
30 praeslalione imunem relinqual.
31 2da hujates suburbani vero vel me non amplius divexent, et
32 Lranquillum mihi Domicilium in Suburbis indulgeant, vel, quod
33 prc:Eeligerem, pagenses in Kis Demeler me in Pagum recipianl,
34 eoque fine illis quarterii Administratia pro me injungatur, ne illorum
35 Infanles nimiae abhinc distanliae causa inbaptizalos decedere con36 tingat, sed ut potius ego qua Pastor ovili ovibusque mei praesens,
37 illis debila cura invigilare valeam.
38 Quibus me gratiosae Resolutioni in profundissima Vene39 ratione Substerno Bistrizii 14" Martij 1771
40 Amplissimi Magislratus
41 Servus humillimus
42 Popa Lup
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3. Memoriul trimis Sfatului

bistriţean

(Bistritzer Ral) de Episcopul unit de
Datare: 1 August 1773

Făgăras

Grigore Maior

Descrierea documentului: Grafie latină
Limba: Latina
Locaţia documentului: Arhivele Naţionale Cluj Napoca, Fondul Primăria Bistriţa, Seria Confesională,
Seria 2A/Fasc.111 (2-4)
Observaţie: Lungimea :rândurilor expuse respectă strict textul original.

Arnplissime Magistratus D[omi]ni mihi Observandissimi!

1 Popa Juon parochus Unilus fungens ex Possessione Dumitricza
2 questus nobis est: qualiter Anno p[re]senli Mense Martio Incolae Saxones
3 ejusdem Possessionis e Domo Parochiali violenter ejecerint, quali4 ter ipsam quoque Domum Parochialem cerebrosi destruxerint
5 apertam per hac ad novam Seditionem reliquis quoque? Regnicolis
6 Valachis p[re]sertim ansam praebentes, Fundum Parochialem
7 intermino, omnesque internas quam externas appertinentias
8 ad eundem spectanles et ab immemoriali tempore per eandem
9 Ecclesiam pacifice possessas el p[rae]scriplas mera el absoluta polO tentia occupaverint, taliterque ?em semei Dea dicatam profana11 verint; quod omnino non salum contra Leges Patrias altissi12 masque Ordinationes singularem Manutenlionem Cleri
13 Uniti Locorum Magistratibus ileratis vicibus demandantes,
14 sed eliam contra Immunilales ecclesiasticas, imo christia15 nam charilatem et quodammodo sacrilegium est, speciesque
16 aut cerle suspicio non levis novorum disturbiorum: Pro17 inde Amplissimum Magislratum hisce prima condecenter
18 quaerendum ac una perofficiose requirendum duca, quatenus
19 p[rae]fatum Parochum Unilum in inlegrum restitui demanda20 re velint cum integra damnorum fatigiorum ex expensas
21 ac pristini honoris recompensatione, secus ego certe ta22 lem tamtamque hominum audaciam, si alia via reprimere
23 farse nequirem, ad ipsam quoque Augustissimam directe
24 referre de genu omnino contendam, dum interea ad
25 hac ipsa qualecumque responsum Amplissimi Magistratus
26 pro rei directione indilate[ ?] opperirer, convenienli cum respe27 ctu perenno Balasfalvae Die 1", Men[se] Augusti A[nno]1773
28 Amplissimi Magistralus
29 Obsequisiossimus
30 Greg[orius] Major Ep[isco]pus Fogarasiensis
31 Magistratui Bislriciensis
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4. Pontomurille Istantzii tse szau dat ku numelye ... Rumunyeszk Neunit ku respunzurillye
Emperetest komiszii
Locaţia

Arhivele Naţionale Cluj Napoca Fondul Primăria Bistriţa

documentului:

Observaţie: Lungimea rândurilor
respectă strict textul original.

expuse

Cota: Seria 2A/Fasc.111 (2-4)
Data emiterii:
En tei ne rugem kasze aibe Neunitz kaire szinl,
pe vreme atsaszte patre en Lese sza.

Al duille
Nye rugem ka pre Eneltzate Keszaro Kreasza,
sze ne engeduiaske Episkop Neunil, djin
Vrere si Blagoszlovenyi Exellentzii szaile del
Kârlovetz si ku stire tuturor tselor mai mairi
dyin Ardyiil szesze Lrimaze.
Altrielle
Ne rugem pentru szlobzire Lselor trimis, a
nostri pentru Lege la Bets: Opre Miklos den
Szilist, Popa Spenik din Szibiul, Popa Janos
din Pales şi Pop Iuon din Szad, kairi dyin
dyemnul a tate Norodului a kollo szau dusz.

29 aprilie 1761
La en tei
Alseszt pontum Szuplinkanszilor, nu numai sze
engeduesle lse si ku numele pre Eneltzattei Keszaro Kreesli
lyi sze adeveraze, prekum si mai naintye pre milosztivesle
si mai de multye ori lyi szau foszt engeduit.
La Al Doille
Komiszie atsaszte de szusz Griitzie de la pre Eneltzata
Keszâro Kreasze, sze va szergui a o dobendi de iikerua
urmaire kent atsest Norod Rumunyeszk sze va en tortse
ku de dinszul a da szemye de aszkullaire si de aseszaire,
kaire ai petzi dupe toilye Lesele firi, si ale tzeri jezte
dalor, nu sze enduesle komiszie.
La Al trielle
Kent sze vor plini tsellylalte Puntumurilye de Bpre partye
Norodului RumenyeBk prekum Linistye schi binyele
Beri, aschischere schi renduelylye pree naltziili Kreesi
"nu va laBă Comiszie rugetsunyilye Supplicansilor iilye
areta La preennalezâta, schi âlunts va putye fieschtje
kiiire aschtepta de la Mila Emperetzii Bâlje, miii aleB
fiindke Popa Iuon dubendi?t slobozire au plekiit a Be
enlortse en Czâre.

La Al Patrulye
Popji neunitzilor prekum schi a SzaBilor Popji schi altzi
de Porlzie nu Be vor Bkuti; enBe nyedesdje jeBte de la
pre ennaleziita KrejaBa a dobendi ka Be lyiBe usuraze
taxa kapuluj.
Al Csinlselye
La al Csintselye
Nye rugem ka BeBeritselye schi Fundusurelye Pentru atsea Comissie va fâtse prin Lokur csertkajre,
BeBerilsesl tselye de noj ziditte, sau kumperatje schi atunts dupe miloBlivelye keBâro kreest renduelyi
Mu BeBeritsilor ku TeBLament sau foBt liiBât drept a lukra nu va tretse.
Be nyeBe engeduaske.
Al SchâBelye
La al SchâBelye
Aschischdere schi noj fegeduim, ar ke Prekum Comissie nitse dje un or nu Bokotille ii fâlse ku
Loatye BeBeritselye tselye de Unilz fekutye Bupuschii lor miila; kairi Bint dator Bpre aBkultaire, au
schi Fundusurilye, toâtye atseloras deruilte lege tura a lega: enBe âtseBt arelajre a norodul uj rumeneyesk
endâte le vom engedui, schi pre tsei tse vor o de tol urschiczaBstye; jâre âlsa.Bte adoeschere kum ke
vre a miirturiBi Unyire nitse die kum nui vom spre plinyire fegedniczei Bâlye adeveal aslaptje ka nu
djeBminta, nilse vom nyekesi.
numiij de la zue entreiri atseBtjii Comissii in Czare, lselye
ku szinike endreznyire repilye BeBerits BeBe entoârke [?)
âlsee fapte prin norod Be Be pedepszaBka schi endemnatori
atsei fapte dupe fegeduincza luj Soffronye, kiijre pentru
âtsee au f.l.e f.l.e tsârtje, schi dinlre f.l.ine f.l.ef.l.e f.l.? AtsaBte Be
f.l.e entzelyage deBpre kaBe, deBpre Funduschur schi altje
aver f.l.e nu f.l.e endâloraf.l. [?) Comisssie enlra tsele pârtje
ka lyi Leschilor.[?)
Al PaLrulye
Pofflim Szkutire de Portzie Popjilor tselor
neunilz, dupe Pilda Popjilor szeBest, schi ai
altora.
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Al Schaptelye
Cserem aperaire dje kum ennaintje emprotive
tuturor Bupererilor kajre noa de la majri Czeri
pentru kredintze nye vin. Aschischdere nye
rugem ka tselye loătye pentru ătsee toătye Be
ni Be entoărka.

La al Schăptyelye
Szint schifore [?], die ătsee KeBaro KreeBti Porunts
la nyme nye pentru Lesche Be nu Bupere. Jare kind
oaminyi fak relye schi pentru tsea Be pun la enttjiBoara,
ătsaBte nu djin CsintBtje Lesi Be false nyilse ku gind
au vetama; tsi pentru Czinyere Czere schi a renduelyi
de opstye, schi ascha Lesilor Czeri Be Be fake deBtul
pentru ătsee prin atsa.Btje jăres Be veBtjestje, ka de va
endrezni csineva prin Czare a umbla schi pre tsei cseB
petsuitz? schi en unire pana ăkuma petrek, măkar Bupt
tse fel de prepunyere ai enderept zelye? ale fătse, Bau
beBeritselye, Schoalelye, klliilye tschelye beBeritscest
schi Funduschurilye alye vetehăna mai schi alye
repi.[ ?]
Al Optyele
La al Optyele
Nye ro gem de Ak6perire pentru Popa Soffronye, Unyi la ătsee ka nyistje Turberetoir de pătse Czeri schi de
ka schi luy Be iBe engeduaske Blobod a envătza Linyistje tse de opstje, schi ka nystje [?] de renduelyele
prin Czar6 Popi neunitz en Iese Gretsaske.
pre Ennalczatji keBaro kreeBi Be vor Bokoli; schi Bpre
groaBnike pildje tseloraltalz Be vor pedepszi.
Soffronye adeverat va ave akoperire nitse ajire de tse Be
tjeme, ke luj prekum schi tselualalt norod jertaijre tselor
trekute Bpre foloB va fi ar ka? jel, prekum navem endojale
tselor viitoare pre miloBtive rendujelyi aBkulletor se
ve areta: jare pentru modrul a envetza norodul schi
enveteke Lese Graetsaska al enBemna, [?] de lipBe jasle
ka Soffroniye en Bus de mine ka de la kepetenie Comissi
mai de priBoBit, deBpre ătsaBte envetzeture, ka ătseBta
dupe rendujale Bi lejuit se rendujBte schi M Be Be
verBaske.
Al n6elye
Soffronye edeverat e vrednik de mentujre ke
jel nilsce odinyioara nau vrout, a turbura pătse
Czeri; adeverind dupe ătsee ke nitse jal, nilse
tot norodul Bvinle unyire nu 6 hulyim.
Al zelselye
Ne rugam Be nu nye Ba faka Bile, nitse Soffronye
igonyaBke, ke, n6j lyam endemnăl Be ne
envetze schi en Lese graetsllika neunit. .. Be
nje deprinze pene kend pre ennaltizăta krejaBa
ne va trimitye Episkop de Lese GraelsaBka.
Al untsprezetselye
Jares nye rugam Be nuyi Be diee Episkop
neunil de Lese GretsBske, ke nu avem Lsine Be
ne popaBke, Dietsi, schi paByssurile aj trimitye
entral Czeri n6e nyi Be tegeduaBke.

La al noelye schi al zetselye
En pontumul tselmai de pe urme, Bau reBpunz, pentru
jel ku atette mai putzin ajrea Be tjeme, ku ket spre aBa
nye tjemere enke mai de pri BoBit schi Bălvuj conductus
en mune ajre, schi va putje jel fore de vatamajre de un
per dje kap a Be arata.
La al unlsprezetselye
La ătsaBte gererre en punktumul al dojelye Bau
reBpunzu, a kerrua plinyire neunitul norod rumenyesk
ku ălete maj tajre poatye nedesdui ke kum Preanalczata
KeBăro krejaBa, djenli aly aBa mile, schi dentru a Ba
pornyire, pre Domnul Episkopul dela B ?da die Lese
GraelsaBke neunil ălsii Iau tremeB, ka linga atsaBte
kreiaske Comissie se remuje, sau milostivit a porontsi;
ka norodului prin trensul, la prin un aleB de Lese
Ba Episkop pre miloBtiva keBaro krejaBa vreri schi
renduelyi alseesch krejesti Comissi Be Be veBLjazke,
schi Be Be enkredijintzaze.
Collatum et cum originali in totum consonans extradalur.
Cib die zgma April1761
E Comissione Cae Regia
Lamberlus Bara Mărninger
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Von den unierten Bistritzer Supplikanten bis zum siebenbiirgenweit zielende
orthodoxen Bittschrift von 29 April1761
(Z usammenfassung)
Die theresianische Zeit hal in Siebenbiirgen eine unter anderem rege Bittschriftverkehr ins Leben gerufen.
Die zu verfassenden Bittschriflen wurden, bevor sie an hăhere Instanzen zu verschicken waren, zunăchst
an Lokalbehărden adressierl. Das kann aus dem Lesen solcher Quellenarlen entnommen werden. Unser
Beitrag nimml sich in seinem erslen Teil vor, die Gravamina, die Bitlschriflen, welche von den Bislrilzer
rumănischen unierlen Geistlichen redigiert worden waren, einer historischen Lesung zu unlerziehen. Es
wurde diesbeziiglich drei Bittschriflen untersucht, welche an den Bislritzer Ral gerichlel waren. Der Rumăne
Petrus Dobra, der eine Finanzslelle in der Habsburger Biirokratie Siebenbiirgens innehatle, machte den
Bislrilzer Rat darauf aufmerksam, die Inkraflsetzung der Porlio canonica der unierlen Geistlichen nicht weiler
verschoben, schon gar nichl ausser Achl lassen zu wollen. Dem Bistritzer Rat wird weiters vorgeworfen,
die dem unierlen Geistlichen vergebenen Privilegien verheimlicht zu haben. Dies habe dazu gefiihrl, dass
die Heilige Union (Sacra Unio) - denn die Rumănen die "Imposlores"(Aufwiegler zur Riickwendung an die
Orlhodoxie) wiederfolgten- wăre allmăhlich zum Scheitern gebrachl gewesen. Der Aufmerksamkeit wiirdig ist
die von einem unierten Geistlichen "Iuon Popa Lup" - Priester Johann Wolf- redigierle Billschrift, wonach der
Bistritzer Ral erbetet wird, ihn aus dem Leibeigenzustand zu befreien,. "Popa Lup" ermahnl zugleich denselben
Rat, von der Leibeigenschaftzinse, welche einem Bistritzer Senator zu entrichlen war, befreit zu werden. Das
Rechl auf die Porlio Canonica milsaml der Eingemeindung in die Gemeinde Waltersdorfl (Dumitriţa) waren
auch erhoben. Zu dieser Billschrift nimml auch der unierle Fogarascher Bischof Gregar Maior Stellung, indem
der Bislrilzer Ral darum ersucht worden war, die die Befreiung des unierten Geistlichen Popa Lup betreffenden
Massnahmen soforlig in die Tal umselzen zu wollen. Das Verhalten der Gemeinde Wallersdorf verslăsse gegen
die k.k.Landesregelungen, gegen den Slalus der Herrscherskonfession sowie gegen die allgemeingiiltigen
Anspriiche der chrisllichen Caritas (Năchstenliebe).
Der lelzle Teil der Arbeit behandell die von anonimen, hăchstwahrscheinlich
orlhodoxen Poppen
abgefasslen, an das Gubernium des Grossfiirstentuns Siebenbiirgen beantragte Bittschrift. Die Autoren der
Billschrifl solen darauft abgezielt haben, die neugewonenen unierten Kirchen, welche den Orthodoxen
aufwieglerisch nochmals zugeschlagen worden waren, weilerhin unter Kontrolle behalten zu diirfen. Es wird
die Beschwerde erhoben, einen nichl unierten Bischof ins Aml rufen sowie das Rechl, neue Poppen ader
Geislliche im Land ausbilden zu diirfen. Die untersuchten Quellen sollen darauf hindeuten, dass die Vorrechte
der unierlen Geistlichen auf lokaler Ebene lange nach deren Publikation kaum in die Tat umgesetzt waren. Die
Orlhodoxen andererseits rangen noch fur die Emanzipation in der Gesetzgebung, wenngleich in den Gemeinden
im Grossfiirstentum Siebenbiirgen keine Hemmungen zum freien Religionsexercilium zu vermerken war im
Vergleich mit den im Reich ader in den ăslerreichischen Lăndern bisherigen ausgeiibten, zeitgenăssischen
Toleranzver hăl tnissen.
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AUTONOMIA SAŞILOR TRANSILVANENI
ŞI CIRCUMSCRIEREA SA JURIDICA
PÂNĂ ÎN EPOCA NEOABSOLUTISTĂ
w

Nicolae TEŞCULĂ

Coloniştii proveniţi

din spaţiul german, împinşi pe de o parte de condiţiile nefavorabile existente în
regiunile lor de baştină, pe de altă parte "chemaţi" de către regalitatea ungară care dorea ca prin aducerea lor să
îmbunătăţească viaţa economică şi socială în regat (ad retinendam coronam), s-au aşezat în sudul Transilvaniei,
în secolul al XII-lea, pe aşa-numitul fundus regius sau pământ regesc. Coloniştii amintiţi proveneau din mai
multe regiuni ale actualei Germanii, aveau deci o structură eterogenă, dar documentele îi amintesc lot mai
mult sub aceeaşi denumire- saxones- din care derivă ulterioara denumire de saşi. De-a lungul evoluţiei lor,
organizarea politică pe care au alcătuit-o a beneficiat de o largă autonomie faţă de puterea centrală, manifestată
prin numeroase drepturi - ca de exemplu cel la numirea şi retribuirea funcţionarilor proprii, ţinerea unei
adunări reprezentative proprii (Universitatea săsească), dublate de numeroase privilegii pe plan economic.
Considerarea lor ca pe un grup unitar şi compact nu a fost numai un artificiu care provenea din cancelaria
regală; aceasta a ţinut de un interes printre cele mai înalte ale statului ungar, dar a reprezentat şi o dorinţă a
saşilor, de dorit a se consacra printr-o diplomă care să acorde şi garanteze drepturi şi privilegii comune. Acest
lucru s-a întâmplat după nu multă vreme de la intervalul în care au avut loc colonizările, prin emiterea unei bule,
care a primit denumirea de Andreanum- fiind emisă de regele Andrei al II-lea- sau "bula de aur a saşilor".
Înainte de toale, acest document important, pe care s-a clădit ulterior întreg edificiul de drepturi ale
saşilor, şi care a fost întărită şi confirmată de nenumărate ori, a consacrat unitatea saşilor- prin formula "unus
sil populus", aşezaţi pe acelaşi teritoriu delimitat de Orăştie şi Drăuşeni, plasându-i sub aceeaşi jurisdicţie,
reprezentată de un judecător suprem, numit de către rege, şi care, împreună cu ceilalţi judecători aleşi liber,
trebuiau să judece exclusiv conform dreptului consueludinar local, în cadrul proceselor putând fi aduşi
doar martori din cadrul aceleiaşi jurisdicţii, nefiind permisă în nici o situaţie vreo influenţă din partea altor
sisteme de drept asupra deciziilor. Ca instanţă superioară, de apel, era recunoscută cea regală. 1 S-a consacrat de
asemenea şi alegerea liberă a comitelui Sibiului (care mai târziu va deveni comesul saşilor), care putea fi ales
numai dintre saşi. 2
Ca orice asemenea act, diploma amintită prevedea, pe lângă drepturi, şi obligaţii. Impozitul trebuia să
se plătească global, constând din suma de 500 mărci de argint, care trebuia adusă de către un delegat regal,
întreţinut pe perioada perceperii în virtutea obligaţiei de găzduire (descensus). Din punct de vedere militar,
pentru conflictele din interiorul ţării saşii trebuiau să furnizeze 500 de soldaţi, pentru campanii conduse de
către rege în afara ţării 100, iar pentru campanii conduse în afara ţării de către alţi conducători militari supuşi ai
regelui 50 de soldaţi. existând posibilitatea de a angaja mercenari, care a şi fost folosită deseori în practică. 3 Pe
lângă acestea, saşii mai aveau sus amintita obligaţie de găzduire, foarte costisitoare pentru vremea aceea, însă
numărul găzduirilor era limitat- pentru rege erau prevăzute trei iar pentru voievodul Transilvaniei două. 4
Privilegiile consemnate în diploma amintită mai prevedeau şi alegerea liberă a preoţilor, dreptul la o
pecete proprie- fapt care în sistemul juridic şi administrativ al regatului presupunea o poziţie de independenţă
1

2
J

4

Dirk Moldt, unus sit populus et sub una iudice ... Bemcrkungen zum "Goldenen Freibrief' der Siebenbiirger Sachsen
[observatii asupra bulci de aur a sa§ilor], în Zeitschrift fiir sicbcnbiirgische Landcskunde, 1999, tom 2, p. 206.
D6sa Elek, Erdelyhoni jogtudomany (§tiinta dreptului transilvănean), Cluj 1861, voi. I., p. 43.
Dirk Moldt, op. cit., p. 207.
D6sa Elek, op. cit., p. 44.
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-, precum şi prelevarea gratuită a unei cantităţi mici de sare anual, necesară pentru nevoile
consumului propriu. 5
·
Prevederile bulei de aur a saşilor corespundeau întrutotul cerinţelor timpului respectiv şi consacrau
drepturile şi privilegiile, dar şi obligaţiile teritoriului pe care s-au aşezat saşii, care primeau prin acest act o
puternică independenţă, marcată prin subordonarea directă faţă de rege. Structura tipic feudală prevedea astfel
ca obligatii importante (servitium) pe cea militară, cea fiscală şi descensus-ul, iar printre drepturi (libertas)
putem aminti dreptul de proprietate exclusivă asupra terenurilor, unitatea de jurisdicţie, dreptul de a alege
funcţionarii şi preoţii, peste care se adaugă mai multe înlesniri fiscale şi comerciale. 6 Pentru păstrarea integrităţii
teritoriului, regele se obliga să nu doneze către nobili posesiuni aflate pe fundus regius 7 ; astfel de acte puteau fi
oricum atacate în virtutea dreptului de rezistenţă.
Bula de aur, temelia drepturilor şi privilegiilor colective ale saşilor transilvăneni oferea o serie de libertăţi,
putându-se afirma că punea de fapt bazele unui stat în stat, în maniera în care acest lucru putea fi reglementat
şi semnifica în dreptul feudal.
În cadrul Principatului Transilvaniei aflat sub suzeranitate otomană, începând din 1541, care în ceea ce
priveşte afacerile interne, avea la bază "colaborarea fraternă" dintre naţiunile şi stările privilegiate, fiecare
dintre acestea avea un cuvânt de spus în conducerea principatului iar legile puteau fi puse în aplicare numai cu
acordul celor trei naţiuni. 8 În virtutea acestui principiu, saşii aveau să trimită în Dietă 7 reprezentanţi cu drepturi
depline, consacrându-se şi interdicţia întreţinerii de contacte separate cu puteri străine, de pildă trimiterea de
soli fără acordul celorlalţi, precum şi apărarea prin eforturi comune a ţării împotriva duşamnilor. 9
O altă etapă importantă în construcţia edificiului juridic al saşilor transilvăneni a fost redactarea unei
legislaţii (Statutele municipale săseşti) proprii în anul 1583, care reprezenta o sinteză originală între dreptul
consuetudinar şi cel roman, care va fi baza juridică a reglementării raporturilor de drept civil şi penal intern
timp de aproape trei secole, până în momentul introducerii codului civil şi penal austriac la mijlocul secolului
al19-lea. 10 Chiar dacă conţinea mai puţin reglementări de drept public, legislaţia amintită consacră caracterul
unitar al pământului regesc din punct de vedere juridic (fiindcă până atunci existau numeroase culegeri de
legi, aşa-numitele statute, specifice fiecărei jurisdicţii locale), dar plasează pe saşi la nivel de egalitate cu
maghiarii din Transilvania care aveau de asemenea o legislaţie proprie şi unitară. De fapt este vorba de încă o
recunoaştere a independenţei ori autonomiei fundului regiu.
O altă serie de schimbări în statutul şi poziţia saşilor transilvăneni ca entitate a dreptului public, a survenit
odată cu intrarea Transilvaniei sub stăpânire habsburgică. Bazându-se cel puţin pe comunitatea de limbă,
persoane importante şi influente din rândurile saşilor, bucurându-se de asentimentul tuturor, au sprijinit
ascensiunea habsburgilor spre poziţiile de conducere în Transilvania. Consacrarea noii stăpâniri s-a făcut prin
aşa-numita Diplomă Leopoldină din anul 1691, care avea valoarea unei veritabile constituţii, rămânând în
vigoare până în anul1848.
În general, am putea spune că Diploma Leopoldină este mai mult un act care confirmă realităţile politicajuridice existente la acea dală în Transilvania. Chiar primul paragraf prevede păstrarea neschimbată a situaţiei
religiilor receple şi a stărilor privilegiate, nefiind posibilă introducerea de noi categorii privilegiale. 11 Totodată,
sunt reconfirmate toate donatiile, privilegiile, titlurile, etc. către persoanele fizice ori juridice, făcute de regii
Ungariei, este decretată păstrarea neatinsă a tuturor legiuirilor existente- Aprobatele şi Compilatele, Tripartitul
lui Werboczy şi Statutele Municipale Săseşti. Pentru ocuparea posturilor vor avea prioritate "transilvănenii
genuini, adică maghiarii, secuii şi saşii, fără a se ţine seamă de religie". De asemenea, se promite şi eliberarea
mai cu seamă a saşilor de sub povara cheltuielilor legate de găzduirea unor funcţionari, furnizarea de cai
precum şi de încartiruiri.
5
6
7

8

Dirk Moldt, op. cit., p. 208.
Friedrich Schuller van Libloy, Siebenbiirgische Rechtsgcschichte, [istoria dreptului transilvănean), Sibiu, 1867, voi. I, p. 115
D6sa, op. cit., p. 44.
Quellen zur Geschichte der Siebenbiirger Sachscn 1191-19 75. [Izvoare pentru istoria saşilor transilvăneni) Kăln-Wien,
1981, p. 105. În continuare Quellen ...

9

Ibidem, p. 106.

10

Despre Statutele Municipale Săseşti vezi Lorând Mâdly, Statutele municipale
prevederile penale, în ActaMN, 37-38, 2000-2001, p. 259.
Textul par!ial al Diplomei în Quellen ... , p. 167 şi urm.
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Mai târziu, politica dusă de Iosif al II-lea în Transilvania urmărea o linie centralizatoare şi avea ca scop
desfiinţarea sistemului de privilegii feudale şi înlocuirea acestuia cu o organizare izvm:âtă din principiile
absolutismului luminat, demersuri dublate de o politică de promovare a catolicismului. Pentru sistemul de
organizare şi administrare proprie a saşilor de pe fundus regius, aceste realităţi prevesteau evenimente nefaste,
care s-au concretizat prin intervenţii din partea Vienei care aveau drept scop limitarea drepturilor şi privilegiilor;
una dintre măsurile concrete a fost luată în 1784, prin suspendarea vechii "constituţii" transilvănene care
garanta drepturi largi pentru saşii ardeleni, mai apoi înlăturarea drepturilor administrative ale Universităţii
săseşti. Opoziţia claselor privilegiate care aveau în Transilvania un cuvânt greu de spus a determinat în cele din
urmă revocarea măsurilor luate, care a avut ca efect o reîntoarcere la vechile reglementări, de dinaintea epocii
lui Iosif al II-lea. În scurt timp însă, puterea centrală a început să facă demersuri, desigur mult mai timide decât
înainte, în sensul centralizării. Pentru reglementarea în acest sens a realităţilor de pe pământul regesc au fost
emise "Regulaţiile" sau "punctele regulative" în anii 1795, 1797, dar cele mai importante în 1805Y În ultimul
an amintit, au fost decretate măsuri privind administraţia oficială, care prevedeau ca alegerea funcţionarilor
înalţi să se facă cu o bază electorală mai largă, la alegerea acestora putând participa toate comunităţile scaunelor
şi districtelor. Pentru o mai mare stabilitate şi reducerea frecvenţei alegerilor s-a decis ca juzii orăşeneşti sau
juraţii să fie aleşi din doi în doi ani, nu anual cum era până atunci, reducându-se şi numărul juraţilor. Adunările
scăunale nu mai puteau fi ţinute mai frecvent decât de două ori pe an, iar atribuţiile lor au fost precis delimitate.
Pe plan judiciar, instanţele săteşti puteau judeca numai pricinile care cădeau sub procedura judecăţii orale şi
care se puteau finaliza prin împăcare, celelalle cazuri urmând a fi discutate de instanţele suprapuse. Dreptul
de judecată al clerului în probleme matrimoniale a fost restabilit. O altă schimbare pozitivă a fost faptul că a
fost desfiinţat postul de primar provincial iar autoritatea asupra întregii "naţiuni" a fost transferată comesului.
Acestuia din urmă i-au fost stabilite şi prerogativele, printre care executarea înaltelor ordine politice, juridice
şi economice, supravegherea activităţii magistraţilor, încercarea de a mări veniturile publice, să oprească
eventualele abuzuri, să facă cel puţin o vizită pe an în provincie, în mare, să "promoveze binele general prin
toate mijloacele şi forţele". În afară de acestea, în afară de sesiunea ordinară a Universităţii, comesul avea
dreptul să o convoace şi în luna mai. 13 Cu greu s-ar putea spune dacă aceste intervenţii au avut mai mull
un impact pozitiv sau unul negativ. În orice caz, peste toate felurile în care au fost privite, au reprezentat o
adaptare a prevederilor de drept public privitoare la realităţile de pe pământul crăiese la noile condiţii din
Imperiul Habsburgic.
Evenimentele din 1848-49 au pus Transilvania şi pe locuitorii acestei provincii în faţa unor probleme
noi şi dificile. Izvorâtă din elanul Vormiirz-ului, mişcarea revoluţionară maghiară, puternic reprezentată şi în
Transilvania, urmărea unirea necondiţionată a acesteia cu Ungaria, primul pas spre alcătuirea viitorului stat
naţional ungar. Pentru numeroşi saşi, uniunea însemna un atentat la adresa autonomiei teritoriale a pământului
regesc -a Sachsenlandului -fiind pusă în pericol existenţa sa. Pentru alţii însă, a reprezentat o idee demnă de
susţinut. Din acest motiv, până în momentul izbucnirii războiului civil, saşii au avut în mod oficial o poziţie
favorabilă, dar extrem de indecisă în problema Uniunii.
Peste nu multă vreme, escaladarea tensiunilor care aveau ca punct central însăşi această dispută sus
amintită a dus la izbucnirea războiului civil, unul dintre cele mai sângeroase conflicte din istoria Transilvaniei,
la care saşii au stat alături de români în lupta împotriva revoluţionarilor maghiari, pentru apărarea integritătii
monarhiei, din partea căreia îşi vedeau asigurată în continuare poziţia privilegiată. Lupta a cauzat şi de parea lor
numeroase pierderi umane şi materiale, precum şi suferinţe cauzate de devastări, întreruperea comunicaţiilor
şi fluctuaţiile preţurilor.

Ca mulţumire adusă loialităţii saşilor transilvăneni, tânărul şi recent instalatul împărat Francisc Iosif 1 a
emis din Olmiitz, la 21 decembrie 1848, un manifest către "poporul nostru credincios al saşilor" 14 •
În expunerea documentului se aminteşte fidelitatea saşilor, arătată într-un moment marcat de atâtea
încercări, fidelitate dovedită prin faptul că aceştia şi-au părăsit îndeletnicirile normale pentru a aduce sacrificii
coroanei, pentru apărarea drepturilor acesteia. Ca răspuns la aceste sacrificii, Coroana s-a arătat dispusă a da

12
13
14

Ibidem, p. 197.
Extrase din textul punctelor regulative din anul 1805 în Ibidem, p. 197 şi urm.
Textul rnanifestului este cuprins în Fr Teutsch, Geschichtc dcr Siebenbiirger Sachsen, Sibiu, 1910, voi III., p. 260
urm.
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curs cererilor făcute la Viena de către deputaţii saşi, a căror soluţionare este în interesul Gesarntstaat-ului, fiind
în concordanţă cu promisiunile făcute de tânărul împărat la urcarea pe tron.
Pe baza principiului "egalei îndreptăţiri şi dreptului de liberă determinare a popoarelor", se promitea
subordonarea nemijlocită a naţiunii săseşti faţă de Coroană, legătura "intrinsecă" a acesteia cu Monarhia, inclusiv
prin legătura nemijlocită a "autorităţii centrale naţionale" cu Ministerul, precum şi reprezentarea naţiunii prin
deputaţi proprii în Reichstagul austriac. Se mai menţionează în document, că Ministerul a fost însărcinat să
se pună în legătură oficială cu comitele saşilor şi cu Universitatea, pentru ca problemele şi petiţiile primite de
către acestea şi înaintate către Minister ori împărat să fie rezolvate corespunzător. De asemenea, modalităţile de
alegere şi trimitere a deputaţilor saşi în Reichstag urmau a fi stabilite prin reglementări ulterioare. În încheiere,
împăratul dădea "loialei noastre naţiuni săseşti o dovadă dăinuitoare a îndurării şi graţiei imperiale, şi aşteptăm
de la aceasta, ca în legătura strânsă cu inima şi cu cele mai înalte interese ale Monarhiei, să recunoască
liniştitoarele garanţii

ale înfloririi,

întăririi şi creşterii

sale".

Manifestul din 21 decembrie a fost urmat de un rescript din ziua următoare, care stabilea că problemele
administrative aflate până atunci în jurisdicţia autorităţilor ţării să fie preluate de comesul saşilor, problemele
care trec de această sferă căzând în atribuţiile Ministerului. Instanţa superioară de apel a Universităţii urma să
fie Înalta Curte de la Viena, unde urmau să fie angajaţi şi saşi. Universităţii i s-a cerut să înainteze propuneri
pentru noua organizare iar baronul Geringer (sas ca origine) a fost numit însărcinat imperial în Transilvania 15 ,
dar preluarea funcţiei de către acesta nu a mai avut loc datorită ofensivei începute de trupele revoluţionare
maghiare şi a evenimentelor care au evoluat altfel decât era prevăzut.
Cel mai important document al revoluţiei de la 1848-49 a fost aşa-numita constituţie octroiată de la
Olmutz, din martie 1849, care reprezenta de fapt una din cuceririle mişcărilor revoluţionare. Având un caracter
democratic, ea prevedea numeroase drepturi şi libertăţi pentru popoarele monarhiei şi a fost primită destul
de bine de către acestea. Încă în primul capitol este enumerată componenţa Imperiului Austriac, în care intra
şi "Marele Principat al Transilvaniei, incluzând pământul saşilor ... ", în continuare fiind stabilite problemele
care cad în jurisdicţia ţărilor componente şi cele care sunt de atribuţia puterii centrale. Paragraful 70 dispune
ca problemele care cad în atribuţiile ţărilor componente să fie discutate în adunări locale, iar paragraful 74,
referitor exclusiv la Transilvania, consacră independenţa acesteia faţă de regatul Ungariei şi principiul egalei
îndreptăţiri a naţiunilor ca principiu fundamental al viitoarei organizări. În alineatul 2 al amintitului paragraf
se promite şi menţinerea drepturilor naţiunii săseşti în cadrul constituţiei imperiale. 16
Această lege fundamentală reprezenta astfel încă un pas înainte spre menţinerea şi consolidarea
autonomiei saşilor în Transilvania; împreună cu manifestul şi rescriptul emise anterior au constituit bazele
acestei autonomii în perioada următoare. Din păcate însă, lucrurile au luat o altă întorsătură. La 14 aprilie
1849, la Dieta de la Debreţin s-a proclamat independenţa Ungariei şi ruperea acesteia pe vecie de Casa de
Austria, după care a urmat o puternică ofensivă a trupelor revoluţionare aflate sub conducerea lui Bem, ceea ce
a determinat o bulversare a unei situaţii existente şi cu tendinţe de stabilizare, provocând numeroase temeri.
Ofensiva, chiar dacă a fost puternică, a fost înfrântă prin ajutorul militar primit din partea Imperiului Rus,
sfârşind prin depunerea armelor la Şiria, în august 1849- moment din care începe tranziţia spre noua epocă,
cea neoabsolutistă, caracterizată la început prin starea de asediu şi prin politica de represalii dusă de Haynau,
dar şi prin numeroase speranţe ale unei reveniri la ordinea constituţională.
Perioada imediat următoare capitulării de la Şiria a trezit aceste puternice speranţe şi în rândurile saşilor,
în condiţiile în care ei au început să beneficieze, datorită poziţiei loiale avute, dar şi datorită cooptării lor
în procesul de reorganizare în Transilvania, de o serie de avantaje, ca de exemplu un împrumut substanţial
pentru refacerea distrugerilor din anul anterior dar şi numeroase posturi în administraţie. Împărţirea provizorie
a Transilvaniei făcută de către autorităţile militare austriece în şase districte militare a favorizat de asemenea
poziţia deosebită a saşilor. Districtul militar al Sibiului, care cuprindea şi scaunele Braşovului şi pe cel filial al
BistriţeP 7 , adică teritoriile locuite de saşi, avea în fruntea sa un comandant militar asistat de un comisar civil,
asemenea celorlalte districte militare; în cazul Sibiului, comisarul civil era însuşi comesul Salmen, care şi-a
Ibidem, p. 261.
Extrase din textul constituţiei în Spira Gyorgy, A ncmzetisegi kerdes a 48-as forradalom Magyarorszagan (problema
na1ionalităţilor în Ungaria revolu1ici din 1848), Bp., 1992., passim.
" vezi memoriul ministrului de interne Alexander Bach din octombrie 1849, MOL 0-3. 1. d. (1849).
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titlul. Mai mult, în documentele oficiale se putea folosi până în anul1851 denumirea de "Sachsenland",
pentru districtul militar amintit, împreună cu menţinerea în funcţie a vechii organizări scăunale şi a
funcţionarilor proprii. 18 Astfel, pentru primii ani ai neoabsolutismului se părea că saşii sunt cei care beneficiază
de toată graţia şi binefacerile noului regim, iar ei făceau lot posibilul pentru a lărgi chiar aceste privilegii.
Universitatea întrunită în decembrie 1849 a început să facă propuneri privind reorganizarea ţării, intenţia
fiind crearea unui Sachsenland complet autonom, direct supus Coroanei, idee puternic susţinută şi în presă.
În acest sens, vii discuţii a suscitat ideea apărută în cadrul Universităţii de a exclude comunităţile româneşti
din cadrul pământului regesc, dat fiind faptul că la acea oră românii alcătuiau aici majoritatea. Dorinţele
Universităţii, în care a prevalat ideea de a păstra neatinsă vechea componentă teritorială au fost înaintate
către împărat şi Ministerul de interne, dar răspunsurile au fost nefavorabile fiindcă se considera că o poziţie
de autonomie pronunţată a saşilor ar contraveni principiului de bază al organizării Monarhiei - acela al egalei
îndreptăţiri. Oricum, în această perioadă se constată tendinţa de îndepărtare faţă de principiile constituţionale
din partea puterii; constituţia din martie, din cauza faptului că încercările sale de punere în aplicare generau
tot mai multe complicaţii, a fost abandonată - prin patenta din 31 decembrie 1851 (Sylvesterpatent), care
marchează începutul propriu-zis al neoabsolutismului, moment din care încep intervenţii directe ale puterii
în viaţa internă a Transilvaniei, care au cauzat multe neajunsuri atât saşilor cât şi românilor, care, ca naţiuni
loiale, în această perioadă marcată de stare de asediu şi represalii, au avut de suferit la fel ca şi cei care au luptat
împotriva coroanei. Pentru saşi nu mai exista la acest moment nici o speranţă a înfăptuirii Sachsenlandului
autonom mult dorit, din contră, interveniile care au urmat- chemarea comesului Salmen la un post în Viena
şi suspendarea Universităţii, au determinat ca din anul1852 saşii să fie complet lipsiţi de o viaţă politică, fiind
desfiinţate toale posibilităţile în acest sens, dar şi Universitatăţii i-a fost răpit dreptul de a judeca, ceea ce a
însemnat sfârşitul autonomiei pe plan judecătoresc. Situaţia ce s-a instaurat în acest moment a durat până la
sfârşitul neoabsolulismului, şi chiar dacă în perioada liberală au avut loc unele încercări de revigorare a vieţii
politice şi de continuare a eforturilor în direcţia autonomislă, toale acestea au fost înfrânte prin noua politică
a autorităţilor de după 1867, care prin intervenţii sistematice au desfiinţat şi ceea ce mai rămăsese din vechile
drepturi şi privilegii ale saşilor.
Putem afirma că în epoca modernă, drepturile colective ale saşilor se bazau încă pe un sistem de drepturi
şi privilegii de sorginte feudală, care începeau să inrle tol mai mult în conflict cu noile principii de organizare
polilico-statală, de la concepţia de slat modern a abdolutismului luminat şi până la ideea de stal naţional. Din
acest motiv, din momentul în care s-a considerat că autonomiile largi, de tip stat în stat, nu mai corespund
cerinţelor timpului, s-a trecut la măsuri uneori sistematice, alteori mai timide, care aveau drept scop eliminarea
acestora. Din păcate însă, existenţa colectivă a saşilor transilvăneni era apărată şi chiar definită prin aceste
străvechi reglementări ale libertăţilor, a căror desfiinţare în timp a avut ca efect şi erodarea treptată a existenţei
saşilor transilvăneni ca şi colectivitate.

18

vezi cererea

Universitătii

din 15 decembrie 1850, MOL D-3. 5. d. (1850), f. 572.

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

215

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

RELAŢII

INTERCONFESIONALE
REFLECTATE ÎN DOCUMENTELE PROTOPOPIATELOR
ORTODOX ŞI GRECO-CATOLIC REGHIN
ÎN CEA DE-A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX
Maria Diana COVACI

" ... Pentru unguri 4 confesiuni şi ei totuşi trăiesc bine, noi cu 2 trăim în veşnică duşmănie. "1 Cu aceste
cuvinte îşi încheia scrisoarea adresată redactiei Telegrafului Român, în anul 1885, un "Anonim", nemulţumit
de faptul că, în ultima vreme, se înregistrase un număr tot mai mare de treceri de la o confesiune la alta, fiind
vizat în special periplul de la ortodocşi la greco-catolici şi invers.
Relaţiile interconfesionale reprezintă un aspect destul de controversat, mai ales că cercetările au trezit
atenţia şi protestele bisericilor implicate, care vedeau cum anumite aspecte ale istoriei lor, mai mult sau mai
puţin recente, erau readuse în atenţia publicului şi trezeau dezbateri aprinse.
Studiul acestor relaţii interconfesionale a readus în atenţie problema unirii religioase cu Biserica Romei,
realizată de o parte a clerului şi credincioşilor ortodocşi, la sfârşitul secolului XVII, nemulţumiţi de condiţiile
în care erau menţinuţi românii din Transilvania, care sperau să obţină astfel drepturi politice şi religioase, să
fie recunoscuti în rândul naţionalităţilor transilvănene. Unirea cu Biserica Romei a fost valorizată negativ, mai
ales de către partea ortodoxă, care vedea în acest moment o acţiune "iezuitică", "prozelitistă", 2 după cum se
afirma în epocă şi această opinie s-a modificat foarte puţin de-a lungul timpului.
În locul cooperării, cele două biserici au ales calea înfruntării sau a încercărilor permanente de atragere
la "adevărata biserică a neamului" sau de readucere la "adevărata credinţă străbună" a credincioşilor celeilalte
confesiuni.'
Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze situaţia interconfesională în cele două protopopiate care aveau
centrul în oraşul Reghin: cel ortodox şi cel greco-catolic, în cea de-a doua jumătate a secolului XIX, o perioadă
de definire a identităţii naţionale a românilor, dar şi de căutare a caracteristicilor confesionale, deoarece românii
aveau două mari confesiuni, care le apărau interesele: ortodoxia şi greco-catolicismul.
Un fapt important, care facilitează înţelegerea evenimentelor ulterioare, este acela că fiecare parte era ferm
convinsă că ea reprezintă aceste idei de "religie străbună" sau de "adevărată credinţă". Ortodocşii considerau
că, în calitate de membri ai poporului român "născut creştin", ei reprezentau adevărata credinţă şi condamnau
abaterea uniţilor; pe de altă parte, greco-catolicii considerau că, prin unire, reveniseră la Biserica-mamă, de
care se separaseră în 1054, în urma schismei lui Photie şi Cerularie şi îndemnau restul ortodocşilor să-i urmeze.
Ambele părţi se ţineau tare pe poziţie, iar ceea ce a urmat se poate uşor reliefa, prin cercetarea documentelor de
epocă, care pot indica felul în care relaţiile interconfesionale erau trasate în cadrul comunităţilor locale.
Acesta este şi scopul pe care ni-l propunem în această prezentare: să reliefăm natura relaţiilor
interconfesionale din protopopiatul Reghinului, protopopiat care a constituit obiectul nostru de cercetare;
trebuie menţionat faptul că, pentru a înţelege aceste relaţii, atât de complexe, a fost necesară cercetarea ambelor
poziţii, deci atât a ortodocşilor, cât şi a greco-catolicilor.
Telegraful român, anul 33/1885, nr. 19, p. 73.
Mircea Păcurariu, Istoria bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş până în 1918, Imprimeria
"Ardealul", Cluj-Napoca, 1992, p. 195.
' Valeria Soro§tincanu, Raporturile dintre greco-catolici şi ortodocşi în arhidiecezo Transilvaniei la sfârşitul secolului al
XIX-lea- dimensiunea negativă, în Identitate şi alteritate 3- Studii de istorie politică şi culturală- Omagiu profesorului
Liviu Maior, editori Kicolae Boc§an, Sorin Mitu, Toader Nicoarii, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 76-77.
1

2

Revista Bistriţei, XIX, 2005, pp. 217-225
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1. Tipuri de relaţii interconfesionale

Colaborarea
Prima observaţie este aceea că relaţiile interconfesionale au fost complexe şi nu pot fi reduse doar la
trecerile de la o confesiune la alta; au existat şi momente de colaborare, care a avut la bază motive diverse, dar
de cele mai multe ori cauza naţională a fost cea care a angrenat solidarităţile supraconfesionale. Atunci când
s-a considerat că naţiunea română, în ansamblul ei, era prejudiciată în interesele proprii, reprezentanţii celor
două confesiuni româneşti au ştiut lăsa deoparte ceea ce le separa şi au pus un mai mare accent pe faptul că
erau români, decât pe acela că erau ortodocşi sau uniţi, sau altfel spus: naţiunea înaintea confesiunii.
Asemenea momente au fost însă destul de rare în perioada cercetată, în cea de-a doua jumătate a secolului
XIX. Un atare model de colaborare transpare din paginile Telegrafului Român: în anul 1890, mitropolitul
ortodox, Miron Romanul, solicita tuturor protopopilor printr-o circulară să nu permită manifestări de nici un
fel împotriva proiectului de lege pentru azil urile de copii mici, din partea bisericii şi a reprezentanţilor acesteia
în teritoriu, în pofida unor îndemnuri la agitaţii venite din partea unor ziare. 4
În ciuda tuturor recomandărilor, în anul următor se arăta că alegătorii români din cercul electoral al
Reghinului se adunaseră pentru a protesta contra acestui proiect de lege, care însemna " ... grămădirea unui
număr însemnat de prunci într-un local ... " care avea ca scop maghiarizarea; se arăta că participaseră români,
atât ortodocşi, cât şi greco-catolicP, în fond ambele confesiuni fiind în egală măsură ameninţate de acest proiect
de lege al azilurilor de copii.
Trebuie menţionat faptul că, dacă până în a secolul XIX biserica reprezentase singura posibilitate de
afirmare a naţiunii române, în a doua jumătate a secolului XIX s-a ajuns la o afirmare tot mai pregnantă a
personalităţilor laice, care au preluat din mâinile clericilor conducerea luptei pentru emanciparea naţiunii
române, considerând că biserica suplinise această poziţie suficient timp, până la formarea unei elite laice.
Astfel, dacă nu prea întâlnim exemple de colaborare la nivel confesional, acest lucru se explică prin faptul că
acum colaborarea era realizată în plan laic, unde se reuşise depăşirea ideii de confesiune în favoarea celei de
naţiunii. Acest lucru este perceptibil prin analizarea listelor de membrii ale diferitelor comitete culturale sau
de altă natură, al căror scop era afirmarea naţiunii române şi nu neapărat al vreunei confesiuni.
Cel mai de seamă exemplu de colaborare interconfesională, care ilustrează perfect cele afirmate mai sus, este
reprezentat de Astra- Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român- care dispunea
de o filială şi în oraşul Reghin, din 2/14 aprilie 1874, dală la care s-a înfiinţat despărţământul al XVII-lea al Astrei.
Aceasta reprezenta o acţiune conjugată a tuturor fruntaşilor români, laici şi clerici, ortodocşi şi uniţi, care
avea ca scop declarat sprijinirea învăţământului şi a cunoştinţelor utile. Erau ajutaţi cei care studiau în toate
domeniile, prin burse şi fonduri; toate aceste programe urmăreau promovarea naţiunii române, consolidarea
fundamentului ei cultural, pentru a putea lupta pentru obţinerea recunoaşterii egalităţii ei în drepturi cu
celelalte naţiuni din Transilvania. 6 Despărţământul XVII, nwnit la Turdei de Sus şi al părţilor Tulgheşului,
avea o arie destul de mare de acoperire, de la Ormenişul de Câmpie la Borsec şi de la Teaca la Sovata, incluzând
zona Tulgheşului, care trimisese deputaţi, solicitând să fie inclusă în aria acestui despărţămânV
În cadrul despărţământului XVII al Astrei au activat reprezentanţi ai greco-catolicilor şi ortodocşilor,
deopotrivă. Listele de membri indică prezenţa preoţilor şi credincioşilor din ambele confesiuni în cadrul acestei
adunări. 8 Printre preşedinţii despărţământului s-au numărat protopopii ambelor confesiuni, care au îndeplinit
pentru o anumită perioadă această funcţie: protopopul unit Mihail Crişan a exercitat preşedinţia între anii 187718859, un alt protopop unit, Petru Uilăcanu, a condus filiala între anii 1896-1905, iar cel ortodox, Galaction
Şagău, i-a succedat între anii 1905-1910. 10
4

5
6

Telegraful român, anul 38/1890, nr. 54, p. 213.
Ibidem, anul 39/1891, nr. 20, p. 79.
Keith Hitchins,Aftrmarea natiunii. Mişcarea nationalei românească din Transilvania 1860-1914, Editura Enciclopedică,
Bucureşti,

7
8

9
10

2000, p. 66.

Despăr{ământul Reghin al Astrei 1874-1940,

Culegere de documente înlocmită de Liviu Boar, Reghin, 2001, p. 9.
Consemnarea membrilor ordinari din Despărţământul XVII, în anul1885, indica prezenţa pe primele locuri a celor doi
protopopi de la acea dată: cel ortodox, Galaction Şagău şi cel greco-catolic, Vasile Raţiu. Ibidem. p. 77-78.
Ibidem, p. 10.
Ibidem, p. 12-14.
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Prezenţa

protopopilor greco-catolici şi ortodocşi în fruntea despărţământului Astra din zona Reghinului
de faptul că se dorea stimularea colaborării interconfesionale la nivel local. Astfel cea mai
bună dovadă că această colaborare era posibilă rezida tocmai în numirea unuia dintre reprezentanţii bisericii
în fruntea acestui despărţământ, arătând că românii puteau pune înaintea intereselor confesionale pe cele
poate fi

legală şi

naţionale.

