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Contribuţii

la cunoaşterea ceramicii de tip Suciu de Sus
Carol KACSO

În colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj se păstrează de mai bine de un secol un
lot de piese ceramice de certă factură Suciu de Sus, ce aparţine, foarte probabil, unei descoperiri unitare. Două
vase, ambele întregile din mai multe fragmente, au fost de mai multe ori publicate sau menţionate, cu date
diferite în legătură cu locul lor de descoperire. Deşi provenienţa ceramicii menţionate nu poate fi cu siguranţă
stabilită, ea este totuşi importantă atât pentru istoria cercetărilor referitoare la cultura Suciu de Sus, cât şi
pentru problema repertoriului formelor ceramice şi a