Alte puncte de contact au fost reprezentate de colaborările în plan şcolar, mai ales de folosirea în comun
a clădirii şcolii sau de manualele comune, dar trebuie precizat faptul că lucrarea de faţă nu şi-a propus să
abordeze vastul domeniu al învăţămânlului confesional, care ar fi reprezentat, după cum indică datele regăsite
în alte cercetări similare, un Lărâm propice pentru exemplele de colaborare interconfesională.
În afara acestor apropieri deja menţionate, alte momente de împăcare, de colaborare nu transpar în
documentele de epocă cercetate. Predomină situaţiile tensionate, cauzate de "trecerile religionare", care
presupuneau schimburile de confesiune în ambele direcţii, între ortodocşi şi greco-catolici.
Schimburile interconfesionale. Modalitatea legală de transfer de la o confesiune la alta
Se pare că aceste treceri reprezentau o problemă destul de des întâlnită, din moment ce statul austriac,
apoi cel austro-ungar a luat măsuri pentru reglementarea lor legislativă. Astfel, se cerea raportarea exactă a
celor care efectuaseră trecerea la o altă confesiune, existând şi un formular ad-hoc, modificat în anul 1853,
după cum rezultă din documentele de arhivă. 11 La nivel înalt, de Mitropolie, se cerea mereu, prin circulare
emise de către Blaj sau Sibiu, respectarea Legii 53/1868, care stalua etapele necesare a fi urmate pentru a se
efectua o trecere legală.
Cadrul legislativ care trasa problema trecerilor confesionale era asigurat de articolul de lege 53/1868. Cele
24 puncte ale sale precizau clar care erau paşii necesari pentru ca schimbarea de confesiune să fie legală şi
că, o dată efectuată trecerea, toate faptele respectivului credincios erau judecate după învăţăturile noii sale
confesiuni şi nu puteau fi puse în seama celei vechi. 12
Acest moment avea câteva ela pe obligatorii, care nu puteau fi încălcate. O trecere la altă confesiune debuta
cu anuntarea intentiei de a efectua trecerea, către preotul de care aparţinea la acea dată persoana care dorea
să-şi părăsească confesiunea, dar şi a preoţilor confesiunii spre care se îndreptau intenţiile de trecere. De
obicei, era anunţat primul preotul celeilalte confesiuni, pentru a putea oferi sfaturi şi a explica procedura de
trecere, dar şi pentru a asigura o protecţie pentru cel ce intenţiona să-şi părăsească confesiunea, în faţa unor
eventuale presiuni din partea preotului vechi.
Au existat proteste în anul1868 din partea deputaţilor români care participau la dezbaterea proiectului
de lege, deoarece Kalman Tisza propusese, în punctul3 al proiectului, să fie anunţat asupra intenţiei de trecere
doar preotul care reprezenta confesiunea spre care se îndrepta noul credincios; altfel spus, se propunea ca
preotul confesiunii părăsite să nu aile decât atunci când trecerea fusese efectuată şi nu se mai putea face
nimic pentru a-l convinge pe credincios să revină asupra deciziei sale. 13 Protestele împotriva propunerii
ministrului Tisza au fost multiple şi acestea au avut efect, deoarece în textul ei final legea specifica faptul
că întâi trebuia anunţat preotul confesiunii de care aparţinea respectivul credincios şi abia apoi se putea
iniţia procedura de trecere. 14 Dar de la reglementare la practică au existat întotdeauna abateri, deoarece,
după cum am menţionat, de multe ori nu se respecta ordinea şi credinciosul contacta întâi preotul celeilalte
confesiuni.
Urma aplicarea procedurii legale de trecere, efectuarea celor două insinuări cerute de lege; aceste
insinuări reprezentau anunţarea publică de către credincios a intenţiei de a-şi părăsi confesiunea, realizată
în faţa preotului de care aparţinea şi în prezenţa a cel puţin 2 martori. Se recomanda ca persoana care realiza
insinuările, împreună cu martorii chemaţi, să aştepte duminica, sfârşitul slujbei din biserica, pentru a nu
produce tulburări sau dezordine, şi, în prezenţa martorilor, să-i mărturisească preotului intenţia de a părăsi
11

Directia fude{eană a Arhivelor Nationale Mureş, Fond Protopopiat Ortodox Reghin, (de acum înainte Fond Ortodox... ), D.
8/1854, f. 49-50.

12
13

14

Telegraful român, anul17/1869, nr. 12, p. 1.
Teodor V. Păcă1ian, Cartea de Aur sau luptele politice-na{ionale ale românilor de sub coroana ungară, voi. IV, Sibiu,
1905, Tipografia Iosif Marschall, p. 796-798.
Telegraful român, anul17/1869, nr. 12, p. 1.

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

219

religia sa pentru alta. De asemenea, se mai cerea ca acest act, al anuntului intentiei de a trece la altă confesiune,
să nu aibă loc în stradă sau alte locuri necuviincioase, ci să fie cât se poate de oficial, în biserică sau în casa
preotului. 15
Data celei de-a doua insinuări urma să fie stabilită într-un intenral de două până la patru săptămâni de la
efectuarea primul anunt; legea specifica foarte clar că insinuările care nu aveau loc la un interval de cel putin
14 zile una de cealaltă nu erau legale. De asemenea, dacă cea de-a doua depăşea intervalul de 30 zile de la
efectuarea celei dintâi, procedura trebuia reluată deoarece prima insinuare nu mai era valabilă. 16 Cadrul legal
oferea un larg spatiu de manevră pentru cei care doreau să se răzgândească, tocmai pentru a exista certitudinea
că trecerea la altă confesiune venea din convingere şi pentru a preveni situatiile în care, o dată trecut la altă
confesiune, credinciosul să dorească să anuleze pasul făcut.
Trebuie precizat care era statutul copiilor din familiile care efectuau trecerea. După cum reliefa şi
administratorul protopopesc ortodox Ioan Popescu, în instructiunile sale către preotul Carnea din Urisiul de
Sus, doar copiii cu vârste până la 7 ani puteau fi consideraţi trecuţi oficial la altă confesiune prin simpla decizie
a părintilor lor; cei care aveau vârste cuprinse între 7-18 ani rămâneau în cadrul confesiunii în care fuseseră
botezati şi abia la vârsta de 18 ani puteau lua decizia de a efectua sau nu trecerea. Situaţia era oarecum diferită
pentru fete care, dacă se căsătoreau înaintea împlinirii vârstei de 18 ani, deveneau majore şi puteau lua decizii
singure, deci puteau decide inclusiv în această problemă. 17
În urma celor două declaratii preotul de care aparţinuse până la acea dată, înştiinţat de dorinta persoanei
care efectua trecerea, trebuia să elibereze un "atestat", care să indice că persoana respectivă îşi declarase în
faţa lui intentia de trecere şi că această intenţie se baza pe "convingere şi voie liberă". Prin acestă formulare
finală se urmărea evidentierea motivaţiei care îl îndemna pe credincios să treacă la altă confesiune, afirmarea
faptului că la baza deciziei sale se afla pura convingere că cealaltă confesiune răspundea mai bine nevoilor
sale sufleteşti şi faptul că trecerea se realiza fără presiuni exterioare sau persuasiuni ale celorlalţi. 18 Cum legea
lăsa loc de interpretări, preoţii puteau refuza să acorde certificatul sau chiar să recunoască că ar fi avut loc
vreo insinuare legală înaintea lor. În acest moment erau de folos martorii, care redactau, în faţa notarului, un
atestat din care reieşea faptul că au fost de faţă când respectiva persoană îşi enunţase intenţiile de trecere la altă
confesiune şi că preotul refuzase să acorde el însuşi certificatul. 19
Atestatele nu puteau fi eliberate de notar şi insinuarea nu putea avea loc în fata lui; se puteau realiza doar
în faţa preotului şi apoi, în caz că acesta refuza le întocmească, acestea urmau să fie redactate şi autentificate
de martori, în faţa notarului.
Au existat şi cazuri în care persoana care voia să facă insinuările declara că se reîntoarce la religia avută
de strămoşii săi, cum a fost cazul lui Mihail Pop, june din Săcalul de Pădure şi fiul dascălului ortodox din
sat, care îşi motivase trecerea în faţa preotului ortodox prin faptul că: " ... aducându-şi aminte că moşii şi
strămoşii

au fost preoti de religiune greco-catolică ... voiesce ca

să

se întoarcă la religiunea sa

străbună ... " şi

de a-l convinge să se răzgândească au eşuat.2° Dar din alte documente rezulta că şi dascălul
renunţase la postul său pentru a trece la unire din motive mai mult umane decât sufleteşti: voia să devină
preot unit şi insista ca fiul său să fie de asemenea admis la şcoală la Blaj. Aflând acestea, protopopul ortodox
Şagău dispusese suspendarea sa din oficiul de dascăl, mai ales că " ... mai lucră şi în poporul nostru spre a-1
toate

15

16

17
18

19

20

încercările

Mitropolitul unit Ioan Vancea solicita protopopului să verifice modalitatea în care s-au realizat trecerile la ortodoxie din
comuna Urisiul de Jos, deoarece din declaraliile celor ce renuntaseră la unire reieşea faptul că acestea avuseseră loc pe
uliţa satului. Direc{ia Jude{eană a Arhivelor Na{ionalc Mureş, Fond Protopopiat Greco-Catolic Reghin, (de acum înainte
Fond Greco-Catolic... ), D. 17/1879, f. 1-2.
Telegraful român, anul 17/1869, nr. 12, p. 1.
Fond Ortodox... , D. 32/1879, f. 66 v.
În 5 mai 1878, Vasile Precup, preol unit din Huducu (Maioreşti) atesta că Andrei Pop, subjudele cercual din Disnăieu
(Vălenii de Mureş), de 46 ani, s-a prezentat înaintea lui cu 2 martori şi a arătat că vrea să treacă la ortodocşi. Fond GrecoCatolic .. D. 32/1879. f. 26.
Astfel, la 4 iunie 1884, 4 martori atestau că Ilia Pericici, născut în Ungaria, domiciliat în Reghinul Săsesc, se prezentase
în fa!a protopopului Galaction Şagău şi declarase că" ... voieşte a-şi părăsi religiunea greco-ortodoxă şi a trece la religiunea
greco-catolică din convingere ... "; cele două insinuările realizase în 29 mai şi 12 iunie şi ceruse adeverinlă pentru ele de
la protopop" ... care nevoind ai-o estrada, o dăm noi... " Ibidem. D. 25/1884. f. 34
Ibidem, D. 17/1884, f. 33.
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uniţie." 21

Aici motivul adevărat - interesul de a accede la un oficiu preoţesc- fusese camuflat sub
reîntoarcerii la credinţa străbunilor.
Toate aceste acte urmau apoi a fi cercetate şi aprobate de forurile bisericeşti superioare, de la protopop
la episcop, sau, în aceste cazuri, la mitropolit, în calitate de episcop al arhidiecezei, de care aparţinea şi
prolopopiatul Reghinului. Dacă se considera că vreunul din acte nu îndeplinea cele prescrise de lege, era trimis
înapoi spre completare sau chiar spre reluarea întregii proceduri.
Uneori procesul de aprobare putea să dureze şi câţiva ani, caz în care apăreau probleme cu jurisdiqia
asupra celor care părăsiseră credinţa veche, dar nu fuseseră încă integraţi în cea nouă. Exemplele cercetate
indică două variante de a trata problema: prima reacţie era aceea că preotul vechii confesiuni exercita presiuni
asupra fostului credincios pentru a-l sili pe acesta să revină la situaţia anterioară insinuărilor. Presiunile se
manifestau pe diverse căi, pornind de la ameninţări, la cereri de a-şi trimite copii la şcoala confesională sau
de plată a stolei datorate în trecut. Uneori se ajungea chiar la executarea sililă a celor care refuzau să plătească
stola, cu sprijinul autorităţilor politice, cum a fost cazul apărut în comuna Ripa de Sus (Vătava), comună cu
antecedente vechi în privinţa trecerilor la altă confesiune, unde 28 de capi de familie, trecuţi la unire, au fost
siliţi de Oficiul procesual să plătească birul şi daca pe care o datorau preotului orlodox. 22 Deşi preotul unil s-a
plâns de ceea ce el considera un abuz, menţionând că cei siliţi să plătească stola datorată preotului ortodox
erau credincioşi greco-calolici de mai mulţi ani, nu a obţinut nici un rezultat, deoarece se pare că trecerile
nu fuseseră legale şi nu fuseseră oficial aprobate nici de către partea greco-calolică. Acest exemplu ilustrează
faptul că, în graba de a realiza trecerea la noua confesiune, fuseseră eludate unele aspecte ale procedurii legale,
care au dus la invalidarea trecerii la greco-catolicism; conform legii, cei 28 capi de familie siliţi să plătească
stola preotului ortodox, deşi se considerau uniţi, erau de fapt în continuare ortodocşi, chiar dacă nu mai
frecventau această biserică.
A doua variantă era cea în care cei trecuţi rămâneau suspendaţi undeva între cele două confesiuni, nea vând
nici un statut oficial, care nu mai aparţineau de vechea confesiune, dar nici nu fuseseră admişi încă în cea nouă.
Acesta a fost cazul credincioşilor din Vaşlab (Voşlobeni), care, în septembrie 1892, se plângeau protopopului
orolodox Galaction Şagău că: " ... sunt mai mulţi credincioşi care au trecut la ortodocşi şi doresc să ştie, ca să
fie liniştiţi, dacă au fost acceptaţi sau nu în biserica ortodoxă ... ", deoarece preotul vechi, greco-calolic spunea
despre ei că sunt " ... nişte oi rătăcite ... " şi l-a trimis pe solgăbirău să obţină de la ei competinţele sale pe anul
1891. Credincioşii din Vaşlab arătau în continuare că ei nu se mai considerau greco-catolici de doi ani de când
iniţiaseră trecerea la ortodoxie; problema lor cea mai mare era însă preotul ortodox care le fusese desemnat
administrator parohial temporar; acesta nu mai fusese în sat de câteva luni şi refuza să vină dacă nu i se plăteau
serviciile; sălenii cereau să le fie numit alt preot sau să fie admis la cursul teologic unul dintre ei.2 3 După cum
indică datele, situaţia aceasta a continuat, deoarece nici unul dintre preoţii ortodocşi numiţi administratori nu
a ştiut să se facă iubiţi şi respectaţi; astfel în anul urmă lor, voşlobenii reveneau cu o plângere împotriva noului
administrator parohial, George Popescu din Topliţa, care le spusese că nu-iva mai vizita" .. .ceea ce nu-i prea
frumos lucru ... ", după cum afirmau credincioşii din Vaşlab. În acest timp preotul greco-catolic Marieşanu, cel
care le fusese păstor spiritual până la efectuarea insinuărilor, nu ştia dacă să-i considere ortodocşi sau grecocalolici, deoarece aceştia nu dispuneau de acte care să alesle de care confesiune aparţineau. 24
Siluaţia în care se aflau aceşti credincioşie comparabilă cu cea din comuna Ripa de Sus. În ambele cazuri,
cei care efectuaseră trecerea se consideraseră oficial credincioşi ai celeilalte confesiuni; dar dacă în Ripa de
Sus procedura legală de trecere nu fusese urmată, fapl care dusese la invalidarea ei, credincioşii din Vaşlab
aşteptau recunoaşterea legală a trecerii lor la ortodoxie, aşteptând ca actele să parcurgă complicatul traseu
dintre cele două confesiuni.
În caz că actele erau corecte, urma, pe aceeaşi scară ierarhică, anuntarea admiterii în cadrul noii
confesiuni. Se realiza informarea pe următoarea direcţie: mitropolit-? protopop-? preotul nou-? preotul vechi,
ultimii doi jucând rolul cel mai de seamă, deoarece între aceştia se realiza transferul de date despre persoana
trecută la altă confesiune. Se anunţa că actele fuseseră în ordine, trecerea fusese legală, fiind deci aprobată

trage la
dorinţa

21
22
23

2

'

Fond Ortodox... , D. 37/1884, f. 7.
Fond Greco-Catolic ... , D. 30/1886. f. 203.
Fond Ortodox... , D. 45/1892, f. 198-199. De altfel, solicitarea celor din Va§lab a fost îndeplinită, prin admiterea la cursul
teologic a fostului cantor greco-catolic. Ibidem, D. 45 N1893, f. 11.
Ibidem, D. 45 N1893, f. 9-10.
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şi

se cerea anunţarea preotului fostei sale confesiuni de încetarea jurisdicţiei sale asupra acelui credincios,
considerat acum credincios al noii confesiuni. 25
Schimbările de religie trebuiau notate de preoti în registrele parohiale, înmatricula botezaţilor, la rubrica
"Observaţii", după cum recomandau circularele mitropolitane. 26 Se cerea mereu respectarea Legii 53/1868 în
toate punctele sale şi s-a decis că vor fi consideraţi oficial trecuţi la noua confesiune doar cei care au primit
aprobarea Consistoriului Mitropolitan. 27
După cum rezultă şi din această trecere în revistă a principalelor etape necesare să fie efectuate, procedura
era destul de complicată şi admiterea în cadrul noii confesiuni putea să treneze, mai ales dacă nu se respecta
întregul proces. Faptul că numeroase circulare cereau respectarea cadrului legal atunci când se avea în vedere
trecerea de la o confesiune la alta poate reprezenta un indicator al realei motivaţii care îndemna la schimbarea
confesiunii. Cei care aveau alte motive decât pura "convingere şi voie liberă" erau mai grăbiţi să fie acceptaţi în
noua confesiune, mai ales dacă la baza deciziei lor se aflau neînţelegerile cu fostul preot sau restul personalului
auxiliar bisericesc 28 , motivele financiare legale de multe ori de stola ce trebuia plătită preotului sau alte cheltuieli
legale de întreţinerea bisericiF9 sau chestiunile matrimoniale 30 •

Relatiile intermediare
Aici pot fi încadrate acele tipuri de relaţii interconfesionale care se situau la limită între cele descrise mai
sus, între colaborare şi treceri; în cele mai multe cazuri acestea erau relaţiile conflictuale care nu porneau de la
motivul schimbului de credincioşi, ci de la diverse intruziuni sau piedici efectuate de o confesiune pe seama
celeilalte.
Astfel, aici pol fi incluse probleme de genul celei întâlnite în comuna Măierău, când preotul Ioan Branea
se plângea de intruziunea preotului reformat, care s-a opus plasării unei cruci sfinţite de ortodocşi în capul
satului"' ..creştinii noştri din evlavie doresc să pună 2 cruci frumoase, una în capul satului de jos, unde obişnuim
a ieşi la sfinţirea hotarului cu procesiune şi preotul reformat şi judele comunal ne stau în contră ... ", deşi grecocalolicii ceruseră şi primiseră aprobarea în acest sens de la judele cercual. Preotul, nemulţumit, dorea să afle
dacă exista vreo lege care să-i permită preotului reformat să se comporte astfel, deoarece momentan " ... crucea
e deja pusă şi au drept maghiarii să ne-o ţipe de acolo?", cum li se ceruse deja de la primărie. 31
25

26

27
28

29

30

31

Astfel a fost admisă trecerea la ortodoxie, în februarie 1879, a lui Andrei Pop din Disnăieu, men~ionat anterior. Ibidem,
D. 32/1879, f. 24.
Ibidem, D. 43/1890, f. 134.
Fond Greco-Catolic ... , D. 33/1884, f. 164.
Nemulţumirea contra preotului putea proveni din două direcţii: dinspre persoana sau dinspre activitatea sa. Au existat
cazuri când sătenii au refuzat să aprobe numirea unui preot în oficiu, problem;i cu care s-au confruntat în general grecocatolicii, la care preotul era numit de către forurile superioare §i nu ales de c<itre comunitate, cum era cazul ortodoc§ilor.
Astfel în 1890, în comuna Petelea, comunitatea de greco-catolici a refuzat să-I primească pe preotul care urma să le fie
introdus oficial peste câteva zile, deoarece auziseră despre acesta că nu se în~elesese cu poporul din fosta parohie şi că
fusese suspendat din oficiu pe motive disciplinare, fiind transferat pentru aceasta la Petelea. Sătenii ameninţau că trec
la ortodoxie şi protopopul greco-catolic recomanda mitropoliei să trimită un preot nou, bun, anexând şi abdicarea din
post a preotului care iscase întreg scandalul. Ibidem, D. 42/1890, f. 70.
În anul1873 preotul George Popescu din comuna Topliţa răspundea la întrebările comisiei de investigaţie că tulburările
confesionale care izbucniseră în sat se datorau bisericii care se construia, ale cărei cheltuieli de construcţie fuseseră
repartizate pe popor, iar credincioşii le considerau prea mari. Fond Ortodox ... , D. 26/1873, f. 54-55.
Aceeaşi cale o urmau §i cei care nu obtineau dispensele necesare încheierii unei căsătorii de la autorităţile confesiunii
proprii. Aceştia amenintau cu trecerea la altă confesiune, mai ales dacă uneori li se promitea că dincolo nu vor întâlni
astfel de piedici în cale. Acesta este motivul întâlnit în cazul trecerii lui Gabor Mihail şi a Samfirei Gliga de la ortodocşi
la greco-catolici în anul 1891; protopopul ortodox se adresa Consistoriului de la Sibiu, cerând să anun1e institu1ia
omoloagă de la Blaj că motivul pentru care cele două persoane sus-men1ionate cfcctuau trecerea nu avea nimic de a
face cu convingerea sufletească. Cei doi erau văduvi şi înrudiţi în gradul al III-lea de cuscrie, iar cererea de acordare
a dispensei le fusese respinsă de către partea ortodoxă; imediat după ce aflaseră de neacordarea dispensei, cei doi
efectuaseră cele două insinuări de trecere la unire, în care motivau " .. .p<irăsirca religiei lor cu negarea dispensei de
căsătorie ... "; considcrând toate acestea, Blajul să §tic că " ... trecerea nu se face din comringere, ci din alte interese ... ",
concluziona protopopul ortodox. Ibidem, D. 44/1891, f. 165 v.
Ibidem, D. 52/1900, f. 70.
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La fel de controversată era intruziunea unui preot în oficierea de functiuni pentru cealaltă confesiune;
aceasta avea loc, de obicei, la sărbătorile mari, când credincioşii celeilalte confesiuni nu îndrăzneau să refuze
un preot venit cu crucea la poartă. Şi în acest caz, nu există un monopol asupra acestei practici din partea
vreunei confesiuni, ci apare la ambele în aceeaşi măsură. De acest lucru se plângea preotul Dimitrie Carnea
din !băneşti, care arăta protopopului că preotul unit Ioan Racoţianu " ... a servit şi pe la ortodocşi ... " când, de
Bobotează, umblase pe la mulţi creştini ortodocşi cu crucea, înaintea lui, iar sătenii au refuzat să-1 mai plătească
şi pe el când a ajuns pe la ei, afirmând că " ... dânşii capătă popă fără bir, apoi pentru ce să plătească ... ". 32
La fel de indignat se arăta a fi şi mitropolitul Vancea, care dorea să afle cu ce drept trecuse preotul ortodox
pe la credincioşii uniţi din Reghin. La întrebarea sa administratorul protopopesc Târnăveanu răspunsese că
după trecerea sa cu crucea, preotul ortodox intrase şi el, în Ajunul Botezului Domnului, pe la personalităţile
de seamă ale oraşului; fuseseră vizilaţi avocatul Patriciu Barbu, executorul regesc George Şchiopul, familia
Marinescu şi alţii asemenea lor. Motivul prezenţei preotului ortodox în Reghin, era acela că în oraş erau câteva
familii ortodoxe cărora acesta venise să le oficieze, iar pentru a arăta respect acestor personalităţi, intrase şi pe
la ele " ... nefiind refuzat ... " de către aceştia din urmă. 33 Dar dacă Târnăveanu nu văzuse nimic rău în aceasta,
mitropolitul Vancea nu fusese de aceeaşi părere şi ceruse o investigaţie, care să ateste din care cauză aceşti
credincioşii îl primiseră cu crucea pe preotul ortodox şi " ... prin această faptă şi-au desconsiderat biserica

proprie şi au produs scandal în

ceilalţi credincioşi ... ". 34

Putem aprecia că motivul care a stat la baza deciziei personalităţilor greco-calolice din Reghin de a-l primi
pe preotul ortodox era legat chiar de statutul acestora. În calitatea lor de persoane publice sau de reprezentanţi
ai marilor familii din oraş aceştia jucau un rol de seamă în cadrul mişcării naţionale, unii fiind chiar membrii ai
despărţământului local al Astrei, cum ar fi avocatul Barbu sau reprezentanţii familiei Marinescu. Astfel, aceştia
nu puteau refuza vizita preotului ortodox, mai cu seamă că probabil acesta era şi el membru al Astrei, asociaţie
care promova, după cum am mai arătat, interesele naţiunii române, indiferent de coloratura confesională. Un
eventual refuz al personalităţilor greco-catolice ar fi indicat că, în ciuda discursului integrator, aceştia nu
reuşiseră să treacă peste bariera confesională.
În aceste condiţii, chiar dacă situaţia fusese valorizală negativ de către autorităţile superioare bisericeşti
ale greco-catolicilor, care vedeau în aceasta o intruziune afacerile bisericii unile, reacţia administratorul
protopopesc Alexandru Târnăveanu se bazase pe luarea în considerare a complexului de împrejurări locale,
dorind să evite o tensionare a relaţiilor cu ortodocşii.
2. Studiu de caz: trecerile din Ripa de Sus

Pentru a asigura trecerea la o altă confesiune, era necesar un motiv suficient de întemeiat, reprezentat de
convingerea credinciosului că doar cealaltă confesiune îi putea asigura mântuirea sufletească, dar de obicei
se manifestau şi alte motive, între care faptul că reprezentanţii celeilalte confesiuni puteau promite reducerea
taxelor, a slolei, chiar oficierea unor funcţiuni fără plată. Dacă la acestea se adăugau promisiunile de a ajuta
comunitatea să-şi construiască biserică sau şcoală, succesul era sigur, mai ales dacă promisiunile se pliau pe
nemulţumirile credincioşilor care doreau să-şi părăsească confesiunea.
Astfel, în cazul comunei Ripa de Sus (Vătava), confruntată cu masive treceri de la ortodocşi la grecocalolici, a contat mult faptul că preotul Petru Boţianu, cel care oficia în comuna Dumbrava şi care iniţiase
contactele cu ortodocşii din comuna vecină, promisese, după cum se arăta în cadrul sinodului parohial din
1868, că laxa de căsătorie va fi de doar 1 fl. 50 cr., în care era inclusă şi laxa chirurgică, pe când la ortodocşi
taxa era de două sau de trei ori mai mare. 35
În anul1882, când trecerile la unire se accentuaseră, acelaşi preot a promis oamenilor că le va oficia pentru
doar o mierţă de ovăz. 36 De acest lucru se plângea şi preotul ortodox Vasile Matei care confirma afirmaţiile lui
Boţianu, arătând că acesta reuşise să-i facă să treacă la unire pe cei slabi de spirit, care nu au recurs la acest
gest din convingere, ci din cauză că li se spusese că " ...la uniţi plătesc în loc de o mierţă de cucuruz o mierJă
32
33
34

35
36

Ibidem, D. 20/1867, f. 5-6.
Fond Greco-Catolic ... , D. 16/1883, f. 11-15.
Ibidem, D. 16/1890.
Fond Ortodox... , D. 21/1868, f. 22-26.
Ibidem, D. 35/1882, f. 23-24.
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de ovăz, în loc de 50 cr.leafa învăţătorului, doar 20 cr., în Joc de o zi de lucru doar 10 cr., în Joc de 30 cr. pentru
prescurile decedaplor doar 10 cr. Acestea sunt cursele părintelui Petru Bopanu cu care înşală poporul ba la
deosebitele ocaziuni invită pe popor să treacă la religiunea sa , iar oamenii săi umblă din casă în casă şi înşală
poporul nostru cu promisiuni de uşurinţă."
37

Dar cea mai mare greutate a avut, în acest caz, iniţierea demersurilor de construire a unei biserici pentru
uniţii din sat. În iunie 1888 se încheia contractul pentru închirierea unui loc de biserică; un credincios unit,
dintre cei care efectuaseră trecerea, permitea construirea bisericii pe un loc de grădină pe care-I deţinea.
Acesta fusese de acord cu întăbularea locului pe numele bisericii, cu condiţia folosirii lui de către el până la
moartea sa, când urma să revină bisericii. Respectivul credincios mai ceruse şi să li se promită că urmau să fie
consideraţi greco-calolici el şi soţia lui şi să fie scutiţi de toate repartiţiile pe popor pe care le urma să le facă
în viitor biserica unită din sat. 38
În acelaşi an se iniţia construcţia bisericii, momentan limitată la întocmirea planului cu estimarea de costuri.
Protopopul greco-catolic Petru Uilăcan raporta milropolitului Vancea că estimarea preliminară a costurilor se
cifra la 812 fi. 27 cr.; însă biserica din sat nu dispunea de un fond propriu, nici în bani, nici în produse şi nici
nu aveau surse de venituri; credincioşii strânseseră însă tot lemnul necesar şi piatra, lipsind doar stejarii pentru
construcţia turnului, scândurile, şindrilele pentru acoperiş şi varul necesar. Pentru lucrul cu palma şi cu carul
se realizase repartitie pe popor; lot oamenii urmau să aducă piatra necesară şi varul. Ţinând cont de eforturile
oamenilor, prolopopul recomanda ajutorarea lor, mai ales că aflase că, dacă urma să li se construiască biserică,
cea mai mare parte a ortodocşilor din comună se arătaseră dispuşi să treacă la unire. 39
Şi ortodocşii au aflat de construcţia bisericii unite din Ripa de Sus, pe care o criticau deoarece nu respecta
planul arhitectului, fiind prea mică, iar preotul Vasile Matei recomanda protopopului să facă o plângere oficială
în acest sens către autorităţile civile şi cele bisericeşti ale greco-catolicilor. 40
Ajutorul mitropoliei unile pentru credincioşii din noua filie unită, afiliată Dumbravei, a constat în trimiterea
cărţilor necesare pentru oficierea serviciului divin. 41 Dar când mitropolitul a aflat că filia încerca să contacteze
un împrumut de 360-400 fl., care urmau să fie destinaţi pentru terminarea construcţiei şi rezolvarea altor
probleme ale comunităţii greco-catolice, nu a fost de acord cu aprobarea împrumutului, deoarece a considerat
că filia nu avea mijloacele necesare pentru a garanta împrumutul şi nici modalităţi de a-l restitui. Ba chiar
protopopul era cerlal deoarece a permis deplasarea la Blaj a unei delegaţii din partea satului, care a solicitat
ajutor financiar şi care sosise acolo cu impresia că acesta le va fi acordat.
Problema ridicată era că se stârnise în inimile acelor oameni speranţa că cererea lor urma să fie îndeplinită,
iar mitropolitul fusese nevoit să-i refuze, deoarece fondul arhidiecezan nu aproba astfel de cereri care nu erau
susţinute de mijloace de platăY Se încerca pe cât posibil evitarea unor situaţii în urma cărora comunităţile să
fie în imposibilitatea de plată, mai ales că, în acest caz, comunitatea greco-calolică abia fusese închegată şi nu
dispunea încă de venituri care să-i permită atare împrumuturi, care ar fi îndatorat comunitatea pentru o lungă
perioadă de timp.
Sfârşitul secolului a adus în Ripa de Sus un nou val de treceri confesionale, dar de data aceasta contra
curentului de până acum: de la greco-catolici la ortodocşi. Verificare numelor indică faptul că persoanele care
efectuau aceste treceri erau chiar cele care trecuseră anterior la unire. 43 O explicaţie posibilă poale rezida în
faptul că cei trecuţi la unire fuseseră nemulţumiţi de obligaţiile impuse şi de faptul că unele din promisiunile
care le fuseseră făcute anterior trecerii la greco-catolicism nu se împliniseră.
Situaţia întâlnită în această comună indică faptul că aceste treceri confesionale nu erau motivate de o
dorinţă adâncă de a păşi la noua confesiune; nu convingerea că acest pas era cel care le asigura izbăvirea
sufletului reprezenta resortul interior al acestor treceri, ci alte motive, mult mai umane, personale, care erau
37

38
39

°

4

41
42
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Ibidem, D. 37/1884, f. 101-102.
Fond Greco-Catolic ... , D. 34/1888, f. 18.
Ibidem, D. 34/1888, f. 23.
Fond Ortodox... , D. 425/1888, f. 15.
Fond Greco-Catolic ... , D. 41/1890.
Ibidem, f. 32.
În 1895, preotul ortodox Nicolau Gliga trimitea protopopului spre aprobare atestatele de trecere a opt capi de familie,
precizând cu mândrie că so~iile lor nu avuseseră nevoie de asemenea atestate, deoarece acestea " ... niciodată nu au fost
greco-catolice ... ". Fond Ortodox.. ., D. 47/1895, f. 13.
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apoi justificate prin dorinţa de a căuta salvarea la cealaltă confesiune. Trebuie remarcat faptul că aceste motive
nu erau singulare, ci de obicei puteau fi întâlnite în grup: nemulţumiţi din cauza preotului lor, credincioşii
căutau alinare la cealaltă confesiune, care pentru o mai mare siguranţă, făcea şi unele promisiuni de ajutor
material sau rezolvarea altor probleme ale comunităţii.
Relaţiile interconfesionale s-au dovedit un domeniu foarte complex, încât cercetarea lor necesită o acţiune
intensă de cunoaştere în amănunt a problemalicii acestora. Confesiunile implicate în aceste treceri erau afectate
într-un fel sau altul de aceste pendulări ale credincioşilor, fie că erau treceri la confesiunea respectivă sau de la
aceasta la o alta. Aceste treceri nu au avut un caracter bidirecţional, adică doar între ortodocşi şi greco-catolici,
ci au vizat şi alte confesiuni; dar datele indică o preferinţă a trecerilor între acestea două. Acest lucru s-ar putea
explica prin faptul că ambele erau confesiuni ale românilor, acela care reprezentau interesele românilor, care
încercau să obtină şi să susţină drepturile românilor, în condiţiile în care accesul la viaţa politică era relativ
restrâns.

Les relations interconfessionnels refletees dans les documents de la communaute
greco-catholique et orthodoxe de Reghin pendant la deuxieme moitie du XIXe siecle
(Resume)
L'etude presente s'est proposee la mise en evidence de quelques aspects qui tiennent des relations
interconfessionnels, comme par exemple les modalites de changement de la confession ou la cooperation entre
les deux confessions des Roumains. Nous avans eu comme point de repere une aire relativement restreinte,
celle des communautes greco-catholiques et orthodoxes qui avaient le centre administratif dans la ville de
Reghin, et la periode surprise a ete celle de la deuxieme moilie du XIXe siecle.
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GEORG KEINTZELS STUDIENSSEMESTER
IN JENA
Dorin-Ioan RUS

Ei ne der wich tigsten Persănlichkei ten Sii.chsisch-Reens war Georg Kein tzel (18 58-192 5): Er wurde irn Jahre
1858 als Sohn eines Holzhii.ndlers in Sii.chsisch-Reen geboren,; nachdern er sein Studiurn in seiner Heirnatstadt
beendet hatte, besuchte er das Gyrnnasiurn in Bistritz 1 und die Universitii.ten in Tubingen, Leipzig und Jena.
Die Studienzeit in Jena errnăglichle ihrn zwei wichtige Arbeilen fiir die Sii.chsisch-Regener Kultur zu leisten:
Der Ufeliand im Verhaltnis zu seinen Quellen 2 und Uber die Herkunft der Siebenbiirger Sachsen 3 •

Die bildungspolitische Situation
In Siebenbiirgen gab es ein gut organisiertes Systern van Gyrnnasial- und Lyzeurnsunterricht. Die Deutschen
in diesern Gebiet waren geradezu federfuhrend bei der Einrichtung van Schulen und bei der Organisation des
Unterrichts'. In den Schulen wurde hauptsii.chlich in deulscher Sprache unterrichtet. Dennoch waren auch
rurnii.nische und ungarisch-stii.rnrnige Schuler zugelassen5 •
Abgesehen vom allgerneinen Schulunterricht existierte in Siebenbiirgen fur lange Zeit keine weilerfuhrende
Bildungseinrichtung. Hăhere Schulen wurden irn 19. Jahrhundert nur fiir Jura in Herrnannstadt6 und fiir
Medizin in Klausenburg errichlel.
Eine Universitii.t irn Sinne einer Hochschule hal jedoch in Siebenbiirgen zu keiner Zeit existiert. Den
angehenden Studenten blieb daher nichts anderes ubrig als aul.l,erhalb ihrer Heirnat zu studieren.
Dafiir karnen irn 18. und 19. Jahrhundertnatiirlich aufGrund der gerneinsarnen Sprache zuersl deutschsprachige
Universilii.len in Frage. Besonders altraktiv waren die Universilii.ten in Berlin, Balle, Leipzig, Găltingen und Jena,
wobei sich die Priiferenzen je nach politischen und gesellschafllichen Geschehnissen ii.nderlen.
Eine weilere Einschrii.nkung bei der Auswahl der Universilii.L stellte die Konfession der Siebenburger dar.
Da die rneisten Siebenburger Studenlen evangelischer Konfession waren, karnen bevorzugt Universitii.ten des
eigenen religiăsen Glaubensbekenntnisses in Betracht7 • Man kann deshalb sagen, dass sich die geistige und
polilische Elite der Sachsen, auf der Basis der in Deutschland ausgebildeter Lehrer und Pfarrer entwickelte.

Die Universităt Jena als eine Ersatz-Landesuniversităt der ungarischen und siebenbiirgischen
Lutheraner
Nach 1870/71 ist das Bewusslsein fur die internationale Stellung des ii.lteren Jena in zunehmendern Mal.l,e
geschwunden, zurnai seither die Universitii.t van den deulschen Grol.l,stadt-Universilii.len erheblich uberilugelt
wurde und, ihrer Frequenz und ihrern Range nach, zu einer ausgesprochenen Klein-Universitii.t herabsank.
1

Lcxikon der Siebenbiirger Sachsen, Hg. Praf. Dr. Walter Myss, Thaur bei Innsbruck 1993, S.229.

2

Hermannstadt, 1882.
Bistritz, 1887.
Hcrmann Jekeli, Die Entwicklung der sicbenbiirgisch-sachsischen Schulwesens von der Anfangen bis zur Gegenwart,
Mcdiasch, 1930.
* * * Beitrage zur Kenntnis Sachsisch-Reens, Hermannstadt, 1870, Anhange.
K. Giindisch, Siebenbiirgen und die Siebenbiirger Sachsen, Munchen 1998, S. 133 (die juristische Fakultat in
Hcrmannstadt wurde im Jahre 1844 gegriindet).
M. Szâbo, Bezugs- und Beziehungseinrichtungen der Siebenbiirgischen Landcskirchen fiir die Bildung einheimischen
Intclligcnz an auslandischen Universitaten im 18. und 19. fahrhundcrt, in Universitas Budcnsis 1395-1995, Budapest
1997, 5.261·268.

3
4

5
6

7

Revista Bistriţei, XIX, 2005, pp. 227-230
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Dieser Vorgang isl nicht ohne Spuren im Traditionsbewusstsein der Universităt geblieben. Er hat hier- wie
an vielen anderen deulschen Universităten seit 1870/71 - ein Schrurnpfen ihres historischen Bewusstseins
und ihrer internationalen Leistungen und Verbindungen eingeleitet, deren Folgen zur Vorherrschaft eines
Provinzialismus fiihrten, dessen man sich angesichts der auslăndischen Hochschătzung deutscher Universităten
manchrnal geradezu schămen muss. Diese unheilvolle Entwicklung der Vergangenheit, die einen Weg van der
Weite zur Enge darstellt, gilt es heute durch Beharrlichkeit zu uberwinden.
Ein wichtiges Mittel hierfiir bildet die Erforschung der Rolle des Auslănder-Studiurns an den deutschen
Universităten. Vergleicht man die Universităt Wittenberg, an der van ihrer Grundung im Jahre 1502 bis zu ihrem
Ende im Jahre 1812 insgesarnt 2925 Ungarn studiert haben, so sieht man, dass Jena mit seinen 3000 Ungarn
van 1558 bis 1918 im Punkte des Sudosteuropăer-Studiums an der alten Metropole des Luthertums durchaus
gleichkommt. Diese fiihrende Stellung Jenas ffu den sudosteuropăischen Protestantismus und seine gewaltige
Hilfestellung fiir die Entwicklung der Inlelligenz-Schichten im Prozess der Entstehung biirgerlicher Nationen in
Sudosteuropa ist auf ungarischer Seite lăngsl bekannt und gewi.irdigt worden- so gut wie alle diesbezuglichen
Forschungen und wissenschaftlichen Requisiten wurden bis heute van ungarnlăndischer und Siebenburger
Seite geliefert. Dabei leuchlel aber ein, dass ein solcher Vorgang auf eine bilaterale Erforschung auffordert
und welchner nicht nur unilateral betrieben werden sollte. Bis 1821 gab es in den habsburgischen Lăndern
des Sudostens fiir die Protestanten aller Vălker des groBen Reiches keine evangelisch-theologische Lehranstalt
mit Hochschulcharakter, sondern nur evangelische Lyzeen (Kăsmark und Eperjes in der Slowakei, Teschen in
Schlesien, Raab, Odenburg und Pressburg in Ungarn und die săchsischen Anstalten in Siebenbiirgen). Alle
Plăne zur Errichtung einer solchen Anslalt seit dem 16.Jahrhundert, woruber die Rostocker Theologe David
Chrytreus 1569 aus Wien erstmals berichtete, scheitern.
Aufl.erdem hal die zweihunderljăhrige Martyrengeschichte des Protestanlismus in Ungarn vor dem
Toleranzpatent Josef II. von 1781 die slowakischen und deutschen Lutheraner Oberungarns an die Universitălen
des prolestantischen Deutschland gefiihrl". Dazu karnen die lutherischen Sachsen Siebenbiirgens, die
ebenfalls keine deutsche protestanlische Universităt besafl.en. Aber nicht nur Theologen, sondern auch
Juristen und Mediziner Ungarns und Siebenburgens gingen nach Deulschland zum Studium. Lediglich die
ungarischen Calvinislen begniigten sich nichl immer mit dem Studium in Deulschland und gingen auch nach
Frankreich, in die Schweiz und nach England. Die Wiener evangelisch-Lheologische Lehranstalt, die durch
die Absperrungsbediirfnisse des Wiener Hofes gegeniiber den ideellen Verhăltnissen an den "demagogischen"
Universităten Deutschlands gefărdert wurden, erhielt erst 1863 - nach dem Proteslantenpalent des liberalen
Ministerprăsidenten Schmerling - vollen Universilătscharakter und Promolionsrecht. So kam es, dass die
preufl.ischen Universităten WiUenberg und Halle das Studium der prolestantischen Ungarnlăndern und
Siebenburger untersliilzten und aufl.erhalb PreuBens besonders die Thiiringische Universităt Jena- neben der
hannoverschen Găttingen - zu einer Arl der Ersatz-Landesuniversilăt dieser Siidosleuropăer wurden.
Diese Stellung Jenas irn Rahrnen des siidosleuropăischen Lutherturns war besonders irn 18. Jahrhundert stark
und hal nach der ersten Hălfte des 19.Jahrhunderts, trotz der Griindung der Wiener Lehranstalt, angehalten9 •

Die Universitătsstadt Jena
Ei ne prăgende Verănderung in der Stadl Jena slellte die Zusammenarbeit van Carl Zeiss und Ernst Abbe se it
1866 dar. Abbe gilt als Schăpfer der modernen Oplik und ermăglichte so den wissenschaftlichen Mikroskopbau
in der Zeiss-Werkstătte. Dieses Geschăft sollte Jena iiber die Grenzen des Landes hinaus bekannt machen. Die
Universilăt Jena war in der zweiten Hălfle des 19. Jahrhunderls besonders vom Schaffen des Kurators Seebeck
beeinflusst, der in Jena van 1851 bis 1877 lălig war. Er rief bedeutende Wissenschaftler und Gelehrte an die
Universităt. In den Geisteswissenschaften gehăren dazu zum Beispiel der Pădagoge Karl Volkrnar Stoy, der
Historiker Droysen und der Nobelpreistrăger Rudolf Euken. Einflussreiche Naturwissenschaftler, die in Jena
8

Dr. O. Feyl, Bcitrăge zur Geschichte der slawischen Verbindungen und internationalen Kontakte der Universitătjena, Jena,
1860, S.124.

9

Dr. O. Feyl, Beitrăge zur Geschichte der slawischen Verbindungen und intemationalen Kontakte der Universităt jena, Jena,
1860, S.125; O. Feyl, Exkurse zurGeschichte dcrsiidosteuropăischen Bcziehungen derUniversităt]ena, in Wissenschaftliche
Zeitschrift der Friedrich-Schiller Universităt jena, Jahrgang 4, 1954/55, Gcsellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe,
Heft 5/6, S.413-420.
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lehrten waren unter anderem cler Bataniker Matthias Jakab Schleiden und cler Zaalage Ernst Haekel. An cler
thealagischen Fakultăt wirkte Karl August van Hase als Kirchenhistariker und Hachschullehrer.
Der gute Ruf cler Jenaer Universităt war alsa im 19. Jahrhundert stark durch bekannte und bedeutende
Prafessoren geprăgt.
Verwaltungstechnisch gaben es keine gra~en Verănderungen an cler Hachschule, die Einfluss auf das
Kammen van Studenten gehabt hătlen 10 •

Georg Keintzel als Student
Der Reener Sachse Gearg Keintzel schrieb sich am 23.April 1880 als Student an cler Thealagischen und
Philalagischen Fakultăt cler Jenaer Universităt ein 11 • In den Matrikeln erscheint sein Name an cler 6. Pasitian,
neben cler auch die Ortschaft cler letzten besuchten Universităl (Leipzig) feslgehalten isP 2 •
An cler Lhealagischen Fakultăt besuchte er die Varlesungen des Professars Dietrich Schăfers 13 , iiber die
Geschichte der neuen Zeit van der Refarmatian bis zur Revalutian 14 , 3-rnal pro Wache 15 , fiir die 12 Mark Hanarar
bezahlen sallte 16 ; auch bei Prafessar Schăfer besuchle er eine Varlesung fiir Histarische Obungen 17 , gegen 4,5
Mark 18 , ein mal "privatissime gratis". An derselben FakulUi.t harle er auch die Varlesungen des beriihrnten
Prafessors Hase 19 , Kirchengeschichte van 1750 bis 1880, rnantags und freitags 20 ; das Hanorar war 12 Mark 21 •
An cler philalagischen Fakultăt besuchte er kastenlas 22 die Obungen des Deutschen Seminars 23 beirn
Prafessar Sievers 2\ und Althachdeutsche Grammatik und Erklărung ausgewăhlten altdeutschen Derikmălers,
beirn denselben Prafessor, gegen 12 Mark Hanarar 26 •
10

11

12
13

14

15

16

17

18
19

20
21
22

23

24

Tanja Schultze, Siebenbiirgische- Sachsische Studenten an der Universitat Jena. Ihre Motivati an und Zahl in den Jahren
1847 bis 1886, Universitătsarchiv Jena, Sonderdrucke 260, S.7-8.
Sziigi Lâszl6, Magyarorsz6gi di6kok nemetorsz6gi egyetemeken esfăiskol6kon 1789-1919 (Ungarnlandische Studenten
an den deutschen Universitaten und Hochschulen 1789-1919}, Budapest, 2001, S.357, Nr. 6948.
Universitătsarchiv Jena, Mikrofilm, Bestand A 1665e, Nr.237.
Schăfer, Johann Heinrich Dietrich; geb.16.05.1845 Bremen- ges.12.01.1929, Berlin; verheiratet Wilhelmine Theobald;
Studium: Jena, Heidelberg, 1870 Kriegsdienst, 1871 Weiterstudien Giittingen; praf. fUr Lehramt an hohen Schulen,
Gymnasiallehrer; 1876 wissenschaftlicher Mitarbeiter an dem Hanseatischen Geschichte Vereins; 1885 o. Praf. in
Breslau; 1888 in Ti.ibingen, 1896 in Heidelberg, 1903 Berlin, 1922 emer. Mitglied zahlreicher Akademien und belehrten
Gesellschaften, Dr. h.c. Univ. Christiania Groningen (Friedrich Stier, Lebensskizzen der Dozenten und Professoren an
der Universitiit Jena 1548/58-1958, Manuskript, Jena, 1960, Archiv der Thi.iringischer Universităt Landes Bibliothek
Jena, Signatur H1C, Nr.84/1, Band IV, S.1754).
Vorlesungen an der GrojJherzoglichen Sachsischen Gesamt-Universitat Jena im Sommer 1880, vom 19April bis 31.August
1880, S. 9, 18.
Universitătsarchiv Jena, Einnahme Journal bei dcr Akademischen Questur zu jena, Sommersemester 1880, G/Abt. 1/247,
S. 58, Nr.1709.
Universitătsarchiv Jena, Register und Restverzeichnis zum Einnahme joumal bei der akademischen Questur zu jena,
Sommersemester 1880, G/Abt.l/249, S.45.
Vorlesungen an der GrojJ ... , S. 9, 18.
Universitătsarchiv Jena, Einnahme journal..., S.58, Nr.1710 und 2709.
Hase, van Karl August, Professor fi.ir Theologie, Kirchengeschichte und Dogmatik; geb. 25.08.1800 Niedersteinbach bei
Pening- ges.3.01.1890 Jena; Verheiratet Pauline Hărtel; 1813 Gymnasium in Altenburg (mit fi.irstlichem Schiinburgischen
Stipendium), Studium in Leipzig, dann, da von da wegen Teilnahme an der Burschenschaft vermieden, Erlangen;
1823 Pdz. Ti.ibingen, wegen Teilnahme an der Burschenschaft Erlangen, 10 Monate Haft an der Hohenansperg;
1829 Privatdozent Leipzig, 1830 auBenordentlicher Professor der Theologie h. c. Ti.ibingen; 1836 o. Praf. Jena; 1873,
4.6. Dr. jur. h.c. Jena; 1883 Emerit i. d. erblichen Adelstand erhoben; seine Bibliothek als Geschenk und Erben in
Universitătsbibliothek Jena (Friedrich Stier, a. a. 0., Bd.2, S.714).
Vorlesungen an der GrojJ ... , S. 4, 12.
Universitătsarchiv Jena, Einnahme journal ... S. 90, Nr.2707.
Universitătsarchiv Jena, Register und Restverzeichnis .. ., S.58; Einnahme journal... S. 90, Nr.2708.
Vorlesungen an derGross ... , S.10, 17.
Sievers, Georg Eduard. Geb. 25.11.1850 Lippoldsberg (Hessen)- Ges: 30.3.1932 Leipzig; Verheiratet Alice Towell aus
Dublin; Privatunterricht und Volksschule - 1863 Gymnasium Kessel; 1867 Student Leipzig, Berlin; 1869 Studienreise
nach Saint Gallen; 1870, 6.10, Dr. Phil Leipzig, (Dissertation: Untersuchungen zu Titian); Studienreise nach London,
Oxford; 18711.10, auBerordentlicher Praf. in Jena, 1874 in Freiburg, Halle, 1876 in Bonn; 1876 ordentlicher Professor
in Jena; 1883 Cambridge USA; 1883 o. Prafessor in Ti.ibingen, 1887 Halle, 1892 Leipzig; 1911 Dr. h.c. Univ. Christiania,
1923 Emerit (Friedrich Stier, a. a. 0., Band IV, S.1940).
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Als Student, wohnte er im Venushaus van Jena 27 • Da er keine Einnahmequelle hatte, musste er Mitglied
einer Gesellschaft werden, um sein Honorar bezahlen zu ki:innen. Ober seine Gehi:irigkeit zu einem i:iffentlichen
Freitisch, wie dem Ungarntisch 28 , sind einige Angaben im Jenaer Universitatsarchiv zu finden.

SEMESTRUL DE STIJDII ÎN JENA A LUI GEORG KEINTZEL
(Rezumat)
Una din cele mai importante personalităţi ale Reghinului a fost Georg Keintzel. Acesta a frecventat
din Tiibingen, Leipzig şi Jena. Despre această ultimă şedere universitară relatează în cele de mai
sus autorul. El prezintă mai întâi situaţia generală a învăţământului din Transilvania şi rolul conducător pe
care l-a avut Universitatea din Jena în formarea elitei intelectuale ardelene în epoca modernă.
Keintzel a frecventat cursurile facultăţilor de teologie şi filologie, audiind cursurile unor profesori celebri
precum Hase, Schăfer, Seivert, aşa cum o demonstrează şi actele de prezentă cercetate de către autor în arhiva
Universitatii din Jena.
universităţile

25
2
G
27

Vorlesungen an der Groj3 ... , S. 10.
Universitătsarchiv Jena, Einnahme ]oumal. .. S. 58, Nr.1708.
Universitătsarchiv Jena, Verzeichnis der Lehrer, BehOrden, beamten und Studierenden des Groj3herzoglichen und
Herzoglichen Săchsischen Gesamt-Universităt Jena im Sommersemester 1880, Aufgestellt von Louis Walter, Nr. 108,
Jena, 1880, 5.2).

28

Universitătsarchiv Jena,

Bestand BA,1278, Acta Academica betreffend dic Verleihung der Stellen an dem Senats und
Ungarn Freitisch, 1873 bis 1889, S. 78a-79v.
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PRESA SĂSEASCĂ SIGHIŞOREANĂ
1869-1900
Nicolae TEŞCULĂ

Presa în epoca modernă este pentru istoric unul dintre cele mai bogate şi interesante izvoare, care ne
permite să developăm modul cum era organizată societatea, regulile care stăteau la baza acesteia, ce credeau,
care era orizontul de aşteptate, cum se manifesta mentalitatea epocii şi care erau resorturile intime ale acesteia.
Pe lângă acestea istoria presei nu se poate face fără a analiza şi viaţa politică a epocii, ziarul fiind unul care are
cele mai strânse legături cu starea politică, cu dezvoltarea economică, cu nivelul cultural al societăţii în ţara şi
epoca pe care o reprezintă.
Apărută în zorii epocii moderne (secolul al XVII-lea), noţiunea de presă acoperea o masă disparală de
publicaţii, iar în secolele următoare tipurile şi categoriile s-au diversificat de la presa cu caracter social-politic,
la cea literară, de la cea cu caracter economic, la cea satirică. Dincolo de caracteristicile comune ale publicaţilor,
de statutul juridic, datele tehnice ale fabricaţiei, de aspectul formal, de atitudini, conţinutul, originalitatea şi
specificitatea audienţei fiecărui titlu constituie un obstacol în faţa studiului global al presei, aici istoricul trebuie
să încerce a consilia statutul individualizat al fiecărui titlu cu prezentarea lumii presei în ansamblul său. 1
Ziarele sunt doar pentru o zi scrise, cu timpul le trece şi actualitatea. Exact în actualitate, dar căruia
cititorii îi acordă o importanţă doar pentru o clipă, ziarul devine însă după un deceniu un important şi complet
document istoric, care în acelaşi timp esle un factor de importanţă istorică.
Modernitatea aduce cu sine şi în Transilvania apariţia primelor publicaţii cu caracter periodic, primele
dintre ele editate în apusul şi centrul Europei. Astfel la mijlocul secolului al XVIII-lea avem gazele care acordă
un spaţiu larg informaţilor cu caracter politic, militar, economic şi cultural. Ultimele decenii ale secolului al
XVIII-lea determină şi primele încercări la nivelul societăţii ardelene a editării unor foi cu caracter periodic.
În acest sens amintim apariţia la Sibiu în tipografia lui Hochsmann şi Sardi a primului ziar sub numele de
Theatral Wochenblatt în anul1778. Existenţa lui este efemeră şi încercarea este reluată peste câţiva ani, de
această dală cu succes. La aceeaşi tipografie în primăvara lui 1784 apare Siebenbiirger Zeitung. Foaia oferea
ştiri asupra vieţii curţii de la Viena, a activităţii Guberniului şi a activităţilor militare. 2
Ziarul sibian va apare sub diverse nume şi nu va avea concurenţă până în 1837 când Johann Gătl va
cumpăra vechea tipografie a lui Johannes Honterus şi va edita foaia săptămânală Siebenbiirger Wochenblatt.
Acest ziar va deschide un nou capitol în cadrul istoriei presei ardelene prin tonul radical. Propagând idei
liberale această gazelă va aduce o concurenţă serioasă presei sibiene conservatoare. De asemenea pentru
istoria culturii, editorul Găll a însemnat foarte mult prin editarea unei diversităţi de manuale, reviste şi ziare,
contribuind printre altele la dezvoltarea presei româneşti prin editarea Gazetei Transilvaniei şi a Foii pentru
minte inimă şi literatură, dar şi a publicaţiei maghiare Erdely Hirlap pentru perioada 1834-1839. 3
Anii revoluţiei de la 1848-1849 deşi au cunoscut o efervescenţă a presei de limbă germană din Ardeal, nu
a depăşit ca şi loc de apariţie cele două mari centre Braşov şi Sibiu, care vor rămâne în continuare centrele de
formare a opiniei publice la saşii transilvăneni. Nici perioada neoabsolutislă nu va aduce noutăţi în domeniul
editorial, ci din contră o restrângere a acestor publicaţii şi un control sever prin legile cenzurii. Abia epoca
1
2

3

Pierre Albcrt Istoria presei, Institutul european, Iaşi, 2002, pp. 8-10.
Asupra apari1iei presei la Sibiu vezi Istoria românilor. Românii între Europa Clasică şi Europa Luminilor {1711-1821},
cd. Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 857; Emil Sigerius Die deutsche periodischc Literatur Siebenbiirgens {1778-1925}
în Deutsche Politische Hefte aus Gro~rumiinien, Sibiu, 1925, Heft 8-9, p.49; FriedrichTcutsch "Deutsche periodische
Literatur in Siebenbiirgen" apărut in Korrespondcnzblatt, 1884., p. 49.
Ela Cosma, Presa săsească şi rel'Dlulia în Transilvania la 1848/1849, P.U.C., Cluj-Napoca, 2003, pp. 34-35.

Revista Bistriţei, XIX, 2005, pp. 231-247
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liberală va determina modificări la nivelul evoluţiei presei săseşti prin apariţia unor publicaţii în centre noi cum
ar fi Bistriţa, Orăştie şi Sighişoara. La Bistriţa pentru anul 1862 avem un săptămânal Bistritzer Wochenblatt
la tipografia lui Filsch, urmat în anul următor la Orăştie de August Nagel cu Brooser Anzeiger, care deşi în
anul1864 îşi va schimba numele în Brooser Humorist-und Anzeiger, va dispare la 1865. La Sighişoara în iarna
anului 1869 va debuta Sâchsisches Volksblatt editat de Friedrich Kraner. 4
Apariţia acestui ziar la Sighişoara era un element firesc mai ales dacă ţinem cont de evoluţia burgului de
pe Târnava Mare pe parcursul secolului al XIX-lea. Având o puternică tradiţie meşteşugărească, oraşul şi-a
păstrat importanţa jucând un rol important în economia şi demografia Transilvaniei. Astfel Sighişoara în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea se afla pe una din primele poziţii din rândul oraşelor ardelene. Din punct
de vedere demografic situaţia se prezenta în felul următor: în anul1851 număra în jur de 7206 suflete situându-1
pe un onorant loc 6 în cadrul oraşelor transilvănene 5 , la 1866 creşte numărul populaţiei la 8354 6 , la1880 avem
8788locuitori, numărul lor va creşte la 9618 în 1890 şi se va ajunge la10875 în 1900/ Dacă am face o analiză
pe structura etnică a populaţiei am observa pentru ultimul pătrar al secolului XIX următoarea situaţie 8 :

Etnie
Saşi

Maghiari
Români
Alţii

Anu/1880

Anu/1890

Anu/1900

5127
1178
2096
387

5202
1630
2429
357

5470
2206
3132
180

Elita sighişoreană era formată din comercianţi, câţiva meşteşugari înstăriţi care şi-au deschis manufacturi
mici fabrici, profesori ai şcolilor din oraş, clericii diferitelor confesiuni, câţiva avocaţi, medici şi funcţionarii
aflaţii în slujba oraşului şi a comitatului Târnava Mare, care îşi avea reşedinţa la Sighişoara. Însă centrul de
cultură al oraşului era reprezentat de Gimnaziul evanghelic cea mai importantă şi reprezentativă instituţie
de învăţământ cu care se lăuda oraşul. Atestat documentar în 1522, gimnaziul a reprezentat una dintre cele
mai importante centre de învăţământ din Transilvania, atât la nivelul corpului profesoral cât şi la nivelul
absolvenţilor, care au studiat la universităţi de prestigiu din spaţiul german.
Aceşti tineri absolvenţi, întorşi de cele mai multe ori în Transilvania, au aderat la mişcarea liberală, care
la 1848 a propus o platforma politică favorabilă revoluţiei maghiare, generând o dispută serioasă la nivel local
cu funcţionărimea conservatoare a oraşului condusă de bătrânul primar Karl von Sternheim 9 •
Aceste elemente noi au pregătit terenul fertil pentru apariţia unei emulaţii culturale grupate în jurul
profesorilor de la Şcoala din Deal. În acest sens la nivelul anului 1868 în Sighişoara existau, după cum
relatează profesorul Josef Haltrich, o societate de lectură, înfiinţată în 1824la iniţiativa lui Georg Binder, rector
al Gimnaziului şi viitor episcop al Biserici evanghelice, care număra 52 de membrii şi o bibliotecă de 1345
volume. Ea cuprindea în special beletristică germană sau traduceri în limba germană Menţionează o a doua
societate de lectură care va avea o existenţă efemeră doar pe perioada 1841-1847, dar care promova interesele
meşteşugăreşti. La aceasta se mai adăuga biblioteca gimnaziului pentru profesori cu 10000 de volume şi altele
ale elevilor din diferitele clase cu 1018 volume. 10
În acest mediu se va impune şi citirea unor publicaţii cu caracter periodic din spaţiul german, dar şi
transilvănean. Dar mai bine lăsăm textul să vorbească: "Ca ziare sosesc în ultimul timp la Sighişoara ziare din
Jena, ca Halleische literatuneitung, câteva reviste religioase şi pedagogice: Pressburger deutsche Zeitung,
Pest-Ofner Zeitung, Siebenbiirger Bate. Căpitanul Friedrich Wultschner (decedat în 11 august 1867} a fost
şi

4

Emil Sigerius, op. cit. pp. 4-5.

5

Schăssburg. Bild ein Siebenbiirgischen Stadt, Rautenburg Verlag, 1998, p. 61 (în continuare Schăssburg ... ).
JosefHaltrich, "Culturhistorische Skizze aus Schăssburg" în Schăchsischer Hausfreund, XXX Jahrgang, Kronstadt, 1867,
p.80.
Schăssburger Zeitung, nr. 7, Sonnabend, den 10. Februar, 1901, p.25.

6

7

" Ibidem
9

10

Asupra manifestărilor revolutionare din primăvara lui 1848 vezi: Cari Găllner Die Siebeniirger Sachsen in der
Revolutionsjahrcn 1848-1849 Kriterion Verlag, Bucuresti, 1967, p. 100; Nicolae Teşculă, Gheorghe Gavrilă "Primăvara
lui 1848 văzută de sighişoreanul Friedrich Csech von Sternheim" în RB, XVIII, 2004, pp. 291-298.
Joscf Haltrich, op. cit., pp. 84-85.
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primul din Sighişoara şi împrejurimi care se abonase la Ausburger Allgemeine în anu/1853. Jurnale de modă,
Wiener Theaterzeitung au fost consultate în colectiv.
Prin fohann Gott din Braşov în anu/1837 cu cuvintele //Ce trebuie să tipăresc, eu pot săfinanţez/1. A deschis
jurnalele: mai întâi Siebenbiirgen Wochenblatt, urmat apoi de Bliiterfiir Geist, Gemiit und Vaterlandskunde,
în 1840 de Satellit der Siebenbiirger Wochenbliitter şi din 1849 de Kronstiidter Zeitung.
Cu anu/1 850 cercul abonaţi/ar ziarelor străine şi indigene, politice, literare, tehnice, beletristice a crescut
considerabil în aşa fel încât consumul de ziare poate fi considerat destul de important". 11
În acest mediu se pregăteşte terenul pentru apariţia unor publicaţii cu caracter periodic. După cum am
menţionat primul ziar va fi Săchsisches Volksblatt, editat de tipograful Friederich Kraner şi avându-1 redactor
responsabil pe Daniel Ke~ler, dar cu o existentă doar pe parcursul primelor 10 luni ale anului 1869. După
o pauză de 2 ani va apare Schăssburger Anzeiger la tiparnita lui Friedrich Jărdens pe perioada cuprinsă în
orizontul cronologic 1872-1900 şi Gro~- Kokler Bote, tipărit de editorul Friederich Horelh începând din 1879.
Această foaie va avea existenţa ce mai îndelungată din cadrul publicaţilor sighişorene, apariţia sa fiind oprită
în 1944. Studiul de faţă cuprinzând doar perioada 1879-1900.
Până în prezent nu putem spune că există studii de anvergură asupra presei săseşti sighişorene, ceea ce
avem sunt în primul rând menţiuni scurte în cadrul unor repertorizării asupra presei de limbă germană. În
acest sens menţionăm studiile lui Emil Sigerius 12 , Friederich Teutsch 13 , Heinrich Rez 14 şi R6sza Maria 15 care
doar prezintă date privind perioada de apariţie, editorul, formatul şi rubricatura. Doar studiul lui Sigerius
menţionează apariţia lui Săchsisches Volksblatt, celelalte anunţând începuturile presei sighişorene doar la
anul 1872 o dală cu apariţia foii lui Jărdens.
La aceste studii adăugăm o încercare de analiză asupra presei sighişorene făcută în anul 1921 de către
Johann Baptist Teutsch 16 , unul dintre colaboratorii lui Gro~- Kokler Bote care ne oferă date inedite asupra
vieţii şi activităţii celor doi editori Jărdens şi Horeth, însă nu reuşeşte să analizeze evoluţia publicaţilor, mulţu
mindu-se doar la o prezentare a activităţii asociaţiilor reflectate în presă. Tot aici mai menţionăm numărul
jubiliar al lui Gro~- Kokler Bote cu ocazia a cincizeci de ani de apariţie, unde avem date inedite asupra structurii
corpului redacţional al acestui ziar 17 şi capitolul Zeitungen, Druckerei, Verlage, Buchandlungen, Bibilotheken
und Lesegesellschaften din Monografia: Schăssburg. Bild ein Siebenbiirgischen Stadt.
1. Prima foaie politica sighişoreană "Siichsisches Volksblatt" 1869

ca şi localitate de apariţie Sighişoara, este Programm des
evangelische Gymnasium in Schăssburg apărut în anul1852 18 , însă tipărit la tiparnita lui Gătt în Braşov. Revista
grupa articole scrise de profesorii gimnaziului din oraş şi până în 1916 va fi anuar al acestei renumite instituţii
şcolare din Dealul Cetăţii, cu un program ştiinţific şi cultural.
Apariţia primului ziar politic este legat de ceea ce Ernst Weisenfeld arăta a fi o renaştere a presei săseşti
din Ardeal. Lovită de cenzura epocii neoabsolutisle va decade atât din punctul de vedere al numărului
publicaţilor, cât şi al consistenţei articolelor. Această revigorare este pusă în legătură cu slăbirea cenzurii în
perioada liberală, când la începutul anilor 60 Biroul de conducere a presei coordonat de transilvăneanul Eugen
Drolleff von Friedenfelds va trece de sub autoritatea ministerului de interne sub cea a ministerului de stat,
ceea ce va determina o orientare din plan politic în plan comercial prin coordonarea agenţiei de presă oficiale
Prima

publicaţie

care va avea

menţionată

Osterreichisches Korrespondenz. 19
11
12

13
14

15

16

17
IA
1

"

Ibidem, p.77.
Emil Sigerius, op. cit., pp. 43-51; "Die Entwicklung der Publizistik bei die Siebenbiirger Sachsen" in Der Auslanddeutsche,
1928, pp. 377-380; "Die Zeitung bei d. Siebenburger Sachsen" în Gedenkbuch der Institut fiir Auslandskunde und
Deutschtum in Ausland, Leipzig, 1939, pp. 30-38.
Friederich Teutsch, op. cit., passim.
Heinrich Rcz, Deutsche Zeitungen und Zeitschriften in Ungarn van Beginn bis 191 B,Miinchen, 1935, passim.
R6sza Maria, "Oeutschsprachige Presse in Ungarn 1850-1920. Teil Zeitungen" în Berichte und Forschungen. jahrbuch
des Bundesinstitutes fiir Deutschcn im ostlichen Europa, Miinchen, Bd. 11, 2003, pp. 59-141.
Johann Baptist Teutsch "Deutsche Zcitungwesen in Siebenbiirgen" în Gro~-Kokel Bate 1921, nr. 2210-2216, 2229-2230.
Hans Markus [Fiinfzig Jahre Gror1-Kokel Bote] "Ruckschau" în Gro~-Kokel Bate, 1929, nr. 2609.
Dimitrie Poptiimaş, M6zes Julia Publica1iile periodice mureşene 1795-1972, Tg. Mureş, 2000, p. i.
Ernst Weisenfeld Die Geschischc die politische Publizistik bei den Sicbenbfirger Sachsen, Berlin, 1938, p.70.
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Această reconstrucţie

a presei este pusă de acelaşi autor pentru perioada 1876-1889, când după Bistrita şi

Sighişoara vor apare alte ziare: la Alba Iulia în 1878, Sebeş la 1886 şi 1893la Mediaş şi Reghin, dintre care doar

ultimele două rezistând. Aparitia acestor foi în cele patru oraşe este legată de existenţa unor girnnazii, unde
profesorii în marea lor majoritate, dar şi functionarii reprezentau cercul colaboratorilor, dar şi al cititorilor
ziarelor. La acestea am mai adăuga şi interese politice în unele centre cum ar fi cele ale "tinerilor s~i",
care doreau o participare la viata politică a acestor oraşe, printr-o prezentă activă la nivelul opiniei publice
locale. 20
În această ultimă optiune am pune şi aparitia primului ziar tipărit la Sighişoara "Sachsisches Volksblatf'
în anul 1869, care deşi cu o aparitie limitată la 10 luni avea un pronuntat caracter politic fiind o foaie în care
opiniile "tinerilor saşi" erau exprimate într-o formă liberă.

1.1 Structura internă a ziarului
numărul de probă al ziarului care mentionează: " ... din 24 ianuarie 1869 la
în fiecare duminică sub redacţia lui Daniel Kessler, în tipografia lui Friedrich Kraner va apare un
săptămânal politic, naţional şi economic <Sachsisches Volksblatt> ". 21

La 10 ianuarie 1869 apare

Sighişoara

Pe parcursul întregii apariţii, ziarul va avea patru pagini, din primul număr acestea vor fi numerotate
progresiv până la finalul apariţiei sale. Formatul ziarului era de 22/34, ceea ce îl apropia de formatul Quarl.
Rubricatura cuprindea la prima şi de obicei la a doua pagină un articol editorial care de obicei avea un
titlu, şi în cuprinsul acestuia avem mentionate opinii cu privire la evenimente ale săptămânii, care vizau
activitatea politică, viaţa saşilor transilvăneni, evoluţia oraşului şi alte evenimente care afeclau viaţa de zi cu
zi a celătenilor. La mijlocul anului pentru o scurtă perioadă acest articol editorial era înlocuit de prezentarea
dezbaterilor din parlamentul de la Budapesta, ştiri preluate din ziarul pestan Pester Lloyd.
Alături de aceasta am mai mentiona rubrica Lokal-Notizen (Notite locale), care pe parcursul anului va
avea şi alte nume ca: Notizen (Notite), Lokal und-Tagesnachrichen (Veştile zilei şi locale). Aici erau cuprinse
ştiri diverse legate de anumite evenimente petrecute în oraş şi comunele din împrejurimi. Observăm aici şi o
predilecţie spre ştiri cu caracter senzaţional cum ar fi inundatii, crime, incendii, etc. O altă rubrică era Neustes
(Noutăţi), care ne prezintă ştiri de ultimă oră, îndeosebi şliri politice, am mai adăuga aici rubrica Nachrichten
aus dem Schdssburger Stuhle (Veşti din scaunul Sighişoara), cu ştiri din scaunul omonim; Verschidenes
(Diverse), în care erau prezentate evenimente cu caracter divers, în deosebi veşti străine de oraş şi dale care
mentionau construirea căii ferate Oradea-Braşov şi stadiul acestor lucrări.
În paginile ziarului mai avem prezentate dări de seamă de la şedintele sfalului oraşului în rubrica
Comunitatsitzung (Şedintele comunilătii) şi de la şedintele Bisericii EvangheliceC.A. din localitate la Kirliche
Gemeindevertretung (Reprezentanta comunitătii bisericeşti). O rubrică extrem de interesantă era Nachricht in
Style des Siebenbiirgisch-deutsches Wochenblatt (Veşli în stilul lui "Siebenburgisch-deutsches Wochenblatt"),
aici de obicei erau preluate ştiri şi articole din acest săptămânal politic apărut la Sibiu.
La aceste rubrici am mai adăuga Verein Nachricht (Veşti ale asociaţilor), unde avem prezentate diverse
anunturi privind concursuri, manifestări şi activitatea diverselor asociatii care activau la Sighişoara şi în satele
din împrejurimi. Nu putem încheia această prezentare fără a mentiona prezentarea preturilor produselor
agricole în târgui săptămânal al oraşului la Marktbericht (Raportul târgului) şi cursul bursei vieneze la Wiener
Bărse Cours. Publicitatea şi anunturile erau prezente de obicei la ultima pagină a ziarului la rubrica Inserate
(Anunturi), deşi pentru primele numere ale ziarului numele rubricii era Schdssburger Anzeiger (Buletinul
Sighişoarei).

O rubrică specială era aşa numitul Feuilleton, care cuprindea un serial prezentat de-a lungul mai multor
numere de obicei în a doua jumătate a primei şi a celei de a doua pagini. Acesta avea un continut literar sau
istoric cum este cazul serialului Pastor transilvanicus Saxo care ne introduce în istoria bisericească a saşilor
transilvăneni din secolul al XVI-lea.
Deşi cu o existentă efemeră, publicatia sighişoreană îşi va păstra obiectivele anunţate încă în numărul
de probă şi anume de a fi o foaie care să slujească naţiunea şi dezvoltarea economică prin emilerea alături de

20

Ibidem, pp. 98-100.

21

Sachsisches Volksblatt, Schassburg, dcn 10 Januar 1869, p.l.
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numărul

ziarului a două suplimente: Landwirthen şi Gewerbe Zeitung, anunţate cu ocazia anunţului pentru
abonarea pentru al doilea trimestru. 22 Din păcate nu s-a păstrat nici un exemplar al acestor suplimente, astfel
că nu avem date asupra conţinutului şi a formatului acestora.
Datele privind editorul sau redacţia sunt cu totul lapidare. Încă din primul număr aflăm că ziarul are un
redactor responsabil în persoana lui Daniel Kessler, editorul este Friedrich Kraner şi tipografia unde apare poartă
numele de Friedrich Kraner & Friederich Jărdens. Din păcate nu cunoaştem nimic despre viaţa şi activitatea
redactorului şi a editorului, singurele date existente sunt cele referitoare la asociatullui Kraner în activitatea
tipografică şi anume Friederich Jărdens. Acesta era fiu al oraşului Lubek, venit în perioada neoabsolutistă în
Ardeal şi stabilit în acest an 1869 în Sighişoara. Fiul său Franz într-o cronică a familiei ne prezintă atmosfera
existentă în oraş la sosirea tatălui său: "... se stabileşte Friederich fărdens cu soţia şi copiii, două fete şi doi băieţi
în noiembire 1868 din Sibiu la Sighişoara, luând locuinţa situată la etajul casei din spatele uliţei preotului,

(. .. ) situată în casa Bacon, în timp ce la parter a fost adăpostită o tipografie
modestă. După puţine săptămâni atelierul era dat în exploatare şi primele sortimente tipărite erau citite în
oraş de către cercurile critice (... ) importante interese rămâneau legate de apariţia primului ziar sighişorean,
pe teritoriul existent, unde politica aparţinea tinerilor şi bătrânilor saşi. Conservatorii şi progresiştii, în cazul
acesta al bătrânilor şi tinerilor noştri saşi treceau pasionant punctele lor principale; ultimii (tinerii n.n.) luau în
proprietate şi prea ficiorelnicul nou ziar şi-1 numeau <Schiichsisches Volksblatt> ". 23
cu fatada

situată

în

uliţa Şcolii

Acum aflăm că pe marginea atmosferei politice din oraş apariţia ziarului a fost posibilă ţinând cont de
atitudinea grupării "tinerilor saşi" care doreau să-şi exprime deschis opiniile politice prin presă, guvernarea
oraşului la acea vreme era dominată de gruparea adversă a "bătrânilor saşi". Putem spune că apariţia ziarului
este legată de confruntarea tot mai acerbă între cele două grupări politice în oraş, mai ales că în anul 1869 au
avut loc alegeri pentru parlamentul ungar, ziarul fiind un mijloc eficient de exprimare a opiniilor politice.

1.2. Orientarea politică ziarului.
După

1867, când realităţile politice sunt schimbate în Transilvania prin Ausgleich, la nivelul popoarelor
din Ardeal sunt schiţate primele încercări de organizare politică modernă a acestora prin formarea unor partide
politice. Astfel se trece la exprimarea dezideratelor naţionale de la nivelul elitei prin petiţii, delegaţii la curtea
vieneză, la prezentarea acestora la tribuna parlamentului.
La nivelul saşilor se evidenţiază două grupări politice. Pe de o parte avem de a face cu o grupare din
jurul funcţionărimii şi a reprezentanţilor bisericii evanghelice care vedeau ca şi românii o politică pasivă, de
boicotarea a Parlamentului şi să-şi găsească sprijinul în Universitatea saxonă, în corpul comunităţilor şi în
ierarhia bisericească. Ei vedeau că o criză va duce restaurarea monarhiei austro-germane. Ei militau de asemenea
pentru apartenenţa la marea naţiune germană prin studiile Asociaţiei pentru cunoaşterea Transilvaniei (Verein
fUr siebenbiirgische Landeskunde). Această grupare era condusă episcopul Georg Daniel Teutsch şi va primi
numele de "Bătrânii saşi".
Gruparea activistă, vedea în participarea la lucrările Parlamentului pestan şi colaborarea cu guvernul o şansă
pentru idealurile naţionale. Această grupare avea printre membrii cercul comercianţilor şi al manufacturierilor
din Braşov care doreau deschiderea de pieţe de desfacere în secuime şi cluburile lor erau în jurul asociaţilor
muzicale, sportive şi de vânătoare. Gruparea era condusă de istoricul sighişorean Cari Fabritius şi în opoziţie
cu cealaltă grupare se vor numi "tinerii saşi". Cele două grupări se vor uni abia în anul 1872 prin adoptarea
unui program politic la Mediaş, un compromis între cele două grupări adoptându-se tactica activistă. 24
În cadrul mişcării " tinerilor saşi" se va înscrie şi apariţia lui Schiichsisches Volksblatt, care încă din
numărul de probă îşi va menţiona obiectivele şi orientarea politică: " Sigur vom avea nevoie de legi asupra

problemelor importante ale vieţii, de a căror finalizare stă marea construcţie a statului, vom avea nevoie ca
această construcţie să se facă cu calm, de aici şi înţelegerea clară a importanţei şi necesităţii unităţii tuturor
locuitorilor acestei ţări la splendida construcţie" şi pentru realizarea obiectivelor în noua ordine statală: "Noi
dorim să reprezentăm îmbinarea vieţii noastre naţionale cu interesele patriei întregi în numele poporului:
22
23
24

Idcm, nr. 9, Schăssburg, den 21 Mărz 1869, 1Jahrgang, p. 35.
Johann Baptist Teutsch, op. cit. p.1.
Konrad Gi.indisch Siebenbiirgen und de Siebenbiirgen Sachsen. Studienbuchercihe der Stiftung Ostdeutschen Kulturrat.
Band 8 Langen Mi.illcr, Mi.inchen, 1998, pp.145-147.
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apărarea masei de autonomie pentru municipiile săseşti care să fie fără ameninţarea intereselor
generale ale imperiului(. ..) la apărarea dreptului de reprezentare, a dreptului de dispoziţie în interesele
speciale ale acestor municipii săseşti- introducerea sub supraveghere dacă este necesar;
comunităţii libere cu posibilitatea de largă reprezentare;
alegerea funcţionarilor reprezentanţi pe un timp determinat şi nu pe perioada vieţii cu posibilitatea
utilizării articolului 23 a Parlamentului din 1848."

a)

b)
c)

Nu sunt uitate nici celelalte domenii de activitate. Astfel, în domeniul învăţământului va milita pentru:
separării şcolii de biserică şi o mai bună reprezentare a ştiinţelor reale în şcoli", apoi militează
pentru dezvoltarea domeniul economic: "Noi dorim pe teritoriul economiei populare, în privinţa comerţului şi

"... iniţierea

al meşteşugului că şi a agriculturii profesarea liberă şi fiecare proprietate o sprijinim cu toate mijloacele eficace
prin recomandări făcute cu căldură "25•
După

pus în

prezentarea dezideratelor ne este prezentată şi modalitatea prin care acest program al ziarului este
prin: "Discuţii ivite pe problemele speciale pe fiecare cadru al viepi noastre cetăţeneşti prin

practică

convorbiri în

corespondenţe

sigure

şi

competente, prin dezbateri în

comunităţile

cercuriale

şi

locale ca

şi

în

reprezentanţele bisericeşti.
Discuţii importante
Discuţii

ale noilor legi şi ordonanţe.
despre obiectul comerţului şi al meşteşugului, agriculturii

şi

silviculturii în

două

suplimente

separate.
Dări

de seamă ale asociaţilor.
de seamă ale târgului şi ale cursului (bursei n.n.)
(. .. ) Şi un feuilleton atractiv (la care n.n.) noi credem că cititorii noştri vor putea discuta. "26

Dări

După prezentarea programului şi a obiectivelor, ziarul îşi începe campania contra adversarilor politici. În
paginile sale găsim tot felul de atacuri mai ales în perioada campaniei electorale, unde reprezentanţii acestei
grupări sunt acuzaţi că nu au reprezentat interesele naţiunii ci mai degrabă interese de grup.
În numărul din 7 februarie articolul editorial Die freie Hand prezintă activitatea politică agitată de pe
Pământul Crăiese. Se aduc acuze la adresa băLrânilor saşi care au folosit conceptul de autonomie reprezentate
prin formula "mâna liberă". Astfel se arată: "Mâna liberă care în parlamentul maghiar are al său minister

reprezentativ cu drept de a ordona putrezita realizarea a Pământului crăiese [.. .}, şi are mână liberă asupra
marii părţi a populaţiei acestui teritoriu ca mână apărută a salvării mult dorite, formează ordonanta mediocră
a <privilegiilor saşilor> contra <constituţionalism ului radicalismului maghiar> şi contra influenţei naţionale
a partidului tinerilor saşi" şi încep a acuza pe bălrânii saşi care au greşit în activitatea lor în perioada liberală
când au dat dovadă de conservatorism şi inactivitate: " ... răposatul sfat imperial, întreg austriac, în care ai noştri
visători constituţionali bătrâni au obişnuit într-un duet armonios cu omologii deputaţi ruteni au dat mână liberă
acestui iresponsabil minister Schmerling." Mai mult decât atât: "Marii bătrâni saşi cu a lor conducere personală
a numitului comite Conrad Schmidt, stau precum o stâncă în incendiul constituţional, [.. .) în mijlocul colegiului
alba-iulian ca şi a colegiului onorabilului Guberniu transilvan, sfat împărţit cu întrebuinţarea mâinii libere
doreşte să lase prea milostiv o ordonanţă octroată a Dietei transilvane". 27
Acuzele

continuă

la adresa

funcţionărimii

care a profitat în perioada anilor 40 a

revoluţiei,

a anilor

50 şi ai guvernării liberale monopolizând funcţiile locale şi de la nivelul Universităţii saxone, şi conchide

condamnând utilizarea propriei autonomii prin mâna liberă invocată de tabăra politică opusă şi conchide
editorialistul arătând: " ... utilizarea mâinii libere ca singur mijloc al prevenirii noastre către putreziciunea
interioară, înţelegerea nesolidă

a fost făcută inevitabil sigură şi singură prin meschinăriile conducătorilor noştri

28

bătrâni" •

Un alt articol în acelaşi format contestatar al dreptului de conducere avut de "bătrânii saşi" îl avem în
editorialul din 29 august, când acuzele aduse au un caracter extrem de virulent la adresa politice pasive dusă
de aceştia, care în opinia semnatarului articolului determină blocarea activităţii şi a procesului de reformare
25

Săchsisches

26

Ibidem.

27

Idem, nr. 3,
Idem, nr. 4,

28
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Volksblatt,

Schăssburg,

Schăssburg,
Schăssburg,

den 10 Januar 1869, pp. 1-2.

den 7 Februar 1869, I Jahrgang, p 9.
den 14 Februar 1869, 1 Jahrgang, p. 13.
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a instituţiilor politice ale saşilor: "Cu pildă şi abnegaţie şi ca urmarea a avantajului personal aveau nevoie

ca rezultat favorabil şi meritat naţiunea frăţească maghiară a opoziţiei pasive la apărarea drepturilor lor
constituţionale contra unei părti a experimentelor conducerii în aplicare. Exact şarlatani care fără capacitate au
folosit o boală de a recunoaşte orbeşte receptul folosit. Ai noştri opuşi saşi bătrâni de pe Pământul crăiese (. . .)
au ridicat în mijlocul opoziţiei pasive cartea lor politică. Cine nu-şi aminteşte angajarea lor şovăielnică încă
şi vizitele lor şovăielnice în faţa aşa numitelor diete ale coroanei?(... ) Dovada pe care aceşti premergători la
observarea statutului provizoriu asupra alegerii corpului reprezentativ al funcţionarilor cercuriali şi comunali
de pe Pământul crăiese.
De la apariţia statutelor menţionate sunt cinci luni, de la apariţia instrucţiunilor pentru observarea acestor
statute( ... ) şi a muncii de observare a decretelor ordonate de domnia voastră domnul comite al naţiunii mai
mult de trei luni consemnate şi încă alegerea corpului reprezentativ de pe Pământul crăiese ca bază la mult
amintitele statute într-o îndepărtare neprecizală." 29
După doar 10 luni de la apariţie în numărul din 3 octombrie se menţiona sec încetarea existenţei
jurnalului, cititorii fiind invitaţi în a-şi ridica restul rămas din plata abonamentului până la finalul anului:
,,Aşadar <Săchsische Volksblatt> cu prezentul număr şi-a încetat apariţia, toţi abonaţii care s-au abonat până
la sfârşitul anului, vor fi invitaţii să-şi dispună restul lor de contribuţie de 1,50 fi. de la administraţia ziarului
Pfarrergasse, casa nr. 145", după care într-un ultim articol editorial se încearcă a se explica motivele încelării
apariţiei

ziarului. Acestea erau de natură financiară şi se face un apel la implicarea unor cititori influenţi:

"...noi ne ţinem de obligaţia de a aduce la cunoştinţă cititorilor noştri cauza acestei angajări. La întemeierea
acestui ziar ne-am angajat pe tărâmul bogat al jurnalisticii patriei pe baza patriotică a programului dezvoltat
în numărul de probă. Renunţăm la sursa de interes a câştigului şi venim cu speranţa că de acum încolo vom
avea o participare privată a cercului de cititori de pe Pământul crăiese, pentru a căror drepturi indiferent de
naţionalitate şi de confesiune am garantat, unde ziarul în mijlocul indispensabil a acestor interese libere a
avut de câştigat mai ales în domeniul reformării corpului reprezentativ... " redactorul îşi exprimă speranţa că
existenţa

ziarului a fost utilă mai ales în domeniul reformării corpului reprezentativ de la nivel local la nivelul
saxone "... în timpul existenţei acestei foi marea cucerire a locuitorilor de pe Pământul crăiese a fost

Universităţii

legea corpului reprezentativ al funcţionarilor,

des.ftinţând birocraţia

de breaslă ... ". 30

Într-adevăr cu acest ziar se va încheia şi activitatea editorială a lui Friederich Kraner în domeniul presei
scrise, după doi an de la încetarea apariţiei ziarului îşi va vinde acţiunile deţinute, cu o parte din active se va
întemeia firma Binder & Horedt, şi altă parte va fi preluată de E. Reisenburger din Mediaş care va întemeia aici
o tipografie. 31
Deşi cu o existenţă efemeră de doar câteva luni, Săchsische Volksblatt, prin problemele abordate, asupra
realităţilor locale şi transilvănene, prin spiritul combativ şi aspru se înscrie alături de foaia braşoveană
Kronstădter Zeitung şi cea sibiană Siebenbiirgische Blătter în cadrul unor publicaţii care promovau interesele
politice ale tinerilor saşi, determinând în mare măsură câştigarea alegerilor la nivelul oraşului şi a scaunului
de către aceştia.
Deşi am putea să integrăm publicaţia doar în cadrul unei mode a unor foi volanle apărute cu ocazia
alegerilor când o grupare sau alta îşi putea exprima programul politic, afacerea lui Kraner a reuşit fie un imbold
pentru noile apariţii editoriale în domeniul presei scrise, să mobilizeze o parte a elitei locale să promoveze şi să
susţină editarea unor noi publicaţii. La doar doi ani de la încetarea apariţiei sale, Friedrich Jordens asociat al lui
Kraner la tipografie şi va scoale Schăssburger Anzeiger, care va fi o prezenţă activă în micul burg de pe Târnava
Mare în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. De asemenea o parte din activele tiparniţei lui vor fi preluate
de doi asociaţi Binder şi Horelh, de a căror activitate se legă apariţia oficiosului comitatului Gross-Kokler Bate
a cărui existenţă va fi curmală doar de anii tulburi ai celui de-al doilea război mondial.
Nu putem încheia fără a menţiona faptul că aspectul politic îl va diferenţia pe Săchsische Volksblatt de cele
două ziare apărute ulterior, care vor renunţa în mare parte la o abordare făţişă a subiectelor politice, limilânduse la a prezenta doar aspecte care ţineau de viaţa oraşului, a problemelor cu care se confruntau cetăţenii şi doar
tangential avem de a face cu unele abordări cu caracter politic, dar care nu doreau să supere pe nimeni.
29
30
31

Idem, nr. 32, Schăssburg, den 29 August 1869, I Jahrgang, p. 125.
Idem, nr. 37, Schăssburg, den 3 Oktober 1869, I Jahrgang p. 145.
Hans Markus, op. cit, p. 6.

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

237

2. Schăssburger Anzeiger primul ziar de informatii sighişorean

La doar doi ani de la încetarea apariţiei lui Săchsische Volksblatt, sighişorenii vor fi invitaţi să lectureze
paginile unei noi publicaţii. Spre deosebire de acesta nu va cuprinde în paginile sale articole incisive asupra
unor probleme stringente care afectau intelighenţa şi clasa politică săsească, ci un ziar cu pronunţat caracter
informativ asupra unor aspecte care ţineau de organizarea oraşului, de activitatea în domeniul agriculturii, a
meşteşugului şi a comerţului, de noutăţii apărute la nivel european şi mondial, de viaţa diverselor comunităţii
de pe glob, cu o predilecţie pentru ştiri care ţineau de continentul nord american, în special de anumite aspecte
ale vieţii de zi cu zi din Statele Unite ale Americii. Acest lucru nu înseamnă că veştile care ţineau de cele două
capitale ale dublei monarhii, sau ale oraşelor transilvănene erau neglijate.
Proprietarul, editorul şi redactorul ziarului era Friedrich Jărdens, care era asociat a lui Kraner în micuţa
şi rudimentara tipografie de pe uliţa Preotului din cetate. Jărdens era originar după cum am menţionat din
oraşul hanseatic Liibeck, sosit în Transilvania în perioada neoabsolutistă. La 1868 se stabileşte în Sighişoara
şi împreună cu Kraner înfiinţează mica tipografie. Relaţiile sale cu Kraner se vor dovedi a fi destul de dificile
mai ales că după cum apreciază fiul său în cronica familiei, acesta era un asociat neloaial şi l-a adus aproape
în pragul falimentului: "În prima jumătate de an de existenţă, tatăl meu 1-a avut ca şi companion pe legătorul

de cărţi Kraner. După cam doi ani de dezvoltare a tipografiei (. . .) - a făcut înainte un bilanţ, (. ..) unde 1-a atins
pe tatăl meu ca solvabil, a rupt întreaga tipografie prin activele existente lăsându-1 pe tatăl meu fără parale. (. ..)
Şi au avut nevoie părinţii mei de curaj de a aduce la bun sfârşit o operă anevoioasă. Era nevoie din nou de a
ridica tipografia, în special toate modestele resurse un an întreg (. .. ) le-a adunat până la ultima economie şi a
devenit din nou independent". În aceste condiţii va apare şi noul periodic, însă pe lângă resursele financiare şi
cele tehnice erau limitate: " .. .în afară de scrisul pentru titlu erau două caractere de litere la fel de mari, unsoare
pentru rândul de titlu şi o spălăcire pentru text." Şi în afară de aceasta "0 veche şi manuală maşină din lemn
pentru tipărire, o amintire de la începutul tipăririi cărţilor. "32
Doar după un an vor putea să cumpere o maşină mai performantă de tipărit pentru ca ziarul să-şi continue
nestingherit apariţia. Însă resursele limitate vor face ca afacerea să nu se extindă. Condiţiile de muncă erau
precare, iar singurii angajaţi să fie doar cei doi fii ai săi: "Cum a ales întâmplarea, ca doi băieţi, eu de 14 ani şi

în mijlocul nopţii în zeţărie. La ora 7 dimineaţa trebuia să fim din nou în zeţărie până
către 11 şi realizam paginile ziarului, apoi după amiaza mergeam cu tipăriturile şi la ora 5 mergeam amândoi,
fiecare cu un pachet greu de ziare pe străzile oraşului trimiţând ziarul abonaţilor noştri." 33
Hugo de

12 să stăm încă

La doar un an de la apariţia foii, un nou blestem loveşte familia, Friedrich Jărdens se îmbolnăveşte de o
boală la picioare şi cade la pat. Toată responsabilitatea conducerii tipografei trecând pe cei doi fii, care cu greu
reuşesc să supravieţuiască: "Tata putea fi fericit că de un an era independent, dar apoi căzu la pat cu o durere
de picioare luni de-a rândul şi a sfârşit cu amputarea picioarelor- aşa soarta neiertătoare 1-a amărât şi 1-a făcut
dur şi cu noi. În drumul nostru în viaţă am avut nevoie de hărnicie şi de o extraordinară economie". Boala se
agravează şi în anul1879 bătrânul Jărdens moare lăsând întreaga afacere pe mâna copiilor săi foarte tineri: "În
vara anului 1879 moare tatăl nostru şi aerul independenţei ne va solicita- eu aveam 20 şi fratele meu Hugo 18
ani". 34

Cei doi fii vor duce afacerea mai departe şi ziarul va apărea sub aceeaşi denumire şi format până în 1901,
când îşi va schimba denumirea în Schăssburger Zeitung şi va deveni o foaie politică "pentru politica germanasăsească şi pentru binele obştesc". În 1904 vor vinde ziarul lui W. Krafft, care va păstra aceeaşi orientare şi
format al său până în 1919, când va fi cumpărat de propietarul şi editorul lui Gross-Kokler Bate, va contopii
cele două ziare într-unul singur sub numele de Gross-Kokler Bate asociat cu Schăssburger Zeitung, nume păstrat
până la încetarea apariţiei sale în 1944. 35
Spre deosebire de Săchsisches Volksblatt, era un bisăptămânal apărând în fiecare miercuri şi sâmbătă. Din
1884 va deveni săptămânal cu sâmbăta ca zi de apariţie şi din 1890 duminica. Apariţia sa va fi întreruptă doar
în anul1894 din motive necunoscute. Din punct de vedere al formatului se observă o continuă căutare a unor
formule care să aducă un efect dorit pe piaţă, astfel de la un format mic va evolua tot mai mult spre unul mare.
32
33
34

35

Johann Baptist Teutsch, p. cit. p. 1.
Ibidem.
Ibidem.
Schassburg ... p. 231-237.
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Dacă

în 1872 avea 22/34, în 1896 va ajunge la 35/49 şi va rămâne aşa până la 1901. De asemenea se schimbă
mult şi adresa redacţiei în primii ani de apariţie dacă la primul număr din 7 februarie avem ca şi adresă Kleine
Miihlgasse nr. 835 36 [azi stradă dispărută n.n.), în 1873 se mută în Baiergasse 811 (azi str. 1 decembrie 1918
n.n.), casa văduvei GooW 7 , în 1875 în Marktplatz nr. 193 38 (azi Hermann Oberth n.n.) lângă casa oraşului, unde
îşi va menţine sediul până în secolul XX.
Paginile ziarului sunt de obicei în număr de patru pe toată perioada sa de existenţă şi numerotarea lor se
făcea progresiv de la primul număr până la ullimul din an, la fel avem o numerotare a apariţiilor de la nr. 1
la nr. 104 şi reluate apoi în anul următor. Din septembrie 1896, paginile vor fi numerotate de la 1 la 4 pentru
fiecare număr.
Titlul ziarului era în 1872 de Schăssburger Anzeiger (Buletinul Sighişoarei) şi din 1884 va avea şi un
subtitlu Schăssburger Anzeiger. Aemtiches Kundmachungen und Offerten Blatt. Interesant este faptul că deşi
Friedrich Jărdens moare în 1879, abia în 1884 cu ocazia reorganizării ziarului în săptămânal avem menţionaţi
ca propietari şi editori ai ziarului pe fraţii ]ordens.
Din punct de vedere al rubrica turii, pe prima pagină avem de obicei Aemtiliches (Oficiale), care cuprindea
publicaţiuni oficiale, în special legi, reglementări la nivel local a statutului unor produse, zilele de târg şi alte
decizii hotărâte pe plan local. Dintre acestea se remarcă în primul rând dispoziţii sanitare cu privire la o serie
de epidemii care se abăteau asupra animalelor şi oamenilor. Tot la prima pagină avem un serial de obicei literar
la rubrica Feulleton, apoi un Tagesnachrichten, care cuprindea cele mai interesante ştiri petrecute în oraş, ţară
şi lume, aici se remarcă pe de o parte ştirile cu referire la America de 1'\ord, fiind citate diverse ziare americane:
Se observă aici o preocupare pentru senzaţional în ştirile locale sau cele cu referire la evenimentele din ţară,
fiind omise unele informaţii cu caracter politic, unde de obicei doar rezultatele alegerilor erau menţionate.
Rubricile specializate se refereau la anumite informaţii cu caracter agricol la Landwirtschaftliches, NationalOkonomische Notiz cu prezentarea preţurilor la produsele agricole din Sighişoara, Sibiu, Braşov, Mediaş şi
Bistriţa şi a capitalului Asociaţiei meşteşugăreşti de economii şi împrumut, ulterior se va limita doar la preţurile
târgului săptămânal din Sighişoara. Alte rubrici erau: cursul telegrafic al bursei vieneze, numerele lotto ale
loteriilor din Budapesta, Timişoara, Sibiu, şi lista străinilor de la Hotelul "Zum golden Stern" din localitate,
informaţii obţinute probabil de la recepţia hotelului. Lunar era prezentată o listă a deceselor lunii precedente
cu menţionarea numelui, a vârstei, cauza morţii şi confesiunea. În ultima pagină la Inserate avem prezente,
anunţuri şi tablete publicitare.
Din 1880 până în 1896 ziarul avea un supliment Illustrirtes Sonntagsblatt zur Unterhaltung am hăuslichen
Herd. Beilage zum Schăssburger Anzeiger, editat de G. Ereiner în Stuttgart. Acest supliment avea un format
octav de 23/31, cuprindea în cele patru pagini subiecte literare, de obicei un roman în serial, câteva anecdote
şi o litografie reprezentând peisaje din spaţiul german.
Editorul Ereiner se pare că era specializat în acest tip de supliment, care la acea vreme era distribuit mai
multor ziare locale din spaţiul dublei monarhi cum ar fi: Uppaer Zeitung, Giinser Anzeiger, Gross Becskereker
Wochenblatt, Neue Werschetzer Zeitung, Eisenstaedter Zeitung, dar şi centrale ca Pressburger Zeitung. 39
În peisajul publicistic foaia lui Jărdens a avut o prezenţă activă de 29 de ani, fiind o pentru publicul
sighişorean un mijloc de informare. Prin datele oferite a avut o contribuţie la formarea unei opinii publice
active. Putem spune ca datorită prezenţei sale aproape neîntrerupte a contribuit la plasarea Sighişoarei în
rândul puţinelor oraşe, care se bucurau de existenţa mai multor publicaţii locale.
2.1. Orientarea generală ziarului

În acest ziar aspectele care ţin de viaţa politică sunt fie omise, fie prezentate într-un mod pur informal prezentate
la rubrica Tagesnachrichten. De obicei cu ocazia unor alegeri sunt prezentate pe scurt rezullatele cu menţionarea
candidaţilor şi a câştigătorului. De pildă cu ocazia alegerilor din 1872 se menţiona sec: "Ca ul1Tlare a alegerilor

pentru Parlament din circumscn'pţia Sighişoara au fost aleşi ]osef Gull- primar şi Cari Fabritius preot. "40
Ja

37
38
39
40

Schăssburgcr Anzeiger,

1 Jahrgang, den 7 Februar 1872, nr. 1, p. 1.
Idem, Il. Jahrgang, Samstag, den 5 November 1873, nr. 89, p. 356.
Idem, IV. Jahrgang, Samstag, den 2 Oktober 1875, nr. 79, p. 313.
http.//www.bkge.de- fără autor.
Schăssburgcr Anzieger, 1 Jahrgang,Mitwoch, den 3. Juli1872, nr 45, p. 171.
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Mai bine reprezentate vor fi opiniile legate de diversele orientări politice ale timpului, în special noul
curent care se afirmă la nivelul vieţii politice din Europa şi anume socialismul. Într-o serie de articole dedicate
sunt prezentate diverse puncte de vedere. De pildă în articolul intitulat Ce este socialismul? se afirmă:

,,Socialismul este o mare ghicitoare a timpului nostru. Soluţii teoretice s-au căutat nenumărate, practic sau nu
(.. .) de socialism nu se poate ascunde ca pasărea struţ cu capul în nisip. (... ) Socialismul este atunci un factor
care azi trebuie cercetat şi trebuie să-1 cunoaştem pe tot.
Întotdeauna va fi privit socialismul de o parte a publicului ca un rău, ca o fantomă care luptă cu toate
mijloacele. Esenţa socialismului este doar foarte puţin cunoscută. Socialismul se prinde de categoria omului
revoluţionar, pentru un om fără onoare şi credinţă este o situaţie de a comite o crimă înspăimântătoare. (. . .)
Socialiştii vor să se recunoască muncitorilor dreptul la consum, la înţelegerea valorii muncii lor. Şi cum socialiştii
protejează dreptul muncitorilor, în care munca este un factor important al producţiei, vor să-i apere de inechitate
prin preluarea capitalului, caută să ridice mizeria omenească prin îmbunătăţirea bazei sociale. (.. .) Socialiştii
pun în faţă o stânjenitoare importanţă a muncii umane prin capital, (.. .) cine munceşte să primească partea
corespunzătoare a produsului muncii lui. Numai importanta clasă muncitoare (. .. ) să alcătuiască capitalul
acestui mijloc de muncă, nu pe o proprietate personală, ci pe o proprietate comună a tuturor cetăţenilor
muncitori". Vorbeşte apoi de distrugerea capitalului şi face un apel la populaţie arătând că socialiştii duc la
îmbolnăvirea oamenilor cu idei greşite: ,,Acest ţel şi aceste tendinţe ale socialiştilor lasă mai departe un singur
cuvânt concentrarea (.. .) în toate cazurile vor realizări care s-ar opune năzuinţelor societăţii ... "41
O altă temă abordată succint în societatea şi presa vremii era cea a limbii. În acest sens paginile ziarului
timid într-o formă eseistică o pledoarie pentru rolul şi locul limbii materne în această societate

prezintă

multietnică transilvăneană: "Peste tot studiul limbii este extrem de avantajos. Aşadar există o limbă maternă,
o limbă a ochilor, a degetelor, florilor, o limbă a poporului şi Dumnezeu ştie câte alte multe limbi. Noi începem
de aici exact cu limba maternă. limba maternă nu sună singură în urechi, ci exact în mijlocul inimii noastre.
Sunetul limbii materne răsună în ţări străine ca un salut trandafiriu al copilăriei, ca o melodie a primului cântec
de dragoste, ca o dare de mână a primei prietenii. Mama, ce desigur, este entuziasmul nostru şuşotit când vorbim
primul sunet". 42

Alături

de problema limbii şi situaţia naţiunilor transilvănene este abordată cu nu accent asupra istoriei
culturale ale acestora. Deşi românii ardeleni sunt destul de puţin menţionaţi în paginile foii
sighişorene spre deosebire de România unde informaţiile sunt destul de bine prezentate la rubrica ştirilor
zilei. Cu ocazia organizării unei Adunări generale a ASTRE! în 1879 interesul asupra istoriei românilor creşte.
Astfel în 1878 este prezentată o recenzie a lucrării lui B.P. Haşdeu" Istoria critică a românilor", făcută de Paul
Hunfalvi şi apărută în presa vremii. Sunt menţionate temele abordate, capitolele cărţii şi se concluzionează:
şi

a

activităţilor

,,Aici Haşdeu nu a lucrat fără un aparat critic erudit şi a adus în conţinut importante argumente contra lui
Roesler (... )se recomandă cu un mare interes ştiinţific şi cunoscătorilor noştri de istorie"Y
Adunarea generală a ASTRE! s-a suprapus în acele zile cu organizarea unei sesiuni anuale a Asociaţiei
maghiare de istorie naturală. Importanţa culturală a celor două evenimente nu putea să nu treacă neobservată
şi în acest sens se arată: "Este aproape pe de-a întregul cunoscută o realitate, că acest oraş în luna august va ţine
(şedinţa n.n.) nu doar Asociaţia maghiară de istorie naturală ci şi Asociaţia pentru literatură română. (... )Noi

ne bucurăm mai întâi că această întrunire va duce la propăşirea şi dezvoltarea unei vieţi spirituale în mijlocul
nostru aşa cum am mai avut această onoare şi în trecut ... "44 •
Adunarea generală, propusă la adunarea generală de la Blaj din 1877 şi acceptată la adunarea de la Şimleu
din 1878 s-a deschis în zilele de 22-23 iulie 1 3-4 august 1879. La lucrările sunt deschise de vicepreşedintele
Asociaţiunii, Iacob Bologa, cu o disertaţie legată de "Rolul bisericii, al şcolii şi al Asociaţiunii în educarea
poporului", urmat de un salut al preşedintelui Timotei Cipariu. Printre participanţi s-au remarcat George
Bariţiu, Ioan Hodoşiu şi Eugen Brote. 45
41
42

43
44

45

Idem XI Jahrgang, Mitwoch, den 12. Juli 1882, nr. 56, p. 218.
Idem X Jahrgang, Samstag, den 28. Oktobcr 1881, nr.86 p. 341.
Idem, VII Jahrgang, Samstag, den 6. Aprilie 1878, nr. 28, p.109.
Idem, VIII Jahrgang, Mitwoch, den, 9. Julie 1879, nr. 55 p. 218.
Mercurie Petcu, Gheorghe Gavrilă, ASTRA sighişoreană 1861-1950 şi Horia Teculescu 1897-1942, Sighişoara, 1999, p.
11.
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Manifestarea este amplu prezentată în paginile ziarului care relatează plin de admiraţie la adresa Adunării
generale şi a românilor: "Puţin probabil ca un alt popor din Europa, rămas în urmă în dezvoltarea sa culturală,
să aibă de prezentat din 1848, acest an epocal al libertăţii, egalităţii şi fraternităţii, realizări şi strădanii mai
remarcabile decât românii de dincolo şi de dincoace de Carpaţi. Înzestrat cu libertate individuală şi aşezat pe o
poziţie egală, şi, barierele relaţiei de supunere sau de vasalitate şi toate, care aminteau de instituţiile medievale
odată înlăturate, acest popor viguros, care are diverse capacităţi, s-a angajat necontenit pe drumul spre înaltul
ţel, de a se aşeza pe cât posibil pe poziţii egale şi de a se alătura familiilor de popoare progresiste; nu că ar fi
atins deja ţelul, cu toate că startul în acest sens s-a început. Acest popor are un viitor deloc de subevaluat în
faţă, datorită numărului nu tocmai mic şi al răspândirii sale în Serbia {127.000} şi până în Macedonia şi Grecia
(aşa-zişi Tânţari).

Acestor strădanii mai noi în domeniul culturii şi al literaturii li se adaugă faptul că cercetătorii din domeniul
lingvisticii şi al istoriei din alte părţi intreprind cercetări amănunţite despre ţară şi populaţie, datini şi obiceiuri,
şi le scot la iveală prin cuvânt scris li atrag astfel atenţia autohtonilor şi a străinilor asupra lor. Este lesne de
înţeles că, odată cu impulsul din exterior, stagnarea din interior ar fi un delict, şovăiala o mare vină, de a
nu se afirma prin activitate şi năzuinţă. Recunoscând şi apreciind acestea, înfiinţarea unei asociaţii pentru
străduinţele literare şi culturale, ca un loc de adunare a tuturor succeselor din domeniu, obţinute şi încă de
obţinut pe acest tărâm, era în natura lucrurilor. Această asociaţie a fost fondată în 1860 şi confirmată la cel mai
înalt nivel în 1861. 46
O altă problematică abordată va fi cea a mişcării feministe, care la Sighişoara a avut una dintre cele mai
importante mililante. În 1895 se înfiinţează la iniţiativa Theresei Bacon Asociaţia pentru formarea femeii care
va milita pentru promovarea emancipării femeii, prin promovarea de către Biserica evanghelică a unei politici
şcolare în domeniul învăţământului. Pentru Sighişoara, organizaţia cerea înfiinţarea unei şcoli superioare de
fete. Activitatea a fost încununată de succes prin înfiinţarea în 1904 a unui seminar pedagogic care va funcţiona
până în perioada comunistă.
Anii 90 au fost, cei de afirmare a asociaţiei în lupta ei şcolară, când a reuşit să elimine prejudecăţile
masculine asupra rolului femeii în societate. Disputele de la nivelul comunităţii sunt transmise şi în paginile
ziarului. Acesta aderă sincer la ideile de emancipare feminină, menţionând că este un proces firesc având
în vedere exemplul altor state. Numărul din 13 aprilie 1892 arată: ,,Noi (.. .) suntem de multe ori convinşi, că
deodată va porni de aici o energică iniţiativă, nu într-un timp scurt vom număra un rezultat favorabil. Începutul

este făcut în lung şi în lat de asociaţia vieneză pentru formarea femeii prin ridicarea unui liceu de fete: breşa este
deschisă în alegerea demolării prejudecăţilor aşa de curajos înainte! Avem de a sta sigur, pentru şcoala medie
de fete, aşa cum s-a întâmplat şi în celelalte state prin educarea şi deschiderea de şcoli superioare. "47
Pentru oraş, modificările produse la nivelul economic ca urmare a procesului amplu al modernizării a
determinat transformări profunde nu doar la nivelul meşteşugurilor, unde nou tip de afacere bazat pe puterea
motorului şi pe producţia de masă a determinat o lovitură puternică edificiului tradiţional al breslelor, dar şi
la nivelul agricol unde noile maşini agricole concurau mâna de lucru a proletariatului agricol. Legat de rolul
maşinilor agricole articolul Hand- und Maschinenarbeit prezintă rolul forţei maşinii şi a noilor probleme care
apar şi în acest domeniu unde socialiştii intervin în stabilirea relaţiilor de muncă. Aici intervine locul ocupat
de mâna de lucru care: "... se îngrijeşte, merge, face, leagă, treieră, cei drept ca o maşină, dar utilizarea acesteia

este puţin pentru noi o opinie publică generală. (. ..) Maşina noastră agricolă nu stă pe înălţimile dezvoltării.
Care ar fi importanţa aburului şi a electricităţii în agricultură, apoi cum conduce şi cum va avea de suferit
retrospectiva noastră! La sporirea cauzei poporului, la cercetarea locuitorilor ţărani, de a repartiza şi acolo (sau
în străinătate) mai multă osteneală a banilor(... ) a fost scumpă mâna de lucru în anii 20 de la un om la altul
şi nu este puţin însemnată concluzia ca va fi din nou ieftină. În partea opusă, la mişcarea socialiştilor scopul
principal este de a scurta ziua de lucru şi de a ridica salariul şi prevesteşte o întindere a organizării cercurilor
de muncă la nivelul întregii lumi". 48
Spre deosebire de Schiichisches Volksblat, rolul acestei foi este acela de a informa opinia publică, mai ales
în domeniul ştirilor cu caracter general, cu privire la unele aspecte ale evenimentelor din ţară şi străinătate, iar
46

47
48

Schăssburgcr Anzeiger, VIII Jahrgang, Samstag, dcn. 9. August 1879, nr. 55 p. 248.
Idem, XXI Jahrgang, Sonntag, den 3 April1892, nr. 14, p.53.
Idem, XIX Jargang, Sonntag, den 30 Januar 1898, nr. 5.
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în plan local aspecte care ţineau îndeosebi de viaţa asociaţiilor ce activau aici, asupra unor inovaţii în domeniul
economic, tehnic şi mai puţin aspecte care au legătură cu viaţa politică.
Putem concluziona arătând ca Schăssburger Anzeiger a contribuit în mare parte prin rolul său de informare
la lărgirea orizontului cunoaşterii, la conştientizarea cetăţenilor cu privire la unele probleme de ordin general
şi nu în ultimul rând la formarea unei opinii publice conştiente, tot mai mult doritoare de a fi în legătură cu
marile evenimente şi cu noile paradigme ale unei societăţii aflate într-o continuă transformare.

3. Oficiosul comitatului Târnava Mare "Gro~-Kokler Bate"
De la sfârşitul deceniului opt al secolului al XIX-lea Sighişoara va cunoaşte o concurenţă în domeniul
publicistic prin apariţia lui Gro~-Kokler Bate. Editarea sa va fi determinată în primul rând de organizarea,
în anul 1876, pe locul vechilor scaune săseşti ca urmare a desfiinţării Universităţii Saxone ca for politic a
saşilor ardeleni a noilor comitate aflate sub jurisdicţia directă a guvernului de la Budapesta. Astfel, pe teritoriul
fostului Fundus Regius unul dintre comilatele cu o pondere însemnată a populaţiei germane era Târnava Mare
cu reşedinţa la Sighişoara. Acest nou comitat cuprindea vechile scaune Sighişoara, Rupea, Mediaş, Şeica Mare
şi o parte a scaunelor Nocrich şi Cincu.
Existenţa ziarului este una de primă importanţă asupra istoriei oraşului deoarece de la apariţia sa în 1879 a
funcţionat fără întrerupere până în 1944, fiind unul din cele mai relevante izvoare istorice pentru developarea
istoriei atât de puţin cunoscută a vechiului burg de pe Târnavă în această parte de secol.
Ca şi în cazul lui Schăssburger Anzeiger apariţia acestei foi este legată indirect de activitatea editorială a
puţin cunoscutului Friederich Kraner. În 1872 acesta vinde tipografia, activele ei intrând în proprietatea lui C.A.
Reisenberger din Mediaş (de a cărui nume se leagă apariţia lui Mediascher Wochenblatt la începutul deceniului
10) şi a lui Georg Binder, preot în Archita•, care cumpără această proprietate pentru fiul său Hermann. În 1875
Binder face investiţii în afacere înnoind utilajele tipografice şi aduce un tipograf profesionist în persoana lui
Friedrich J. Horeth care în 1877 îi devine asociat şi în 1880 cumpără acţiunile lui Binder devenind unicul
acţionar şi singurul proprietar al ziarului. 49
Spre deosebire de Jărdens, Horeth era sighişorean de origine. După terminarea şcolii primare în oraşul
natal, se dedică studiului artei tipăririi cărţilor. Urmează toate treptele pentru accederea în meseria de meşter
conform regulilor medievale ale breslei, în acest sens îl găsim ucenic la tipografia lui W. Kraffl din Sibiu,
care edita majoritatea periodicilor sibiene, apoi continuă studiul din calitatea de calfă părăsind Transilvania
şi slujind la diverse tipografii în spaţiul german, colindă oraşe ca Viena, Munchen, Stutlgart şi Frankfurt am
Main. Se întoarce în oraşul natal probabil în jurul anului 1875 când este adoptat ca şi colaborator de către
Binder, îngrijindu-se de apariţia ziarului până la moartea sa în 1920, când va transmite afacerea celor doi fii
Guslav şi Friedrich. 50
Gro~-Kokler Bale a apărut la 19 februarie 1879 ca un săptămânal, având ca zi de editare duminica.
Numerele începând cu 1880 erau trecute în ordine crescătoare fără a se ţine conl de începutul unui an noi, la
fel şi modul de numerotare al paginilor care nu ţineau seama de număr şi de an. De obicei ziarul avea patru
pagini, însă unele numere care prezentau o serie de evenimente sau dări de seamă depăşeau numărul standard
de pagini şi atunci două alte pagini anexă întregeau conţinutul. Legal de formal avea 29/45 cm până în 1898
când îşi măreşte puţin formatul la 32/46. Nu a avut un supliment regulat doar din când în când era menţionat
Friihjahrsverzeichniss der Samen und Pflanzen Hand/ung, editat de Fleisch & Weber în Budapesta.
În privinţa organizării în pagină observăm în primul rând existenţa unui articol editorial în fiecare
săptămână, care prezintă evenimente sau probleme definitorii pentru săptămâna trecută, cum ar fi problema
şcolii, a meşteşugurilor, rapoarte ale şedinţelor adunării comilatense sau a sfatului oraşului, dări de seamă
şi relalării din viaţa asociaţilor, predici susţinute cu ocazia marilor sărbători religioase din amvonul Bisericii
evanghelice etc.
În privinţa rubricaturii se remarcă în primul rând Tages-und Lokal Nachrichten, care cuprindea de
obicei pagina a doua şi a treia a ziarului şi conţinea descrierea unor evenimente cullurale din oraş, activitatea
asociaţiilor, fiind o sursă principală pentru analiza modului în care se manifesta societatea în această perioadă
• sat aflat la aproximativ 30 km, nord de
49
Johann Baptist Tcutsch, op. cit. p.l.
50

Sighişoara.

Ibidem.
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care prefigurează ceea de numim La belle epoque. Cu timpul va cuprinde o serie de subdiviziuni: principalele ştiri
erau cele cu caracter local şi apoi Allgemeine Nachrichten, cu prezentarea unor evenimente generale petrecute
în dubla monarhie sau în lume, urmată de Verschidenes, ştiri diverse, în special cu caracter anecdotic. Alte
rubrici cu caracter informaţional erau Stimmen aus dem Publicum, cu date privitoare la licitaţiile organizate în
oraş sau în comitat şi publicaţiunile oficiale la Ămtliches Verordnungen. O rubrică deja celebră şi în celelalte
publicaţii era Feulleton-ul cu prezentarea în serial a unor nuvele sau cronicilor unor evenimente culturale cum
ar fi concertele sau reprezentaţiile teatrale. La Marktbericht avem prezentarea preţurilor produselor alimentare la
Lârgurile organizate în comitat şi în special al celui săptămânal din Sighişoara, urmată îndeaproape de Effectenund Wechsel Course, cu cotaţiile bursei vieneze şi a capitalului caselor de credit din Sighişoara. Pentru primii
ani de existenţă apare Fremden liste cu precizarea numelui şi a localităţii de domiciliu a celor care trăgeau
la Hotel zum golden Stern şi nelipsita listă a deceselor lunii anterioare la fel ca şi în cazul lui Schăssburger

Anzeiger.
În privinţa adresei aceasta va rămâne constantă în casa de la marginea lui Marktplatz şi începutul lui
Spitalgasse, în Oraşul de Jos până la dispariţia ziarului în 1944, alături de redacţie funcţionând şi tipografia ..
Spre deosebire de celelalte ziare sighişorene avem informaţii legate de structura redacţiei. În anul1929 cu
ocazia jubileului de 50 de ani de apariţie, Hans Markus în a sa retrospectivă relata că: "În comitetul de redacţie
erau Michael Albert, f.B. Teutsch, J. Frăhlich, W. Melzer, fohann Leonhard, Samuel Both, f. Hess şi alţii şi lucrau
aici fără a fi (unul n.n.) redactor şef (... )A trebuit de aceea proprietarul să adune ştirile zilei, să se sigure de o
contribuţie importantă

din partea colaboratorilor... " 51

Acest comitet de redacţie se rezuma la un grup de prieteni ai proprietarului, în primul rând Johann Baplist
Teutsch, fost coleg de bancă în şcoala elementară cu Horeth, care 1-a ajutat în editarea ziarului şi după cum
însuşi menţionează a făcut-o din plăcere. În privinţa câştigului cuvenit: " ... o lungă perioadă prin care de la
sfârşitul

muncii a luat partea cuvenită rar sau întreg slăbită, aducând mai multe necazuri şi puţină bucurie. "52
Alături de Teulsch lucra în redacţie Johann Nepomuk Hess - şef de carle funduară "un şvab născut în
Ofen ", care se ocupa de publicarea ordonanţelor şi a actelor oficiale pentru care era mandatat ziarul, apoi

Johann Leonhard, student în teologie care îşi semna articolele cel mai adesea cu sss. 53
Spre deosebire de Markus, Johann Baptist Teutsch mai menţionează printre colaboratori pe inspectorul
silvic al oraşului Karl J. Klein, care s-a evidenţiat la revoluţia de la 1848 în provincia germană SchleswigHolstein şi pe predicalorul oraşului Ludwig Fabritius, care semna probabil articolele cu ocazia Anului Nou şi a
sărbătorilor religioase, iar profesorul Michael Alberl se îngrijea de apariţia Feuilletonului. 54
Michael Albert (1836-1893), cunoscut în istoria literaturii germane prin activitatea sa literară, s-a născut
în satul Apold·, a urmat cursurile Gimnaziului din Sighişoara şi la îndemnul profesorului său de literatură
Josef Haltrich frecventează cursurile de filologie şi teologie ale Universităţilor Berlin, Jena şi Viena şi devine
profesor de literatură la liceul pe care l-a frecventat. Se remarcă în domeniul literar prin publicarea de poezii,
librete, drame, nuvele povestiri. A animat activitatea artistică a oraşului prin colaborarea cu muzicianul Emil
Silbernagel, coordonatorul Asociaţiei muzicale din Sighişoara, care i-a pus pe muzică o parte din dramele sale
şi a organizat reprezenta ţii ale acestora în oraş şi împrejurimi. 55
Din păcate dale asupra celorlalţi colaboratori nu avem, posibil ca unii dintre ei să colaboreze cu ziarul
după 1900, sau pentru o scurtă perioadă. Astfel este cazul lui Julius Fri:ihlich (1881-1957), inginer silvic care
după terminarea studiilor silvice la Viena a lucrat în Bosnia, Ungaria şi Germania 56 • Posibil ca în tinereţe să fi
avut o colaborare cu foaia sighişoreană.
Marea lipsă a ziarului era faptul că deşi se adresa unui public destul de larg de pe cuprinsul comitatului,
nu dispunea de corespondenţi în târgurile şi oraşele comitatului, majoritatea informaţiilor aveau la bază
evenimente petrecute şi probleme cu care se confrunta doar oraşul de reşedinţă, de multe ori târguri ca
Hans Markus, op.cit., p. 6.
Johann Baptist Teutsch op. cit., p.1.
53
Ibidem.
54
Ibidem.
• sat situat la 10 krn. de Sighişoara.
55
Schăssburg ... , p. 407.
5
" Ibidem, p. 413.
51
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Rupea şi Agnita erau omise. Cei mai afectaţi de această situaţie erau locuitorii Mediaşului, oraş situat la 40
de kilometri de Sighişoara cu care se afla într-o concurenţă acerbă la nivel economic, cultural. Medieşenii
nu au uitat faptul că deşi era un oraş mai mare, nu a fost ales reşedinţă datorită sforilor trase de deputatul
sighişorean Cari Fabritius, care avea o mare trecere la guvernul de la Budapesta. Practic această dispută
a continuat şi în secolul XX şi doar împărţirea administrativă din perioada comunistă a făcut ca aceste
resentimente să fie uitate.
Această concurenţă este reflectată şi în Gro~-Kokler Bote. Evenimentelor privind Mediaşul erau transmise
doar după o săptămână de la producerea lor şi de cele mai multe ori erau menţionate la rubrica Allgemeine
Nachrichten alături de ştiri privind monarhia austro-liD.gară şi de ştiri externe. Nemulţumirea medieşenilor
va fi exprimată abia după 1893 o dală cu apariţia foii locale Mediascher Wochenblatt, care de multe ori privea
cârcotaş o serie de articole din ziarul sighişorean şi acuza pe acesta fie că prezintă eronat anumite ştiri, fie că
sunt lipsiţi de profesionalism.
O astfel de acuză apare în 1894 după moartea episcopului Georg Daniel Teutsch cu ocazia publicării unei
broşuri cu discursurile acestuia. Redactorul medieşan acuză pe semnatarul articolului din Gro~-Kokler Bale,
că nu a citit cartea şi că cele spuse în articol sunt prezentate după auzite, iar dacă citea recenzia făcută de
medieşeni ştia mult mai multe: "Domnul corespondent a făcut în a noastră presă zilnică un reproş ignoranţei, el

nu a citit nimic despre broşură, de unde să fie aceasta recomandată poporului!(. ..) apoi noi am citit mai mult în
ziare relativ la acesta: în ziarul nostru deja este evidenţiat în no. 48, 11 martie a.c. că broşura a fost prezentată
într-o recenzie de către prietenii respectabili care o recomandă spre a fi cumpărată. "57
Un alt prilej a fost oferit în acelaşi an cu ocazia întrunirii asociaţiei gimnaştilor germani la Sighişoara. În
opinia redactorului lui Mediascher Wochenblatt, cei din Sighişoara au greşit din nou când au menţionat ora
veniri delegaţilor: "În Gro~-Kok1er Bate din 19 august într-o informare asupra plecării gimnaştilor germani la
Sighişoara

a prezentat numele acestora şi a integrat la sfârşitul articolului: <oaspeţii au răpit trenul accelerat
seara>. Pentru cauza adevărului trebuia să se întrebe: Deja de dimineaţă ne-a răpit trenul personal
o parte şi seara acceleratul celelalte pălţi de oaspeţi, care toţi au fost salutaţi în gară dimineaţa la ora 11. După
dovada cartierului comitatens au venit dimineaţa la ora 11, parte din Sighişoara şi Braşov 39 şi seara 13 oaspeţi
din Mediaş"58 •
Prin existenţa sa de lungă durată, Grof-Kokler Bate a contribuit prin datele cu privire la evenimente şi
duminică

acţiuni locale, cu toate limitele sale la crearea unui public conştient. Deşi era o foaie oficială a militat pentru
emanciparea saşilor sighişoreni nu pe un tărâm politic, ci mai ales pe lărâm cultural prin acţiuni menite a
sprijini dezvoltarea şcolilor prin campanii de strângere de fonduri. În acest sens menţionăm campania dusă
pentru a se ridica internatul Gimnaziului evanghelic. Dar în acelaşi timp a fost un observator atent al vieţii
asociaţioniste, a acţiunilor întreprinse de acestea în domeniul în care acţionau.

3.1. Structura generală a ziarului

La fel ca şi în cazul lui Schăssburger Anzeiger şi Gro~-Kok1er Bate nu se dedica aspectelor politice, slujind
cum menţiona numărul jubiliar doar intereselor locale ale oraşului şi comitatului Târnava Mare 59 • De-a
lungul existenţei sale paginile acestuia au cuprins date care ţineau de viaţa socială, culturală şi economică a
oraşului. Nu a neglijat nici viaţa asociaţiilor prin prezentarea de dări de seamă anuale ale activităţilor acestora
şi informări asupra diverselor acţiuni în care se implicau şi se manifestau. La aceasta am mai adăuga reflectarea
activităţii comitatului şi ale oraşului prin rapoarte asupra şedinţelor, a activităţii primarului şi a acţiunilor
întreprinse de oficialităţi.
Această dorinţă de neimplicare politică apare încă din primul număr în articolul inaugural: "Noi vrem a
după

ocoli într-un sens cunoscut orice tip de politică şi credem că începem cu o necesitate generală (. . .) unde fiecare
comună şi municipalitate are posibilitatea să discute problemele pe care le putem atinge nemijlocit şi care ne
interesează în mod special"60 •
57

Mediascher Wochenblatt, nr. 55 Sonnabend, dcn 19. Mai 1894, p. 3.

5

Idem, nr. 70 Sonnabend, den 1 September 1894, p.5.
Hans Markus, op. cit., p. 6.
Gro~-Kok1er Bate, nr 1, Schăssburg, den 19 Februar 1879, 1. Jahrgang, p. 1.
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De-a lungul existenţei sale nu s-a abătut de la această neabordare a temelor politice, şi concepţia este
cu alte prilejuri. Astfel la începutul anului 1885 menţiona: .. Timp de şase ani, în care ne-am dat

reiterată şi

osteneala de a sluji fără părtinire şi cu deschidere (. . .) în

această stăruinţă

a noastră fără politizare. "61

Nici după spargerea unităţii Partidului Popular săsesc în anii 90 şi apariţia celor două grupări ale negri/ar
verzi/ar atitudinea de neimplicare rămâne aceeaşi şi este exprimată cu ocazia prezentării lucrării lui Oskar
Wittstock Griin ader Schwarz! Redactorul se limitează doar la simpla prezentate a capilolelor şi a cărţii şi nu face
comentarii pe marginea broşurii, fiind atent să nu supere o tabără sau alta: ..Noi suntem o foaie nepolitică, aşa
ne este interzis examinarea prezentei înţelegeri politice a saşilor ardeleni de Oskar Wittstock" şi rolul prezentării
este: .... .îndrepta atenţia cititorilor noştri asupra acestei recente apariţii a literaturii noastre politice" totuşi: .. cine
are interese asupra evenimentelor iminente ale poporului nostru (... )pot să o citească" •
şi

62

Totuşi

marile probleme politice nu puteau fi ocolite, mai ales că unele dintre acestea au stârnit în epoca
emoţii şi dispute puternice. Una din acestea a fost problema legilor şcolare şi coroborat cu aceasta a limbii.
Legat de legea Trefort ziarul are aceeaşi atitudine împăciuitoare, deşi s-ar putea spune ca ziarul promovează
atitudinea guvernamentală, există o anumită grijă în a admite că legea trebuie să fie în spiritul legii naţionalităţii
din 1869: .. Statul ungar are obligaţia şi dreptul de a promova limba statului(... ) bine ar fi să ţină cont comitetul
pentru adecvare şi să aibă dispusă legislaţia referitoare la învăţământul în limba maghiară şi spiritul (legii n.n.)
XXVIII din a(nul) 1869", iar în cazul adoptării acesteia trage un semnal de alarmă arătând că aplicarea ei ..... va

fi complicată prin poziţia autonomiei bisericii sub a cărui scut sunt numeroasele naţionalităţi ale ţării ... "63 •
Legea Trefort, care introducea obligativitatea învăţării limbii maghiare în şcolile confesionale a determinat
prelungirea disputelor în ziar pe tema utilităţii acesteia. În acest sens reacţionează la nemulţumirile românilor
faţă de aplicarea legii, arătând că nu sunt îndreptăţiţi în a protesta deoarece nu îşi vor pierde naţionalitatea: ..

Sasul care a învăţat într-o înaltă limbă germană în şcolile naţionale şi a auzit-o din amvon predicată, vorbeşte la
ora aceasta, cu toate acestea, idiomul său săsesc, dar românul care de secole a trăit sub administraţie maghiară
sau săsească nu a furnizat încă nici un sat într-o seminţie de altă limbă".Aici intervine şi obligarea statului de
a păstra neştirbită naţionalitatea: .... .statul prin legea naţionalităţilor nu are voie a lovi în libertatea şcolară de
masă adusă în dezvoltarea corpului naţional a diverselor seminţii ale ţării (. . .) ungurul desigur ar fi postulat că
slujirea limbii maghiare prin cunoaşterea ei ar fi singurul criteriu al dragostei de ţară. Este aşadar, o problemă
a unei simpatii conştiente (. .. ) care prin a cunoaşterea limbii se deschide fiinţa noastră interioară". Aduce în
acest sens exemplul oamenilor de cultură maghiari care au învăţat destul de rapid limba germană şi conchide:
..Învăţarea limbii maghiare este liberă pentru germani şi români, acolo unde nu au avut posibilitatea în copilărie

(.. .) învăţarea limbii maghiare în gimnazii, seminarii,
un bun comun a celor cultivaţi. "64

şcoli

reale şi cele cetăţeneşti va face din limba maghiară

Problema limbii este cuprinsă şi în discuţiile cu privire la reforma justiţiei şi a limbii vorbite în instanţă,
având în vedere faptul că doar o mare parte a saşilor cunosc şi celelalte limbi ale ţării: .. Maghiarii noştri pun o

foarte puţină greutate pe o limbă de prisos şi se ostenesc rar în afara unităţii limbii materne(... ) şi rar fiecare din
românii noştri să prezinte un grad de înţelegere pe lângă limba lor maternă să poată vorbi şi o altă limbă", de
aici şi greutatea ca un judecător să cunoască toate limbile ţării: .. Este necesar la noi ca un judecător să practice
cunoştinţe în graiul maghiar, german, român şi aproape să zică că şi săseşte vorbeşte(. .. ) fiecare judecător care
vrea să practice, să aibă în alegere toate limbile ţării". Pentru rezolvarea situaţiei aduce ca exemplu Elveţia:
"' .. unde sunt respectate în părţi ale ţării grupuri compacte de naţionalităţi, limba dominantă face posibilă
comunicarea şi în sfârşit sunt două limbi (germana şi franceza) suficiente să existe în întreaga Elveţie". Militează
pentru adoptarea modelului elveţian în Transilvania, unde ar fi suficiente două limbi şi anume maghiara şi
româna, ultima cunoscută de o bună parte a saşilor: .. La noi, unde deja saşi bistriţeni şi braşoveni slujesc adesea
plăcut în cea mai bună înţelegere a limbii române"65 •
Acutizarea problemelor naţionale la sfârşitul secolului va determina o anumită reacţie în privinţa păstrării
limbii materne ca element definitoriu al naţionalităţii. Pentru prima dată în 1899 ziarul lansează

şi perpetuării
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314, Schiissburg, dcn 4. Januar 1885, VII. Jahrgang, p. 1280.
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un apel patetic la dreptul de a se manifesta plenar limba naţională conform legii din 1869. În nr. 1060 din
23 aprilie 1899, articolul Welches Recht răumt das Gesetz unsere Muttersprache ein? se arată: "Dreptul limbii
noastre materne germane nu este numai adânc îngropat în inimă, ci stă pe lege importantă a ţării <legea
naţionalităţilor>, care este un obstacol major al maghiarizării în ţara noastră" şi pentru a o apăra "Poporul

nostru săsesc a stat treaz ţinând această relaţie şi a văzut în ea izbăvire, nu numai de a şti ce drept şi lege
este, ci şi pentru a se îngriji că orice îngustare şi strâmtorare va fi oprită. Acest ţel îl avem fiecare în poporul
nostru ... "66•
Alături de problema naţională, secolul mai aduce şi un alt curent, apărut pe fondul nemulţumirilor
provocate de adoptarea politicii liberale- antisemitismul. În Ungaria apariţia sa este determinată după 1875 de
incapacitatea elitei maghiare de a rezolva stringentele probleme pe plan politic şi economic. Fenomenul ca şi
în cazul altor ţări agrare din Europa centrală a pus pe seama evreilor nereuşitele societăţii, concentrându-se în
jurul agrarismului şi propagând un discurs extremist şi antidemocratic. 67
Împotriva acestui curent ziarul îşi va îndrepta virulenta: "0 respingătoare apariţie a timpului nostru este
aşa

numitul antisemitism, importat din străinătate şi care a găsit la noi în ţară treptat susţinători, aşadar, deja o
parte 1-au slujit, că s-a putut stabili în legislatură o formă de partid antisemit". Analizează just cauzele apariţiei
acestuia: "Permanenta păstrării sărăciei şi a idioţeniei, sunt de cele mai multe ori factori, de care principiile
de bază ale umanităţii puţin oameni ţin seama. Se ridică singur în acest spaţiu al luminii unde există ceva de
luat şi (... ) în suita acestuia caută îmbogăţirea de impulsul contra evreilor". Articolul continuă cu prezentarea
adevăratului

pericol al

anticipând forţa

merge la

război,

existenţei

distrugătoare

ca şi partid politic, care poate determina şi o răsturnare a ordinii sociale
a acestuia: " ... acest atac a lor la evrei nu va rămâne singur, vor fi mulţi care vor

(... ) va fi o revoluţie socială, ( .. .) o prăbuşire, care

această

istorie mondială nu a mai

văzut-

o"6B.

Cu aceeaşi virulentă se îndreaptă şi contra celuilalt curent apărut în epocă şi anume socialismul: "Întreaga
a apucat greşit prin acest socialism chefliu, care fără o constituţie, fără un motiv etnic exclusiv s-a

viaţă publică

întors contra cetăţenilor. (... ) Fiecare partid, în special anarhiştii, au un ideal, socialismul păgânilor nu are şi
nu vrea să aibă. Dependenţii acestui drept nu au voie să caute, (. .. )pentru că în special josnicia întreagă, unde
întotdeauna cauza, motivul a ieşit în faţă, apoi nu urăsc dreptul pentru că existenţa lor este aşa puţin însemnată,
ci pentru că dorinţa unei persoane este aşa de mare, nu detestă grămada bunurilor şi nu I-Tea muncă pentru că
o mare parte a elementelor cetăţeneşti (ajută n.n.) la obţinerea puterii materiale. "69
Putem astfel aprecia faptul că ziarul are o profundă lentă democrată, opunându-se prin atacuri virulente
curentelor extremiste de stânga sau de dreapta. Deşi nu se implică politic, aderă la ideile care propagau
naţionalitatea, chiar dacă nu o face direct, prin intermediul articolelor se degajă ideea păstrării neştirbite a
legii naţionalităţii din 1869 şi a autonomiei şcolare şi bisericeşti, ca o pavăză a identităţii naţionale. Pe de altă
parte şi promovarea ideilor asociaţioniste, promovarea activităţilor, a programului asociaţiilor, contribuie la
păstrarea şi propagarea ideilor naţionale pe tărâm cultural, economic, filantropic şi social.

4.Concluzii
Pe parcursul ultimelor trei decenii ale secolului al XIX-lea, Sighişoara a cunoscut o puternică presă scrisă
cu caracter săptămânal, practic cu excepţia anului 1894, când nu a fost difuzat Schăssburger Anzeiger nu a
existat săptămână fără ca sighişorenii să nu se delecteze cu două apariţii editoriale. Apărută la finele anilor
60, presa sighişoreană s-a caracterizat prin consistenţă reuşind să depăşească majoritatea impedimentelor
determinate de preţul de cost, utilaje rudimentare sau de probleme din redacţii. A rezistat în epocă cu toale
că oraşul nu avea forţa economică asemănătoare Sibiului sau Braşovului şi practic mult timp alături de presa
din Bistriţa, a făcut o oarecare concurenţă puternicilor jurnale din aceste mari oraşe transilvănene şi presei
centrale de la Viena sau Budapesta, centre cu o mare tradiţie în domeniul publicistic. Spre deosebire de presa
bistriţeană a avut însă o continuitate a titlurilor şi a redacţiei.
r.r. Idern, nr.1060, Schiissburg, den. 23 April1899, XXI. Jahrgang, p. 4396.
67
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Istoria românilor, voi. VII. Torn II, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 312.
Gro~-Kok1er Bate, nr.289 Schiissburg, den.,13 Juli 1884, VI. Jahrgang, p. 1250.
Idern, nr. 440, Schiissburg, den, 5. Juni 1887, IX. Jahrgang, p. 1855.
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Apariţia unor noi jurnale săseşti în a doua jumătate a secolului al XIX-lea este pusă de Ernst Weisenfeld pe
de o parte în legătură cu gruparea politică a tinerilor saşi, care în anumite centre aveau o puternică reprezentare
în rândurile intelectualităţii şi doreau o mai bună exprimare a opiniilor şi concepţiei politice, mai ales considerau
că în activitatea lor erau cenzuraţi de gruparea adversă a saşilor bătrâni, care dominau viaţa politică a unor
oraşe. În acest sens au făcut apel la presă, ca unic mijloc prin care ideile lor puteau fi propagate. Pe de altă parte
existenţa unor şcoli superioare cum erau gimnaziile evanghelice a determinat crearea unei emulaţii intelectuale
care a dus în cele din unnă apariţia unor publicaţii. Din rândul profesorilor şi a funcţionărimii recrutându-se
colectivul de redacţie dar şi publicul cititor. Aceasta este epoca cuprinsă între 1862-1889, când apar la Bistriţa,
Sighişoara, Alba Iulia, Sebeş, Mediaş şi Reghin, foi locale cu o existenţă mai mult sau mai puţin efemeră/ 0
Pentru Sighişoara avem de a face cu un caz particular, unde ambele situaţii se întâlnesc: pe de o parte
avem un ziar Siichsisches Volksblatt fondat şi editat de gruparea politică a tinerilor saşi, iar pe de altă parte
putem spune analizând colectivul redacţional al lui Gro~ Kokler Bate, unde avem colaboratori, care au avut sau
aveau de a face cu Gimnaziul din Deal, dacă ar fi să menţionăm pe profesorul Michael Albert, preotul Ludwig
Fabritius sau studentul în teologie Johann Leonhardl.
Observăm de asemenea existenţa a două ziare, care funcţionează în paralel şi care nu au nimic în comun în
afară de tipologia conţinutului, nu există nici un fel de concurenţă explicită între ele, practic la nivel declarativ
se ignoră reciproc. Spre deosebire de Gro~ Kokler Bate, Schiissburger Anzeiger a fost mai degrabă o afacere
familiară şi nu a inclus în colectivul redacţional multe persoane, majoritatea informaţiilor provenind de la
agenţiile de presă şi din informaţiile culese de unul sau mai mulţi colaboratori la nivel local. Articolele acestei
foi neavând consistenţa şi forţa celor din foaia comitatului.
Caracteristica celor două rămâne însă neimplicarea politică, ştirile cu caracter local şi general. Aceste
elemente sunt puse în legătură pe de o parte cu o modă existentă în spaţiul german a unor jurnale cu caracter
informator fără o implicare politică sau de dezbatere prin General Anzeiger, în a cărui topologie s-ar încadra
inclusiv şi prin titlu Schiissburger Anzeiger. Pe de altă parte este epoca în care procesele de presă fac multe
victime în Transilvania, iar ziarele se implicau politic doar dacă aveau o susţinere financiară solidă, ceea ce
nu este cazul ziarelor sighişorene. 71 La acesta am mai adăuga particularismullui Gro~-Kok1er Bate în cadrul
presei săseşti ardelene ca singurul jurnal cu caracter de oficios al unui for administrativ local, în cazul nostru a
comitatului Târnava Mare, ceea ce implica o anumită atenţie în domeniul abordării subiectelor.
La nivelul presei sighişorene ar mai fi de remarcat rolul inovator al editorului Friedrich Kraner, care
prin scurta sa aclivilate editorială a reuşit să creeze un curent favorabil în domeniul publicisticii periodice la
Sighişoara. Nu putem spune că a avut o activitate concentrată în acest sens, dar a reuşit să-l aducă în oraş pe
germanul Jordens şi prin vânzarea acţiunilor lui Binder a determinat apariţia în plan jurnalistic a lui Friedrich
Horeth. Astfel a contribuit indirect la această spectaculoasă evoluţie a presei sighişorene pe parcursul ultimelor
decenii ale secolului al XIX-lea. De asemenea o parte din active ajung la tipograful Reisenburger din Mediaş, cel
care va înfiinţa aici o tipografie şi peste decenii va edita primul ziar al acestui oraş de pe Târnava Mare.
Contribuţia jurnalelor sighişorene a fost şi aceea a creării unei opinii publice conştiente, o opinie publică
doritoare de a fi informată cât mai corect şi cât mai precis asupra evenimentelor, problemelor şi paradigmelor
cu care se confrunta societatea europeană în acest tumultuos sfârşit de secol.
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Ernst Weisenfeld, op. cit. p. 98-100.
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Ibidem.
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ACTMTATEA DESFĂŞURARĂ DE ŞTEFAN CICIO-POP
ÎN LEGISLATURA PARLAMENTARĂ 1910-1914
Lucian PETRAŞ

După

reluarea activităţii parlamentare în noua structură, constituită în baza alegerilor din iunie 1910,
deputaţii naţionalişti români - Vasile Damian, Teodor Mihali, Alexandru Vaida-Voevod, Nicolae Şerban
şi Şterfan Cicio-Pop îşi continuă implicarea în dezbaterile desfăşurate în legislativul ungar. Ei iau parte la
discuţiile purtate pe marginea indemnizaţiei de buget, problemei recruţilor, chestiunii răspunsului la mesajul
imperial, convenţiei economice cu România. Înfăţişează, de asemenea, abuzurile săvârşite în campania
electorală, nesoluţionarea problemei naţionalităţilor, trenarea introducerii votului universal\ precum şi noile
manevre gândite de oficialităţi pentru captarea naţionalităţilor.
Recentele alegeri generale au cunoscut reverberaţii în parlamentul ungar, în contextul gravelor inegalităţi
săvârşite cu prilejul derulării lor. Ştefan Cicio-Pop (8 iulie) pune în discuţie comportamentul nepotrivit
manifestat de forţele de ordine. Victoria candidaţilor guvernamentali a fost favorizată de atitudinea jandarmeriei,
care prin acţiuni nelegale au împiedicat libera circulaţie a liderilor politici şi contractul acestora cu alegătorii.
O astfel de situaţie este sesizată de Ştefan Cicio-Pop la Ineu (1 iunie) şi Chereluş (4 iunie), când jandarmeria a
încălcat dreptul la imunitate al deputatului arădean. În primul caz, coborând pe peronul gării din Ineu, Ştefan
Cicio-Pop a fost somat sub ameninţarea baionetelor să părăsească localitatea, iar la Chereluş jandarmii au
pătruns în casa protopopului Augustin Târziu, unde Ştefan Cico-Pop se afla în vizită, forţându-1 să părăsească
comuna. Sesizările făcute la autorităţile comitatense şi la ministrul de interne nu i-au adus lui Ştefan Cicio-Pop
curmarea acestor abuzuri, solicitând, în finalul alocuţiunii, anchetarea cazurilor de către comisia de imunitate a
parlamentului. 2 Condiţiile vitrege în care P.N.R. şi-a desfăşurat campania electorală în comitatul Arad, precum
şi abuzurile consemnate în circumscripţiile altor comitate, sunt descrise de Ştefan Cicio-Pop în discursul din
16 iulie. Detaliile acestor evenimente sunt însoţite de prezentări plastice ale contextului electoral: "Domnilor,

campania aceasta electorală a fost un trist război civil. De o parte am văzut puşca, puterea publică şi banul, de
altă parte cetăţeni dezarmati !"3 Reia subiectul alegerilor în 23 iulie, exprimându-şi neîncrederea faţă de guvern
datorită

modului de desfăşurare a alegerilor. Aminteşte decizia protopretorului Csukay Gyula, nr. 1685/1910,
prin care se interzice organizarea de adunări electorale sub pretextul lipsei unităţilor militare menite să asigure
siguranţa participanţilor. Condamnă intimidările şi violenta săvârşită de jandarmi asupra susţinătorilor P.N.R,
chemând partidele maghiare la o acţiune comună de înfierare a acestor practici. 4
Cu ocazia discuţiilor despre proiectul de procedură civilă, Ştefan Cicio-Pop (19 noiembrie 1910)
prezintă punctul de vedere al Clubului parlamentar nemaghiar. Este de părere că prevederile proiectului
sunt în contradicţie flagrantă cu drepturile conferite nemaghiarilor prin legea naţionalităţilor din 1868. Face
referire la actul de justiţie desfăşurat integral în limba maghiară, duce noi critici instituţiei interpreţilor, dar şi
recunoaşterii în justiţie, ca referinţă în organizarea activităţilor, doar a sărbătorilor din calendarul gregorian:

"Nu pot să primesc un astfel de proiect de lege în al cărui artico/134 se spune că scrisoarea de plângere se poate
1

2

Stelian Mândruţ, Mişcarea na{ională şi activitatea parlamentară a deputa{ilor Partidului Na{ional Român din Transilvania
între anii 1905-1910, Funda{ia culturală Cele trei Crişuri, Oradea, 1995, p. 155.
Arodi Kozlony. 154-ik szam, julius 9, 1910, p. 2; Tfibuna, nr. 134, 10 iulie 1910, p. 3-4; Lupta, nr. 111, 27 iunie/10 iulie
1910, p. 3.

3

Tribuna, nr. 141, 20 iulie 1910, p. 6.

4

Arhivele Nationale Direcţia Judeţeană Arad, Fond Prefectura fude{ului Arad, Actele vicecomitelui, dosar 10065, p.1617;Lupta, nr. 120,11/24 iulie 1910, p. 3; nr. 121,12/25 iulie 1910, p. 3-4; nr. 122,14/27 iulie 1910, p. 1-2;Fiiggetlenseg,
167 szam. julius 24,1910, p.4; Arodi Kozlăny. 167-ik szam, julius 24, 1910, p. 2,3.
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redacta numai în ungureşte, care într-un aliniat al articolului 134 dispune că se primesc numai acte scrise în
ungureşte, care prin articolul229 introduce în jurisdicţiune sistemul de tălmaci şi care îşi bate joc într-o instituţie
de legile sancţionate de până acum şi nu cunoaşte alte sărbători decât cele din calendarul gregorian .. ., dacă
odată domnul judecător sau personalul de seiViciu va fi rău dispus atunci în ce ne priveşte pe noi românii ... m
cita pe românii la judecătorie chiar pe ziua de Crăciun. 5
La 1 decembrie 1910, Ştefan Cico-Pop face referiri la negocierile purtate cu românii de reprezentanţii
guvernamentali pe parcursul anului 1910. Susţine imposibilitatea unei împăcări româna-maghiare în
condiţiile în care autorităţile nu recunosc drepturile naţiunii române. Vede mărirea şanselor de conciliere după
introducerea votului universal, care ar fi permis accesul unui mare număr de deputaţi români în parlament, al
reprezentaţilor tuturor categoriilor sociale excluse din viaţa politică, ceea ce ar fi deschis calea spre un proces
real de democratizare, atenuându-se stările conflictuale în creştere. Face referire şi la încercarea forţelor de
ordine de a bloca utilizarea tricolorului - roşu, galben şi albastru. Neagă posibilitatea renunţării la tricolor a
românilor, deoarece era parte a costumului popular, fiind o componentă a identităţii etnice româneşti alături
de limbă. 6 Problema excesului de zel manifestat de autorităţi faţă de tricolorul românesc constituie obiectul
întrevederii dintre Ştefan Cicio-Pop şi primul ministru Kuhen Hedervary (1 ianuarie 1911). Discuţiile purtate au
condus spre concluzia necesităţii emiterii unei circulare în teritoriu prin care să li se ceară organelor abilitate să
sancţioneze utilizarea tricolorului doar atunci când în mod evident este folosit pentru a se demonstra împotriva
statului ungar. 7 Se revine la menţiuni legate de împăcarea româna-maghiare în 24 martie 1911. Ştefan CicioPop încearcă să răspundă atacurilor lansate în ziua precedentă de contele Tisza Istvân. Omul politic maghiar
punea pe seama agitaţiilor naţionaliste cauzele eşecului înregistrat în negocieri, opinând că terorismul politic
promovat de partidul naţional avea curând să fie respins de populaţia românească. Ştefan Cico-Pop neagă
existenţa unei acţiuni de sabotare a negocierilor din partea deputaţilor români, susţinând că neacceptarea de
către guvernanţi a unui set minim de revendicări a condus la nefinalizarea pozitivă a discuţiilor 8
O preocupare ce a animat activitatea parlamentară a lui Ştefan Cicio-Pop, a fost legată de condiţiile de viaţă
ale românilor din Munţii Apuseni. În cadrul unei interpelări rostite în decembrie 1906, deputatul solicită luarea
de măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei locuitorilor din zona Câmpeni. El revine la această problemă în anul
1911 (9 mai, 27 mai), cu ocazia discutării bugetului ministerului agriculturii. Arăta persistarea în zonă a stărilor
negative, sesizate în 1906, prin menţinerea interdicţiilor asupra păşunatului şi în exploatarea lemnului de către
localnici. Pune accentul şi pe comportamentul administratorilor pădurilor erariale, ale căror amenzi abuzive
aplicate populaţiei din zonă, au contribuit la accentuarea stărilor de nemulţumire şi la agravarea condiţiilor de
trai. În cadrul aceleiaşi interpelări, Ştefan Cicio-Pop prezintă şi criza produsă locuitorilor din comita tele Braşov,
Făgăraş şi Sibiu de convenţia vamală încheiată cu România în anul 1910. La insistenţele guvernului ungar a
fost oprită transhumanta turmelor cu oi din respectivele comitate pe teritoriul României. Măsura instituită
prin legea VI/1910, combinată cu taxele ridicate percepute la păşunatul pe teritoriul Ungariei, au condus la
reducerea drastică a efectivelor de oi în zonă, la creşterea preţurilor la brânză şi lână şi, nu în ultimul rând,
la sărăcirea crescătorilor de animale. Poluarea naturii, ca efect negativ al procesului de industrializare, este
sesizată de orator în acest discurs. Cere măsuri împotriva firmei germane "Societatea de mine 12 apostoli" ale
cărei activităţi miniere desfăşurate în zona Bradului a avut ca urmare poluarea permanentă cu substanţe toxice
a albiei Crişului Alb. Considerând că deversările afectează grav starea de sănătate a populaţiei şi a faunei,
Ştefan Cicio-Pop solicită luarea de măsuri drastice împotriva societăţii germane în scopul stopării poluării. 9
La dezbaterea bugetului pentru 1912, Ştefan Cicio-Pop realizează o radiografie a stării administraţiei
locale întâlnite la nivelul comitatelor. Opiniile exprimate (24 noiembrie 1911) critică nepotismul şi monopolul
exercitat asupra deciziilor comitatense de categoria profesională a funcţionarilor. Se pronunţă împotriva
virilismului prin intermediul căruia cei bogaţi îşi asigurau locurile în congregaţie, contra dominării adunării
5

Arodi Kozlony, 265-ik szârn, november 20, 1910, p.2,3; Lupta, nr. 196, 7/20 noiembrie 1910, p. 1-5; nr. 197, 10/23

noiembrie 1910, p. 3-4, nr. 198, 11/24 noiembrie 1910, p. 3-4; nr. 199, 12/24 noiembrie 1910, p. 3-4.
ibidem, nr. 204, 19 noiembrie/2 decembrie 1910, p. 3-4; nr. 205, 21 noiembrie/4 decembrie 1910, p. 3; nr. 207, 23
noiembrie/6 decembrie 1910, p. 3.
' Tribuna, nr. 162, 26 iulie/8 august 1911, p. 3.
8
Arodi KozlOny, 70-ik szam, marcius 25, 1911, p.3; Românul, nr. 59, 13/26 martie 1911, p. 2-5.
9
Arad es Videke, 106 szam, majus 10, 1911, p.2; Românul, nr. 91, 27 aprilie/9 mai 1911, p. 1-5; nr. 108, 17/30 mai 1911,
p. 1-2; Arodi Kozlony, 121-ik szâm, mâjus 28, 1911, p.3; 106-ik szâm, mâjus, 1911, p.2.
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de elementele administraţiei - înalţi funcţionari ai comitatului, notari publici regali şi notari comunali - ce
impuneau decizii neconforme cu interesul majorităţii populaţiei pe care teoretic o reprezentau. Menţionează
nerespectarea prevederilor articolelor 22, 23, 27 din legea 44/1867, în baza cărora limba maternă a populaţiei
nemaghiare, majoritară într-un anumit teritoriu, trebuia utilizată de funcţionarii locali în relaţiile cu locuitorii şi
în documentele administrative. Atenţionează guvernul asupra taxelor suplimentare impuse de administraţiile
locale, impozite ce atingeau uneori cale de până la 500% din darea directă. Exemplifică în acest sens cazurile
întâlnite în comunele arădene cum ar fi cel din localitatea Milova. Propune iniţierea de măsuri pentru scăderea
presiunii fiscale exercitate asupra populaţiei cerând alocarea pentru comune a unor fonduri de la bugetul
central. Pledează pentru măsuri împotriva fenomenului alcoolismului, amintind de hotărârea comunelor din
comitatul Arad de a interzice comercializarea băuturilor alcoolice în zilele de duminică, dar care nu a întrunit
însă aprobarea guvernului. 10
Pe parcursul celor patru decenii care au urmat inaugurării sistemului dualist, diferite grupări ale clerului
şi laicatului vorbitor de maghiară dintr-o serie de comitate, inclusiv din Bihor, Maramureş şi Satu Mare,
alături de politicieni unguri, au cerul insistent înfiinţarea unei dioceze greco-catolice maghiare. În iunie 1911,
proiectul ajunge în dezbaterea parlamentului, care îl aprobă, iar în noiembrie conferinţa episcopilor romanacatolici şi greco-catolici, întrunită la Budapesta, sancţionează înfiinţarea diocezei greco-catolice de Hajdudorog,
alcătuită din parohii ai cărei enoriaşi vorbeau ungureşte. Cu acest prilej s-a pus în dezbatere această chestiune.
Mitropolitul Victor Mihaly şi episcopii Dimitrie Radu al Oradei şi Vasile Hosszu al Gherlei au fost de acord,
cu condiţia ca noua măsură să nu aducă vătămarea drepturilor mitropoliei româneştiY La scurt timp după
conferinţă, se descoperă că, în documentele oficiale înaintate la Roma pentru aprobarea papei, 83 de parohii
urmau să fie desprinse din corpul mitropoliei unile a Transilvaniei, spre a fi puse sub jurisdictia noii episcopii. 12
Protestele arhiereilor, ale enoriaşilor şi fruntaşilor laici uniţi nu au reuşit să influenţeze cursul evenimentelor.
Papa emite la 8 iunie 1912 bula "Christifideles Graeci", prin care se constituie oficial noua dioceză. Bula papală
stabilea limba greacă veche ca limbă liturgică a noii episcopii, dar necunoaşterea acestei limbi de către preoţi
şi enoriaşi lăsa să se întrevadă că maghiara şi româna urmau să fie folosite la liturghie şi alte slujbe, fapt care
urma să genereze stări conflictuale.
În anul 1912 continuă acţiunile de protest împotriva înfiinţării diocezei de Hajdudorog prin întruniri
publice şi reacţii individuale. În scrisoarea către Amos Frâncu din februarie 1912, Ştefan Cicio-Pop cataloghează
Hajdudorogul ca fiind un pericol fatal pentru biserică: "Primejdie de moarte se apropie de sfânta noastră biserică.
Duşmanul de

veacuri încearcă acum să ne distrugă nationalitatea prin altarele la care ne închinăm ... O multime
de comune aparţinătoare azi bisericii noastre vor fi răpite de la noi, iar cu încetul ni-se vor lua prin tot felul de
meşteşuguri toate comunele noastre bisericeşti spre a fi maghiarizate. Primejdia e eminentă şi mare, grabinică
şi hotărâtă trebuie să fie apărarea noastră. ''~ 3 Deputatul arădean se va remarca în fruntea mişcării de apărare a
în această perioadă în legătură cu acest subiect cu
lui Ştefan Cicio-Pop de a determina orientarea opiniei publice înspre
respingerea planului de organizare a episcop iei de Hajdudorog, scop în care încearcă organizarea unei consfătuiri
a liderilor partidului naţional la Cluj în 15/25 februarie 1912 şi la Budapesta în 23 aprilie. 14 Reia subiectul în
discursul rostit în parlament la 13 decembrie 1912, vehiculând ideea că făurirea episcopiei maghiare punea sub
semnul întrebării actul de constituire şi existenţa viitoare a bisericii unile: "să vă convingeti că nu spun o frază
bisericii române greco-catolice.

Corespondenţa întreţinută

fruntaşii transilvăneni, indică intenţia

cei peste 1.300. 000 de români greco-catolici, dimpreună cu arhierii şi toate feţele lor bisericeşti, când afirmă, că
odată cu înfiintarea acestei dioceze se începe catastrofa unirii româneşti cu Roma". 15 Relevă în discursul său
că măsura înfiinţării

10

11

episcopiei de Hajdudorog reprezintă o ştirbire a autonomiei şi drepturilor dobândite de

Kozlăny, 270-ik szam, november 25, 1911, p.2; Românul, nr. 248, 12/25 noiembrie 1911, p. 4; nr. 249, 13/26
noiembrie 1911, p. 4-7; Orsz6ggyii/es Kepvise/6h6z6nak Nap/6ja, XII, Budapest, 1911, p. 384- 393; Arad es Videke, 270
szam, november 25, 1911, p.2.
Hitchins,op.cit. p. 185-186; Românul, nr. 266, 2/15 decembrie 1912, p. 5; Maior, p. 94, 95.

Aradi

12

Ibidem.

1

Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca, Fond Amos Frâncu, mss. 404/2, p.2.
Muzeul Naţional al Transilvaniei Cluj-Napoca, Fond Romul Boilă, m.1179, m.1183; B.C.U. Cj-N., Fond Amos Frâncu,
mss. 404/2, p.2; Fond ltancisc Hossu-Longin, mss. s. 242/1-2, p.11,17,26.
Aradi Koz/Ony, 288-ik szam, december 14, 1912, p.2; Românul, nr. 266, 2/15 decembrie 1912, p. 5; Orsz6ggyii/es
Kepvise/6h6z6nak Nap/6ja, XVI, Budapest, 1913, p. 443.
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biserica greco-catolică română prin documentele de constituire de la 1899 şi 1700 şi bula "Ecclesam Christi" de
activare a mitropoliei unite de Alba Iulia (6 decembrie 1853).
Se pronunţă în favoare revizuirii actului de constituire a diocezei maghiare printr-o revenire a credincioşilor
români desprinşi, in subordinea mitropoliei române. Ministrul cultelor şi instrucţiunii publice, Ioan Zichy,
răspunde aserţiunilor lui Ştefan Cicio-Pop pe un ton ironic, arătându-şi totodată hotărârea de a nu reveni
asupra măsurii: "Voi să fac numai două observaţii. Întâi aici stăm în fata unui lucru împlinit şi rog pe domnul

nu fie mai papă decât papa. Al doilea, că ţin şi repet în forma cea mai categorică - aici în ce ne
priveşte nu e vorba de nici o tendinţă agresivă, episcopia s-a făcut pentru apărarea maghiarimii, ceea ce este
nu numai un drept şi o datorie a noastră. Foarte tristă poate să mai fie situaţia limbii româneşti când domnul
deputat se teme de o limbă moartă. Nu voi întârzia să numesc episcopul de Hajdudorog. Episcopia îşi va împlini
misiunea în orice împrejurări". 16
deputat

să

Ministrul Zichy surprinde determinarea autorităţilor guvernamentale de a duce la un bun sfârşit proiectul
episcopiei maghiare, protestele româneşti neputând să schimbe această decizie. Episcopia de Hajdudorog este
repusă pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor la 14 iunie 1913, cu prilejul dezbaterii legii de constituire a
acesteia. Ştefan Cicio-Pop utilizează această oporlunilale pentru a trage un nou semnal de alarmă asupra stării
celor aproximativ 20000 de credincioşi români incluşi în mod abuziv în dioceza maghiară. 17
Preocuparea faţă de greco-catolicii dislocaţi din Mitropolia de Alba Iulia a fost afirmată şi în discursul
rostit la 14 mai 1914, în interpelarea adresată ministrului instrucţiunii şi cultelor, Jankovich Bela. Deputatul
arădean protestează impotriva măsurilor de maghiarizare luate de conducerea episcopiei şi inspectoratului
şcolar regal la adresa comunităţilor bisericeşti locuite de români: folosirea limbii maghiare ca limbă liturgică;
înlocuirea românei cu maghiara ca limbă de predare în şcolile confesionale, redactarea matricolelor şcolare şi a
actelor parohiale în limba maghiară; obligativitatea redactării doar în maghiară a corespondenţei cu autorităţile
episcopale; promovarea în funcţii ierarhice în zonele locuite de români a unor persoane de altă etnie. 18 Modul
de constituire al episcopiei şi caracterul antiromânesc al măsurilor luate de dioceza de Hajdudorog au avut
ca şi efect adăugarea unei noi nemulţumiri impotriva guvernului ceea ce făcea ca perspectiva unei concilieri
româna-maghiare să devină lot mai puţin probabilă.
Pe parcursul anului 1913 au fost consemnate interpelări şi luări de poziţie de către Ştefan Cicio-Pop cu
privire la proiectul de lege al islazurilor (28 februarie), reforma curţii de juraţi (6 noiembrie), reforma presei (25
noiembrie), proiectul de buget pentru anul1914 (5 decembrie), reforma electorală. 19
Tema reformării sistemului electoral cunoaşte la începutul anului 1913 o atenţie deosebită din partea
opiniei publice şi a partidelor politice. Premierul Lukâcs în calitate de ministru de interne depune in 31
decembrie 1912 la Camera Deputaţilor proiectul legii electorale. Cu un conţinut ce se dorea a fi o etapă de
tranziţie spre votul universal, proiectul ridica numărul alegătorilor de la 1069480, la 1868172, realizându-se un
salt al implicării cetăţenilor in actul electoral de la 5,6% la 10,4% din totalul populaţiei Ungariei. Dreptul de vot
era censitar şi intelectual, alegătorii fiind împărţiţi in patru categorii: absolvenţi cu studii medii sau superioare,
cu vârsta mai mare de 24 de ani; absolvenţi de 6 clase primare sau echivalentul lor, care plăteau o dare minimă
la stat; absolvenţi de 4 clase primare ce plătesc minim 20 de coroane dare directă la stat; analfabeţi plătitori a
cel puţin 40 de coroane impozit. Ultimele trei categorii de alegători aveau drept de vot începând cu vârsta de 30
de ani. Caracterul secret al votului urma să fie introdus pentru Budapesta şi câteva oraşe mari, votul rămânând
deschis, la vedere, în restul circumscripţiilor. 20

1

~
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OrszâggyiiJes K6pvisel6h6zânak Napl6ja, XVI, Budapest, 1913, p. 458- 461; Românul, nr. 267, 4/17 decembrie 1912, p.
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Românul, nr. 120, 2/15 iunie 1913, p. 6; nr. 121, 18 iunie 1913, p. 4-5; Orsz6ggyiiles Kepviselohâzânak Napl6ja, XIX,
Budapest, 1913, p. 101-102; Fiiggetlenseg,136 szam, 15 junius, 1913, p.7.
Fiiggetlenseg,110 szam, majus 15, 1914, p.3,4; Românul, nr. 95, 2/15 mai 1914, p. 5-6, nr. 97, 4/17 mai 1914, p. 4-6; Aradi
Kăzlăny,

19

20

110-ik szam, majus 15, 1914, p.3.

Fiiggetlenseg, 272 szam, november 26, 1913, p.2;281 szam, december 6, 1913, p.2,3;Aradi Kăzlăny, 50-ik szam, marcius
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Schimbările

ce urmau a fi aduse asupra procentului de alegători, aparţinând fiecărei naţionalităţi în parte
prin acest proiect, erau următoarele: 21
Repartiţia

pe

naţionalităţi

Maghiari
Germani
Slovaci
Români
Ruteni
Croaţi

Sârbi
Alte naţionalităţi

Reprezentarea procentuală
a fiecărei etnii

Procentul alegătorilor
după Legea electorală
din 1874

54,5
10,4
10,7
16,1
2,5
1,1
2,5
2,2

59,6
11,7
9,9
10,6
2,8
1,1
2,7
1,6

Procentul alegătorilor
proiectul de lege
Lukacs

după

60,02
13,1
10,4
9,9
1,7
1,0
2,3
1,4

Membrii partidului naţional s-au arătat direct interesaţi de conţinutul acestui proiect întrucât obiectivul
introducerii votului universal a fost explicit consemnat în programul conferinţei naţionale de la Sibiu din
1905, direcţie în care au fost îndreptate acţiunile întreprinse de liderii politici şi populaţia românească până
la depunerea în parlament a proiectului guvernamental din 1913. Reforma Luckacs urma să aibă însă efecte
negative asupra drepturilor electorale ale populaţiei româneşti. Dezavantajarea populaţiei cu nivel redus
de pregătire intelectuală şi cu situaţie materială modestă aducea o reducere simţitoare a corpului electoral
românesc. Reacţia deputaţilor P.N.R. a fost de a respinge iniţiativa guvernului, considerând-o un nou demers
menit să conducă la reducerea posibilităţilor de afirmare politică a naţionalităţilor nemaghiare. 22
Viziunea partidului naţional în problema reformei electorale,Z3 este prezentată, în 22 ianuarie, când
deputatul Ştefan Cicio-Pop depune la biroul parlamentului "proiectul de lege despre alegerea deputaţilor în
Camera ţării". Potrivit acestuia, drept de a alege aveau toţi cetăţenii, indiferent de sex, care au împlinit 24 de
ani. Exercitarea dreptului de alegător era obligatorie, fiecare dispunând de un singur vot. Eligibili deveneau
cei cu drept de alegători, cu vârsta împlinită de 30 de ani. Numărul cercurilor electorale ere stabilit în baza
raportului de un deputat la 50000 de locuitori, iar constituirea lor trebuia să ţină seama de criteriul delimitării
etnice a naţionalităţilor. Fiecare comună forma o secţie de votare, iar votul exprimat era secreU4 Chiar dacă
nu avea şansa să fie transpus ca lege de parlament, proiectul înaintat de P.N.R. rămânea un document de
valoare, prin caracterul radical al prevederilor sale. Caracterizat în mediile politice maghiare democratice a fi
un "bilet de vizită al timpului modern, al ideilor moderne, prezentat curiei de nobili, decăzută şi învechită, a
parlamentului de clasă din Ungaria ''2 5, proiectul era expresia doleanţelor populaţiei româneşti reprezentată în
legislativul ungar prin deputaţii naţionalişti.
Dezbaterile desfăşurate în jurul legii electorale au dat prilejul deputaţilor P.N.R. să evidenţieze deficienţele
proiectului guvernamental, cerând retragerea lui de pe ordinea de zi a Camerei. Ştefan Cicio-Pop, în şedinţa
din 6 martie 1913, susţine cu rigoare varianta de reformă a partidului naţional, combate legea propusă
de Luckacs, evidenţiind-i dispoziţiile retrograde, îl consideră a fi în contradicţie cu principiul sufragiului
universal, acuzându-1 pe contele Istvan Tisza pentru paternitatea prevederilor legii.2 6 În după-masa aceleiaşi
zile, contele Tisza face comentarii legate de reforma electorală şi discursul deputatului român. Apreciază
că proiectul legii nu a fost elaborat pentru a împiedica afirmarea politică a nemaghiarilor, dar la limitarea
accesului naţionalităţilor în parlament, s-a ţinut cont de necesitatea asigurării unor poziţii dominante, a
supremaţiei clasei politice maghiare: "Eu văd o foarte mare primejdie în faptul dacă ar ajunge în această
Cameră 60-80-100
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deputaţi naţionalişti,

dar aceasta ar fi

disparentă

pe lângă catastrofa la care ar ajunge

Românul, nr. 279, 18 decembrie 1912/1 ianuarie 1913, p. 3.
Orszagos Torvenytar (Corpus furis), az 1913 evi, Budapest, 1913, p.129-177.
M.N.T.Cj-N., Fond Romul Boilă, m.1184, m. 1185; Arodi Kozlony, 18-ik suim, januar 23, 1913, p.2, Arhivele Na1ionale
Direc1ia Jude1cană Bistrita Năsăud, Fond Victor Onişoru, dosar 1/14, p. 10.
Românul, nr. 7, 10/23 ianuarie 1913, p. 1-5.
Ibidem, nr. 8, 8/24 ianuarie 1913, p. 3.
Fiiggctlcnseg, marcius 7, 1913, p.2,3; Arodi Kozlony. 55-ik szam, mârcius 7, 1913, p.2; Românul, nr. 42, 22 fcbruarie/7
martie 1913, p. 4; nr. 43, 23 februarie/8 martie 1913, p. 1-3.
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atunci când reprezentanta politică a rasei maghiare ar fi depusă în mâna unor elemente
spiritual şi moral inferioare. Aceasta ar fi o adevărată moarte, o boală incurabilă, deoarece supremaţia numai
în acel caz poate avea putere, când rasa care năzuieşte spre supremaţie este condusă de conducători vrednici
pentru aceasta ''2 7 •
naţiunea maghiară

Demersurile de reformare electorală sunt continuate în cursul anului 1914 sub guvernul primului ministru
Istvân Tisza. În luna februarie, parlamentul analizează proiectul de lege privitor la arondarea circurnscripţiilor
electorale. În baza acestei iniţiative legislative, numărul cercurilor electorale a fost ridicat la 435, la care
se adaugă 42 de cercuri croate. Procesul de reorganizare a circumscripţiilor a avut în vedere consolidarea
supremaţiei clasei politice maghiare. În Transilvania a fost redus numărul cercurilor de la 98la 65, crescând în
schimb circumscripţiile din teritoriile locuite de maghiari. 28
Pentru comitatul Arad, alături de circumscripţiile municipiului, au fost stabilite 7 cercuri electorale:
Boroşineu, Boroşsebeş, Aletea, Chişineu, Pecica-maghiară, Radna, Şiria 29 •
Cercurile, menţinute după vechea lege, au fost modificate în structura ponderii etnice a populaţiei, prin
reducerea majorităţii deţinute până atunci de naţionalităţile nemaghiare. La Şiria, spre exemplu, din cele 22
de comune, 17 comune româneşti au fost dislocate, încorporându-se în schimb comune cu populaţie maghiară
şi gerrnană. 3 ° Conceput pentru a consolida hegemonia politica maghiară, proiectul arondării circumscripţiilor
parlamentare a întâmpinat opoziţia deputaţilor P.N.R. Ştefan Cicio-Pop (19 februarie 1914) consideră de
neacceptat iniţiativa guvernamentală, combate reducerea de la 42 la 27 a circumscripţiilor româneşti şi
protestează împotriva violării drepturilor politice ale naţionalităţilor nemaghiare prin respectivul proiect de
lege. 31 Răspunzând acuzaţiilor formulate, premierul Tisza neagă neîndreptăţirea naţionalităţilor, justificând
avantajul conferit maghiarilor prin legea arondării cercurilor electorale în baza ascendentului material şi
intelectual deţinut de maghiari, fapt ce conferea, în opinia sa, un caracter just şi obiectiv dreptului deţinerii de
poziţii dominante în plan politic 32
Caracterul retrograd al noii legislaţii electorale precum şi intenţia guvernului de a o transpune în
practică cu ocazia alegerilor parlamentare 33 , preconizate a se desfăşura în cursul anului 1915, au atras
reacţia parlamentară a naţionalităţilor nemaghiare. În acest scop, în luna iunie a anului 1914, liderii P.N.R.
organizează o adunare populară la Alba Iulia. Teodor Mihali, Alexandru Vaida-Voevod şi Aurel Vlad
încearcă să exprime punctul de vedere al partidului naţional în faţa a aproximativ 8000 de participanţi.
Autorităţile locale şi forţele de ordine intervin şi sistează desfăşurarea întrunirii datorită discursurilor cu
conţinut "agitator" rostite de cei aflaţi la prezidiu. Evenimentele desfăşurate la Alba Iulia au constituit
subiectul interpelaţiei adresate de Ştefan Cicio-Pop, în cursul aceleiaşi luni, ministrului de interne Sandor
Janos. Deputatul naţionalist pune sub semnul întrebării legalitatea măsurii de suspendare a adunării, cerând
ministrului de interne iniţierea unei anchete şi măsuri disciplinare împotriva autorităţilor care au adus
prejudicii dreptului la liberă întrunire. 34
Asasinarea lui Franz Ferdinand şi izbucnirea primului război mondial au fost de natură să schimbe
priorităţile guvernului maghiar. S-au abandonat aplicarea normativelor electorale şi organizarea alegerilor
generale din 1915, ca urmare a mobilizării şi a atenţiei îndreptate înspre soluţionarea problemelor legate de
cerinţele frontului. Viaţa parlamentară ungară, de până la intrarea statului român în război, se caracterizează
prin reducerea activităţii şi a iniţiativelor legislative. Au fost dezbătute şi aprobate mai ales proiecte militare
ale contingentelor de recruţi, s-au audiat declaraţii guvernamentale referitoare la succesele militare ale armatei
austro-ungare. Deputaţii Partidului Naţional Român, rămaşi la şedinţele parlamentului, au continuat să pledeze
27
28

Românul, nr. 43, 23 februarie/8 martie 1913, p. 4; Arodi Kozlony, 55-ik szâm, mârcius 7, 1913, p.2.
Românul, nr. 21, 26 ianuarie/8 februarie 1914, p. 4; nr. 30, 7/20 februarie 1914, p. 4; nr. 50, 2/15 martie 1914, p. 1-2; nr.
95, 2/15 mai 1914, p. 1,2.
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Orszagos Torvenytar (Corpus furis), 1914 evi, Budapest, 1914, p.86.
Românul, nr. 63, 19 marlie/1 aprilie 1914, p. 5-6, nr. 96, 3/16 mai 1914, p. 6.
Ibidem, nr. 31, 8/21 februarie 1914, p. 2,3.
Aradi KăzlOny, 42-ik szam, februâr 21, 1914, p.2,3; Românul, nr. 31, 8/21 februarie 1914, p. 2,3.
Arhivele Na~ionale Directia Judc~eană Bistrita-Năsăud, Fond Victor Onişoru, dosar 1/14, p. 56,57; Aurcl Lazăr, Romul
Boilă, Victor Oni§Oru, Noua lege pentru alegerea deputa{ilor. Învă{ături şi îndemnuri pentru sătenii noştri, Tipografia
Concordia, Arad, 1914, p, 2-31.

34

Românul, nr. 119, 3/16 iunie 1914, p. 4,5; nr. 120,4/17 iunie 1914, p. 3,4.
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pentru îndeplinirea revendicărilor cu conţinut democratica-naţional, dar s-au angajat să nu desfăşoare acţiuni
politice pe perioada stării de război, astfel că opoziţia faţă de guvern a avut un caracter pasiv35 •

Ştefan'

Cicio-Pop' activity displayed in the parliamentary legislative body
between 1910-1914
(Abstract)

After resuming the parliamentary aclivity in ils new structure, made as a result of the June's elections 1910,
lhe Romanian nationalist deputies Vasile Damian, Teodor Mihaly, Alexandru Vaida-Voevod, Nicolae Şerban şi
Ştefan Cicio-Pop continue their involvement in lhe debates displayed in the Hungarian legislative body. They
parlicipaled to the debates about budget's, indemnity the recruits' problem, and the problem of the answer Lo
the imperial message, the economical convention with Romania. It also produced the abuses which were made
in the electoral campaign, the nationalities' problem, which was not solved, lhe delay for the universal vale.
The Romanian deputy from Arad Ştefan Cicio-Pop approached from the parliamenl's tribune subjects strictly
tied to the project of civil procedure, Lhe negotialions which took place wilh lhe Romanian governors all along
1910, Lhe Romanians' life condilions from Apuseni Mountains, he criticizes the lacks met at the county's level,
the nepotism and the monopoly exerled over Lhe counlies' decision of the civil servants category, he struggles
against the decision of the Greek-Catholic bishopric foundation of Hajudorog, lhe content of the new electoral
law from 1913 and the action of redistribution of electoral circumscriptions.

35

Ibidem, nr. 28, 19 ianuarie/6 februarie 1915, p. 1,2; nr. 82, 15/28 aprilie 1915, p.2; nr. 88, 23 aprilic/6 mai 1915, p. 3,4;
nr. 254, 20 noicmbric/3 decembrie 1915, p. 4,5; nr. 257, 25 noiembrie/8 decembrie 1915, p. 1,2; nr. 284, 29 decembrie
1915/11 ianuarie 1916, p. 5.
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FORESTIERA FELTRINELLI SIBIU,
IMPORTANTĂ SOCIETATE CU PARTICIPARE ITALIANĂ
DIN INDUSTRIA FORESTIERĂ ROMÂNEASCĂ (1919-1939).
Anca BOCA STÂNGACIU

Capitalul italian a fost prezent în economia românească dintre cele două războaie cu precădere prin
instituţii bancare, instituţii care au procedat la desfăşurarea de activităţi tipic bancare, dar mai cu seamă la
finanţări şi investiţii industriale. Cea mai consistentă participare a capitalului italian în structuri financiarindustriale româneşti a fost reprezentată de către Banca Commerciale Italiana, Milano 1 • Prezenţa Băncii
Commerciale Italiana în economia românească s-a făcut într-o măsură mult mai mică sub formă de capital
italian pur, majoritatea investitiilor (parlicipaţiuni, finanţări, creditări) îmbrăcînd forma capitalului mixt, prin
intermediul afiliatei sale române, Banca Commerciale Italiana e Romena, BucureştF.
Cel mai important exemplu de implicare investiţionară a capitalului italian atît prin amploare cît şi prin
consistenţă s-a înregistrat în industria forestieră, unde Banca Commerciale Italiana şi creaţia acesteia Foresta
Milano S.A. au deţinut prin filiala sa în România, Foresta Română, poziţii-cheie. O contribuţie participaţională
semnificativă în domeniul forestier românesc a avut-o de asemenea Credita Italiana Milano prin Forestiera
Feltrinelli, Fiume.
Credita Italiana, Milano şi-a făcut simţită prezenţa în Europa Central-Orientală prin acţiunile bancare
iniţiale în Albania, Cehoslovacia, Austria şi România. Printre cele mai importante participări industriale s-a
numărat prezenta la Banca di Credita Italo-Viennese, la Tiroler Hauplbank din Innsbruck, la Ziwnostanska
Banca şi Boehmische Escompte Bank din Praga. De asemenea, în Albania, Credita Italiana a contribuit alături
de Banca Commerciale Italiana şi Banca di Roma la susţinerea constituirii Băncii Naţionale a Albaniei realizată
în 2 septembrie 1925 3 • În România, Credita Italiana a fost prezentă în sistemul bancar, prin cointeresarea la
Banca Generală a Ţării Româneşti, Bucureşti (1919-1921) şi aşa cum s-a arătat deja, în sectorul forestier prin
participarea la societatea Forestiera Feltrinelli Tălmaciu.
Astfel, la 20 noiembrie 1906 a fost înfiinţată în Fiume, din iniţiativa acestei bănci italiene, Societatea
pe acţiuni Italo-Ungară pentru Industria Forestieră. Din anul 1919, societatea forestieră din Fiume îşi va

1

2

3

Banca Commcrciale Italiana, numită de către contemporani Comit, a fost fondată pe 10 octombrie 1894 la Milano,
ca societate pe ac~iuni cu un capital social de 20 milioane lire, în perspectiva ridicării la 50 milioane lire. Banca se
constituia în cadrul unui sistem bancar care decurgea din tradi~ia cclebrelor bănci florentine, genoveze §i veneţiene,
dominante ale scenei capitaliste europene din secolele XIII-XV. Banca Commerciale Italiana s-a dezvoltat mult în afara
spaţiului italian, devenind în foarte scurt timp de la constituire, o bancă cu spirit universal, cu vocaţie şi deschidere
interna[ională, interesată de o profundă expansiune bancară în exterior. Debutul acestei expansiuni externe s-a făcut
prin crearea în anul 1906 a Băncii Commerciale Italo-Brasiliano di San Paolo, pentru ca în perioada anilor 1918-1928,
acest fenomen să caute o amploare deosebită prin creare unui număr însemnat de filiale §i afiliate în diferite spatii ale
lumii (Europa, Africa. America de Nord, America Latină).
Banca Comercială Italiană §i Română, în varianta italiană Banca Commerciale Italiana e Romena, iar în cea franceză
Banque Commerciale Italienne et Roumaine, numită pe scurt Romcomit, a apărut din iniţiativa Băncii Commerciale
Italiana, urmare a investi~iilor acesteia de capital §i a înglobării Băncii Rubinstein ca parte română în viitoarea bancă.
Banca Commerciale Italiana e Romena s-a constituit conform prevederilor actului constitutiv §i statutelor elaborate la
28 iulie 1920 ca §i societate pe acliuni italo-română cu un capital social de 50 milioane lei, împărţit în 100.000 acţiuni
a 500 de lei. Scopul băncii era acela de a "face atît pentru propriul său cont, cît şi pentru contul altora în România şi în
străinătate, toate operaţiunile de bancă, comerciale, financiare şi industriale", Monitorul oficial, Bucure§ti, 1920, nr. 103,
p. 3692.
Robcrto Di Quirico, Il sistema Comit. Strategie e strutture dell'attilrita estera della Banca Commerciale Italiana negli anni
venti. Tesi di !aurea, Universita di Pisa, anno ace. 1992-1993, p. 81-83.
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schimba denumirea în Societatea anonimă pentru Industria Forestieră, iar din anul1924 în Societatea anonimă
Forestiera Feltrinelli4 • Artizanii acestei societăţi au fost milanezii Giuseppe şi Carlo Feltrinelli, care s-au şi
constituit de altfel în managerii firmei. Conform statutului, comitetul de supraveghere al firmei a fost format
din Giacomo Feltrinelli, Giuseppe Battitari şi dr. Oscar Charman iar partea administrativă şi tehnică a fost
asigurată de către Giacomo Garzoni 5 • Din septembrie 1926, Societatea anonimă Forestiera Feltrinelli, cu sediul
central în Fiume6 îşi va constitui un sediu secundar în Bucureşti, denumirea reprezentanţei pentru România
fiind Societatea anonimă Forestiera Feltrinelli Tălmaciu (activitatea firmei s-a derulat mai cu seamă în zona
localităţii Tălmaciuf.

Consiliul de Administraţie al Forestierei Feltrinelli, Fiume ales de către Adunarea Generală a fost format
din Carlo, Anlonio şi Giacomo Feltrinelli, Carlo Orsi şi inginer Camillo Parisini, toţi cu domiciliul la
Milano 8 • Acţionarii principali ai societăţii forestiere au fosl ofiţer Carlo Feltrinelli, deţinător a 2.000 acţiuni,
doctor Antonio Feltrinelli, respectiv Giacomo Feltrinelli deţinători fiecare a câte 1.000 acţiuni. Cel mai activ
în activitatea managerială a societăţii Feltrinelli s-a dovedit preşedintele acesteia Carlo Feltrinelli, preşedinte
de asemenea la două bănci rnilaneze: Credita Italiana şi Banca Unione. Într-adevăr, atribuţiile sale conferite
prin statut i-au asigurat rolul primordial în structura managerială a societăţii Feltrinelli: analizarea bilanţului
societăţii, propunerea repartizării beneficiului, plata dividendelor, numirea directorilor etc. Până în perioada
crizei economice, cenzorii societăţii au fost Camillo Parisini şi 1. Mangiagalli, iar secretar Bruno Franceschetti,
aşa cum rezultă din tabelul de mai jos:
iniţial

Tabel nr. 1. Componenţa Consiliului de Administraţie al Forestierei Feltrinelli, Fi urne între anii 1926-19369 •
1931
Carlo Feltrinelli

1936
Carlo Feltrinelli

Carlo Feltrinelli,
Antonio Feltrinelli,
Giacomo Feltrinelli,
Carlo Orsi,
Camillo Parisini.

Antonio Feltrinelli,
Camillo Parisini,
Dina Cardareli.

Camillo Parisini.

Camillo Parisini.

Camillo Parisini.

Cenzori

Camila Parisini,
Vittorio Mangiagalli.

Dina Cardareli,
dr. Bruno FrancescheLLi.

Secretar

dr. Bruno FrancescheLLi

dr. Dina Cardareli.

Dina Cardareli.

Director pentru
România

Rudolf Sigel.

Carlo Festner

Carlo Feslner

Anii

1926
Carlo Feltrinelli

Preşedinte

ofiţer

Consilieri

Carlo Feltrinelli,
dr. Anlonio Feltrinelli,
Giacomo Feltrinelli,
Carlo Orsi,
Carnillo Parisini.

Director
Lehnico-administrati v

Giacomo Garzoni.

Administrator delegat

4

5
G

8

9

Societatea forestieră din Fiume i-a avut ca şi fondatori pe: Giuseppe şi Carlo Feltrinelli din Milano (1.000 şi respectiv
1.250 actiuni), Evaristo Chiarelli din Triest (145 ac~iuni), Giuseppe Battitari din Triest (145 actiuni), Aurelio Figatner din
Fiume (145 acţiuni), Giuseppe Scarpa din Fiume şi dr. Oscar Charmant din Budapesta (5 acţiuni), Arhivele Nationale,
Directia Jude1eană Sibiu, Sibiu (ANDJS), fond Societatea Forestiera Feltrinelli Sibiu, f. 2.
Monitorul oficial, Bucureşti, 17 nov. 1926, nr. 205, p. 1769.
În perioada celui de-al doilea război mondial, mai exact după 1940 sediul central al societătii Feltrinelli din Italia a fost
mutat din Fiume la Milano unde s-au ţinut atât adunările generale cât şi şedin1ele consiliului de administraţie.
ANDJS, fond Societatea Forestiera Feltrinelli Sibiu, f. 1.
Atributiile esenţiale ale Adunării Generale ale Forestierei Feltrinelli au fost pe lângă alegerea consiliului de administratie,
votarea bilanţului împreună cu contul de profit şi pierderi şi repartizarea beneficiului societă1ii, Ibidem, f. 28.
Ibidem, f. 2, 20, 42, 50, 39, 63-65.
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Capitalul social al Forestierei Feltrinelli, Fiume, în întregime italian, a fost la constituire de 15 milioane
lire italiene (echivalentul a 121.075.000 lei) repartizat în 75.000 acţiuni, în valoare nominală de 200 lire italiene
fiecare 10 • Acţiunile urmau să fie eliberatela purtător cu posibilitatea convertirii acestora, la cererea acţionarilor,
în acţiuni nominative.
Societatea anonimă Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu, în limba italiană Societa Anonima Forestale Feltrinelli
a fost creată cu scopul "cumpărării de păduri, instalării de fierăstraie, producţiei şi comerţului lemnului" 1\
Reprezentanţa, a cărei activitate s-a desfăşurat pe baza autorizaţiei de funcţionare din 14 septembrie 1926, şi-a
avut sediul la Bucureşti (între anii 1926-1936) şi Sibiu (după anul 1936). Ca formă organizatorică, societatea
în discuţie şi-a creat două sucursale: la Brăila şi Tălmaciu (lângă Sibiu). Capitalul investit de către capitaliştii
italieni în societatea din România a fost de 5 milioane leP 2•
Fiind o reprezentantă a societăţii forestiere din Fiume, Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu a depins direct pe
linie de administraţie şi gestiune de sediul central italian; mai mult exista un singur consiliu de administraţie,
acela al Forestierei Feltrinelli, Fiurne, constituit în totalitate din acţionari italieni. De asemenea, directorul
acestei reprezentante a fost desemnat de către preşedintele Forestierei Feltrinelli (Carlo Feltrinelli) în persoana
unui om de afaceri italian (până în 1931 Rudolf Siger şi ulterior Carlo Festner). Ca împuternicit administrativ
legal al societăţii Feltrinelli (pentru România), acesta "avea dreptul de a angaja funcţionari şi de a-i destitui,
de a încheia contracte de închiriere, de a cumpăra şi vinde mărfuri, maşini şi materiale, [... ] de a fixa preţurile
acestora, de a încheia tranzacţii în numele socielăţii" 13 ele. În domeniul financiar, directorul sucursalelor
din România "avea dreptul de a ceda creanţe, de a încheia contracte de cont curent sau de a emite ori gira
cecuri bancare" 14 • De asemenea, în atribuţiile sale intra şi dreptul de a retrage depozite de bani şi titluri de la
particulari, bănci sau alte instituţii comerciale 15 •
Din perspectiva caracteristicilor de exploatare, producţie şi comerţ ale societăţii Forestiera Feltrinelli,
Tălmaciu se impun câteva precizări. Mai întâi, trebuie spus faptul că principala activitate a societăţii a fost aceea
de exploatare a materialului lemnos din zona Sibiului. Cele mai importante păduri din perimetrul Sibiului au
fosl cele de pe Valea Lotrului şi Valea Sadului. Trebuie menţionat aici faptul că pădurile din zona Văii Lotrului,
expropriate de la Universitatea Săsească, au aparţinut în perioada interbelică statului român 16 • În virtutea unei
înţelegeri încheiate cu statul, Forestiera Feltrinelli avea dreptul la exploatarea şi ridicarea lemnului din spaţiul
forestier respecliv 17 • Ulterior, la zona forestieră Sibiu s-au mai adăugat spaţiile de exploalare lemnoasă din zona
Brezoi, Vâlcea.
Pentru exploatarea pădurilor deţinute în zona Sibiului, societatea a dispus de un funicular pe Valea
Sadului, de o cale ferată forestieră în acelaşi perimetru, de asemenea de 3 locomotive şi 350 de vagoneţP 8 •
Tipul de lemn exportat de către Forestiera Feltrinelli a fost bradul tăiat în butuci, scos cel mai adesea din ţară
pe cale navigabilă, prin punctul Olteniţa.
În domeniul semifabricaţiei şi al fabricaţiei, cel mai important punct al Forestierei Feltrinelli a fost centrul
de la Tălmaciu, Sibiu unde a funcţionat o fabrică de cherestea şi una de mobilă. Fabrica de cherestea de
la Tălmaciu, cea mai mare fabrică de acest tip din ţară, s-a remarcat printr-o amplă activitate productivă,
reuşind să producă anual, la o capacitate tehnologică de 27 gatere, peste 90.000 metri cubi scânduri de diferite
dimensiuni, 10.000 metri cubi cioplituri şi lemn de foc 19 • Ca şi potenţial uman, fabrica a folosit în anul1927
de pildă, 2.300 de muncitori2°.
În activitatea de comercializare şi valorificare a materialului lemnos semifabrical sau fabricat de către
societatea Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu, un rol important l-a avut filiala acestei a de la Brăila.
10
11

12
13

14

15
16

17
18

19
20

Ibidem, f. 63-65.
Ibidem.
Ibidem, f. 1.
Ibidem, f. 39-41.
Ibidem.
Ibidem.
Statistica pădurilor din România, partea 1, Pădurile statului, 1924, p. 248, 254, 258.
ANDJS, fond Societatea Forestiera Feltrinclli Sibiu, f. 77, 83.
ANSC, fond Uniunea Generală a Industriaşilor din România, d. 62/1920-1926, f. 83.
Ibidem, f. 84-85, Indicatorul industriei româneşti, Bucureşti, 1927, p. 239.
Indicatorul industriei româneşti, Bucureşti, 1927, p. 239.

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

259

În ansamblul deceniului al treilea, Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu a fost o societate cu o evoluţie pozitivă,
beneficiul său crescând de pildă, de la 956.035lei în anul1923, la 2.705.489 lei în 1924 şi respectiv 9.242.678
lei în 1925 21 • Criza generală din industria forestieră europeană, datorată reducerii cererilor de materiallemnos,
a făcut ca în 1926 beneficiul acesteia să scadă la 8.607.576 lei 22 •
Pe linie de finanţare, societatea Forestiera Feltrinelli, Fiume s-a bazat pe creditarea obtinută în primul
rând de la Credita Italiana, Milano şi Gualino. Băncile Unione, Italo-Wiener Creditbank. sau Landesbank fur
Bosnien und Hercegovina cu care s-au aflat în legătură fraţii Feltrinelli au constituit alte culoare de finanţare.
Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu a colaborat, este adevărat într-o măsură mult mai mică şi cu o altă bancă cu
capital italian: Banca Commerciale Italiana e Romena. Această bancă nu a avut însă în sfera sa de interes
investiţionar societatea Forestiera Feltrinelli, fapt pentru care a acordat societăţii forestiere în discuţie, credite
cu dobânzi foarte mari.
Astfel, între anii 1926-1929 dobânzile percepute de Romcomit pentru creditele de scont acordate societăţii
Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu s-au situat între 15 0-17% plus comision 23 , iar cele în cont curent creditor între
16-18%24 , adică mult mai mari comparativ cu dobânzile în cont curent de până la 5% fixate de aceeaşi bancă
întreprinderilor forestiere aflate în sfera sa de interes (grupul Foresta Română). În genere, creditele în cont
curent creditor acordate de banca italo-română societăţii Forestiera Feltrinelli, au vizat Fabrica de mobilă,
Tălmaciu.

Datorită regimului mai puţin favorabil de creditare, societatea Feltrinelli a emis în nenumărate rânduri către
Romcomit cereri de reducere a dobânzilor 25 • Mai mult, din analiza fenomenului creditorial se poate constata
faptul că Forestiera Feltrinelli a dorit să-şi păstreze o relativă independenţă financiară faţă de Romcomit.
Răspunsul categoric al societăţii Feltrinelli la solicitările băncii italo-române privind eventuala "concentrare
pe lângă Banca Commerciale Italiana e Romena a tuturor operaţiunilor [sale] de bancă şi a celor în devize",
solicitări considerate "inacceptabile" de către societatea forestieră, sunt un exemplu relevant în acest sens 26 •
Prin intermediul scrisorilor de garanţie, Romcomil a creditat societatea Forestiera Feltrinelli, efectuând
plăţi către Ministerul român al Agriculturii şi Domeniilor sau Departamentul Casei Pădurilor cu care firma
forestieră a colaborat adesea27 • Mai exact, scrisorile de garanţie au echivalat cu un împrumut pe care societatea
Foresliera Feltrinelli l-a contractat la banca italo-română, în vederea plăţii materialului lemnos exploatat din
pădurile aflate în proprietatea statului român (Valea Lotrului). Trebuie precizat faptul că uneori scrisorile
de garanţie directă eliberate de către Romcomit către acest minister au fost dublate de garanţia Forestierei
Feltrinelli din Fiume (Jettera di contragaranzia), firma italiană constituindu-se astfel în garant al reprezentanţei
române pe lângă RomcomiF 8 •
Colaborarea dintre societatea Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu şi Romcomit s-a realizat deci sub forma
creditelor în cont curent, a creditelor de scont şi a scrisorilor de garanţie. Persoana de contact a fost Giacomo
Garzoni, director tehnic al societăţii Forestiera Fellrinelli şi procurist la Romcomit sau adjunctul acestuia
Guido De Portada.
21

Statistica societci{ilor pe ac{iuni din România, Bucureşti, 1924, p. 287, 1925, p. 495, 1926, p. 383.

22

Idem, 1927, p. 379.
ANFMB, fond BCIR, d. 3423/1924, f. 15, 57.
Ibidem, f. 13, 14.
Ibidem, f. 106.

23
24

25
26

Ibidem.

27

În scrisoarea societătii Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu adresată Băncii Commerciale Italiana e Romana, Departamentul
Secretariat Credite din 19 aprilie 1928, se arată faptul că referitor la discutiile dintre G. Garzoni şi L. Heilpern (de la
Romcomit), firma Fcltrinelli solicită băncii italo-române eliberarea unei scrisori de garantie către Ministerul Agriculturii
şi Domeniilor cu următorul continut: .. Prin aceasta garantăm până la suma de 6.800.000 lei către Ministerul Agriculturii
şi Domeniilor- Casa Pădurilor, din pretul a 50.000 metri cubi lemne de cscntă răşinoasă, aflati tăi ati în butuci în pădurea
statului de pc Valea Lotrului/ judetul Sibiu/, pc care dv. autorizati Societatea Anonimă Forcsticra Feltrinelli să ridice [... ].
Cu toată stima Banca Commcrciale Italiana e Romena, sediul Bucureşti". În răspunsul Băncii Commerciale Italiana e
Romena formulat către Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, din 22 mai 1928 se arată că: ..Ia cererea Societălii Anonime
Forcsticra Feltrinelli avem onoarea să vă comunicăm prin prezenta că scrisoarea noastră de garantie din 19 aprilie 1928
este semnată de către domnii E. Brunclli şi L. Hcilpcrn, îndrcptătiti a semna pentru Bancă[ ... ]. Vă mai comunicăm prin
prezenta că scrisoarea de garantie mai sus mcntionată este dată în urma unui împrumut pe care Societatea Anonimă
Forestiera Feltrinelli 1-a contractat la subscrisa Bancă", Ibidem, f. 83, 91.
Ibidem, f. 69-70.

28
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În concluzie se poate afirma faptul că Banca Credita Italiana, a doua bancă italiană cu participare în exterior
ca importantă (după Banca Cornrnerciale Italiana Milano), a avut o prezenţă mai modestă în domeniul bancar
(Banca Generală a Ţării Româneşti), respectiv una mai imporlanlă în domeniul forestier (Forestiera Feltrinelli).
Totuşi, în ansamblul capitalului forestier italian din România, volumul investitiilor Forestierei Feltrinelli
a fost în mod clar inferior volumului investitiilor realizate de către societăţile grupului Foresta Română. În
procente, din perspectiva capitalului social înregistrat, Banca Cornrnerciale llaliana şi Fares ta S.A. Milano (prin
grupul Foresta Română şi Carpatina) au deţinut până la sfârşitul deceniului al treilea aproape 30% din totalul
investitiilor realizate de către capitalul străin în industria forestieră românească, iar Credita Italiana (prin
Forestiera Feltrinelli) a deţinut aproape 18% din acest total.
În ceea ce a privit contribuţia efectivă a acestui capital în industria forestieră românească se poate afirma
faptul că acesta a general o rentabilitate sporită printr-un management viabil şi derularea unor profitabile
acţiuni de valorificare, producţie şi comerţ, fără a pulea fi însă ignorate eventualele limite, cu precădere cele
legate de maniera de exploatarea pădurilor29 •
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În ceea ce a privit maniera de exploatarea pădurilor din România, trebuie spus faptul că între anii 1922-1929 a existat
un dezechilibru evident între cre~terile de materiallemnos ~i ritmul de tăiere al acestora. Este vorba despre scăderea în
ansamblu pentru perioada amintită a suprafeţei împădurite a României de la 7.248.985 ha la 6.486.471 ha. Acest fapt
denotă tăierile abuzive ale pădurilor României, tăieri generate de cererile tot mai mari de lemn, respectiv încurajate de
o legisla(ie permisivă, care nu ~i-a propus să sanc~ioneze abaterile privind conservarea masivelor forestiere româneşti,
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ansamblu aceluia~i principiu al exploatării stimulate de profitul maxim în detrimentul rezervelor forestiere române~ti.
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MAREA CRIZĂ ECONOMICĂ ŞI EFECTELE ACESTEIA
ASUPRA INVESTITIILOR CAPITALULUI ITALIAN
ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI
Anca BOCA STÂNGACIU

1. România în contextul izbucnirii crizei economice mondiale
Începută în octombrie 1929 în Statele Unile ale Americii şi apoi continuată în Austria, Germania, Finlanda,
Marea Britanie şi Polonia, iar un an mai târziu în Cehoslovacia, România, Iugoslavia, Belgia, Norvegia, Olanda,
Suedia, Franţa, Italia, marea criză dintre anii 1929-1933 a fost prin intensitate şi consecinţe, un fenomen
economic care a avut impact violent asupra economiei mondiale şi implicit europene.
În Europa, consecinţele crahului bursier din octombrie 1929 şi ale crizei bancare din mai 1931 au constat în
plan industrial-bancar în scăderea vertiginoasă a L1uxului investitiilor industriale, restricţionarea considerabilă
a creditelor, repatrierea masivă a capilalurilor în aur sau devize ele.
În România - ţară agrară 1 la fel ca şi Grecia, Iugoslavia, Turcia sau Albania - efectele crizei resimţile
prin recul economic au dus la stagnarea şi regresul agriculturii, respectiv al marii industrii. Astfel, valoarea
producţiei industriale româneşti a scăzut în 1932 comparativ cu anul 1929 la jumătate; pe ramuri, industria
metalurgică, siderurgică, alimentară, industria lemnului, chimică şi carboniferă înregistrând cele mai mari
scăderi. Criza a determinat de altfel o schimbare semnificativă a ierarhiei ramurilor din marea industrie
românească, regresul cel mai evident conslalându-se, atât din punct de vedere al numărului de întreprinderi
cât şi al valorii producţiei, în industria lemnului şi cea Lextilă.
Efectele crizei bancare declanşate în anul1931 în Europa Centrală au avul repercursiuni negative şi asupra
sistemului bancar românesc. Pe fondul repatrierii masive a capilalurilor de pe piaţa financiară internaţională
s-a produs o retragere considerabilă a capitalurilor străine, de asemenea a fondurilor bancare şi a depozitelor
micilor depunălori de pe piaţa românească, încât anul 1931 a cunoscut cea mai gravă criză din istoria bancară
românească. Ulterior, între anii 1931-1932, fondurile bancare din România au scăzut cu 25,4 miliarde leF. O altă
consecinţă imediată a crizei bancare a constat în imobilizarea plasamentelor (şi mai cu seamă a participaţiunilor)
bancare prezente în diferite ramuri ale economiei româneşti.
Ca şi fenomen general, falimentul marilor bănci austriece şi germane a atras căderea Băncii Marmorosch
Blank & Co, a Băncii Generale a Ţării Româneş Li, a Băncii de Est, precum şi dificila situaţie a Băncii Chrissoveloni,
a Băncii Comerciale Române, a Băncii de Scont, a Băncii Agricole, a Băncii Franca-Române, a Băncii Berkowilz,
şi a Băncii Româneşti. Singura bancă cu capital străin din România care şi-a menţinut poziţiile puternice în
industria românească a fost Banca de Credit Român. În ansamblu, numărul băncilor comerciale din România a
scăzut între anii 1929-1933 cu 229, adică procentual cu 20,4W.
1

2

3

Caracterul predominant agricol al României existent în linii generale până la 1929, a rezultat din faptul că 83% din
popula~ia activă a României lucra în agricultură, precum şi din furnizarea de către această ramură economică a peste 67%
din venitul nalional. Privită dintr-o perspectivă comparativă europeană, structura profesională a popula~iei României a
fost reprezentată la 1930 în propor~ie de 78,2% de lucrătorii din domeniul agricol, fa~ă de procentul de doar 53,7% în
Grecia, 50,8% în Ungaria, 47,3% în Italia, 35,7% în Fran~a sau 28,3% în Cehoslovacia, Gheorghe Iacob, Lumini~a Iacob,
Modernizare-Europenism. Ritmul şi strategia modernizării, Iaşi, ed. Universitălii Al. Ioan Cuza, 1995, p. 73.
Ludovic Bathory, Trăsături generale ale dezvoltării şi modernizcirii sistemului industrial-bancar in Dezvoltare şi
modernizare în România interbelică 1919-1939, Bucureşti, ed. politicii, 1988, p. 195, vezi de asemenea Victor Slăvescu,
Politica bancarci a României şi deprcsiunca economică mondială, Bucureşti, 1932, p. 23-27.
Alexandru Pintea, Gheorghe Ruscanu, Băncile în economia românească 1774-1995, Bucureşti, ed. economică, 1995, p. 162.
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Slăbirea generală a rolului băncilor în finanţarea şi susţinerea industriei româneşti, precum şi anemia
mijloacelor financiar-bancare coroborată cu criza de încredere în stabilitatea institutiilor de credit au scos la
iveală fragilitatea sistemului bancar capitalist existent în România acelei perioade.
În esenţa sa, politica economică a guvernelor româneşti din perioada crizei economice a presupus
intervenţia statului în economie prin formula asanării şi a conversiunii naţional-ţărăniste, a protecţionismului
vamal şi industrial, a programului de finanţare industrială.

2. Italia şi criza economică mondială
Datorită măsurilor

luate de către statul italian începând cu anul 1926, în sensul stabilizării monetare

("bătălia lirei"), al echilibrării balanţei comerciale, al renunţării la liberalismul economic prin introducerea unei

politici vamale protecţioniste, precum şi datorită unei reduse dezvoltări productive; Italia s-a numărat printre
puţinele state europene în care efectele crizei s-au simţit într-o manieră atenuată. Totuşi, pentru surmontarea
efectelor crizei s-a contat pe importantele rezerve deţinute de agricultură, elementele propagandistice ale
regimului mussolinian insistând tocmai de aceea asupra "lemei rurale contrapusă urbanismului" 4 •
Efectele crizei s-au făcut simţite în Italia începând cu anul 1930 prin scăderea producţiei în sectoarele
tradiţionale ale industriei (industria textilă, metalurgică), prin scăderea producţiei agricole, diminuarea
exporturilor (cu 20% 5 ), scăderea nivelului de trai, creşterea numărului şomerilor, deficitul balanţei de plăţi.
Criza a modificat de asemenea profund caracteristicile sistemul bancar italian prin falimentul băncilor mici şi
mijlocii, respectiv prin starea dificilă a marilor bănci.
Coordonatele principale ale statului italian în materie de politică economică au fost pe durata crizei
economice: intervenţionismul de tip dirijist, măsurile de factură deflaţionistă şi organizarea de tip corporatist.
Anlicipând principiile keynesiene, guvernele italiene au pledat pentru intervenţia masivă a statului în
economie, prima măsură, de ordin deflaţionist fiind aceea de reducere a cheltuielilor publice şi private. Se
poate spune chiar că politica economică fascistă s-a înscris după 1930 -la fel ca şi în cazul majorităţii statelor
europene- "vitezei tendintelor autarhice" 6 • A urmat apoi programul de concentrare verticală şi raţionalizare a
resurselor productive, adică de aliniere a producţiei unui sector industrial la o anumită întreprindere-pilot 7 şi
mai cu seamă procesul de salvare al marilor întreprinderi şi bănci.
Statul italian (fascist) a creat instituţii menite să-i asigure intervenţia directă în cadrul economiei afectate de
criză: Istituto Mobiliare Italiana (IMI) în 1931, Istitulo per la Ricostruzione Industriale (IRI) în 1933 8 • Acest din
urmă institut s-a constituit într-o particulară şi importantă inovaţie a regimului mussolinian, fiind considerat
de către propaganda fascistă ca şi o parte componentă a statului corporatist9 • IRI a fost instituţia statală care a
gestionat mijloacele financiare ale marilor bănci italiene (participaţiuni, credite), precum şi a unor importante
întreprinderi publice sau semi-publice din domeniul industrial, în vederea restabilirii echilibrului economiei
italiene afectate de criză.
Corporatismul italian căzut în desuetudine spre anul1927, dar redescoperit sub efectele crizei mondiale a
reprezentat soluţia promovată de fascism ca şi contrapondere la varianta liberală a capitalismului sau la cea a
comunismului. În practică, el s-a dovedit însă incapabil de a influenţa pozitiv functionarea economiei italiene,
birocraţia reprezentând fără îndoială principalul motiv al ineficacilăţii acestuia. Conform principiilor statului
corporalist, denumit oficial astfel începând cu februarie 1934, economia urma să fie distribuită în 3 mari branşe
productive: agricultura, industria şi serviciile, iar conducerea corporaţiilor să se facă ierarhic de către ministrul
4

Danilo Veneruso, L'ltalia fascista {1922-1945), p. 147-148.

5

Ibidem, p. 148.

Trebuie precizat aici faptul că semnele unui regim autarhic s-au făcut simtite în Italia încă din anul1925, când pe fondul
sanqiunilor aplicate acesteia de către Societatea Natiunilor, a fost tot mai evidentă izolarea sa politică §i economică,
Ioan Saizu, Alexandru Tacu, Europa economică interbelică, Ia§i, Institutul European, 1997, p. 142.
7
A fost cazul fabricii Edison, adevărată piramidă în ramura industriei electrice, al uzinei Fiat în cea metalurgică, al
fabricii Montecatini în industria chimică, sau al grupului Pirelli în industria cauciucului natural §i sintetic.
" IRI a fost creat (23 ianuarie 1933) inilial pentru a contribui la salvarea a 2 mari bănci italiene aflate în dificultate:
Banca di Roma §i Credita Italiana, ulterior activitatea acestuia extinzându-se asupra sectorului industrial, financiar
sau agricol. IRI a avut ini~iativa revinderii de titluri de valoare pe pia~a financiară internă, a obtinerii controlului în
domeniul financiar, industrial etc.
9
Martin Clark, Modern Italy 1871-1982, Longman, New York, 1993, p. 264.
6
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corporaţiilor, sau de către alţi reprezentanţi, numiţi de şeful cabinetului. În cadrul aceleaşi centralizări statale,
membrii centrali sau periferici ai corporaţiilor urmau să fie numiţi şi ei de către şeful guvernului prin decrel.
Concluziv, se poate afirma faptul că intervenţia statului în economie şi tendinţele autarhice au fost
coordonatele esenţiale ale capitalismului italian menit să susţină prin mecanismele sale eforturile financiare
ale industriei italiene aflate în criză.
3. Marile bănci italiene în contextul crizei economice mondiale

Capitalul italian a fost prezent în economia românească dintre cele două războaie cu precădere prin
bancare, instituţii care au procedat atît la desfăşurarea de activităţi tipic bancare (disponibilităţi
proprii de capitaluri mobile obţinute de pe urma depunerilor clienţilor, persoane fizice sau juridice), cîl mai
cu seamă la dezvoltarea de finanţări şi investiţii industriale. În fapt, chiar dacă au existat cîteva societăţi
din domeniul industrial, comercial sau al asigurărilor care au derulat activităţi investiţionare în România, se
poate admite că nu a fost posibilă promovarea unei politici de penetrare economică fără sprijinul direct sau
indirect ale marilor bănci italiene. De altfel, rolul de prim ordin al marilor bănci private italiene în susţinerea
de investiţii bancar-industriale sau comerciale s-a constituit într-o particularitate a sistemului de finanţare
existent în Italia perioadei interbelice.
Cea mai consistentă participare a capitalului bancar italian în structuri financiar-industriale româneşti a
fost realizată de către Banca Commerciale Italiana, Milano (Comit)1° şi afiliata acesteia, Banca Commerciale
Italiana e Romena, Bucureşti (RomcomitP 1 • În fapt, din punct de vedere al manierei în care s-au realizat
investiţiile, Banca Commerciale Italiana a fost prezentă în mod direct, într-o măsură foarte mică în economia
românească, majoritatea plasamentelor (participaţiuni, finanţări, creditări) fiind realizate prin intermediul
afiliatei sale române, Banca Commerciale Italiana e Romena. De realizarea unor investiţii bancar-industriale în
România, inclusiv pe parcursul crizei economice a mai fost interesată Banca Credita Italiana, Milano.
O bună parte a istoriografiei economice italiene, influenţată de scrierile conducătorilor celebrului institut
italian IRI, a plasat originile crizei băncilor mixte italiene, respectiv a imobilizărilor acestora, în perioada
anilor '20. A fost vorba despre criza de reconversie de după 1918, criza bursieră din 1925, stabilizarea lirei
italiene din 1927. Implicarea accentuată a marilor bănci italiene în susţinerea industriei italiene, aflată în plin
proces de dezvoltare (industria metalurgică, mecanică, electrică etc) a fost considerată o cauză importantă a
imobilizărilor băncilor italiene. Cert este faptul că, în genere, istoricii economici italieni pledează pentru o
imobilizare graduală a băncilor mixte italiene, imobilizare culminată cu momentul marii crize economice.
Din punct de vedere al contextului economic internaţional, crahul din 1929 de pe Wall Street şi criza
bancară din 1931 au fost factorii care au destabilizat raporturile profunde existente între marile bănci italiene
şi piaţa financiară internaţională. Mai mult, efectele crizei au compromis puternic situaţia financiară a marilor
bănci italiene, bănci care s-au văzut astfel nevoite să procedeze la importante relrageri de capitaluri, din Italia
şi din exterior. Pe de altă parte, consecinţele crizei economice au dovedit o dală în plus dependenţa marilor
bănci italiene faţă de piaţa americană de capital.
Lipsa de lichidilăţi a băncilor italiene a impus necesitatea intervenţiei statului atât pentru salvarea marilor
institute bancare, câl şi pentru finanţarea industriei. Intervenţia statală în sprijinul marilor bănci italiene aflate
în dificultate s-a dovedit promptă şi extrem de benefică. Primele bănci care au apelat la ajutorul guvernului
italian au fost în anul1930 Banca di Roma şi Banca d'Ilalia, iar apoi în iulie 1931, respectiv în februarie 1932,
Banca Commerciale Italiana şi Credita Italiana. În cazul Băncii Commerciale Italiana, intervenţia din anul1932
instituţii

10

11

Banca Commerciale Italiana, numită de către contemporani Comit, a fost fondată pe 10 octombrie 1894 la Milano ca
societate pe acţiuni, cu un capital social de 20 milioane lire italiene, în perspectiva ridicării la 50 milioane lire italiene.
Banca se constituia în cadrul unui sistem bancar care decurgea din tradiţia celebrelor bănci florentine, genoveze şi
vene~iene, dominante ale scenei capitaliste europene din secolele XIII-XV. Banca Commerciale Italiana s-a dezvoltat
mult în afara spaţiului italian, devenind în foarte scurt timp de la constituire o bancă cu spirit universal, cu vocaţie şi
deschidere interna~ională, interesată de o profundă expansiune bancară în exterior.
Banca Comercială Italiană ~i Română, în varianta italiană Banca Commerciale Italiana e Romena, iar în cea franceză
Banque Commerciale Italienne el Roumaine, numită pe scurt Romcomit, a apărut din iniţiativa Băncii Commerciale
Italiana, urmare a investiţiilor acesteia de capital şi a înglobării Băncii Rubinstein ca parte română în viitoarea bancă.
Banca Commerciale Italiana e Romena s-a constituit conform prevederilor actului constitutiv şi statutelor elaborate la
28 iulie 1920 ca şi societate română pe ac~iuni, cu un capital social de 50 milioane lei.
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a cauzat trecerea unei părţi a participaţiunilor sale industriale sub control statal. Fenomenul a luat amploare
după anul1934, când în întreg sistemul bancar italian, peste 47% din acţiunile şi participaţiunile marilor bănci
italiene au fost cedate către IRI (20,56% dintre acestea reprezentând acţiuni bancare proprii, iar 26,25% credite
şi acţiuni ale unor societăţi industriale)1 2 •
4. Participatiuni ale capitalului bancar italian
Activitatea investiţionară a Băncii Commerciale Italiana, respectiv a afiliatei sale române a fost în mod
indubitabil afectată de efectele crizei economice din anul1929 şi mai cu seamă de cele ale crizei bancare din anul
1931. În mod direct, activitatea Băncii Commerciale Italiana e Romena s-a resimtit de pe urma imobilizărilor şi
a lipsei de lichidităţi cu care s-a confruntat banca madre. Consecinţele pe termen scurt şi mediu, în materie de
plasamente au fost astfel, pentru Romcomil inevitabile. În ceea ce a privit politica bancară promovată de către
Romcomit în vederea surmontării efectelor crizei economice, aceasta a depins de politica Băncii Cornrnerciale
Italiana şi într-o măsură mai mică de climatul politica-economic românesc existent în acea perioadă.
Fixarea coordonatelor de bază ale participaţiunilor şi finanţărilor realizate de către Romcomit între anii
1929-1934 permite înţelegerea politicii sale de plasament pentru această perioadă. Concret, scăderea nivelului
titlurilor şi al participaţiunilor băncii în discuţie, începând cu anul 1932 a fost o consecinţă a crizei bursiere
resimţită în Europa anului 1931. În afara acestei sincope, politica participaţională a băncii a urmat linia
prudenţei extreme 13 • De altfel, faptul că Romcomit a urmat o politică prudenţială menită să asigure lichidităţi,
rezultă din oscilaţiile relativ mici ale titlurilor şi participaţiunilor pe perioada crizei economice.
Grafic nr. 1. Evolutia titlurilor şi a participatiunilor Băncii Commerciale Italiana e Romena
între anii 1930-1934 (în milioane lei]H.

50.----------------------------------40+---------------------------~~~~--

~41

30r-~~~~~~~~~----~~~~~==~
U'"'
?R R
-..J...""
J:»,J
1-<>-Titluri, participaţiuni 1

20+-~~--~~----~~----------~------------~--~
-'0,.)
24,6

10+----------------------------------0+-----~------.------r------r------,

1930

1931

1932

1933

1934

Pe ramuri de activitate economică, participaţiunile Băncii Commerciale Italiana e Romena (fără titluri)
s-au ridicat în anul 1934 la valoarea de 10,5 milioane lei în unităţi industriale şi la 6 milioane lei în cele
comerciale (import/export) 15 • Activităţile comerciale câştigau astfel teren în faţa participaţiunilor industriale.
Această situaţie s-a datorat în primul rând faptului că participaţiunile comerciale au presupus investiţii de
dimensiuni mai mici, cu posibilitatea obţinerii de câştiguri pe termen scurt. La aceasta s.-au adăugat avantajele
existente pe linie de transport (tarife reduse pentru transporturile externe efectuate pe calea ferată etc).
Chestiunea gestiunii şi a proprietăţii participaţiunilor Băncii Commerciale llaliana şi-a găsit soluţionarea
între anii 1929-1933 (până la crearea IRI) prin cedarea unor acţiuni, deţinute de acest capital italian în România,

12

Roberto Di Quirico, Le banche italiane all'Estero 1900-1950. Espansione bancaria all'cstero e integrazione finanziaria
internazionale nell'Italia degli anni tra le due guerre, Fucecchio, European Press Academic Publishing, 2000, p. 185.

13

Politica de plasamente a Băncii Commerciale Italiana e Romena în structurile bancar-industriale româneşti s-a definit în
ansamblu, în perioada interbelică, prin pruden~ă investiţionară (participa~iuni, credite) şi prin preocuparea pentru asigurarea
lichidită~ilor. Între anii 1920-1929, această strategie a dus la o relativă mobilitate a băncii italo-române şi implicit la reducerea
riscului bancar. Grija pentru o politică a lichiditătilor s-a accentuat însă pe parcursul anilor '30 în cadrul tuturor afiliatelor
Comit din Europa Central-Orientală, în mod particular în cadrul Băncii Italo-Ungare şi a Băncii Commerciale Italiana e
Romena. Într-adevăr, moderaţia investiţionară din perioada deceniului al treilea a fost înlocuită in timpul crizei economice
cu excesiva prudentă. prudentă reflectată în primul rând în nivelul scăzut al participatiunilor, ceea ce nu a eliminat totuşi
pierderile financiare.
Analele băncilor, Bucureşti, 1936, an XVIII, nr. 5, p. 89-93.
Idem, 1935, an XVII, p. 68.

14
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industriale româneşti. Cea mai spectaculoasă dintre retragerile participaţionale ale capitalului
italian (1929) s-a transpus fără îndoială în cedarea de către concernul forestier Foresta Romena Holding S.A. 16
prin afiliata acesteia Foresla Română, Bucureşti, a unei păf!i din domeniile sale forestiere deţinute în Moldova,
către industriaşul Max Anhauh. Procedeul a fost valabil pentru înlregul sistem Foresta. Astfel, în Polonia Polska
Foresla, afiliată a Forestei Romena Holding, aflată în situaţie de inactivitate, a fost cedată firmei Korno din
Praga.
Începând cu anul 1934, urmare a încheierii convenţiei dintre IRI şi băncile italiene, majoritatea
parlicipaţiunilor şi a creditelor Foreslei Romena Holding vor fi cedate de către Banca Commerciale Italiana,
Milano către IRI 17 • Romcomil va renunţa şi ea, încă din ianuarie 1934, la 170 acţiuni Foresta Rmnână 18 •
În ansamblu, demersurile capitalului italian în sectorul industriei forestiere româneşti au avut continuitate
doar în chestiunea dezvoltării activităţilor comerciale de import/export şi a acordării creditelor. Discontinuitatea
s-a manifestat în legătură cu realizarea de noi investiţii, de noi participaţi uni, precum achiziţionarea de acţiuni.
În fapt, datorită stării de recesiune acest raport al continuităţii şi discontinuităţii s-a dovedit valabil cu puţine
excepţii şi în cazul celorlalte domenii de interes ale capitalului italian în România.
În industria metalurgică, la Phoebus-Turnătoria de Fier şi Fabrica de maşini Oradea-Mare, Romcomil a
reuşit să-şi menţină cota parte de 50% din capitalul social al întreprinderii (adică 10 milioane lei) până în anul
1933 19 • Pentru a înţelege mai bine semnificaţia implicării băncii italo-române la Phoebus Oradea-Mare pentru
perioada anilor 1929-1933 trebuie avute în vedere câteva aspecte legale de particularităţile societăţii, atât pe
linie de producţie, cât şi pe linie de organizare managerială.
Societatea Phoebus, specializată în reparaţia de locomotive şi material feroviar, şi-a asigurat până în anul
1929 cele mai consistente venituri prin contractele încheiate cu Căile Ferate Române. Înţelegerile bilaterale
au vizat reparaţia anuală a 72 de locomotive, respectiv obţinerea unor câştiguri de cel puţin 24 milioane lei
anual pentru Phoebus 20 • Căderea însă a înţelegerilor contractuale cu Căile Ferate Române a obligat managerii
societăţii metalurgice21 la schimbarea liniei de producţie, prin fabricarea de motoare agricole şi la căutarea unor
noi pieţe de desfacere. Banca italo-română, deţinăloarea a jumătate din totalul acţiunilor a iniţial începând cu
anul 1930, linia reformării "radicale a bilanţului întreprinderii prin stabilirea unor criterii de organizare mai
rigide şi mai severe", precum renunţarea la amortismente 22 •
În direcţia reformării administrative, Romcomil a fost promotoarea ideii de organizare monopolistică, de
cartelizare a întreprinderii, adică de raţionalizare a gestiunii acţiunilor în sensul de a nu permite posesorilor
de acţiuni vânzarea paf!ială sau totală a acestora fără acordul celorlalţi membri 23 • Celelalte iniţiative ale
reprezentanţilor Băncii Commerciale Italiana e Romena s-au referit la desfiinţarea Comitetului Executiv şi la
reducerea membrilor Consiliului de Administraţie ai societăţii Phoebus 24 • Cu toate că banca italo-română a
încercat să-şi menţină în mod determinant controlul asupra acestei societăţi, pierderile financiare suferite de
societatea orădeană pe fondul crizei economice au determinat o reformulare a poziţiei băncii în cadrul acesteia.
Este vorba despre faptul că din anul 1933 Romcomit va renunţa la participarea sa acţionară, considerând
10

17

18

19
20
21

22
23
24

În industria forestieră, Banca Commerciale Italiana a creat în anul 1919 la Milano, societatea Foresta S.A. cu scopul
achiziţionării, producerii şi comercializării lemnului în diferite spaţii ale Europei. Concernul milanez a reuşit să deţină
în timp importante societăţi forestiere în Ungaria, Austria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia şi România (grupul Foresta
Română). Urmare a convenţiei din anul 1926 încheiată între Comit şi Aktiengesellschaft fur Holzwerte din Ziirich,
activitatea Forestei S.A. Milano va fi transferată către nou constituita societate elveţiană Foresta Svizzera Romena S.A.
Holding, devenită ulterior Foresta Romena Holding S.A.
Acţiunile şi creditele cedate de către Foresta Romena Holding către IRI în anul1934 au fost în valoare de 83.167.262lire
italiene, Roberto Di Quirico, op. cit., p. 248.
Arhivele Naţionale, Filiala Municioiului Bucureşti (ANFMB), fond Banca Comercială Italiană şi Română (BCIR), dosar
(d.) 2200/1926, fila (f). 280.
Idem, d. 2266/1925-1945, f. 31.
Ibidem, f. 46.
Conform unui raport al Băncii Commerciale Italiana e Romena către Direzione Centrale Milano, în anul1930 acţiunile
societăţii Phoebus au fost deţinute în proporţie de 50% de către Romcomit, iar restul de 50% au aparţinut în măsură
egală lui Z. Erdiis, directorul societăţii în discuţie, respectiv lui 1. Rumpler, aqionar austriac, Ibidem, f. 46-47.
Ibidem, f. 47.
Ibidem, f. 48.
Ibidem.
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capitalul societăţii Phoebus "în întregime pierdut" 25 . Acest demers al băncii italo-române fost urmat pe linie de
finanţare, de imobilizarea creditelor către fabrica în discuţie.
Singurele noi participaţiuni ale Băncii Commerciale Italiana e Romena s-au concretizat în participarea la
crearea Băncii Agriculturii Româneşti şi a Creditului Ipotecar Tranzitoriu în anul 1931 26 • La Banca Agriculturii
Româneşti, contribuţia efectivă a băncii italiene a fost de 1.246.500 lei, dintr-un total de 4.155.000 lei, sumă
înapoiată un an mai târziu, datorită nefuncţionării băncii româneştF 7 •
În perioada crizei economice capitalul italian a încercat să-şi întărească participarea la Fabrica de Zahăr
Lujani, Bucureşti. Astfel, după hmgi tratative cu Oeslerreichische Credit-Anstalt, cointeresală la Lujani, situaţia
fabricii de zahăr s-a reglementat printr-un acord preliminar menit să relanseze fabrica şi să precizeze noua
ipostază investiţionară a Băncii Conunerciale Italiana e Romena aici. Acest acord din 1933 stipula acordarea
de către Romcomit a unui credit de 75 milioane de lei, în beneficiul fabricii Lujani, credit rambursabil în 7 ani,
corespondentul a 10 milioane acţiuni LujanF 8 • Achiziţionarea de acţiuni prin acordarea unui credit şi nu prin
formula clasică a cumpărării de acţiuni a fost un procedeu aplicat de către banca italo-română încă din anul
1929. Este important de precizat aici faptul că între anii 1929-1930, Banca Commerciale Italiana a desfăşurat
acţiuni creditoriale similare, în diferite spatii de interes investiţionar 29 • Cert este că acest demers i-a permis
băncii italo-române să-şi asigure o poziţie sigură la Lujani, respectiv să relanseze întreprinderea comercială al
cărui acţionar era.
În ceea ce a privit Banca Credita Italiana, aceasta şi-a păstrat prin societatea forestieră Forestiera
Feltrinelli, Fiume, respectiv prin reprezentanta acesteia din România Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu interesul
invesliţionar pentru domeniul forestier românesc 30 • Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu, cu sediul la Bucureşti (între
anii 1926-1936) şi Sibiu (după anul1936) a desfăşurat în România în perioada interbelică importante activităţi
de exploatare, producţie şi comert cu lemn. Materialullemnos a fost exploatat cu precădere din zona Sibiului
(Valea Lotrului, Valea Sadului), dar şi a perimetrului Brezoi, Valcea. În domeniul semifabricatiei şi al fabricaţiei,
cel mai important punct al Forestierei Feltrinelli a fost centrul de la Tălmaciu, Sibiu unde a funcţionat o fabrică
de cherestea şi una de mobilă. În perioada crizei economice, activităţile de exploalare şi producţie ale Forestierei
Feltrinelli, Tălmaciu au scăzut mult în intensitate.
5. Finanţări ale capitalului bancar italian
Fără îndoială, plasamentele capitalului italian care şi-au păstrat o anumită continuitate în perioada crizei
mondiale au fost cel de tipul creditărilor. Se poate afirma faptul că în ciuda reducerii volumului participaţiunilor,
Romcomit a păstrat un contact strâns cu întreprinderile aflate în sfera sa de interes, prin sistemul creditorial şi
într-o măsură mult mai mică prin cel al contractelor de cesiune.
Ca şi categorii de credite, a existat în anii crizei o continuitate în acordarea creditelor de cont curent
creditor, a celor în alb, a creditelor documentare, de scont, precum şi a scrisorilor de garanţie. În mod particular,
au fost acordate în perioada crizei credite în cont curent garantate prin gaj comercial, acreditive rotative, credite
contra scont de accepte directe sau semnale. Creditele care au predominat în această perioadă au fost cele în

25

26

Archivio Storico delia Banca Commerciale Italiana, Milano (ASBCI), fondo Carte Miscellanee di Raffaele Mattioli,
cartella (cart.) 3, fascicola (fasc.) II, fila (f. 43).
ANFMB, fond BCIR, d. 11/1920, f. 92.

27

Banca Comercială Italiană şi Română, Darea de seamă a Consiliului de Administratie
exerci{iului 1931, 1932, Bucureşti, 1931, 1932, p. 5-6.

28

ASBCI, Carte Miscellanee di Raffaele Mattioli, cart. 3, fasc. II, f. 43.
Este vorba despre faptul că în această perioadă, Banca Commerciale Italiana a achizilionat frecvent acţiuni în schimbul
creditelor în alb oferite unor societăli industriale ale sistemului Comit. Ambele situaţii prezentate au însemnat
achiziţionarea de acliuni, înafara procedeului efectiv de cumpărare al acestora, Roberto Oi Quirico, op. cit., p. 181.
La 20 noiembrie 1906 a fost înfiin~ată în Fiume din iniţiativa acestei bănci italiene, Societatea pe acliuni Italo-Ungară
pentru Industria Forestieră. Din anul1919, societatea forestieră din Fiume îşi va schimba denumirea în Societatea anonimă
pentru Industria Forestieră, iar din anul1924 în Societatea anonimă Forestiera Feltrinelli. Artizanii acestei societăţi au fost
milanezii Giuseppe şi Carlo Feltrinelli care s-au şi constituit de altfel în managerii firmei. Din septembrie 1926, Societatea
anonimă Forestiera Feltrinelli, cu sediul central în Fiume îşi va constitui un sediu secundar în Bucureşti, denumirea
reprezentanţei pentru România fiind Societatea anonimă Forestiera Feltrinelli Tălmaciu, Arhivele Naţionale, Direcţia
Jude~eană Sibiu, Sibiu (ANDJS), fond Societatea Forestiera Feltrinelli Sibiu, f. 1-2, 28, 63-65
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cont curent garantat de portofoliu comercial, creditele în cont curent pentru avansuri sau cele în cont curent
pentru utilizări tranzitorii, precum şi scrisorile de garanţie.
Finanţările Băncii Commerciale Italiana e Romena în formă creditorială s-au îndreptat prioritar spre
societăţile industriale la care aceasta a deţinut participaţiuni în anii '20: grupul Foresta Română în industria
forestieră, Uzinele şi Domeniile Reşiţa şi Phoebus Oradea-Mare în industria metalurgică, Fabrica de vagoane
Astra Arad în industria siderurgică. La acestea s-au adăugat într-o măsură mai mică creditele către Uzinele
Titan, Călan, Nădrag în domeniul metalurgic.
Creditele acordate de către Romcomit marilor societăţi industriale aflate în sfera sa de interes încă de la
începutul anilor '20, au fost aşadar primordiale dar şi cele mai consistente. Cele mai multe dintre ele au fost
orientate în favoarea societăţilor din interiorul grupului forestier Foresta Română, în mod particular a firmelor
Foresta Română S.A şi Goetz.
La fel ca şi în perioada anterioară, Romcomit a acordat societăţilor grupului Foresta Română în primul rând
credite clasice, în cont curent, în lei sau în valută, dar şi credite în alb 31 • Formula de creditare care a dominat
însă în cadrul societăţilor forestiere a fost aceea a scrisorilor de garanţie. Prin aceste scrisori, Romcomit ca şi
garant, de cele mai multe ori al Forestei Române S.A. sau al societăţii Goetz, plătea sumele de lei institutiilor
publice sau întreprinderilor cu care societăţile forestiere amintite se aflau în colaborare. Între anii 1930-1934,
Romcomit, în calitate de garant al grupului Foresta Română a emis scrisori de garanţie pentru sume cuprinse
între 1-30 milioane lei fiecare, în favoarea unor instituţii precum: Ministerul de Finanţe 32 , Direcţia Generală
a Vămilor (din cadrul aceluiaşi minister)3 3 , Automobil Clubul Regal Român 34, C.F.R. De asemenea, scrisorile
de garanţie au servit la garantarea de către Romcomit a plăţii taxelor de import pentru lemnul rotund adus de
societatea Goetz de la întreprinderi forestiere din Polonia 35 •
Alteori, beneficiarele creditelor de acest fel au fost indirect societăţi comerciale străine, aflate în legătură
cu societăţi ale grupului Foresta Română. De pildă, beneficiara unor scrisori de garanţie onorate indirect prin
intermediul Băncii Commerciale Italiana e Bulgara, de către Romcomil, la cererea Forestei Române S.A. Galaţi
a fost societatea Kohlenbergwerke din Pernik, Bulgaria36 •
Apelul frecvent al societăţilor grupului Foresta Română la creditele în cont curent garantat prin gaj (gaj pe
materiallemnos) sau portofoliu comercial a reflectat pe lângă specificul cu caracter industrial (de producţie),
profilul comercial al acestor societăţi. În plus, aceste credite s-au dovedit nişte variante de creditare mai
adecvate contextului crizei economice, când ponderea activităţilor comerciale a crescut considerabil.
O altă formulă de creditare utilizată de către banca ilalo-română mai cu seamă în cazul societăţilor
forestiere, a fost aceea a acreditivelor rotative. Acreditivele rotative, ca forme de plată avantajoase utilizate
frecvent în comerţul exterior, prezentau avantajul plăţii din dispoziţia Forestei Române, ca importatoare, a unei
anumite sume de bani în lei sau în devize executate de către Romcomit pentru un anumit furnizor de mărfuri.
Plata se făcea de către banca finanţatoare (Romcomit) pe măsura livrării mărfurilor, contra prezentării de către
Foresta Română a unor documente care să dovedească expedierea mărfurilor. Caracterul rotativ al acreditivelor
era legat de restabilirea sumelor creditate imediat după confirmarea creditului de către Romcomit 3;. Frecvent
aceste acreditive au fost deschise de către Romcomit în favoarea sucursalelor Forestei Române S.A., de regulă
Galaţi, prin perceperea unui comision de Yz% 38 •
31
32

33
34

35
36

37

3

"

ANFMB, fond BCIR, d. 2200/1926, f. 280.
Idem, d. 2200/153, f. 246.
Ibidem, f. 251, 254, 258, 264, 267, 271.
Ibidem, f. 236, 239.
Ibidem, f. 254.
Ibidem, f. 243.
În scrisoarea băncii italo-române către Foresta Română S.A., Bucureşti, din 7 aprilie 1933 se precizează faptul că
Romcomit este dispusă să deschidă pe lângă sucursala Forestei Române din Galaţi "un acrcditiv rotativ pentru suma
[... ] de 2.000.000 Ici, în baza căruia sucursala [Romcomit din Galaţi] va da curs dispoziţiilor [Forestei Române], fără a
fi nevoie de o autorizaţie prealabilă. Acrcditivul va avea un caracter rotativ în sensul că sumele utilizate se vor înţelege
restabilite de îndată ce vor fi confirmate de noi[ ... ]. Vă rugăm a ne confirma dacă sunteţi de acord cu această modalitate
şi în această aşteptare vă prezentăm distinsele noastre salutări, Banca Commercială Italiană şi Română", Idem, d. 2200/
1926, f. 278.
Ibidem, f. 281, 283, 290.
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În ansamblu, se impune precizat faptul că societăţile din domeniul forestier au fost creditate pe întreaga
perioadă a crizei mondiale, fapt care denotă o dală în plus importanţa acordată de capitalul italian acestui
sector industrial.
Cu societatea Phoebus Oradea-Mare, Romcomit a menţinut în perioada anilor 1929-1931, în primul rând
linia contractelor de cesiune. Pe fondul efectelor crizei economice, întârzierea achitării creanţelor de către
societatea Phoebus Oradea-Mare a determinat însă vehemente luări de poziţie din partea băncii italo-române,
interesată în recuperarea sumelor 39 •
Trebuie spus însă că după 1929, s-a procedat la schimbarea sistemului de plată al creanţelor. Astfel, acestea
au fost destinate la fel ca şi în perioada anterioară noului titular de creanţe (Romcornit), doar că plata lor de
către societatea terţă (în calitate de debitor Phoebus) se făcea acum direct către Phoebus (în calitate de debitor
Romcomit) şi nu către banca italo-română. Noua modalitate de plată a creat animozităţi atât între Phoebus
Oradea şi bancă, cât şi între terţe societăţi precum Uzinele Metalurgice Capşa Mică-Cugir şi bancă. De pildă,
avertizarea permanentă a societăţii Phoebus de către Romcomit în vederea plăţii creanţelor a determinat de
nenumărate ori nemulţumirea societăţii orădene, deoarece aceasta considera în mod realist faptul că acoperirea
creanţelor trebuia să fie făcută de către Uzinele metalurgice aminlite 40 • Urmare a acestui complicat sistem de
plată, banca italo-română a intentat procese lerţilor colaboratori, precum concernul metalurgic mai-sus amintit.
Dosarele de corespondenţă dintre Romcomit şi Uzinelor Metalurgice Capşa Mică-Cugir cuprind frecvente
"dări în judecată" dinspre bancă 4 1, respectiv "întâmpinări" ale uzinelor metalurgice, prin care acestea resping
"calitatea de cesionar a băncii italo-române" 42 •
În ceea ce a privit creditarea societăţii Phoebus Oradea în formula creditelor de cont curent (ordinar), scont,
cont special şi a scrisorilor de garanţie, aceasta s-a aflat până la sfârşitul anului 1931, în strânsă legătură cu
încercarea băncii italo-române de a-şi întări controlul managerial asupra întreprinderii. În mai 1931, Romcomit
a hotărât acordarea unui credit către societatea Phoebus în valoare de 35 milioane lei 43 • Per ansamblu, suma
creditelor acordate în anul 1931 de către banca italo-română societăţii Phoebus s-a ridicat la valoarea de
226.970.266lei44 •
Preocuparea insistentă a Băncii Commerciale Italiana e Romena pentru creditarea societăţii Phoebus a
avut în anul 1931 o semnificaţie particulară, deoarece acţiunea s-a suprapus strategic delicalelor negocieri
dintre Romcomit şi ceilalţi manageri ai societăţii în vederea reorganizării administrative. Cum tendinţele băncii
de a-şi menţine controlul la această societate nu au avut o finalitate pozitivă, creditarea pentru anii 1931-1933
a fost substanţial redusă. Mai mult, pe fondul dificultăţilor financiare ale societăţii Phoebus, Romcomit a
procedat în anul1933 la imobilizarea creditelor destinate acestei întreprinderi 45 •
În acelaşi sector metalurgic, beneficiarele creditelor acordate de către Romcomit între anii 1933-1934 au
fost prin tradiţie Uzinele de Fier şi Domeniile din Reşiţa şi Uzinele Metalurgice Titan, Călan, Nădrag. Creditele
au fost acordate în formulă de cont curent sau scrisori de garanţie.
Credite au fost acordate de asemenea Fabricii de vagoane şi motoare Astra Arad, societate care a deţinut
un loc foarte important în sfera investitiilor capitalului italian încă din primii ani ai deceniului al treilea.
Romcomit a pus la dispoziţia societăţii Astra Arad între anii 1929-1934 credite în cont curent în alb, în cont
curent pentru utilizări tranzitorii, credite contra scont de plată sau de accepte. Acordarea de credite în alb,
adică cu dobândă foarte mică (sub cea a creditelor în cont curent creditor), dar pe o perioadă de maximum 6
luni, a înscris condiţiile de creditare ale societăţii Astra Arad într-o formulă avantajoasă46 •
În ceea ce au privit creditele de scont sau de accepte, ele au fost acordate în condiţiile unor dobânzi
mai mari, cuprinse între 9-10% pe an, precum şi în condiţiile necesităţii cedării de către fabrică a unei părţi
însemnate din tranzacţiile sale bancare" 47 • Aceste credite au fost garantate prin gaj de materii prime furnizate
39

•o
'
'

1
2

Idcm, d. 1766/77, f. 22.
Ibidem, f. 22-22 versa.
Ibidem, f. 30.
Ibidem, f. 38-39.

43

Idem, d. 2266/1925-1945, f. 46.

44

Ibidem, f. 47, 51, 54, 56, 57, 59, 62,

45

ASBCI, Carte Miscellanee di Raffaele Mattioli, cart. 3, fasc. II, f. 43.
ANFMB, fond BCIR, d. 2157/1947, f. 159, 161.
Ibidem, f. 199.

40
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de către fabrica beneficiară. Prin raportare la perioada precedentă se poate constata faptul că în timpul crizei
economice Romcomit a acordat societăţii Astra Arad, dincolo de creditele în alb, credite de scont în condiţii de
severitate sporită (garanţii, gaj etc).
În domeniul industriei petroliere- care situa România pe locul 6 în lume din punct de vedere al producţiei
- Romcomit a colaborat indirect cu societăţile: Astra Română S.A., Steaua Română S.A, Concordia S.A., Petrolul
Românesc S.A., Prahova S.A., Electrica S.A.R., Câmpina S.N 8 • Astfel, în virtutea contractelor de cesiune
încheiate cu Phoebus, firmele petroliere debitoare (către Phoebus) deveneau indirect debitoare ale Băncii
Commerciale Ilaliana e Romena. Singura societate petrolieră care a beneficiat direct, de credite (preferenţiale)
ale Băncii Commerciale Italiana e Romena a fost Astra Română S.A (1932) 49 •
Creditele iniţiale în anii crizei economice au fost orientate către: Uzinele Metalurgice Lemaître, Banca
Comercială Naţională din Cernăuţi, Fabrica şi Rafinăria de zahăr, spirt şi acid carbonic Ripiceni S.A. Bucureşti,
Danubiana Fabrica şi Rafinăria de zahăr Bucureşti din industria alimentară, sau către alţi întreprinzători sau
firme precum: D. Mociorniţa, Bucureşti din industria pielăriei, Au printemps de Bucarest aparţinând sectorului
manufacturier, Dermata Werke Cluj, Buhuşi S.A., Uniunea Română Italiană S.A. pentru Industria Textilă
Timişoara, Union Textil Kun & Co Timişoara, Ţesătura Iaşi S.A. Iaşi aparţinând industriei textile, La Colum 1.
Haim Bucureşti 50 etc.
O parte dintre firmele mici şi mijlocii amintite mai sus au fost creditate nu doar în lei, ci şi în valută străină: franci
francezi, dolari sau lire sterline. Numai în martie 1932, valoarea creditelor în valută acordate de către Romcomit în
beneficiul a 19 societăţi comerciale aparţinând unor domenii variate (metalurgie, industria alimentară, automobile,
parfumerie, pielărie ele) s-a ridicat la 25.997 franci francezi, 1.521 dolari şi 31.115lire sterline51 •
În ceea ce au privit întreprinzătorii mici şi mijlocii creditaţi prin credite în cont curent acoperit prin
accepte directe, aceştia au provenit din sfera comerţului cu cereale 52 • Faptul că banca italo-română a creditat
pe parcursul crizei economice un număr mare de întreprinzători comerciali a fost lol o consecinţă a creşterii
activităţilor comerciale, în ansamblul activităţilor economice.
Se poate afirma în concluzie faptul că în perioada crizei economice Rom comit a acordat credite mult reduse
numeric. Întreprinderile spre care s-au orientat creditele relativ consistente au fost cele din domeniul forestier
şi metalurgic. Unele dintre ele, este adevărat puţine la număr au fost acordate chiar în regim preferenţial
(credite în alb): Foresta Română S.A., Uzinele de vagoane Astra Arad, societatea petrolieră Astra Română
S.A. Acordarea acestui tip de credite în formula foarte avantajoasă a perceperii unor dobânzi mici a reflectat
importanţa acordată de către Romcomit şi în genere de călre capitalul italian, societăţilor amintite.
În ansamblu însă, pe parcursul crizei economice Romcomit a acordat penlru cele mai multe dintre
societăţile aflate în raza sa de interes credite în cont curenl sau scont cu dobânzi de până la 10% pe an. De
altfel, dată fiind atmosfera de criză s-a constatat un regim mai sever în acordarea creditelor: gaj la creditele de
scont, necesitatea cedării de tranzacţii bancare etc.
Din punct de vedere al domeniilor vizate, creditele băncii italo-române au fost destinate sectorului industrial
şi comercial. Sectorul agricol nu a fost avut în vedere. Un argument în acest sens îl constituie faptul că Romcomit
nu a avut debitori conversionişti (agricoli), spre deosebire de alte bănci cu capital străin din spaţiul românesc,
precum Banca de Credit Român 53 • În fapt, cea mai mare parte a debitorilor băncii italo-române a fosl reprezentată
de categoria debitorilor fără garanţie, sau a celor cu garanţii în mărfuri, ipoteci sau efecte comerciale, majoritatea
aflaţi în sfera de sa de interes. Pe de altă parle, chiar şi acordarea de credite clasice, nonpreferenţiale către societăţi
din domeniul bunurilor de consum, alimentar sau comercial, faţă de care capitalul italian nu a manifestat un interes
direct (de ordin managerial sau acţionar), a reliefat aceeaşi orientare a liniei creditoriale a Băncii Commerciale
Italiana e Romena către sectorul industrial şi comercial, în detrimentul celui agricol.
48
49
50
51

52

53

Jdem, d. 2266/1925-1945, f. 72-74.
Jdem, d. 4169/1925, f. 19-20.
Jdem, d. 3136/1926-1933, f. 19-20.
Ibidem, f. 19-20.
Listele cu diferite societăti comerciale creditate de către Romcomit în anul 1930 reflectă faptul că peste 80% dintre
credite au fost acordate în cont curent acoperit prin accepte directe utilizabile pentru cumpărări de cereale. Într-o
măsură foarte mică, creditele se refereau la comertul cu cafea şi lână, Jdem, d. 5/1920, f. 200-224.
Aurel Vijoli, Cercetări asupra capitalului financiar în {ara noastră, Bucureşti, 1949, p. 33-34, Analele băncilor, Bucureşti,
1935, an XVII, nr. 4, p. 106-107.
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În ceea ce a privit banca Credita Italiana, aceasta a continuat să fie interesată în susţinerea financiară a
Forestierei Feltrinelli. De altfel, la fel ca şi în perioada anterioară societatea Forestiera Feltrinelli, Fiume s-a bazat
pe creditarea obţinută în primul rând de la Credita Italiana, Milano şi Gualino. Băncile Unione, Italo-Wiener
Creditbank sau Landesbank fiir Bosnien und Hercegovina cu care s-au aflat în legătură fraţii Feltrinelli au
constituit alte culoare de finanţare.
A continuat de asemenea colaborarea pe linie creditorială dintre Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu şi Romcomit,
însă în condiţii mai puţin avantajoase decât în perioada de dinainte de 1929. Dobânzile la creditele în cont curent
acordate de către banca italo-română societăţii Fellrinelli au putut astfel să se ridice până la 20%5\ ceea ce a reflectat
o dată în plus politica preferenţială a băncii italo-române pentru societăţile la care aceasta se afla acţionară.
Oricum, pentru perioada crizei economice acordarea de credite s-a dovedit a fi cea mai intensă activitate
de plasamente, având în vedere faptul că participaţiunile sau alte tipuri de investiţii ale băncii au stagnat sau
au regresat.

6. Alte forme de plasamente ale capitalului italian

În afara amplelor plasamente realizate de către marile bănci italiene în sistemul bancar, industrial
comercial românesc, participările altor capitalişti italieni în economia românească au avut ca şi volum
investiţionar o importanţă mult mai mică şi s-au realizat în sectoare mult mai resl:Iânse. Astfel, în perioada crizei
economice, investitorii italieni mici şi mijlocii au vizat doar dezvoltarea de activităţi în domeniul serviciilor
(societăţi de asigurări, societăţi imobiliare, institute de credit) sau în cel comercial.
Interesul pentru alte structuri ale economiei, precum domeniul serviciilor nu a aparţinut capitalului
bancar italian, ci societăţilor italiene de Lip imobiliar sau a celor de asigurări. Serviciile, un domeniu terţiar
care începea alături de industrie şi agricultură să-şi facă loc cu timiditate în structura economică a României, a
fost deţinut în majoritate covârşitoare de către capitalul străin.
Concret, în asigurări, capitaliştii străini, în acest caz italieni au acţionat prin crearea de sucursale. Cele mai
importante societăţi de asigurări deschise în România de către capitaliştii italieni încă de la debutul deceniului
al treilea şi care au funcţionat inclusiv pe parcursul crizei economice au fost: Societatea de Asigurări Generala,
Bucureşti, aparţinând societăţii Assigurazioni Generali din Triest şi Societatea de Asigurări Generale Agricola,
Bucureşti, aparţinând firmei Adriatica di Sicurta tot din Triest. Desigur, raza de acţiune a acestor societăţi de
asigurări italiene a fost mai amplă. De pildă, Societatea Adriatica di Sicurta din Triest, fondată în anul 1838 a
avut în perioada interbelică 26 de reprezentante generale în diferite state ale lumii, de la cele din Europa, la cele
din America Latină, Orientul Apropiat sau Asia.
Cele două societăţi de asigurări generale au deţinut pe parcursul deceniului al treilea un capital social
cuprins între 15 şi 50 milioane lei şi au avut ca şi obiectiv promovarea serviciilor de asigurări în domeniul
incendiilor, transporturilor, accidentelor, calamităţilor naturale şi a asigurărilor de viaţă. Dintre toate aceste
forme de asigurări, capitalurile cele mai consistente au fost înregistrate pentru incendii şi transporturi, iar
primele şi taxele cele mai mari au fost încasate pentru incendii, transporturi şi asigurări de viaţă 55 •
Din punct de vedere al beneficiului acestor societăţi, trebuie spus faptul că dacă în deceniul al treilea el a
crescut aproape continuu, în perioada marii crize economice el a scăzut inevitabil, aşa cum rezullă din tabelul
de mai jos:.
şi

Tabel nr. 1. Evolutia capitalului social şi al beneficiului societătilor de asigurări
Agricola, Bucureşti şi Generala, Bucureşti între anii 192 7-1932 (în leij5 6•

Anul
1927
1929
1932

Agricola SA.
Capital social
Beneficiu
40.000.000
40.000.000
50.000.000

5.879.470
6.015.221
2.555.900

Capital social
50.000.000
50.000.000
50.000.000

Generala S.A.
Beneficiu
15.043.008
16.035.779
8.643.979

" ANFMB, fond BCIR, d. 3423/1924, f. 20, 23.
55

sG

Agricola, Societate anonimă de asigurări generale, Bucureşti, Darea de seamă a Consiliului de Administra1ie şi Raportul
censorilor asupra excrci1iului 1926, Bucure§ti, 1926, p. 5.
Statistica societă1ilor pe act,iuni din România, Bucure§ti 1926, p. 711, 719, 1928, p. 783, 787, 1930, p. 770, 771, 1933, p.
776, 778.
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În domeniul serviciilor imobiliare au funcţionat în România perioadei interbelice: Imobiliara din Bucureşti
şi San-Giorgio, Exploatarea unui imobil din judeţul Vlaşca, iar în cel bancar Veneţiana, Institut de credit şi
economii, Veneţia de Jos şi Fiducia, Societate anonimă românească economica-financiară din Bucureşti.
În domeniul comercial, societăţile cu capital italian nu au deţinut capital uri sociale mai mari de 10 milioane
lei, fiecare: Cotoniera, Societate pe acţiuni pentru comerţul de manufacturi, Ferro-Chimica S.A. Bucureşti (3
milioane lei), Francesco Cinzano& Co S.A., Bucureşti (6 milioane lei), Ferroagricola, Fabrica de maşini agricole
S.A. Sibiu (5 milioane lei), Lignaria S.A. pentru comerţul de lemne, Cluj (5 milioane lei), Gattorno, S.A.,
Bucureşti (10 milioane lei) etc.
Procentual, ponderea capitalului italian, altul decât cel bancar a fost de 0,71% din totalul capitalului
străin prezent în România şi de 0,40% din ansamblul capitalului investit în economia românească 57 • În ciuda
acestei prezente extrem de reduse a capitalului italian nebancar, trebuie reţinută contribuţia semnificativă a
societăţilor italiene de asigurări, în genere a celor din seclorul serviciilor (aproape 35% din totalul capitalului
străin investit în ramură) la dezvoltarea unui domeniu care începea să se contureze şi în structurile economiei
româneşti 58 • De altfeL prin iniţiativa deschiderii unor societăţi generale de asigurări, se poate vorbi despre rolul
jucat de acest capital la modernizarea economiei şi a societăţii româneşti interbelice.
7.

Concluzii

Criza economică a afectat în general activitatea investiţionară a capitalului străin în România şi implicit pe
cea a capitalului italian: Comit (Romcomit), Credita Italiana (societatea Forestiera Feltrinelli).
De altfel, activitatea băncilor italiene, mai exact a afiliatelor acestora, s-a resimtit de pe urma crizei, în mod
particular, în ţările Europei Central-Orientale datorită economiilor agrare sau semi-agrare existente în acest
spaţiu. Totuşi, Romcomit a fost afectată în România într-o măsură mai mică datorită faptului că această afiliată
nu a acordat credite agricole sau ipotecare, spre deosebire de alte afiliate ale sistemului Comit, precum Banca
Italo-Ungară, Budapesta care a asigurat astfel de credite şi care în felul acesta a înregistrat pierderi importante
de pe urma aplicării legilor conversioniste.
Pe linie de plasamente, Romcomit a menţinut politica acordării de credite, a semnării scrisorilor de garanţie
şi a contractelor de cesiune. Chiar dacă s-a păstrat tradiţia acordării creditelor în alb, condiţiile contractuale
stabilite pe perioada crizei economice nu au mai fost în multe situaţii la fel de avantajoase ca şi în perioada
anterioară.

După modelul politicii de lichidităţi promovate în întreaga reţea Comit (Banca Commerciale Italiana,
afiliatele, filialele şi reprezentanţele acesteia), Romcomit a promovat până la extremă linia prudenţei
investiţionare. Parlicipaţiunile industriale cu foarte puţine excepţii s-au redus sau au stagnat, locul acestora
fiind luat de către participaţiunile comerciale.
Întreprinderile industriale susţinute financiar de către Romcomit au fost în primul rând cele aflate în sfera
de interes a capitalului italian încă de la începutul anilor '20: societăţile grupului Foresta Română, în special
societatea Foresta Română S.A. şi Gi:ietz, Fabrica de vagoane Astra Arad, Întreprinderea Phoebus Oradea-Mare,
Uzinele metalurgice Reşiţa. La acestea s-au adăugat, este adevărat într-o măsură mult mai mică şi mai puţin
consistentă, creditele către diferite societăţi, de la cele aflate în domeniul industriei metalurgice, până la cele
din cadrul industriei textile, alimentare, sau cele din sfera comerţului.
În ansamblu, atât Romcomit, cât şi Credita Italiana, prin Forestiera Feltrinelli au agreat şi dezvoltat pe
parcursul crizei economice, activităţile de tip comercial, mai puţin riscante şi mai puţin costisitoare.

57
5

"

Anca Stângaciu, Capitalul italian în economia românească între anii 1919-1939, Cluj-Napoca, EFES, 2004, p. 143, 199.
Ibidem, p. 199.
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REFUGIAŢI CEHI LA BISTRIŢA ÎN ANUL 1939.
Adrian ONOFREIU

Politica agresivă a regimurilor totalitare fasciste din Europa a dus la încordarea relaţiilor internaţionale în
perioada interbelică. Această perioadă s-a caracterizat- după expresia cunoscutei Genevieve Tabouis- prin 20
de ani de tensiune diplomatică.
În acest context Europa Centrală şi de Sud-Est va deveni tinta agresiunii statelor fasciste. Politica de
cedare-conciliatorismul marilor puteri europene - va încuraja agresiunile în această zonă. Victima apropiată a
fost Cehoslovacia. Prin mijloace politice şi presiuni diplomatice, Germania nazistă a reuşit să impună o primă
etapă în dezmembrarea acestui stat prin acordul de la Munchen din 29 septembrie 1939, prin care a primit
zona sudetă, cu populaţie germană preponderentă. 1
Consecinţele acestui acord au dus la tensionarea relaţiilor între statul Cehoslovac şi ţările învecinate:
Germania, Polonia şi Ungaria. S-a ajuns ca în primăvara anului 1939 întreaga ordine postbelică să fie pusă
în pericol. Situaţia era descrisă de Nicolae Iorga prin aceea că "veşti neaşteptate ne vin de la hotarele ţării. O
întreagă ordine de lucruri se răstoarnă. Puteri fără preget merg înainte peste orice. Vechile noţiuni în care a
crezut omenirea într-un lung şir de veacuri sunt de acum o simplă amintire. Un duh sălbatic a prins lumea
întreagă şi minţile potoli te se opresc înspăimânta te în faţa dezlănţuirilor de patimi şi pofte". 2
Poftele amintite au fost satisfăcute prin cedarea marilor puteri, care au permis dezmembrarea Cehoslovaciei;
la 14 Augustin Voloşin proclamă independenţa Ucrainei Subcarpatice; la 15 martie preşedintele ceh Hacha şi
ministrul său de externe Chvalcovski semnează acordul prin care remit destinele poporului şi al regiunilor
cehe în mâinile Fiihrerului Reichului german. Cehoslovacia încetase să mai existe ca stat independent pe harta
Europei. 3
Perioada ce a urmat a însemnat o totală degringoladă pentru autorităţile şi populaţia cehă. Cu acordul tacit
al guvernului român~ atât autorităţile cehe cât şi un număr însemnat de locuitori s-au refugiat în România;
tranzitând ţara noastră, au plecat spre alte destinaţii.
Despre atitudinea autorităţilor şi a populaţiei faţă de refugiaţii cehi s-a exprimat presa timpului, în special
ziarele Universul, Neamul Românesc, Timpul 5 care au arătat implicarea societăţii româneşti, prin societatea
civilă, organizaţii neguvernamentale, Crucea Roşie în ajutorarea acestora.
Aspecte din acest fenomen sunt redate şi în lucrări generale sau studii asupra perioadei. 6 Cuprinzând
în general relatări din oraşele de la graniţa de N-V : Sighet, Satu-Mare, Baia- Sprie, Şomcuta -Mare, Oradea,
Timişoara, Jimbolia, se aminteşte şi de atitudinea populaţiei din Bistriţa. 7
1

2

3

4

5
6

7

Aurică

Simion, Agresiunile naziste din Europa în anii 1938-1939, Ed. Eminescu, 1983, p. 184.
"Neamul Românesc", XXXIV, nr. 59, 16 martie 1939. Pentru atitudinea României de men(inere a echilibrului, vezi Rebecca
Haynes, Politica României fa(ă de Germania între 1936-1940, 2003, p. 73-95.
Aurică Simion, op. cit.p. 226.
Vezi în acest sens §i comunicatul oficial al Consiliului de Coroană din 17 martie 1939 care exprima hotărârea de opunere
în fa~a oricărei agresiuni, în "Monitorul Oficial", nr. 66, 18 martie 1939; Al Gh. Savu, Dictatura regulă {1938-1940}, 1970,
p. 285-288; Carol al II-lea Regele Românei. Însemnări zilnice, voi. Il, 13 martie-15 decembrie 1939, (ediţie îngrijită, note,
glosar §i indice de Nicolae Rauş,) 1997, p. 39.
Ioan Scurtu, Constantin Mocanu. Doina Smârcea, Documente privind istoria României înll'e anii 1918-1944, 1995, p. 519-521.
Mircea Mu§at, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, voi. Il, partea a II-a, noiembrie 1933-septembrie 1940, 1988,
p. 934-935.; 1. Babici, Manifestări de simpatie şi solidaritate ale maselor populare din România cu poporul cehoslovac
(septembrie 1938-martie 1939}, în "Studii. Revistă de istorie", tom, 20, 1967, 3, p. 523-539; Gh. Matei, Solidaritatea
poporului român cu poporul cehoslovac împotriva agresiunii hitleriste, în "Analele Institutului de Studii Istorice de pe
lângă C.C.al P.C.R.", 5, 1966, p. 69-73.
1. Babici, op. cit, p. 534.
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Pentru a pătrunde în esenţa fenomenului şi a arăta atitudinea autorităţilor din Bistriţa faţă de refugiaţii
cehi publicăm în continuare documente inedite care ilustrează acest aspect.
Din aceste mărturii reiese preocuparea autorităţilor locale faţă de refugiaţi, tratamentul şi sprijinul acordat,
cât şi efortul material făcut în această direcţie. În acest mod redăm un fapt de istorie inedit şi întregim relatările
din presă 8 - pline de emoţie şi exaltare patriotică - cu limbajul mai sec şi oficial al documentelor emise de
autorităţi, dar care reflectă atitudinea reală faţă de drama unui popor învecinat într-un moment de răscruce al
istoriei sale.
Documentele conţin câte un scurt regestru, cuprinzând data, genul şi conţinutul pe scurt. Deoarece toate sunt
păstrate în aceiaşi sursă documentară 9 , vom indica la sfârşitul fiecăruia doar filele, pentru o mai uşoară identificare.
1. 1939, martie 19. Adresa prefectului judeţului Năsăud către comandantul garnizoanei Bistriţa prin care

solicită ca localul spitalului militar să fie pus la

dispoziţia primăriei pentru

cazarea refugiaţilor cehi.

Domnule comandant,
Din ordinul Excelenţei Sale Domnului Rezident Regal al Ţinutului Someş-Cluj, localul spitalului militar
este destinat a fi ocupat de refugiaţii cehi ce în seara de 18 martie a.c. au sosit în gara Bistriţa.
În consecinţă, cu onoare, Vă rugăm binevoiţi a dispune ca imediat acest local să fie pus la dispoziţia
Primăriei Bistriţa, în scopul indicat mai sus.
De asemenea, Vă rugăm dispuneţi ca eventualele deteriorări la cuptoarele de încălzit, să fie reparate pentru
a putea fi utilizate încă de azi.
(fila 1).
2. 1939, martie 20. Adresa prefecturii judeţului Năsăud
necesare pentru procurarea hrănii pentru refugiaţii cehi.

către primăria Bistriţa

prin care solicită fondurile

Domnule Primar, Bistriţa
Regimentul 1 Grăniceresc Nr. 84 cu nr. 9549/1939, ne aduce la cunoştinţă că a luat toale măsurile de
cazare a refugiaţilor cehi în localul spitalului militar.
Pentru hrănirea lor însă, sunteţi rugaţi chiar de azi să puneţi la dispoziţia regimentului fondurile necesare
pentru procurarea zilnică a hranei, sau să li se dea alimente în natură urmând ca numai pregătirea hranei să o
facă regimentul, întrucât cu bonuri de piaţă nu pot justifica de cât hrana pentru trupa din cazarmă.
De asemenea vă rugăm luaţi măsuri pentru procurarea veselei necesare.
(fila 2).
3. 1939, martie 20. Adresa şefului staţiei C.F.R.
sosirea unui "tren baie" de la Cluj.

Bistriţa către

prefectura judeţului Năsăud prin care anunţă

Onor,
Prefectura judeţului Năsăud
Ca urmare la ordinul nr. 81 al Inspecţiei 7 mişcare Cluj, avem onoarea a comunica că azi ne-a sosit un tren
baie de la Cluj, pentru a se pune la dispoziţia Domniei Voastre, pentru deparazitarea imigranţilor sosiţi din
Cehoslovacia.
Rugăm a decide de urmal.
(fila 3).
4. 1939, martie 19. Raportul Regimentului 1 Grăniceresc nr. 84 către prefectura judeţului Năsăud privind
măsurile

luate în vederea cazării şi hrănirii refugiaţilor cehi.

• Din care reproducem la sfâr§it două articole din săplămânalul local "Năzuin~a" din primăvara anului 1939, care
ilustrează perfect starea de spirit indusă şi rezultatul propagandei oficiale, în contradictie cu drama unui popor prieten
şi care va lovi nu peste mult timp şi poporul român !
9
Direc(ia jude{eană Bistri{a-Năsăud a Arhivelor Na{ionale, fond Prefectura judetului Năsăud, dosar. 4594/1939. Nu s-a
indicat locul , deoarece toate au fost emise la Bistriţa.
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Regimentul1 Grăniceresc nr. 84 către
Prefectura judeţului Năsăud
Am onoare a raporta că s-au luat toate măsurile ca refugiaţii Cehoslovaci să fie cazaţi în localul spitalului
Bistriţa. La acest scop s-a cerut şi aprobarea Corpului 6 Armată.
Pentru ziua de azi masa s-a pregătit de regiment şi a fost servită chiar în curtea cazărmii. La masă s-a folosit
vesela recruţilor regimentului.
Vă rog să binevoiţi a interveni ca Primăria Bistriţa să ne pună chiar mâine la dispoziţie fondurile necesare
pentru procurarea zilnică a hranei, inclusiv ziua de astăzi, sau să ni se predea alimente în natură, urmând ca
numai pregătirea hranei să se facă de noi, deoarece după plecarea părţii active, regimentul a rămas fără fonduri,
iar cu bonuri pe piaţă nu putem justifica decât alimentele necesare trupei regimentului.
În caz contrar cu începere chiar de mâine 20. III. a.c. nu vom mai putea pregăti mâncarea pentru refugiaţi,
decât cu riscul de a se imputa costul, regimentului.
Totodată vă rugăm să binevoiţi a dispune ca să ni se pună la dispoziţie vesela necesară, deoarece credem
că nu este igienic ca vesela recruţilor să servească pentru alte persoane. Altă veselă nu avem fiind luată pe zonă
la punctele alimentare.
Comandantul Regimentului 1 Grăniceresc nr. 84.
(fila 6).
5. 1939, martie 20. Cererea unui grup de

refugiaţi

cehi
solicită permisiunea de a se reîntoarce în Boemia şi Moravia.

adresată

Legiunii de jandarmi Năsăud prin care

Domnule Comandant al Legi unii de Jandarmi Năsăud-Bislriţa
Subsemnaţii refugiaţi Cehi din Rusia Subcarpatică, Lt. Colonel Anton Zeman, Inspector la Căile Ferate
Cehe, Iosif Kostka şi Dr. Iaroslaus Podlasetki ca împuterniciţi delegaţi ai refugiaţilor internaţi în Bistriţa cu
onoare vă rugăm să binevoiţi a interveni locului în drept ca să ni se aprobe, ca o delegaţie de 3 membrii să
se prezinte la Consulatul German din Cluj, pentru a mijloci repatrierea noastră cât mai grabnic în Boemia şi
Moravia, întrucât cu toţii suntem acolo acasă.
Afară de aceasta subsemnatul Lt. Colonel Zeman vă rog să binevoiţi a interveni locului în drept pentru a
mi se aproba ca să-mi păstrez şi să-mi transport acasă automobilul proprietatea mea cu nr. 15.505 precum şi 3
arme de vânătoare, la care ţin foarte mult.
Din interese urgente, vă rugăm să binevoiţi a interveni pentru o cât mai grabnică rezolvire a celor arătate
mai sus, pentru a ne uşura trista noastră situaţie.
Vă rog să primiţi cele mai deosebite consideraţiuni din partea noastră.
Bistriţa, la 20 martie 1939 (Lagăr Regna).
Domniei Sale
Domnului Comandant al Legi unii de Jandarmi Năsăud-Bistriţa.
(fila 5).
6. 1939, iulie 25. Adresa Tinutului Someş către prefectura judeţului Năsăud prin care solicită decontarea

cheltuielilor făcute cu ocazia refugierii armatei şi populaţiei civile din Cehia.
Domniei Sale
Domnului prefect de judeţ, la reşedinţă
Ministerul de Interne, Direcţia Administraţiei de Stat sesizat fiind de adresa Ministerului Apărării
Naţionale, Stat Major- Secţia IV, nr. 3.653/1939 a.c. ne aduce la cunoştinţă prin ordinul nr. 251 din 21 iulie a.c.
că s-au primit cu ocaziunea trecerii a o parte din fostele trupe cehe pe teritoriul român o parte din materialele
de război ale acestor trupe şi s-au păstrat în depozitele armatei.
Pentru a se putea valorifica pretensiunile Statului român, în cazul unei eventuale cereri de restituire de către
autorităţile administrative depinzând de Ministerul de Interne, actele de cheltuieli făcute în legătură cu personalul
ceh refugiat pe teritoriul român(cazare, întreţinere)cât şi cu transportul, întreţinerea şi paza tuturor materialelor
primite, trimiţându-se după centralizare, rezultatul acestor cheltuieli pentru a se păstra evidenţa sumelor cheltuite.
Comunicându -Vă cele ce preced avem onoarea a Vă ruga să luaţi măsurile cuvenite pentru satisfacerea
cererii de mai sus, rugându-Vă a dispune să ni se comunice de urgenţă loale sumele chelluite de oraşele
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şi

comunele din cuprinsul judeţului D-vs., fără municipii, precum şi de filialele Crucii Roşii, cu cazarea şi
asistenta medicală, cu refugiaţii cehi în timpul cât aceştia au fost găzduiţi în cuprinsul judeţului.
Cheltuielile vor fi arătate pe comune şi cât mai detailat posibil şi ni se vor înainta până la data de 10 august

întreţinerea,

a.c.
Sănătate!

Cluj, la 25 iulie 1939.
(fila 7).
7. 1939, august 9.

Raportul Filialei de Cruce

Roşie

Bistrita

către prefectură

privind cheltuielile avute cu

refugiatii cehi.
Către Prefectura judeţului Năsăud
La adresa D-vs. Nr. 11.071/39 avem onoarea a Vă înainta tabloul cu toate spesele efectuate cu ocazia
refugiaţilor cehi, cu observaţia că s-au primit foarte multe donaţii ca pesmeţi, lapte şi distribuindu-se copiilor
cehi, precum şi îmbrăcăminte.
Din efectele de primire de la Centrala Bucureşti şi folosite de refugiaţii cehi în timpul şederii lor aici, şi
care efecte au fost restituite Centralei Bucureşti,
100 cămăşi de naneluţă
100 izmene de pânză americană
100 batiste de pânză
100 ştergare
100 pantaloni postav
100 nanele de lână
100 perechi de ciorapi de lână.
În ce priveşte paza s-a făcut de Poliţia şi jandarmeria oraşului Bistriţa. Cazarea de Societatea noastră.
Băile la trenul baie gara şi la Regimentul 1 Grăniceresc. În localul unde au fost găzduiţi refugiaţii familişti a
funcţionat şi o infirmerie cu 10 paturi a Societăţii Crucea Roşie Bistriţa, dând ajutoare la peste 125 persoane
sub conducerea d-lui. Dr. Cazma; la această infirmerie au făcut zilnic băi copii refugiaţilor, iar o parte din aceşti
copii au fost luaţi de doamnele de comitet şi îngrijiţi acasă la D-lor.
Sănătate!

Tablou asupra speselor făcute de Societatea de Crucea

Roşie

Filiala Bistrita cu ocazia venirii refugiaţilor

cehi.
Spese făcute cu încartiruirea
110 kg. Zahăr a 34 lei
Sfoară 30 lei
200 punguliţe 32 lei
100 gr. Ceai
50 lei ....... total
Telegrama Bucureşti
Linguri, furculiţe, castroane
Linguri 18 bucăţi
125 litri lapte a 3 lei
6 bucăţi piepteni a 25 lei
Ghete pentru copiii refugiatilor
Franzele, cornuri
Trăsura pentru deplasări
Convorbiri telefonice
Medicamente şi pansamente
Transportul a 9 saci cu albituri
Expedierea sacilor
288 bucăţi săpun
2 kg. Ceai
2 steaguri Crucea Roşie .... total

260 lei

3061lei 50 bani
53
634
95
375
150
425
112
105
480
840
40
1.055

7.685 lei
(fila 9-10).
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8. 1939, august 10. Adresa şefului staţiei C.F.R. Bistriţa către prefectură prin care comunică cheltuielile

avute cu expedierea trenului cu refugiaţi cehi.
Onor, Prefectura judeţului Năsăud
Ca urmare la adresa nr. 11.o71/1939, avem onoare a comunica, că în ziua de 21 martie a.c. am expediat un
transport de refugiaţi cehi cu un tren tip 86 stătător din 38 vagoane de la Bistriţa la Jimbolia cu taxe creditate
lei 160.116 (adică una sută şase zeci mii una sută şasesprezece)
Alte speze nu s-au ivit.
La 10 august 1939
Şeful staţiunei C.F.R. Bistriţa
(fila11).
9. 1939, august 12. Adresa Poliţiei de Reşedinţă Bistriţa către prefectură prin care comunică cheltuielile
făcute

cu refugiaţii cehi.

Domnule Prefect
La ordinul D-voastră nr. 11.071 din 10 august 1939, avem onoarea a raporta că, cu refugiaţii cehi, Poliţia
din Bistriţa nu a avut nici o cheltuială în bani munerar.
Poliţia a pus la dispoziţia refugiaţilor timp de două zile şi jumătate, 2 aulobuse şi trei camioane cu care s-au
făcut transporturile de persoane şi bagaje de la gară în oraş şi retur. În caz de plată, costul acestor transporturi
cu aulobuse şi camioane ar costa lei 25.000.
De asemenea 4 gardieni publici au făcut servicii extraordinare cu paza şi ordinea timp de trei zile, ceea ce
ar costa în total 2.920 lei.
Cu refugiaţii cehi a avut cheltuieli Primăria oraşului cu alimentarea lor, procurarea de paie pentru aşternut,
încălzilul camerelor, electricitatea consumată, şi pentru diferite stricăciuni ce le-au cauzat cehii în edificiile
unde au fost găzduiţi.
De asemenea a avut cheltuieli şi Societatea Crucea Roşie din localitate.
Sănătate!

Şeful Poliţiei

de Reşedinţă a oraşului Bistriţa,

(fila 13).
10. 1939, august 14. Adresa Regimentului 1 Grăniceresc nr. 84 către prefectură prin care comunică

cheltuielile făcute cu refugiaţii cehi.
Către,

Prefectura judeţului Năsăud
La ordinul11.071/1939 a, onoare a vă comunica că acest corp n-a avut nici o cheltuială cu refugiaţii cehi.
Cheltuielile cu hrana lor au fost suportate de primăria oraşului Bistriţa.
Cazarea lor a fost făcută la spitalul Militar Bistriţa, tol prin îngrijirea şi cheltuiala primăriei.
Comandantul Regimentului 1 Grăniceresc nr. 84,
(fila 14).
11. 1939, august17. Adresa primăriei Bistriţa către prefectură prin care comunică cheltuielile avute cu
refugiaţii

cehi.

Domnule Prefect,
La ordinul Domniei Voastre nr. 11.071/1939, alăturat avem onoarea a Vă înainta darea de seamă de
cheltuielile avute cu adăpostirea, hrănirea şi îngrijirea refugiaţilor Ceha-Slovaci, care s-a înaintat Ţinutului
Someş-Cluj cu ziua de 23 martie 1939.
Din darea de seamă rezultă că cheltuielile de mai sus se ridică la suma de 76. 455 lei.
Ulterior însă s-au ivit şi alte cheltuieli a căror acoperire nu s-a mai putut cere de la Ţinut.
Astfel a mai rămas în sarcina Primăriei respectiv a primarului :
a) 2.900 kg. Paie, pentru Divizionului 4 Tunuri Munte în sumă de
2.900 lei
b) 1 stj. De lemne de foc pentru Regimenlul1 Grăniceresc nr. 84
1.000 lei
c) diferite stricăciuni şi lipsuri la Spitalul Militar ca: ochiuri de geam sparte, întrerupăloare stricate; pentru
Regimentul1 Grăniceresc nr. 84 în sumă de
560 lei;

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

279

În total4. 460 lei, pe lângă cheltuielile cuprinse cu darea de seamă.
În cheltuielile arătate nu s-au calculat nici trăsurile Primăriei, care au cărat diferite materiale şi alimente
pentru refugiaţi; nici orele suplimentare pentru personalul primăriei, care a fost cu schimbul, zi şi noapte de
serviciu.
Domniei Sale
Domnului Prefect al judeţului Năsăud- Bistriţa.
(fila 15).
12. (anexă). 1939, martie 23. Darea de seamă a Primăriei Bistriţa înaintată Rezidenţei Regale a Tinutului
Someş

privind cheltuielile avute cu refugiaţii cehi.

Dare de seamă
Asupra modului cum a decurs primirea, transportarea, adăpostirea, hrănirea şi îngrijirea refugiaţilor
Cehoslovaci în Bistriţa.
Primul transport de 977 persoane compus din 441 bărbaţi, 288 femei şi 258 copii a sosil în ziua de 18
martie.
Acest transport a fost dus cu auto camioane (femeile, copii şi bagajele lor) la edificiul Direcţiunii Silvice.
În acest local au fost puse 697 persoane şi afară de femei şi copii erau numai bărbaţii acestor familii. Restul
de 280 au fost duşi la fostul Spital Militar. În această zi toţi refugiaţii au primit hrană caldă şi din partea Crucii
Roşii, ceai din abundenţă.
În ziua de 19 martie a sosit al doilea transport cu 287 de refugiaţi, compus din 279 bărbaţi, 4 femei şi 4 copii.
Copiii şi femeile cu bărbaţii lor au fost transportaţi la localul Direcţi unei Silvice, iar restul au fost conduşi
150 la Spitalul Mililar şi 129 la localul Reuniunii meseriaşilor unguri.
În ziua de 19 martie, au primit o parte de refugiaţi, hrană caldă, altă parte, mezeluri şi ceai.
În ziua de 20 martie, toată lumea a primit dimineaţa ceai, la prânz hrană caldă şi seara mezeluri.
În toată ziua s-a făcut baie la Regimentul1 Grăniceresc nr. 84 şi la trenul baie din gară.
În ziua aceea ne-a vizitat Dl. ministru al Sănătăţii, general Dr. Marinescu, inspectând toate localurile cu
refugiaţi.

În ziua de 21 martie s-a distribuit refugiaţilor ceai, ciorbă şi mezeluri.
Marţi la orele 11 a început îmbarcarea, care cu toate greutăţile s-a terminat la timp, aşa că trenul a putut
pleca la ora fixată (13,45). În cele 9 vagoane clasă, s-au îmbarcat familiştii, restul în vagoane marfă.
Fiindcă vagoanele marfă erau după curăţire şi dezinfectate, pe jos total îngheţate, am fost nevoit a le face
oareşcare aşternut de paie .. Astfel, toate paiele din localurile unde au fost încartiruiţi refugiaţii s-au transportat
la gară şi băgat în vagoane.
Tot timpul cât au stat refugiaţii la Bistriţa a fost un ger şi viscol ca în toiul iernii, aşa că în clădirile unde s-a
făcut încartiruirea, clădiri nefolosite de ani de zile, a trebuit să se facă mult foc, ca să ajungem la o temperatură
suportabilă şi astfel s-a consumat o sumedenie de lemne.
Pe lângă 70 paturi s-a mai umplut peste 100 saltele cu paie, iar pentru rest s-au făcut aşternuturi de paie.
În localul Direcţiunii Silvice, s-a făcut cu ajutorul Crucii Roşii o infirmerie cu 10 paturi, unde s-a dat
în acest scurt timp, sub conducerea prim-medicului oraşului, Dr, Cazma, peste 125 ajutoare medicale; boli
contagioase n-au fost. Pansamente, medicamente, precum săpun, s-au pus la dispoziţie tot din partea Crucii
Roşii.

Dat fiind că localurile amintite mai mult timp n-au fost folosite, a fost nevoie de multe reparaţiuni, la
apaduct, clasele şi lumină.
În fiecare clădire în permanenţă a acţionat o echipă de muncitori pentru a menţine în stare de funcţionare
apa şi closetelor, ceea ce numai cu mare greutate s-a putul executa, cu toale că pentru bărbaţi s-a construit
latrina de campanie.
Neavând bucătării încăpătoare şi fiind viscol a trebuit să se construiască asupra cazanelor unde se fierbea
hrana, nişte acoperişuri.
Cu multă recunoştinţă trebuie să amintesc zelul doamnelor de la Crucea Roşie, în frunte cu doamna
Eugenia Dr. Anton, preşedinla filialei Crucii Roşii din acest oraş, care au dat mână de ajutor, mai ales la
îngrijirea copiilor şi femeilor, punând la dispoziţie materiale, lapte şi medicamente.
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Din partea Societăţii Crucii Roşii a fost la Bistriţa, vice preşedintele Centralei din Bucureşti, Dl. general
aducând pentru filiala Bistriţa diferite materiale şi dând îndrumările necesare acestei filiale.
Acest eveniment a fost pentru filiala Crucii Roşii din Bistriţa un folositor exerciţiu pentru o eventuală
întrebuinţare mai serioasă.
Un ajutor preţios am avut şi din partea Poliţiei locale, mai ales de către şeful poliţiei, Dl. Pop Baldi
care a rechiziţionat camioane pentru diferite transporturi, a adunat veselă, şi pentru menţinerea curăţeniei
materialului necesar.
Benzina întrebuinţată cu diferite transporturi şi mai multe lipsuri a trebuit imediat plătite, sumele au fost
avansate de subsemnatul.
În tot timpul refugiaţii au fost supravegheaţi de către jandarmerie şi poliţie; nu s-a semnalat nici o
Bălăcescu,

neregulă.

Înainte de plecarea trenului, delegaţii din partea femeilor, ofiţerilor şi funcţionarilor refugiaţi s-au prezentat
la gară la subsemnatul şi şi-au exprimat mulţumirea pentru felul cum au fost primiţi şi trataţi în Bistriţa.
Punându-se în mişcare trenul au început cu toţi să strige : "Nazdar Bistriţa 10 , Trăiască România".
Referitor la cheltuielile făcute se constată că am avut de hrănit în ziua
18;1II
977 persoane
19/III
1264
20;1II
1264
21/III
1264 ... total4769 zile de hrană.
Pentru hrana propriu zisă s-a cheltuit numai suma de 54.720 lei, deci rezultă că s-a întrebuinţat de om pe
zi 12lei. Restul cheltuielilor sunt aşternut, încălzit, reparaţiuni şi transport.
Dacă întrebuinţam pentru hrană de persoană pe zi 15 lei, cum ni s-a dat autorizaţie, atunci numai
pentru hrană se ridica cheltuiala la 71. 535 lei, însă cu economiile făcute s-a cheltuit inclusiv aşternut, încălzit,
transport şi diferite amenajări suma de 76. 455 lei.
Cu aprovizionarea şi conlabilitalea a fost încredinţat d.-l. căpitan de rezervă Nehay. Datorită experienţei
sale s-au putut realiza economii simţitoare.
Din cele expuse rog binevoiţi a constata că toate organele şi-au îndeplinit îndatoririle lor.
Bistriţa, la 23 martie 1939,
Primar, colonel Sbârcea.
(fila 17-18).
13. 1939, martie 26 . Articol de presă intitulat Dragostea de libertate.

Întâmplările din timpul din urmă ce s-au desfăşurat în vecinătatea hotarelor noastre, cu o iuţeală uluitoare,
au zguduit din nou sufletul oamenilor dornici de pace. Vecina şi prietena noastră Cehoslovacia a fost desfiinţată,
iar viaţa popoarelor ei, care, timp de douăzeci de ani, au trăit împreună, a luat un nou drum, O parte din fostul
ei teritoriu a fost ocupat de trupele germane, altă parte de cele ungureşti.
Schimbarea aceasta, făcută pe neaşteptate, va da de lucru cancelariilor europene şi conducătorilor marilor
ţări, care îşi dau toată silinţa să restabilească liniştea între popoare. Se vor cerceta şi se vor da la iveală cu
vremea motivele care au dus la dezlănţuirea acestor schimbări.
Deocamdată, aşa se spune, că cei care au avut până ieri conducerea destinelor Cehilor au mers la
conducătorul Germaniei şi i-au îmbiat să le ocupe ţara şi s-o supună puterii germane. Astăzi Bohemia face
parte din corpul marelui imperiu german.
De aici se naşte însă o mare nedumerire. Anume, va putea marele popor ceh să trăiască mai bine supus
altui popor, decât cum a trăit liber? Îşi va putea el dezvolta o viaţă naţională într-o măsură mai mare, decât şi-ar
fi putut-o dezvolta în ţara sa, dacă ar fi rămas liberă ?
Stăruiesc asupra acestor întrebări, pentru că poporul român, pentru nimic în lume, n-ar renunţa la libertatea
sa. În toale timpurile neamul nostru a fost stăpânit de credinţa, că viaţa fără libertate n-are nici un rost. De
aceea, de-a lungul vremurilor de robie, poporul român s-a ridicat, în multe rânduri, împotriva asupritorilor, pe
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care voia să-i doboare, pentru a-şi dobândi libertatea naţională. Oamenii săi luminati au tintit întotdeauna să
mai întâi libertatea neamului românesc şi numai după aceea să făurească unitatea lui teritorială.
Acesta a fost dorul arzător al tuturor generaţiilor din zbuciumatul nostru trecut, astfel că toate revolutiile
şi toate războaiele din istoria neamului nostru au caracter naţional. Dorul după vremurile de libertate, când să
poată ridica lui Dumnezeu lăcaşuri în care să se roage în limba sa, când să şi poată lucra bucătica de pământ,
nestingherit de nimeni, când să-şi poată creşte odraslele în credinţa şi obiceiurile din strămoşi, când să-şi poată
avea conducători de un sânge şi o lege cu el, când pe întinsul plaiurilor sale să răsune cântecele lui bătrâneşti,
poporul român şi 1-a turnat în doinele, poveştile şi rugăciunile sale, iar scriitorii şi fruntaşii săi s-au făcut ecoul
acestui simţământ naţional. Pe neamul nostru dorul acesta de libertate l-a susţinut în viaţă şi aceasta l-a dus
la mântuire, întocmai, după cum steaua a condus prin pustietate pe cei trei crai de la răsărit, până la locul,
unde s-a născut Mântuitorullumii. În numele acestei idei a fost pornit şi purtat cu atâtea jertfe războiul pentru
dezrobirea acelei pălţi din neamul nostru care zăcea de peste o mie de ani în întunericul robiei.
Libertatea naţională, fiind atât de mult dorită şi aşa de greu dobândită, poporul român nu s-ar putea
despărti de binefacerile ei, nici cu primejduirea vieţii. El o socoteşte cel mai mare bun pe lume şi fără libertate
viaţa n-are nici un farmec şi nici un rost.
Ce s-ar întâmpla cu neamul nostru, dacă ar lăsa să se întoarcă asupra lui foştii săi asupritori? Răspuns la
această întrebare ni-l dau gazetele, care ne aduc ştirea că trupele ungureşti, intrate în Rutenia omoară nu numai
bărbaţi, ci şi femei şi copii. De groaza lor, mulţi din locuitorii acestei ţări îşi curmă singuri zilele. Iată ce ne-ar
aştepta din partea foştilor asupritori dacă ne-am lăsa iarăşi robiţi.
Noi am dat minorităţilor, care trăiesc la un loc cu noi, loate drepturile de viaţă, de bună voie şi nesiliţi de
nimeni. N-am răpit nimic din bunurile lor, nici nu i-am împiedicat de a se dezvolta în cultura lor naţională.
În schimb alţii, dacă ar pune stăpânire pe noi, nu ne-ar lăsa decât doar ochii, ca să ne putem plânge
durerea şi amarui. Poporul român simte lucrul acesta, de aceea e gata să-ţi apere ţara şi libertatea cu preţul
vieţii. Orice furtună ce I-ar ameninţa, îl va găsi strâns unit în jurul marelui nostru Domn, Majestatea Sa Regele
Carol al II -lea, şi hotărât de a lupta cu toată vigoarea împotriva tuturor duşmanilor, care ar voi să-i răpească
pământul strămoşesc, ori să-i smulgă libertatea naţională.
De la vechiul neam al Dacilor, stăpânitori ai acestor meleaguri, poporul român a moştenit credinţa, că
adevărata viaţă stă în libertate şi deodată cu acest simţământ, a moştenit şi dragostea faţă de libertate şi de
pământul ţării sale. Această dragoste nu-l va părăsi niciodată.
Ştefan Lupu
"Năzuinţa", Bistriţa, anul II, nr, 18, 26 martie 1939, p. 1.
înfăptuiască

14. 1939, aprilie 9- Articol de ziar intitulat Întâmplările zilei.
Aflăm potrivit să încrestăm pe răboj evenimentele scurse în ultimele zile şi să le dăm adevăratele lor
tâlcuri pentru a clarifica pe cititori. Măsurile militare luate de autorităţile noastre au avut un caracter preventiv,
pentru a ne scuti de orice surpriză ce s-ar fi putut ivi în timpurile acestea de nesiguranţă.
Poporul cehoslovac, vecinul nostru de la miazănoapte-apus, a fost contaminat cu toxinele separatismului
după originea etnică, creând astfel teren potrivit dezvoltării viermelui distrugător al nesupunerii, care a dus la
descompunerea totală a statului cehoslovac.
Rezultat al acestui sacrilegiu, comis de fostul popor cehoslovac, este faptul că nici un grup etnic nu a ajuns
la hegemonie, ci toale grupările etnice au ajuns sub protecţia statelor, care au protejat virusul descompunerii
statului şi a poporului cehoslovac.
În acest fel Bohemia şi Moravia au fost încorporate la statul german, iar Ucraina Subcarpatică a fost
incorporată la Ungaria.
Trupele mobilizate şi preparate pentru ocuparea Rutenilor formau un oarecare pericol şi pentru graniţa
noastră, lângă care se petrecea acest proces.
Măsurile de precauţiune au fost luate la timp, efectul lor a fost mulţumitor pentru întreaga noastră fiinţă
naţională. Acesta este tâlcul adevărat al măsurilor luate ca un rezultat al evenimentelor din ultimele zile.
Învăţătura ce o poate trage din aceste evenimente orice locuitor, de orice origine etnică ar fi el, este clară
şi se cuprinde în vechiul proverb : "Când doi se ceartă, al treilea câştigă". Deci orice vrajbă între fraţi, între fiii
aceleiaşi ţări îi duce la suferinţă şi de multe ori la pieire. Acesta este Lâlcul adevărat al măsurilor luate.
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Avem mândria de a arăta vecinilor şi oricui că, poporul nostru se află la datorie. Dovadă este răspunsul
care l-a dat la primul semn. Au plecat toţi şi cei neavizaţi, şi-au oferit avutul şi serviciile ca o mărturisire a
dragostei de libertate, a cuminţeniei şi a patriotismului de care sunt înflăcăraţi .
Popor viteaz, cinste ţie pentru dovada ce ai dat-o la primul semn al neadormitului tău paznic, Suveranul!
Nu lăsa din sufletul tău nici odată icoana Lui, căci ea este simbolul unităţii şi al libertăţii. Scuipă pe cei ce le
clevetesc şi nu te lăsa dus în ispită.
În acest chip te va respecta oricine se va aşeza la graniţă. Lumina înţelepciunii tale şi a Regelui tău va goni
cârtiţele care sapă la picioarele tale.
Răbdarea, prudenta şi iubirea de glie şi Rege ne-au călăuzit prin veacuri până azi. Să nu le părăsim.

B.

Ibidem, nr. 19, 9 aprilie 1939, p. 5.

Tschichische Fliichtlinge nach Bistritz im Jahre 1939.
(Zusammenfassung)
Die agressive Politk den fascistischen Staaten bevorzugt van dem Konsiliatorismus der grossen Măchte der
Welt, fiihrte zu Agressionen in einigen Zentral und Ost- Europăischen Săndern.
Durch die Zerteilung der Tscechoslovakei ist ein Teil der Bevălkerung und der Autorităten, in Tranzit
durch Rumănien geihichtel. Ein Teil der tschechischen Flichtlinge sind nach Bislritz gelangt.
Auf Basis einer unverăffentlichen Arhivdokumente sind die Situation, Einstellung und Massnahmen
die die lokale Autorilăl getroffen hat um einen dezenten Zustand der Menschen in der Stadt zu versichern,
vorgeslellt.
Die dokumentăren Aussagen sind vervollstăndigt durch die Artikeln in der lokalen Zeitung ("Die
Bestrebung") "Năzuinţa".
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ASPECTE PRMND VIAŢA COTIDIANĂ ÎN MARAMUREŞ
REFLECTATE ÎN PAGINILE SĂPTĂMÂNALULUI
"COLŢ DE ŢARĂ" ÎN 1946
MODEL DE MANIPULARE COMUNISTĂ A REALITĂŢII ISTORICE
Petre DIN

În cunoscutul discurs de inaugurare a cursului de istorie naţională, Mihail Kogălniceanu pleda pentru
dimensiunea umană a istoriei. Astfel, menirea istoriei era, înainte de toate, de a "scoale din morminte pre
strămoşii noştri" şi a-i înfăţişa "ca vii dinaintea ochilor, cu toate patimile, cu toate năravurile lor". Doi ani
mai târziu, în prospectul "Magazinului istoric pentru Dacia", Nicolae Bălcescu declara că "partea cea mai
interesantă a istoriei" sunt nu numai "instituţiile, industria, comerţul", ci şi "cultura intelectuală şi morală,
obiceiurile şi chipul de viaţă".
Anul1946 a fost crucial pentru evoluţia istorică a ţării, fiind momentul istoric când s-a produs modelarea
în masă a sufletului românesc, distrugerea societăţii civile şi îndepărtarea de valorile occidentale, democratice.
Pentru a înţelege în profunzime natura schimbărilor structurale în societatea românească voi face apel la
definiţia istoriei dată de Lucien Febvre: "Istoria este o ştiinţă a omului, ştiinţa trecutului şi nu ştiinţă a lucrurilor
sau a conceptelor" 1
Tot mai mult, în ultima jumătate de secol, progresele ştiinţei istorice şi aspiraţiile ei pentru investigarea
totală a omului epocilor trecute s-au repercutat în mod senmificativ în însăşi mentalitatea publicului. Acesta este
dornic de a cunoaşte într-o pondere destul de însemnată, dincolo de evenimente şi personalităţi memorabile,
de cronologia marilor civilizaţii apuse, dincolo chiar de legile generale ce guvernează istoria umanităţii, ceea
ce a fost viaţa de zi cu zi a individului şi a societăţii dintr-o anumită ţară şi dintr-un anumit timp, care vor fi
fost sentimentele şi gândurile, obiceiurile şi reprezentările despre lume pentru care avem, adesea, prea puţine
documente. Astfel spus, se manifestă cu tot mai multă acuitate interesul pentru ceea ce a fost altădată "viaţa
cotidiană", concept pe care secolul nostru l-a îmbogăţit atât de mult, transformându-1 cu toale elementele
materiale şi spirituale în simbolul unei epoci şi al unei civilizaţii, perspectivă de care individul acestui început
de secol doreşte să cunoască cât mai multe aspecte despre seamănul său din diferite puncte ale globului şi ale
istoriei. 2
Prin urmare, se impune cercetării istorice o nouă perspectivă interdisciplinară care să vizeze restituirea
mentalităţilor colective, a duratei lungi a evenimentelor şi a fenomenelor, a alterităţii- imaginea celuilalt, pentru
a se obţine astfel o radiografie mai bogată a realităţii istorice. În virtutea acestor considerente, cercetarea de faţă
se doreşte nu o simplă reconstituire ci problematizarea unor aspecte ce merită pe viitor a fi aprofundate.
Paginile săplămânalului de afirmare a "democraţiei populare" "Colţ de ţară" ne relevă existenţa a două
tipologii de afirmare a alterităţii în Maramureş. Una agresivă, politică statală, ţinând de resorturile puterii care
încearcă în fapt omogenizarea, pierderea identităţii celuilalt şi alta individuală sau colectivă, dar neagresivă,
firească, autentică în fond şi deci, şi acceptată. 3 În sprijinul acestei idei voi reda pasaje din articolul "Ce face
tineretul nostru?" publicat în data de 30 mai 1946. "Nu mâzgălirea zidurilor, nu frica fără rost că cineva într-o
noapte ia în spinare o piatră de hotar şi o duce nu ştiu unde, nu panica prostească că cineva prin respiraţia, şoapta
sau tusea lui ne-a suflat frontiera, nu aiurelile bolnăvicioase ale Maniştilor şi Brătienilor ne vor împiedica pe
1

2
3

Apud. Alexandru Du!u, Dimensiunea umană a istoriei, Editura Univers, Bucureşti, 19B6, p.5
Apud. Robert Etienne, Via{a cotidiană la Pompei, Bucureşti, 1970, p.11
Valeriu Leu, Plecarea la şcolile de la oraş sau traversarea orizontului, în "Identitate §i alteritate. Studii de irnagologie",
Editura Banatica, Reşi!a, 1996, p.146
Revista Bistriţei, XIX, 2005, pp. 285-288
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noi, pe cei din Baia Mare, ca să contribuim la întărirea şi înflorirea patriei". În concepţia autorului articolului,
elevii de la oraş vor deveni autentici agenţi ai schimbării în chiar mediul lor natal. Aduc cu ei obiceiuri noi
citadine şi care se constituie într-un model pentru lumea rurală "Progresul de la oraş le-a deschis un nou
orizont, le-a desemnat un nou ideal în viaţă. De la zămislirea acestui gând se vor prăbuşi rând pe rând, multe
obiceiuri moştenite din bătrâni. Noul ideal impune alte percepte şi alle mijloace de viaţă."
Odată ce i s-a învăţat limbajul şi codurile, noul mediu îşi pierde din ostilitate şi începe să-şi prezinte
realităţile benefice. Peste ani, imaginea oraşului Baia Mare, a primului lor oraş este evocată cu nostalgie în
paginile săptămânalului din 5 iulie 1946: "Oraşul nostru plin de tinerel şcolar săptămâna trecută, acum este ca şi
mort: gălăgia şi copilandrii pe care îi întâlneam de îndată ce ieşeam din casă azi nu mai sunt." Textul articolului
decodifică ideea că orizontul rural a devenit brusc prea mic iar existenţa la sat nu oferea speranţe pentru viitor.
Se impunea schimbarea. Plecarea la şcoală a fiilor de ţărani a fost percepută ca o şansă. Dimensiunea culturală
a oraşului Baia Mare a fost factorul pozitiv care a stimulat deplasarea tinerilor din mediul rural în cel urban.
O componentă importantă a marilor întrebări pe care umanitatea postbelică şi le-a ridicat, o reprezintă şi
rolul femeii în societate. Într-un articol de presă, cu spaţiu limitat, nu s-a putut realiza o expunere a tuturor
formelor pe care le-ar putea îmbrăca activitatea femeii în societate. Dacă luăm în considerare doar un singur
domeniu social suntem în măsură să surprindem dinamica condiţiei femeii: "Atâţia copii lăsaţi în voia soartei
ar putea fi culeşi de pe drumuri şi în căminele de zi li s-ar putea da educaţia necesară ca să devină buni
cetăţeni. Trebuie să ne preocupăm desigur îndeaproape de situaţia politică a ţării, regimul precum şi ţelurile
către care guvernul ne conduce destinele"
În afara aspectelor prezentate, săptămânalul maramureşan nu a relatat dramele românilor sub regimul
comunist: înscenarea de procese politice unor personalităţi culturale şi politice acuzate ca agenţi ai
imperialismului, soldate cu pedepse cu închisoarea şi concentrarea în lagăre de muncă la Gherla, Aiud,
Sighet, Piteşti, canalul Dunăre-Marea Neagră, desfiinţarea pluralismului, încălcarea drepturilor şi libertăţilor
democratice. Frazele săptămânalului ne prezintă un comunism plin de idealuri optimiste. Din nefericire
realitatea a fost extrem de tristă iar presa s-a dovedit a fi un excelent instrument de manipulare comunistă a
realităţii existenţiale prin omisi unea redării adevărului istoric.
Un element important al vieţii cotidiene îl reprezintă hora de duminică ce se organiza de către grupuri de
vecini înrudiţi între ei. Mobilul acestui demers îl semnifică o severă competiţie matrimonială. Organizatorii
horei, în general doi sau trei tineri cu stagiul militar satisfăcut, angajau trei muzicanţi, un viorist, un chitarist şi
un toboşar şi solicitau permisiunea de la tatăl unei fete "să danseze în hambar". Aceste înlâlniri nu erau lipsite
de violenţă. Erau frecvente loviturile de cuţit iar conflictele ce apăreau între cei prezenţi erau rezolvate prin
intervenţia bătrânilor, recunoscuti pentru înţelepciunea judecăţii lor. De aceea, în 1950, hora de duminică a fost
interzisă. Ideologii comunişti considerau că epopeea proletariatului nu este compatibilă cu aceste manifestări
căci ele aparţineau "orânduirii capitaliste" care promova lupta de clasă şi dezvoltarea privată a agriculturii. 4
Deseori paginile săptămânal ului "Colţ de ţară" abundă în lozinci de tipul: "Munciţi cu entuziasm", "Viitorul
nostru va fi cu adevărat fericit", "Fiţi recunoscători statului". Ele au drept scop să-I convingă pe prizonierul
ideilor comunise că fericirea sa este autentică, şi să-i amintească în fapt că umilirea sa este fără scăpare, că
regimul care îl oprima îşi poate permite să-şi arate dispreţul faţă de om şi faţă de orice norme sau valori
politice. 5 Aceste sloganuri îi sunt impuse pentru a-i întreţine disperarea căci ele demonstrează că întregul
univers e antrenat în umilirea sa şi că în consecinţă salvarea devine imposibilă.
Funcţionarea circuitului informaţional al mulţimilor revoluţionare se explică prin ceea ce Gustave Le Bon
a numit "contagiune mentală" 6 • Ea este percepută drept o forţă motrice a acţiunii indivizilor în atari împrejurări,
astfel preluarea ideilor prin fenomenul contagiunii are loc din considerente ca: utilitate, simpatie, conformism,
interes, constrângeri, materiale sau morale. Aspecte de acest gen se observă în spaţiul maramureşan aşa cum
reiese din coloanele săptămânal ului "Colţ de ţară". În acest sens, articolul intitulat: "De la revendicări drepte la
acţiuni anarhice", din 5 iulie 1946, făcea apologia armoniei la nivelul sensibilităţii muncitorimii: "Muncitorii
şi-au dat seama că prin acţiuni anarhiste nu vor ajunge la rezolvarea revendicărilor lor, şi că numai printr-o

4

5
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luptă hotărâtă, dusă cu ajutorul Partidelor muncitoreşti vor obţine aceasta fără a dăuna economiei naţionale şi
interesului lor propriu."
În spiritul acestor idei, articolul intitulat "Suntem slăbănogi", din 12 iulie 1946 menţiona următoarele:
"Prin lupta întregului popor am ajuns acolo că am reuşit să scoatem căruţa din nămol şi acest fapt va asigura un
trai mai fericit poporului. Elementele reacţionare, duşmane refacerii ţării luptă din răsputeri pentru a semăna
neliniştea în ţară."
Un aspect important al vieţii cotidiene reflectat în paginile săptămânalului, îl reprezintă şi ocupaţiile
locuitorilor acestui spaţiu geografic. Sistematizate provizoriu, ele fac trimiteri directe la câteva teme mult
îndrăgite ale imaginarului comunist: nostalgia paradisului pierdut , Vârsta de Aur şi a trecutului autohton
glorios. Ele sunt caracterizate în principal prin absenţa claselor sociale şi a proprietăţii private, existenţa unui
climat de armonie, belşug şi fericire/
Specifică acestui imaginar comunist este redarea următoarelor fraze ce reflectă atmosfera de sărbătoare
dominantă la seceriş: "Să prăznuim cu ei, în gând măcar, intrarea în holde, petrecută în strămoşeştile datini, ca
apoi peste câteva zile de muncă neobosită, să împletim din cele din urmă spice cununa grâului nou, punând-o
pe cap de fecioară. Să ne prindem în horele lor, dând glas bucuriei prin cântecele ce tălăzuiesc puternic din
piepturile cetelor de secerători, întorşi spre sat cu simbolul de pâine nouă, cununa de grâu." În acest caz,
psihanaliza este capabilă să explice bucuria frenetică a indivizilor, idealul reconcilierii dintre om şi natură, dar
şi dorinţa unanimă de a-şi construi o lume mai justă într-un spaţiu purificat prin violenţă. 8 Toate aceste mutaţii
ontologice au loc pe fundalul unei istorii agitate, care ameninţă existenţa Vârstei de Aur reconstruită imaginar.
Sub presiunea ameninţărilor interne (reacţionarii, fasciştii, Brătienii) orice notă de optimism îşi dilată "trăirile"
şi-şi atenuează pericolele, fapt reliefat în articolul "Suntem slăbănogi": "Să ne facem datoria unii şi alţii, căci
astfel ne merge vestea şi peste hotare. Şi-i păcat ca lumea să ne vorbească de rău. Obştea băimăreană trebuie
trezilă la realitate, căci pericolele se apropie."
Dincolo de aceste relatări sunt şi alle elemente ignorate în totalitate de presa băimăreană, supusă în mod
evident cenzurii. Erau eludate anularea solidarităţilor tradiţionale, începutul distrugerii individualităţii în
favoarea colectivităţii, confiscarea vieţii private, începutul dihotomiei dintre autorităţi şi cetăţeni. Prin simpla
eludare a acestor aspecte negative, presa se transformă dintr-o "putere" destinată să investigheze corect diferite
zone ale societăţii într-un instrument de manipulare comunistă a realităţii istorice.
Un alt aspect esenţial în cadrul reprezentărilor cotidiene este dat de climatul de destindere, al derulării
timpului liber care primeşte la nivelul sensibilităţii băimărene o conotaţie specială. Altfel spus, este în discuţie
o viaţă afectică de mare intensitate şi plenitudine, o bucurie de a trăi, fapt explicabil prin comparaţie cu
munca de pe ogoare şi în fabrici şi reflectat în articolul "Muncă şi odihnă". "Muncitorii din uzină, plugarii
noştrii harnici, trebuie să se bucure de liniştea binefăcătoare a caselor de odihnă din falnicii noştri munţi,
de fermecătoarele privelişti de pe malul mării în aceste locuri unde pănă acum nu puteau pleca decât cei
care aveau pungile pline, boierii, bogătaşii, bancherii ce se îmbogăţeau pe spinarea muncitorilor şi a boierilor
plugari."
Referitor la acest segment important al vieţii cotidiene întâlnim dese referiri la întrecerile sportive, lupte
greco-romane şi fotbal, unde se constată participarea publicului şi apetitul său pentru sport. Uneori publicul la
întrecerile sportive nu se manifestă civilizat. "Sunt unii care se distrează înjurând jucătorii şi pe arbitru."
Frecvent apar în paginile publicaţiei referiri la serate dansante şi baluri ale înfrăţirii dintre Armată şi
Popor. Această idee reiese din articolul "Am fost la Grăniceri" , din data de 28 februarie 1947: "Cel mai reuşit
bal al sezonului a fost cel dat de grăniceri sâmbăta trecută. O muzică excelentă, un bufet ieftin şi bine asortat,
o tombală bogată şi o sală frumos împodobită cu portretele M.S. Regelui Mihai, primului ministru Petru Groza
şi Generalissimului Stalin, precum şi minunate covoare naţionale au contribuit la crearea unei atmosfere
de adevărată prietenie. Balul acesta a fost un prilej binevenit pentru apropierea dintre Armata poporului şi
cetăţenii oraşului." 9

Acest document este un excelent argument ce arată că aceste aspecte din universul sinuos dar fascinant
în acelaşi timp al sensibilităţii colective, pot oferi un plus de explicaţii, adesea inedite, fenomenelor istorice.

a
9

Sorin Antohi, Utopica. Studii asupra imaginarului social, Editura ŞtiinFfică, Bucureşti, 1991, p.88
Gabriel Liiceanu, Tragicul. O fenomenologie a limitei şi a depăşirii, Editura Universul, Bucurc§ti, 1976, p.190
Alexandru Du~u. Literatura comparată şi istoria mentalită{ilor, Editura Univers, Bucureşti, 1982, p.17

287

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

Istoria mentalităţilor ancorată în realitatea vie, mai sensibilă şi inteligentă, este cea care sondează în adâncimea
umană realizând o istorie globală, cuprinzătoare şi este capabilă să facă faţă provocărilor istorice la acest început
de mileniu.
În acelaşi timp am asistat la o reprezentare iluzorie a societăţii şi a naturii umane, o explicaţie ireală
a proceselor sociale şi culturale, realizată cu mult succes, de puterea comunistă. Acest fapt a fost posibil
căci, presa devenită "instrument de stat" a manipulat în scop politic realitatea istorică şi a impus sensibilităţii
colective obedienta şi irelevanta în faţa ascensiunii comunismului în România.

Summary
The year 1946 was important for the historical evolution of our country as it was the moment when the
Romanian soul was mass-moulded when the distruction of the civil society and the removal of the western
democratic values occurred.
In the pages of the weekly popular statemenl newspaper "Colţ de ţară" we are revealed the existance of two
types of alleration statement in Maramure; one which is agressive, meaning state policy involving the power
springs attempting the loss of the other's identity and the other type which is individual or collective but non/
agressive, natural, authentic and comrnonly accepted.
The daily aspects reflected by the weekly newspaper "Colţ de ţară"overlook the amount of nourishment,
of fuel of "cultural creation" subordinated to the comunist party. They also disregard the politica! repression
engaged by Lhe security agency and they also disregard the agricultured colectivism forced by brutality,
confiscations, arrests, deportation and the physical extermination of the polilical and cultural elite in between
wars.
These aspects of the tormented yet fascinating uni verse of the collective sensibility care offer further-new
explanations to the historical phenomena.
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RECENZII, VIAŢĂ ŞTIINŢIFICĂ

Muzeul «Vasile P.îrvan>> Bârlad, Consiliul Judetean Vaslui, Sesiunea anuală a muzeului,
1. Valenţe ale cercetării patrimoniului cultural naţional, Bârlad, septembrie 2005

Ediţia

Ilustrând vechi tradiţii în activitatea muzeală locală, continuate pe alte coordonate, ale timpului
contemporan, în ziua de 17 septembrie 2005, la Bârlad s-au desfăşurat lucrările Sesiunii anuale a Muzeului
«Vasile Ifuvan». Ediţia Ia fost dedicată unei teme generoase, de actualitate: "Valenţe ale cercetării patrimoniului
cultural naţional". Deschiderea oficială a avut loc la sediul central al muzeului din str. Vasile Ifuvan nr. 1.
Cuvântul de deschidere a fost rostit de directorul instituţiei, praf. Mircea Mamalaucă. Au prezentat alocuţiuni
praf. Dumitru Buzatu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui şi ing. Constantin Constantinescu, primarul
oraşului Bârlad. A fost lansat volumul semnat de Ştefan Trofim intitulat Candela speranţei, în care autorul
evocă momentele pline de dramatism ale conflictului din 1990 dintre
MUZEUL VASILE PÂRVAN BÂRLAD
autorităţile statului moldovean şi forţele separatiste transnistrene; un
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
cuvânt de introducere a rostit praf. Gruia Novac.
Au fost vernisate două expoziţii. Prima dintre ele: "Industria
osului în preistorie şi epocile următoare", a fost realizată de Eugenia
Popuşoi şi reuneşte, într-o elegantă formulă de prezentare, materiale
din colecţiile muzeului, databile din neoliticul timpuriu (cultura
Starcevo-Criş) şi până în sec. al IV-lea- al V-lea d.Hr., provenind din
cercetările arheologice efectuate în siturile de la Trestiana, Pogoneşti,
Bârlad-"Valea Seacă" ş.a. La sediul Secţiei de Ştiinţele naturii de la
Banca Agricolă a fost vernisată a doua expoziţie: "Florile rocilor",
care prezintă valoroase colecţii de minerale şi roci, prin contribuţii
locale şi ale unor colectionari din ţară.
Lucrările sesiunii s-au derulat în patru secţiuni, reunind
numeroşi participanţi din toată ţara, specialişti de marcă ai
domeniilor reprezentate. Secţiunea Arheologie-Istorie şi-a ţinut
lucrările în Sala Medievală a Casei Sturdza; Secţiunea Artă a fost
găzduită de pavilionul colecţiei sculptor Marcel Guguianu; Secţiunile
Personalităţi bârlădene şi Ştiinţele naturii s-au desfăşurat la sediul
muzeului de la Banca Agricolă.
Redăm, în continuare, lista participanţilor la ultimele trei
'
secţiuni, ca şi titlurile comunicărilor incluse în program, stăruind
VALENŢE ALE CERCETĂRII
asupra lucrărilor care s-au prezentat în cadrul Secţiunii ArheologiePATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL Istorie.
Secţiunea Artă: moderator - Aurel Istrati (muzeograf la
Complexul Muzeal Naţional Moldova, Iaşi); secretară- Oana Carciug.
Comunicări: Mariana Cocoş (Muzeul de Artă Vizuală Galaţi): "Spaţiul
BÂRLAD · 2005
muzeal şi creaţia tinerilor plasticieni -câteva metode de abordare";
Ject. univ. Mihai Taraşi (Universitatea de Arte «George Enescu», Iaşi): "Arta astăzi"; Cătălin Gheorghe (Galeria
«Vector», Iaşi): "Contextul artistic naţional şi internaţional"; Dan Basarab Nanu, Mariana Cocoş (Muzeul de
Arlă Vizuală Galaţi): "Muzeul de Artă Vizuală Galaţi- perspective"; Mihail Voicu (Complexul Muzeal Naţional
Moldova, Iaşi): "After the wall"; Dan Acostioaie (Galeria «Vector», Iaşi): "Galeria «Vector»"; Florin Sicoie (Muzeul

SESIUNEA ANUALĂ
AMUZEULUI
EDITIA 1
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de Artă Ploieşti): "Bienala internaţională de gravură contemporană «Iosif Iser» - modalitate de cunoaştere a
tendintelor actuale în domeniu"; Aurel Istrati (Complexul Muzeal Naţional Moldova, Iaşi): "Satul tradiţional
românesc, matrice a artei noastre naţionale"; Costinel Munteanu, Adrian Mihalache (Muzeul Mixt Tecuci):
"Probleme de estetică în domeniul arhitecturii româneşti în perioada interbelică, cu referire la arhitectura
tecuciană".

Secţiunea Personalităţi bârlădene: moderator - Lucian Vasiliu (directorul Muzeului Literaturii Române,
Iaşi); secretară- Alina Rotaru. Comunicări:

bârlădene pe axa timpului";

Elena Ilie (Casa «Perpessicius», Brăila): "Personalităţi brăilene şi
Violeta Budai-Damaschin (Casa memorială «Nicolae Iorga>>, Botoşani): "Proiecte

culturale: 1. "Nicolae Iorga -restituiri în actualitate; 2. Nicolae Iorga - reconstituiri postume la casa copilăriei
din Botoşani"; Lucian Vasiliu (Muzeul Literaturii Române, Iaşi): "Stelian Baboi - iubire celestă şi terestră";
Olga Rusu (Muzeul Literaturii Române, Iaşi): Titlu rezervat; Ioana Coşereanu (Muzeul Literaturii Române,
laşi): "Perpessicius, Tutoveanu- corespondenţă"; Oana Mancaş (Muzeul Judeţean Vaslui): "0 personalitate pe
nedrept uitată: primarul Bârladului, avocat Neculai Vasilescu"; Maria Martinescu (Muzeul Judeţean Vaslui):
"Valentin Silvestru şi ziarul «Piţigoiul»"; dr. Laurenţiu Chiriac (Muzeul Judeţean Vaslui): ",on Antonovici şi
protejarea monumentelor religioase din Bârlad"; Oana Rusu (Muzeul Judeţean Vaslui): "0 pagină din istoria
Vaslui ului- G. G. Mironescu"; praf dr. Alexandru Bădulescu (Muzeul memorial «Paul Constantinescu», Ploieşti):
"In memoriarn George Enescu (50 de ani de la trecerea în eternitate a genial ului compozitor şi interpret român)";
"Stan Golestan- personalitate marcantă a muzicii româneşti şi europene. 130 de ani de la naştere (n. 26.05.1875,
Vaslui- m. 21.04.1956, Paris)"; col. Constantin Ghiper (vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale «Cultul Eroilor»,
Ploieşti): "Personalităţi militare bârlădene".
Secţiunea Ştiinţele naturii: moderator- conf. univ. dr. Vlad Codrea (Universitatea «Babeş-Bolyai», ClujNapoca); secretar- Laurenţiu Ursachi. Comunicări: conf dr. Victor Şablovschi (Universitatea «Alexandru Ioan
Cuza», Iaşi): "Apa- pică tura vieţii"; praf Ioan Adam (Liceul Teoretic «Mihai Eminescu», Bârlad): "Apa în Sistemul
Solar"; tehnician meteoralog Liviu Mureşan (Staţiunea meteorologică Bârlad): "Efectele încălzirii globale asupra
Oceanului Planetar"; dr. Elena Şerbănescu (Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Constanta): "Observaţii
asupra funcţiei ecologice a excreţiei la unele specii de peşti marini"; drd. Angela Curlişca (Complexul Muzeal
de Ştiinţele Naturii Constanta): "Dale comparative privind compoziţia calitativă a epibiozei substratului dur
din zona «Modern» în anii 1994 şi 2004"; praf Adrian Dodonete (Liceul Teoretic «Mihai Eminescu», Bârlad):
"Verificarea calităţii apei potabile în judeţul Vaslui"; consilier Maria Popa (Direcţia Judeţeană pentru Cultură,
Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Vaslui): "Podul Doamnei din satul Chiţcani, comuna Cosleşti, judeţul
Vaslui"; praf univ. dr. Vlad Codrea, drd. Paul Dica (Universitatea «Babeş-Bolyai», Cluj-Napoca): Titlu rezervat;
cercetător principalI Maria Ştirbu, cercetător principal II Georgeta Miu (Academia Română Iaşi- Institutul de
Antropologie): "Studiul antropologie şi paleoantropologic a materialului osteologie descoperit în mormintele
de la Dealul Ţuguiala"; conf univ. dr. Ovidiu Iancu (Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi), muzeograf Lili
Apostoaie (Complexul Muzeal Naţional Moldova, Iaşi): "Colecţia de mineralogie şi petrografie a Universităţii
«Alexandru Ioan Cuza», Iaşi"; ing. geolog Cristian Sandu (colecţionar, Iaşi): "Minerale utilizate ca pietre geme";
cercetător ştiinţific Nelu Popa (Staţiunea Centrală de Cercetări pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni,
judeţul Vaslui): Titlu rezervat; conservator Gabriela Dumitraşc (Muzeul «Vasile lărvan>>, Bârlad): "Umiditatea
-factor de degradare a bunurilor culturale"; biolog drd. Romeo Cavaleriu (Universitatea «Alexandru Ioan Cuza»,
Iaşi): "Fauna culturii Cucuteni".
Secţiunea Arheologie-Istorie a avut ca moderator pe praf. univ. dr. Nicolae Ursulescu (Universitatea
«Alexandru Ioan Cuza», Facultatea de Istorie, Iaşi), iar ca secretară pe Eugenia Popuşoi. Asistenta din sală a
numărat circa 20 persoane. Organizatorii au distribuit participanţilor o consistentă mapă a sesiunii şi publicaţiile
recente ale muzeului bârlădean. Comunicările inserate în program au fost în număr de 12, dintre care s-au
prezentat 9; în compensaţie, a fost admisă susţinerea unei comunicări neincluse în program, după cum se va
specifica în continuare. În cuvântul de deschidere, praf univ. dr. Nicolae Ursulescu a subliniat interesul deosebit
şi eforturile făcute de Eugenia Popuşoi pentru organizarea acestei prime reuniuni din domeniul cercetării
arheologice de la noi, dedicate industriei materiilor dure animale (sau a osului, cum a consacrat-o tradiţia
cercetării); s-a făcut o scurtă prezentare a preocupărilor legale de studiul acestui domeniu în Europa, evidenţiind
se contribuţiile esenţiale ale specialiştilor francezi, în frunte cu Henriette Camps-Fabrer, ca şi preocupările
româneşti, între care s-au menţionat, în mod repetat, pe cele recente, datorate lui Corneliu Beldiman; lucrările
secţiunii, care, practic, se pot constitui ca un simpozion autonom dedicat industriei materiilor dure animale,
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ilustrează

continuarea preocupărilor legate de studiul sistematic în domeniu; tematica propusă este incitantă,
Praf univ. dr. Mihalache Brudiu (Universitatea «Dunărea de Jos», Facultatea de
Istorie, Galati) a abordat un subiect pe care, în linii mari, îl putem percepe în preocupările ştiinţifice ale
domniei sale încă din anii '80 ai secolului trecut: "Prelucrarea oaselor şi coarnelor în paleoliticul superior în
spaţiul carpato-nistrean: resurse, repertoriu, ocupaţii"; s-a făcut o introducere de tip expozeu didactic privind
folosirea materialelor scheletice, începând cu paleoliticul inferior (cultura numită osteodontokeratică); s-a
subliniat importanţa descoperirilor din paleoliticul superior în spaţiul pruto-nistrean şi a prelucrării oaselor şi
a coarnelor de ren, mai ales în cadrul culturii gravettiene; artefactele descoperite în situri binecunoscute,
precum Cotu-Miculinţi şi Cosăuţi (23-12 Ka BP) reprezintă "utilaje pentru diferite trebuinţe": vânătoare, pescuit,
dar şi piese legate de domeniul simbolic-spiritual (ciocane-târnăcop, harpoane, vârfuri de suliţă, unele decorate,
o rondelă etc.); s-a susţinut, în continuare, ipoteza existenţei unor ciocane-târnăcop din corn de ren, armate cu
piese de silex, utilizate ca unelte de săpat sau pentru spargerea gheţii în vederea pescuitului pe timp de iarnă;
în opinia noastră, o astfel de ipoteză nu beneficiază de argumente pertinente; materialul ilustrativ este constituit
de desene şi două piese originale descoperite la Cotu-Miculinţi: un burin de silex şi un segment de corn de ren
prezentând urme de debitaj prin şănţuire axială (publicat). Lect. univ. dr. Corneliu Beldiman (Universitatea
Creştină «Dimitrie Cantemir», Facultatea de Istorie, Bucureşti) şi Diana-Maria Sztancs (Universitatea «Lucian
Blaga», Facultatea de Istorie şi Patrimoniu «Nicolae Lupu», Sibiu) au prezentat comunicarea: "Brăţări neolitice
timpurii din materii dure animale descoperite în România", oferind toate datele asupra unei categorii de
descoperiri rare în cadrul industriei preistorice a materiilor dure animale din România şi regiunile învecinate;
atribuite culturilor Slarcevo-Criş şi Vinca, faza A, cele 14 piese cunoscute până acum au fost descoperite în
situri din Oltenia (Cârcea, Grădinile), Banat (Drobeta - Turnu Severin, Gornea), Moldova (Trestiana) şi
Transilvania (Cluj-Napoca- Gura Baciului, Cerişor); au fost abordate exhaustiv problemele relative la aceste
artefacte: materia primă (os, corn de cerb, cochilii de scoici de origine mediteraneană), etapele fabricării (debitaj,
fasonare), urme de utilizare, reconstituirea ipotetică a morfologiei iniţiale; materialul ilustrativ, foarte bogat, a
fost rulat în formulă digitală (PowerPoint). A doua comunicare, aparţinând aceloraşi autori, dar neinclusă în
program s-a referit la "Dinţii perforaţi ca elemente de podoabă în depozilele eneolilice din România", abordându-se
problematica spectaculoasă şi complexă a acumulărilor de bunuri de prestigiu în cadrul culturii CucuteniAriuşd (depozitele de la Ariuşd, Brad, Hăbăşeşti, Izvoare- România; Cărbuna, Chetroşica, Horodniţa- Republica
Moldova; aspectele vizate au fost tipologia artafectelor, elementele de paleotehnologie- modalităţi de perforare,
urme de utilizare etc. Comunicarea "Podoabe din materii dure animale aparţinând culturii Coţofeni descoperite
recent în Transilvania" a fost elaborată de Diana-Maria Sztancs (Universitatea «Lucian Blaga», Facultatea de
Istorie şi Patrimoniu «Nicolae Lupu», Sibiu), lect. univ. dr. Corneliu Beldiman (Universitatea Creştină «Dimitrie
Cantemir», Facullatea de Istorie, Bucureşti) şi lect. dr. Marius-Mihai Ciută (Universitatea «1 Decembrie 1918»,
Facultatea de Istorie, Alba Iulia); s-au expus rezultatele cercetărilor, de dală foarte recentă, asupra unui lot
format din 11 mărgele şi pandantive, provenind din siturile de la Şeuşa-"Gorgan", Cerişor-"Peştera Cauce" şi
Ohaba-Ponor-"Peştera din Bordu Mare"; ele sunt confecţionate din dinţi de câine, de mistreţ, din fragment de
scoică Unio sp., din corn de cerb; este aplicat protocolul de analiză complet, după metodologia actuală (studiul
paleotehnologic); lucrarea este prima abordare sistematică a subiectului în cercetarea preistorică din România;
ilustraţia a fost etalată în aceeaşi formulă digitală (PowerPoint). Dr. Stănică ?andrea (Muzeul Brăilei) a susţinut
comunicarea: "Unelte şi obiecte din os şi corn descoperite în aşezarea Gumelniţa de la Însurăţei"; după o amplă
prezentare a sitului eneolitic respectiv, autorul a trecut la etalarea succintă a datelor asupra artefactelor din
materii dure animale; ele provin din zone menajere şi sunt exclusiv piese finile; acesta poate fi un indiciu al
fabricării lor în alt sit, poate în cel de la Lişcoteanca, de unde au fost aduse; laturile de piese respective au fost
rezervate unui studiu detaliat, care va fi efectuat în 2006 de către Corneliu Beldiman şi Diana-Maria Szlancs;
materialele au fost ilustrate în planşe. Praf univ. dr. Nicolae Ursulescu, asist. univ. drd. Vasile Cotiugă
(Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Facultatea de Istorie, Iaşi) şi conf univ. dr. Luminita Bejenaru
(Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Facultatea de Biologie, Iaşi) s-au referit la "Prelucrarea colţilor de mistreţ
în cultura Precucuteni în lumina descoperirilor de la T"argu Frumos (jud. Iaşi)"; caninii inferiori ai mistreţului
(defensele) sunt piese anatomice speciale prin formă, dimensiuni, duritate, valoarea de trofeu dificil de
dobândit, încărcătura simbolică etc.; lotul analizat însumează 82 piese cu urme de prelucrare, în vederea
obţinerii: plăcuţelor perforate utilizate ca obiecte de podoabă; uneltelor pentru fasonarea şi decorarea vaselor
ceramice; vârfurilor de săgeţi; autorii aplică criteriile de analiză actuală, recurgând la limbajul etalonat şi
actuală şi de mare interes.
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urmărind elucidarea problemelor majore legate de paleotehnologie (achizitia materiei prime, fabricarea,
utilizarea); ilustratia a fost oferită în format digital (PowerPoint). Praf Marin Ratam (Şcoala generală din corn.
Giurcani, jud. Vaslui) a prezentat "Unelte de os din aşezările Noua situate în partea de sud-est a judetului
Vaslui"; este vorba de artefacte de os apartinând culturii Noua, descoperite în 16 situri identificate prin cercetări
de suprafată; se remarcă varietatea uneltelor şi armelor, pentru a căror clasificare se recurge la lucrarea lui
Adrian Florescu şi a Marilenei Florescu despre cultura Noua; materialele au fost ilustrate în planşe. Dr. Ruxandra
Alaiba (Institutul de Arheologie «Vasile Jărvan», Bucureşti) şi Iulian Grădinaru (Iaşi) s-au referit la "Noi
descoperiri de unelte din coarne de cerb"; s-au etalat datele asupra unor piese perforate (de tip "brăzdar" şi
"săpăligă"), atribuite culturii Cucuteni, provenind din situl de la Dumeşti, jud. Vaslui; materialele au fost
ilustrate în planşe. Dr. Ruxandra Alaiba (Institutul de Arheologie «Vasile Jărvan», Bucureşti) a sustinut
comunicarea: "Piese de os descoperite în aşezarea de la Banca-«7 Case» din sec. IV-V d.Hr."; materialele au fost
ilustrate în planşe.
Formulând concluziile, praf univ. dr. Nicolae Ursulescu a multumit, în numele invitatilor, conducerii
muzeului, personal Eugeniei Popuşoi şi a adresat felicitări pentru materializarea cu succes a ideii de organizare
a unei expozitii şi a sectiunii dedicate special studierii industriei materiilor dure animale; domnia sa a evidentiat
faptul că lucrările prezentate demonstrează, o dată în plus, interesul major şi actualitatea domeniului abordat.
Comunicările incluse în program au fost solicitate de organizatori pentru inserarea în sumarul Anuarului
Muzeului «Vasile Jărvan», nr. 1, 2005, aflat în pregătire, care, nu ne îndoim, se va dovedi o nouă publicatie de
arheologie şi istorie valoroasă în peisajul publicistic de profil din România, fiind aşteptată cu mare interes.

Corneliu BEWIMAN
Diana-Maria SZTANCS
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Mircea Mamalaucă (coord.), Obiceiuri de port în aria culturii Sântana de Mureş. Obiecte de
podoabă, amulete, accesorii de vestimentaţie şi toaletă, Consiliul Judetean Vaslui, Muzeul
<.Vasile P.irvam> Bârlad, Editura ASA, Bucureşti, 2005, 127 p., ISBN 973-7894-01-4

În prima jumătate a anului 2005 s-a materializat frumoasa iniţiativă a directorului Muzeului «Vasile Hl.rvan»
din Bârlad, praf. Mircea Mamalaucă, de organizare a unei expozitii tematice itinerante, rezervate antichităţilor
aparţinând culturii Sânlana de Mureş-Cerneahov. Acestea au fost descoperite în situri de pe teritoriul României
şi provin din descoperiri fortuite, sondaje şi săpături sistematice, desfăşurate din primele decenii ale sec. al
XX-lea şi până astăzi. Expozitia a fost vernisată în luna mai 2005la Bârlad şi urmează a fi prezentă în mai multe
dintre muzeele care au contribuit la realizarea sa.
OONIILitll._..v........
Dală fiind bogăţia binecunoscută de materiale care ilustrează cultura
.MlllZ1Jt;VA$U.I.t'.U""JrC. sbJ..AD
Sântana de Mureş-Cerneahov, organizatorii s-au oprit asupra unor categorii de
piese definitorii, spectaculare, de mare valoare documentară şi patrimonială,
atât pentru specialiştii domeniului, cât şi pentru publicul larg. Este vorba
de podoabe, piese de toaletă şi accesorii vestimentare de mare diversitate,
multe cu statut de unicat, obiecte atractive prin formă, functionalitate, natura
materialelor din care sunt confecţionate, raritate ele.
Expoziţia face, astfel, direct accesibil, pentru prima dată, într-un cadru de
asemenea anvergură şi printr-un lăudabil efort de colaborare interinstiluţională,
un eşantion reprezentativ al patrimoniului arheologic mobil, încă insuficient
pus în valoare. Artefactele ilustrează tradiţii puternice, păstrate cu strictete
de-a lungul generaţiilor, ca şi practicarea locală a unor meşteşuguri (fabricarea
pieptenilor, a pandantivelor şi a altor obiecte din os şi corn de cerb; prelucrarea
metalelor: bronz, argint etc.), dar şi relaţii de schimb la distante mai mari sau
mai mici, cu provinciile Imperiului roman sau cu regiunile răsăritene.
OBICI!IURI Of! PORT
Institutiile care au colaborat la organizarea expozitiei sunt în număr de 15:
In 11RI11 CULTURII $ilOT11DR OI! ffiUR!!Ş
Muzeul «Vasile Fărvan», Bârlad; Muzeul Judeţean Bistrita-Năsăud, Bistriţa; Muzeul
Judeţean Botoşani; Muzeul Judeţean Buzău; Muzeul Brăilei; Muzeul «Dunării de Jos>>, Călăraşi; Muzeul Naţional de
Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca; Muzeul de Istorie Galaţi; Complexul Muzeal Naţional Moldova, Iaşi; Institutul
de Arheologie Iaşi; Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti; Complexul Muzeal Judeţean Neamţ,
Piatra-Neamţ; Muzeul de Istorie Roman; Complexul Muzeal Bucovina, Suceava; Muzeul Mixt Tecuci.
Catalogul aferent expoziţiei a fost elaborat sub coordonarea praf. Mircea Mamalaucă, membrii colectivului
de redacţie având următoarele atribuţii: Mircea Mamalaucă (redactor); Aurel Buliga (fotograf); Oana Carciug
(artist plastic, autoarea coperţilor); Marie la Caradintă-Focşăneanu (analist programator, culegere text); Ion Ioniţă,
Mircea Mamalaucă (corectură); Dan Dulgheru, Ovidiu Vişan (ASA Bucureşti, concepţie grafică, tehnoredactare,
machetare). Editarea şi tiparul s-au realizat la ASA Bucureşti.
Lucrarea însumează 127 p. şi prezintă 480 piese, publicate şi inedite, multe dintre ele neexpuse până
acum. El are o structură compusă din patru sectiuni distincte, după cum urmează: A. secţiunea liste: Lista
colectivului de redacţie (p. 5); Lista instituţiilor muzeale (p. 6); Lista autorilor fişelor (p. 7); B. secţiunea text:
Argument, semnat de praf. Mircea Mamalaucă (p. 8-11); Obiceiuri de port în sec. IV d.Hr. (podoabe, amulete,
accesorii vestimentare şi obiecte de toaletă), text semnat de dr. Ion Ioniţă (p. 12-14); Bibliografia selectivă (p.
15-16); C. secţiunea ilustraţii: 51 planşe (p. 17-68, nenumerotate); D. secţiunea fişe: fişele pieselor, organizate
în trei părţi, după categorii tipologico-funcţionale: Podoabe (192 fişe, p. 69-89); Obiecte de toaletă (85 fişe, p.
91-101); Accesorii de vestimentaţie (203 fişe, p. 103-125).
Fişele de catalog includ, în redare sintetică, parametri precum: denumirea piesei; materiale, tehnici;
dimensiuni; provenienta (situl); datare; deţinător; bibliografie; autorul fişei.
Muzeografii şi cercetătorii care au redactat fişele catalogului sunt: Marius Alexianu, Mugur Andronic,
Aurel Butnaru, Iulia Butnaru, Costel Ilie, Paula Chiribuţ, Ştefan Dejan, Maria Diaconescu, Corneliu Gaiu,
George Dan Hânceanu, Ioana Hîca, Ion Ioniţă, Dan Lichiardopol, Mircea Mamalaucă, Irina Nemeti, Mircea
Nicu, Stănică Pandrea, Eugenia Popuşoi, Şeiva Sanie, Gabriel SLăicuţ, Vasile Oprea.
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În Argumentul său, praf. Mircea Mamalaucă punctează câteva dintre reperele majore ale istoriei primei
jumătăţi a mileniului 1 d.Hr. în spaţiul românesc, evidenţiază importanţa studierii culturii Sântana de Mureş

Cerneahov (mixtură etno-culturală de elemente gotice, daca-romane, sarmatice etc., marcată de puternice
influenţe romane), ca şi contribuţiile majore ale specialiştilor instituţiei muzeale bârlădene în acest domeniu,
mai ales prin cercetările asidue ale regretatului dr. Vasile Palade; se relatează, în continuare, modul în care a
apărut şi s-a materializat ideea organizării unei expoziţii tematice rezervate obiceiurilor de port.
Dr. Ion Ioniţă subliniază, în prezentarea pe care o semnează (Obiceiuri de port în sec. IV d.Hr. (podoabe,
amulete, accesorii vestimentare şi obiecte de toaletă) importanţa deosebită a descoperirilor aparţinând culturii
Sântana de Mureş-Cerneahov din jumătatea sudică a Moldovei, cu deosebire din zona Bârladului; totodată,
se trec în revistă categoriile reprezentate şi se fac scurte consideraţii asupra tipurilor şi rolului funcţional al
artefactelor care dau substanţă expoziţiei. Domnia sa arată: "În final, ar mai trebui subliniat din nou caracterul
tematic al expoziţiei şi, de aceea, imposibilitatea de a echilibra în cuprinsul ei prezentarea diferitelor categorii
de locuitori ai comunităţilor omeneşti de pe aceste meleaguri de atunci. Marea majoritate a obiectelor au
fost folosite de femei şi numai într-o foarte mică măsură de bărbaţi... Prin majoritatea vestigiilor prezentate,
expoziţia oferă posibilitatea de a cunoaşte mai temeinic şi mai nuanţat viaţa şi frumosul la sfârşitul antichităţii"
(p. 14).
Prima planşă redă aria de răspândire a cullurii Sântana de Mureş-Cerneahov pe teritoriul României şi al
Ucrainei. În fiecare planşă figurează fotografiile color a 4-1 O piese, combinate ca tipuri şi materiale din care au
fost confecţionate (podoabe, piese de toaletă şi accesorii vestimentare), provenind din acelaşi sit sau din situri
diferite. Piesele din planşe se identifică în textul catalogului pe baza unui indicativ, format din sigla categoriei
tipologico-funcţionale (P = podoabe, T = piese de toaletă; V = accesorii vestimentare) şi numărul fişei piesei.
Piesele expuse provin din contexte diverse: descoperiri funerare (necropole), aşezări, ateliere. Lista
siturilor în care acestea au fost descoperite se poate reconstitui pe baza fişelor calalogului (în ordine alfabetică
pe judeţe): Archiud, Făntânele, jud. Bistriţa-Năsăud; Cucorăni, Ionăşeni-Botoşani, Mihălăşeni, jud. Botoşani;
Deduleşti, jud. Brăila; Gherăseni, Izvoru Dulce, Pietroasele, Vadu Soreşti, jud. Buzău; Alexandru Odobescu,
Călăraşi, Copuzu, Independenţa, Nicolae Bălcescu, jud. Călăraşi; Pălalca, jud. Cluj; Barcea, Bereşli, Lunea,
Raleş, Tecuci, jud. Galaţi; Erbiceni, Leţcani, Miorcani, jud. Iaşi; Sântana de Mureş, T"argu Mureş, jud. Mureş;
Doina-Girov, Izvoare, Săbăoani, jud. Neamţ; Boldeşti-Grădişlea, Şirna, T"argşoru Vechi, jud. Prahova; Moara,
Podeni, Todireşti, jud. Suceava; Bârlad-"Valea Seacă" , Bogdăneşli-Fălciu, Pogoneşti-Iveşti, Polocin-"Izlaz",
Şuletea, jud. Vaslui. Constatăm, astfel, existenţa a 40 situri de pe raza a 13 judeţe; repartiţia regională indică
faptul că din Transilvania avem 5 situri, din Muntenia 13 situri, iar din Moldova 22 situri. Subliniem ponderea,
firească prin importanţa lor documentară excepţională, pe care o au, în economia expoziţiei, descoperirile de
pe teritoriul jud. Vaslui (siturile binecunoscute de la Bârlad-"Valea Seacă", Bogdăneşti-Fălciu, Pogoneşti-Iveşti,
Polocin-"Izlaz", Şuletea).
Categoriile tipologico-funcţionale reprezentate sunt: podoabele - mărgele (de sticlă, chihlimbar, pietre
semipreţioase, coral); pandantive (de os, corn de cerb, cochilii de melci marini, bronz, argint, aur); medalioane
(de sticlă, bronz, argint, aur); inele de tâmplă (de argint); obiectele de toaletă- piepteni (de os şi de corn de
cerb); cuţitaşe, foarfece şi pensete (de bronz); tuburi pentru ace (de os); ace de cusut şi de păr (de os); accesoriile
vestimentare- fibule şi catarame (de bronz şi de argint); aplice (de bronz); pinteni (de bronz).
Ţinem să remarcăm, în mod deosebit, ţinu la grafică excepţională a catalogului, atât sub raport strict tehnic
(format 33/24 cm, carlonat, supracopertat, hârtie cretată), cât şi sub aspectul concepţiei grafice a coperţilor,
aleasă inspirat şi materializată prin talentul deosebit al artistului plastic Oana Carciug.
Ne permitem să inserăm, la final, câteva mici observaţii şi sugestii, care ar putea augmenta conţinutul şi ar
îmbunătăţi accesarea informaţiilor relative la materialele arheologice figurând în cataloagele care se vor elabora,
eventual, sub aceeaşi egidă. Secţiunea de text poate fi extinsă, incluzând consideraţii asupra provenienţei,
răspândirii, tipologiei, modalităţilor de fabricare, contextului de provenienţă a pieselor (funerar, locuinţă,
atelier, depozit etc.) şi al celui legat de funcţionalitate, respectiv context de depunere, abandon în ambianţa de
fabricare sau utilizare etc. Pentru întregirea imaginii asupra contextului ar fi fost utile planurile complexelor
(morminte, ateliere) cu figurarea artefactelor in situ, datele asupra asocierii pieselor în complexe (funerare).
În sumar ar trebui să figureze lista pieselor repartizate pe situri şi pe tipuri. Fişele trebuie să cuprindă datele
complete asupra provenienţei (anul descoperirii, complexul). Planşele pol fi organizate pe situri, complexe,
tipuri. Necesare se dovedesc hărţile care arată răspândirea fenomenului abordat, a siturilor din care provin
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piesele, a tipurilor. Regăsirea informaţiei din catalog în secţiunea de planşe este dificilă fără repere, precum
sau al paginii, la care să se facă trimitere în fişa respectivă. Utilă ar fi fost şi inserarea listei
siturilor de provenienţă, a unei liste tipologice însoţită de scheme, a propunerilor de reconstituire a modului
de purtare. Toate aceste liste ar trebui să aibă trimiteri la imaginile din planşe.
Adresăm felicitări realizatorilor expoziţiei şi autorilor catalogului, percepând această importantă apariţie
editorială ca ilustrarea elocventă a interesului major, pasiunii şi dăruirii în domeniul arheologiei, el fiind
rezultatul colaborării exemplare care a funcţionat la nivelul muzeelor şi al institutelor de cercetare din reţeaua
academică. În acelaşi timp, lucrarea prezentată cu prilejul de faţă se constituie înlr-un necesar instrument de
lucru în abordarea realităţilor arheologice şi a obiceiurilor de port specifice sec. al IV-lea d.Hr. în aria culturii
Sântana de Mureş-Cerneahov, astfel de iniţiative meritând a fi continuate.
numărul planşei

Diana-Maria SZTANCS
Corneliu BELDIMAN
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NOTE DE LECfURĂ. 1\T.
Domnul Ştefan Roşeanu şi armamentul roman din Dacia

1. Preambul. Epoca aceasta prin care trecem, aşa numita "tranziţie de la socialism la capitalism" (după 50

de ani de "tranziţie" inversă!) îşi spune cuvântul nu numai pe plan economic, politic şi mai ales social. Ea se
din plin şi pe plan cultural, spiritual şi mai ales ştiinţific. Deci se poate vorbi, fără teamă de a greşi, că
traversăm o epocă de criză pe planul ştiinţei în general (reîntinerirea unor instituţii de cercetare fosilizate nu a
reuşit, Academia a intrat într-o perioadă de stagnare, cercetarea universitară şchioapătă, institutele de cercetare
sunt pe ducă etc) şi chiar pe planul ştiinţei istorice, respectiv chiar a arheologiei. În chip paradoxal, criza, care
ar trebui să se datoreze unor (neefectuate) schimbări de infrastructură, organizare şi logistică se manifestă prin
abundenta scrierilor de mâna a doua şi a treia, prin forma superficială şi calitatea scăzută a scrisului istoric.
Scrisul istoric ştiinţific a fost şi este inundat mai ales acum de subproduse: republicări şi reproduceri,
"adunări" de "opere" mici în volume "mari", scrieri de context, colaje (lipituri de texte disparate- de obicei
străine autorilor- în aşa zise sinteze (vezi Dacia romană!!! a lui A. Husar). Toate sunt produse ale grabei de a
ajunge la o situaţie, a obţine un titlu, de a ocupa o funcţie. Nici nu mai vorbesc de inovaţiile fantasmagorice
şi şovine care plac politicului nostru (în general incult şi şovin) şi "maselor" de dreapta total inculte. Cărţile
"grele" propriu-zis ştiinţifice sunt foarte rare.
Lipsa criticii istorice propriu-zise, prezentările mângîetoare de cărţi, mica "corupţie" intracolegială
inaugurale în vechiul sistem (dinainte de 1989), dar menţinute şi dezvoltate cu vitejie naţională de acesta cel
nou (sistem) îşi spun cuvântul din plin.
S-a ajuns (fără glumă spun!) la o limită care periclilează soarta istoriografiei române (nici aşa bine văzută
acolo .... ) şi care ar trebui blocată prin măsuri oficiale (dacă există vre-o instituţie care îşi mai poate aroga aşa
ceva!). Dar din păcate spune lumea: lucrurile ... rele! încep de sus. Se ştie povestea cu cap, peşte, pute!
Apariţia internetului şi liberul acces la formele lui de răspândire a informaţiilor a permis şi punerea
în circulaţie a tot felul de nimicuri interesante. Libertatea scrisului [respectiv fără cenzură oficială) implică
cenzura proprie de înaltă calitate. În cazul lipsei acesteia, în lipsa criticii adevărate, se facilitează apariţia
subproduselor.
manifestă

2. Studiu de caz.: domnul Roşeanu şi armamentul roman din Dacia. Notele referitoare la acest caz se
înscriu perfect în unele din cele teoretice enunţate mai sus.
a. Un oarecare domn Roşeanu Ştefan- total necunoscut pe tărâmul istoriei vechi, respectiv a arheologiei
provinciale daco-romane- a apărut brusc pe Internet, abordând o problemă care mă priveşte puţin. Numele
lui nu există în bibliografiile oficiale apărute (până în 1999), nici în cele ulterioare acestui an (vezi S. Cociş
et alii, Bibliografia Daciei romane, Cluj-Napoca, 2003). Nu am găsit acest nume nici în cuprinsurile revistelor
de specialitate consultate. Pare deci un neofit. În loc să înveţe metodologia cercetării, să citească bibliografie de
specialitate, să cunoască ce se numeşte acel ceva "etică ştiinţifică" el s-a hotărât brusc să "reconstituie modul de
viaţă al romanilor pe teritoriul Transilvaniei studiind armamentul roman". Pretenţia citată- trebuie să o spun
de la început- este cam exagerată, ca să nu zic altfel.
Titlul "operei" de pe Internet (text descoperit absolut întâmplător de mine!) sună cam aşa: "Armamentul
roman în castrele din Transilvania. Recenzie la seria "Fiihrer zu archăologischen Denkmălern in Dacia
Porolissensis"/"Ghid al monumentelor arheologice din Dacia Porolissensis (serie) tipărită cu ocazia celui de al
XVII-lea Congres Internaţional de Studii asupra Frontierelor Imperiului Roman- Zalău, septembrie 1997".
1. În chip normal, un astfel de produs primitiv, nu ar trebui luat în seamă. Dar pe de-o parte doresc să apăr
seria de ghiduri pentru că a început bine, ar trebui continuată şi este o formă de integrare "europeană" (alta
nu avem) în domeniul istoriei pentru turism; pe de altă parte m-am gândit că un începător neofit mai poate fi
îndreptat şi pe calea criticii.
2. Domnul acesta Şt. Roşeanu este foarte critic. Un "nimeni" critic mai rar se-ntâmplă, dar aşa ceva se
poate petrece oriunde!!! (sic). Nimic nu ii place acestui domn între volumele seriei pentru că nu a găsit ceea
ce dorea dânsul şi pentru că nu semăna cu ce ştia şi cu ce a aflat din "opera" d-lui L. Petculescu (care pare a
fi mentorul lui!.) Nu e bine nici laN. Gudea, nici la D. Tamba, nici laM. Bărbulescu, nici la D. Isac. Nici unul
nu a aflat ce doreşte dl. Roşeanu şi drept urmare au scris rău!; în schimb îi place lucrarea lui Al. V. Matei şi D.
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Tamba (considerată de specialişti cel mai nereuşit colaj din serie!) pentru că acolo se dau dimensiunile armelor
(13 vârfuri de suliţe săgeţi rău desenate şi fragmentate). În ignoranta sa naivă dl. Roşeanu nici nu a observat că
autorii au pus "vârfurile de săgetă de catapultă" la "armament defensiv"!!; că folosesc termenul "vârf de pillum"
pentru vârf de lance (căci nu există nici un pillum propriu zis în provincia Dacia). Acesta este nivelul priceperii
"marelui" critic. Broşura aceasta a avut şi ţeluri personale (pe lângă cele de ghid), dar dl. Roşeanu încă nu poate
înţelege astfel de lucruri.
3. Dl. Roşeanu a studiat seria de ghiduri în biblioteca Institutului de Arheologie din Bucureşti, pornind de
la "opera" manuscrisă a d-lui L. Petculescu şi în raport cu care a văzut, aflat şi judecat lotul.
Voi trata pe rând "problemele" d-lui Roşeanu:
1. probleme de metodologia cercetării şi scrisului
a. titlul "recenzie" pe care şi l-a dal dl. Roşeanu produsului său ne arată că autorul nu ştie ce este aceea o
"recenzie". Nu cunoaşte proprietatea cu vântului. Nici măcar definiţia nu o ştie. Aşa că nu i se poate cere să ştie
să alcătuiască o recenzie.
b. practica folosită de acest domn de a studia anumite materiale arheologice (e.g. arme) după ghiduri şi nu
după monografii şi studii speciale este ceva inedit (chiar şi în arheologia românească) şi nu poate da rezultate.
În general (dar şi în particular) pentru astfel de studii se apelează la alte tipuri de lucrări (vezi mai sus).
c. confuzia gravă între un "ghid" şi o "monografie" nu poate aparţine decât unui student mediocru care
nu a urmat la facultate (cum ar fi fost normal) cursurile de "Metodologia cercetării ştiinţifice pentru studenţi"
sau nici măcar nu a luat în mână un astfel de curs. După astfel de "metodologii", ba chiar şi din dicţionare
lucrările ştiinţifice sunt clar delimitate: 1. "ghidul" este (vezi şi DLRC II, 1956, 378) carle cuprinzând informaţii
de călătorie, hărţi, planuri, îndrumări pentru vizitare; deci ghidul, stimate domnule, nu trebuie să aibă caracter
ştiinţific; nici nu trebuie să fie folosită ca sursă de cercetare.
2. "monografia" (vezi tot DLRC III, 1957, 123) este un studiu ştiinţific asupra unui subiect tratat din toate
punctele de vedere.
d. dl. Roşeanu ar fi trebuit să priceapă- dacă ar fi avut cultură general istorică- că "ghidurile" "recenzate"
de dânsul au fost elaborate pentru că foarte numeroşi străini (mulţi nespecialişti în limes) care au participat
la congresul mai sus amintit (dar şi autohtonii ignoranţii), pentru care s-au pregătit trasee de vizitare la aceste
obiective (vezi programul congresului) să primească un minim de cunoştinţe tehnice şi istorice (în lipsa unor
monografii!!!; cu excepţia castrului de la Buciumi). Ghidurile au arătat că şi în România s-au făcut progrese.
Şi au arătat acestor persoane (dintre care unii nici nu ştiau unde se află România pe harla Europei!) că aici se
face arheologie romană de bună calilale, că într-adevăr originea românilor de azi provine de la foştii Romani
de odinioară!
Prezentările din străinătate ale "produselor" congresului; elaborate de specialişti, sună cu totul altfel când
se referă la ghidurile acestea.
e. dacă tol s-a apucat de o critică de tip unic, dl. Roşeanu ar fi trebuit să şlie câte ceva din literatura
europeană a ghidurilor de castre, şi a literaturii istorice educative pentru turism. Pentru ca să progreseze puţin îi
recomand câteva serii diferite: "Fiihrer zu vor-und friihgeschichtlichen Denkmălern. Kăln. I- III (herausgegeben
van Rămisch - Germanischen Zentralrnuseum Mainz in Verbindung mit dem NordwesUichen und dem
Wesllichen und Suddeutschen Verband fur Alterlumsforschung"; o altă serie: "Fiihrer zu archăologischen
denkmălern in Baden Wiirtenberg. Stultgart; şi mai este: "Fiihrer zu archăologischen Denlanălern in Bayern.
Munchen"; în Loale aceste serii sunl publicate (după sisteme dinainte stabilite) foarte multe castre. Deci dl.
Roşeanu trebuie să ştie că seria noastră a fost inspirată din aceste serii, având aceleaşi scopuri. Au fost făcute în
aceeaşi manieră, cam aceeaşi organizare a conţinutului, cam aceleaşi tipuri de planşe. Poate că noi le-am făcut
chiar mai complex puţin!
Deci domnul Roşeanu ar fi bine ca înainte de a se apuca de critici să-şi "vindece" ignoranta (în domeniul
criticat), ar fi bine să ştie ce critică şi cum critică. Nu se apucă niciodată nimeni să critice atunci când lectura
e limitată la ..... ceva limitat.
2. Probleme legate de conţinutul criticat
şi

a. poziţia în care este scris un titlu al unei lucrări bilingve nu înseamnă că unul din titluri este de "bază"
altul "variantă".
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b. în general într-un ghid pentru ca să înţelegi o legendă a unei ilustraţii (e.g. Bologa- rămasă enigmatică
pentru dl. Roşeanu) trebuie să mergi la literatura de bază! dacă aceasta nu există în biblioteca "cercetată"
şi nu există posibilitatea de acces la ea; mai bine .... aştepţi! M-am bucurat însă când, după ce dl. Roşeanu
a "citit" şi ghidul castrului de la Buciumi a realizat descifrarea "enigmei" când legende universal cunoscute
devin pentru un cercetător "semne cabalistice" înseamnă că "ştiinţa" lui limitată (la mica bârfă de ziar şi
ghiduri) lasă de dorit. Scuza "atât cât se află în biblioteca Institutului de Arheologie" este o scuză de tip,
student, nu de cercetător. Un cercetător critic trebuie să caute dincolo de uşile bibliotecii instituţiei la care
studiază.

c. compararea datelor din ghiduri cu "opera" nepublicată încă a d-lui Petculescu Liviu nu este o metodă
în elaborarea "operei" sale dl. L. Petculescu se pare că nu a ajuns la toate informaţiile în chip corect
şi complet (abia aştept să apară!!). deci dacă în ghidul castrului Buciumi şi Bologa datele nu se potrivesc
cu cele găsite în "opera" d-lui Petculescu mă tem că lucrarea de doctorat a acestuia contine greşeli. Mă mai
tem în acest sens că la Bologa nu s-a găsit nici o sabie; numărul de lănci mari este mult mai mare decât a
aflat dl. Roşeanu; numărul "bolţurilor" şi vârfurilor de sulită este deasemenea mult mai mare. Aceste lucruri
se vor afla la apariţia monografiei (Bologa); îi recomand ca pentru datele de la Buciumi ar trebui să caute
monografia castrului de la Buciumi (E. Chirilă şi colaboratorii, Castrul roman de la Buciumi, Cluj 1972) şi nu
opera lui L. Petculescu; e.g. [vizibile şi în ilustraţia din monografie!): numărul plăcuţelor de lorica nu este "7" ci
de ordinul sutelor; nu este nici un fragment de coif; şi multe piese de harnaşament; încă şi mai multe piese de
echipament. Iar dacă totuşi un ghid [e.g. Romita) poate fi folosit din punct de vedere ştiinţific numai "pentru că
are descrierea pieselor şi numărul lor "dl. Roşeanu poate să se lase de cercetarea armelor romane şi de ştiinţă
în general pentru că şi la Romila au fost găsite mai multe arme iar în lucrare puse selectiv!!!. Dar numărul de
arme este mai mare peste Lot [Buciumi, Bologa, Porolissum etc.).
bună;

3.

câteva probleme de

cunoaştere istorică

a. în ignoranta sa senină sau probabil inspirat de mentorul său dl. Roşeanu face greşeli care uimesc pe
cunoscătorii limesului în general. A confunda un turn de observaţie cu un castru este totuşi cam prea de Lol.
Am aflat acest lucru la capătul "criticii" d-lui Roşeanu. Pe aceeaşi linie, a confunda monografia castrului de
la Buciumi (1972) cu ghidul castrului [1997), reflectă Lot ignoranţă pentru că ele se deosebesc fundamental
cantitativ şi chiar calitativ [ultimul cuprinzând şi multe din datele ultimilor ani de săpături care nu sunt în
monografie). Armele nu sunt importante pentru datare pentru că în marea lor majoritate nu pot fi datate, iar
datările încercate [vezi Gudea, Ephemeris Napocensis l/1991; II/1992) nu sunt sigure, mai mult propuneri decât
ipoteze! Ele nu pol fi importante nici pentru stabilirea nivelului civilizaţiei romane din Dacii, pentru că sunt
la fel în tot Imperiul.
4. Recomandări pentru

dl.

Roşeanu

a. recenzia ca lucrare ştiinţifică de vârf nu este pentru începători; recenzia se face a lunci când eşti stăpân
pe un domeniu al istoriei, în care funcţionează şi alţi competitori şi când valoarea personală se bazează pe
experienţă, respectiv lucrări din domeniu, cunoştinţe ample în domeniu.
b. ceea ce a reuşit aici dl. Roşeanu a fost o prezentare de carte, Lip prezentare simplă, dar de foarte slabă
calitate, cu prea multe preţiozităţi şi erori chiar pentru o prezentare de carte.
c. pentru un începător ambiţios sau poate ambiţionat [dar inconştient de pasul care-I face!) startul a fost
defectuos. Punerea în lumină a ignoranţei în chip public într-un domeniu [relativ resi.Iâns Lotuşi), lipsa de
cunoştinţe metodologice şi de cercetare, lipsa de cunoştinţe profesionale [dacă socotim modul şi locul de
căutare al informaţiei) sunt dureros resimţite (în această formă). Rămâne Lotuşi speranţa că în loc de supărare
notele acestea de lectură îi vor produce o ambiţionare şi mai mare în a cerceta, aşa cum cer legile cercetării,
chiar subiectul armelor romane, dar acolo unde are acces la ele, nu undeva departe unde nu le poate vedea
decât desenate, selectate şi preluate prin prisma unui alt autor în mod eronat şi slab informat.

Nicolae GUDEA
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Francis W. Carter
Dubrovnik A Classical City State

This pa per inlends to present the F. R. Carter's book and the history of the aristocratic republic ofDubrovnik
and its relationship with the Turks up Lo the beginning of the 18th century. The paper consists of three parts.
The Introduction provides general information about the Republic of Dubrovnik. The second part provides
short overview of its history with an emphasis on the relationship with Ottoman Empire. The second part
also discusses the status as a vassal stale held by Dubrovnik arguing that the special status they enjoyed
during the time interval1400 -1700 had few important causes. The main causes consisled in: the geographical
position, the trade interesls of both the Ottomans and Christian powers and the wise diplomacy of the Ragusan
leadership/government who knew how to obtain a privileged position between the two sides. The last part
briefly discusses the main ideas and concepls promoled in Carter's book. 1

Introduction: Dubrovnik a city-state
Dubrovnik is a port city situated on a soulhern end of the eastern Adriatic coast. Originally the city was
built on a small island (As tarea). Later it expanded and annexed the surrounding territory that connected it to
the mainland. The origins of the city date from the Antiquity, but it was in the early medieval era, in the times
of the Slavic conquest of Balkan Peninsula, when there appeared informalion about the city. Nevertheless,
even if the Romanie population most likely founded the city, by the 12th cenlury the Slavic component was
dominant, and the city grew to have a Slavic character.
Throughoul Lhe centuries, the city annexed adjacent Lerritories and created a political unit. Thus formed,
the City-Stale of Dubrovnik developed into an aristocratic Republic with internal an organization over Lhe
time. It became most similar to those of other Adriatic Republics, such as Venice, etc. Dubrovnik is the Slavic
name, and Ragusa its Italian one. Although both forms were used, most of the official documents recorded only
Ragusa, or similar names such as Rausa or Raugia. The inhabitanls were known as Ragusans,
In spite of being a second rate Adriatic port (in comparison to Venice), Dubrovnik's function as a mediator
between large regions of the Balkans and Levant, and regions of western Europe respectively, managed to
assure its growth and prosperity. 2

The Turkish-Ragusan Relationship Before 1500
In spite of military efforts- engaged by the Chrislian powers- the Ottomans conquered the Balkan Peninsula
in the 14th and 15th century and disrupled Ragusan economic and trade network. 3 • Moreover, the dissolution of
Hungarian Kingdom after the battle of Mohacs, changed the 'external' policy of the city. The Turkish-Ragusan
relalionship closely followed the rise in Ottoman power. The emergence of Lhis new power in the Balkans
hinterland and Lhe inability of Hungarian Kings to secure the further exislence of the Republic re-orienled
the policy toward Lhe Turks. In order to assure its independent existence and economic interests, Dubrovnik
established some relationships with the new Turkish State. The first official contact was in 1392, when Lhe
Ottomans conquered the surrounding land. After this, the Ragusan relationships were followed by permission
given in 1397 to trade and settle in Ottoman territories freely. Laler it was enforced by Sullan Murad's Charter
of 1430. Still, this charter did nol provide Ragusan merchants with special privileges, nor did it put Dubrovnik
in any kind of political dependency Loward the Parte. Its contents only regarded Lhe proteclion of merchanls
and freedom of Lrade. 4
Francis W. Carter, Dubrovnik (Ragusa] a CJassic City State (London and New York: Seminar Press, 1972). The Jntroduction
of the book states that SSEES was gathering scholars E, SE, and Central Europe and from different research discipline
in order to teach the students history, geography, law, economic and other social scicnces. The book was written in this
stream. Carter was a professor in the department of geography at UCL and SSEES.
z Ibid. pp.548-552.
3
For the scale of Ragusan Balkan trade before Ottoman conquest see Carter, Dubrovnik (Ragusa) a CJassic City-State, pp.
214-284.
4
Information providcd by Domogoj Mandunic
1
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The Turkish in\'asion of Serbian Despotate in 1439 and the fall of Smederevo, led to further demands by
the Sultan regarding Dubrovnik: submission and payment of an annual tribute. After long negotiations, in 1448
the Republic was placed under Otloman protection, and an annual tribute was negotiated at 1,500 ducats. In
return, the Ragusan state received politica! protection and economic privileges. 5 Although the Christian counter
offensive of 1444 nullified this agreement, in 1458 Dubrovnik was forced to resume its vassal status. This time
the tribute was set al 1,500 ducats. Furthermore Christian defeats also brought with them a rise in tribute, 1469
(fall of Bosnia in 1463) to 5,000. The highest tribute (15,000 ducats) registered in 1480. 6 After the death of
Mehmed the Conqueror, and ascendancy of a new Sultan Bayazid, favorable to Ragusans, in 1481 the tribute
was finally settled at 12,500 ducats, an amount tobe paid by the Republic until1703. 7 This increase in tribute
can be compared with the tribute paid by the Romanian principalities in the same period that experienced the
same demand at the end of the 15lh century.
The last two decades of the15 1h century brough t radical improvements to the Turkish-Ragusan relationships
due to Venetian aggressive attitude towards the Ottomans. The Ragusan leadership looked for the protection of
the Ottoman Turks in order to avoid Venetian assaults and to benefit from the economic perspectives offered
by the Ottoman Empire. The pro-Turkish attitude, dominated, with short interruptions, Dubrovnik's policy
until the 18lh century. It also seems that in the 14 1h and in the 15 1h century the Ottomans preferred to have
vassal states, which could be transformed into Turkish provinces. This was the case of the two Romanian
Principalities and ofTransylvania, too. The anti-Ottoman resistance performed by Moldavia and Wallachia, the
threat coming from the Hungarian kingdom and Poland determined the Ollomans to consider this vassalage
system applicable to some provinces. There also existed a second interest to shape this policy. The Otlomans
who permanently had to face the aggressiveness of the Christians preferred to use the strategic position of
Dubrovnik in order to secure the trade outlet on the Adriatic for the Balkans. 8 The presence of merchants had
good contacts both with Christian and Muslim world. The trade became a source of income for the Ottoman
State. The trade stimulated production and enabled the population to pay their taxes. Therefore in-between
the 15lh and the 16 1h century, following improvements in politica! relations with Ottoman State, Dubrovnik
merchants began rebuilding their lost trade "empire". Furthermore, the Ottoman conquest of Syria (1516) and
Egypt (1517) opened these new, rich markets to Ragusan merchants. Consequently, they bound even more the
Republic to its new protector.

The Republic ofDubrovnik between 1500-1700
The 161h century was a period in which the Otlomans were expanding in Central Europe on the direction of
Istanbul-Adrianopol- Sofia- Belgrade- Buda- Vienna. 9 The Ottomans managed to conquer a part of Hungary,
made Transylvania independent principal vassal to the Turks, and conquered other territories. Despite ils being
an Ottoman vassal state (from 1458), and since 1526 only nominally under the Habsburg' sovereignty, as Kings
of Hungary, Dubrovnik managed to have a distinct position. The city functioned as a quasi-independent, selfgoverning state, which lried to maintain a 'neutrality' between Christians and Otlomans. This position was
strengthened by the 17 the century although they had to pay large amounts of money to both parts in order to
preserve it.
The neutrality was accepted due to the mediator of the Ragusan merchants played between the West and
the East. This was a special case, during a time of major wars (1538-1540 and 1570-1573), when acting as a
neutral state, and enjoying a privileged position within the Olloman Empire. Dubrovnik in the 16 1h and most
part of 17 1h century enjoyed the times of prosperity and weallh. During those times, Ragusan trade and shipping

Information provided by Domagoj Mandunic: Economic privileges granted to Ragusan merchants by charter of 1442.
Included: 2% tax on sold goods, Ragusan subjects wcre to be tried by their own judges by their own laws and in case of
death of Ragusan merchant in sultan lands, his property will be assigned to the Dubrovnik government, and not to the
sultan.
6
The tribute was raises in 1471 at 10,000; 1477 at 12,500;
This rises in tribute rcflected Dubrovnik involvemcnt in various, an ti Turkish activities, like, giving asylum to SkenderBcg {1461}, crusading plots with Pope Pius II (1463), participation in defense of Venetian Seu tari (14 71) etc.
a Sugar p. 173.
9
Murgescu, p. 144.

5

300

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

fiourished, mainly al the expense of Lhe Venetian. This constituted one of the main reasons for the constant
animosities and competition between them. In spite of this, the Venetians were compelled to accept the raise
of the Ragusan trade. In this way, they could also trade despite the interdiction put by the Ottomans to their
ships.
Due to the wars between Venice and later the Christian League and the Otlomans, the period 1542-1572
was called the golden age of Dubrovnik. A network of Dubrovnik consular office (50) covered the whole
Mediterranean, and ils merchant colonies spread all over the Balkan Peninsula. The worth of the Ragusan trade
navy, al its height in the 1570's, is estimated al 180 ships, a total of 800,000 ducats. English merchant shipping
in 1582 is estimated at 76,000 tons, while that of the Dubrovnik is estimated at 40,000 tons. 10
Dubrovnik's commercial structure changed despite all this prosperity. Both a shift in major trade routes
from the Mediterranean to the Atlantic, and also a penelration of new great maritime powers Dutch, England
and France in the Mediterranean brought along the changes in global economic lrends. Their slow conquest of
the Levant trade, compelled bolh Venice and Dubrovnik to gradually retreat from Mediterranean markets. In an
effort to compensate for their losses Ragusan merchants concentrated on their Balkan trade. Then Lhey started
to withdrew from trade entirely and invest their weallh in more secure investments such as Italian banks and
religious foundations. The Ragusan trade navy mainly engaged in transport activity for other merchants who
now faced the ruthless competition of the northern maritime powers.
The Republic's prosperity was mainly during wars (especially 1645-1669 and 1683-1699). One of the
most crucial events in the history of Dubrovnik overshadowed this prosperity: "The great earthquake" of 91h
April1667. Not only did it result in the immediate destruction of almost the entire city but also in the death
of one third of population. Furthermore it was followed by a politica! crisis wilh the Venetians and the Turks
that crippled the Republics economic positions. Although over the next few decades, the city was successfully
rebuilt, and ils relationship with Ottoman Empire normalized, by 1700 the age of Mediterranean City republics
declined. 11 Dubrovnik's economic and politica! decline is revealed by the flucluations in the number of consuls
maintained by the cily-slale. During lhe second half of the 16 1h century, at the peak of its power the Republic
maintained more than 60 consuls, al the beginning of 17 1h cenlury, their number decreased to 30, and in 1660
only eighl remained.
Throughoul the entire 18 1h century two major trends are noticed. First, a persistent decline in Dubrovnik
Balkan trade began in the first few decades, and secondly, the revival of its merchant navy beginning in the
middle of the century. The Reasons for the first was the global decline of the Otloman economy and the
increasing competition of foreign merchants such as the Venetians, Austrians and the French in the Balkan
trade.
A revival of Dubrovnik maritime power and accompanying consular offices, was a direct consequence
of the positive Mediterranean conjecture. It was produced by frequent European wars in the second half of
the century, and the opening of the Black Sea grain market afler 1774. Dubrovnik began to capitalize on its
independence, and Otloman protection, in order lo take over shipping from the warring parlies (France and
England). By 1806 Dubrovnik again maintained about 70 consular offices and the size of ils merchant fleet
reached its highest level ever, 280 long distance ships. 12 During the period of 1793-1806 when all European
powers were engaged in a conflict, Dubrovnik's ships completely dominated Mediterranean shipping, producing
enormous revenues. All of these, however, were just the consequences of positive trends, on which the Republic
had no infiuence at all. The disappearance of these lrends marked Dubrovnik's decline and brought along the
loss of ils importance as a major Levantine trade center. This repercussion can best be confirmed by the facl
Lhat a majorily of the Ragusan ships seldom visiled their homeport, Livorno, Alexandria and Black Sea being
their favored destinations.
The destiny of Dubrovnik - as to lhe other vassal stales - was dependent on the economic interests of the
great powers. A slow decline in power of the Ottoman Empire, and ils consequent opening lo the merchants
from other weslern powers diminished the position of the Ragusan trade. Moreover, the Habsburgs' ambition
to incorporate the city (as Hungarian Kings) put an end of the existence of the republic.

° Cartcr, Dubrovnik (Ragusa) a Classic City State, p. 392.

1

11

Ibidem.

12

Carter, Dubr01rnik (Ragusa) a Classic City State, pp. 421-442.
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***
The book that was the basis of this presentation reflects the author's geographical specialisation. The
geographical determinism and the idea of the economic influence upon the development of a territory can be
the main trend. I argue that attention was drawn upon the city of Dubrovnik and to the former importance of
the republic. This is due to its unique position, not only as a geographical unit, but also as a politica! unit.
Moreover, the book is built on a concept: the concept of 'city state' 13 or the sea- state. Carter, sometimes, deals
with a second concept (sea-state 14 ) used as an alternative for the first one. On the first concept, State because
the Republic was quasi-independent, possessed a smalllerritory and was dependent on commerce. Finally the
concept of city -state prevails and the book is entitled Dubrovnik a Classical City -State. The entire book is built
on the idea of underlining the uniqueness of Dubrovnik, which nowadays is situated on the Croatian's coast,
isolated and dependent on tourism. The silualion was reversed in Middle Ages. As a republic, it developed
mainly due to its function as trade and politica! medialor between underdeveloped regions of the Balkans and
Levant.

Teodora Daniela SECHEL

13

14

Carter dcfined the city state such as the city state a state not too large to prevent its government through the assembled
body of citizens and is applied not to place but to whole body of republic
He defines the sea-state such as: a state that cstablished trading posts and strategic colonies at convenient points along
the shore ... combined the uscs of economic and politica! power, and united its ports another by the strong persuasion
of trading facilities. Such as a (sea) state could therefore govcrn itself without exces si ve decentralisation. To this extent it
was stronger than feudalland-state of the age. The significant cxamplcs are Grccce, Denmark, Sweden, Anglo-Normand
state, Aragon Byzantine Empire etc.Genoa and Venice
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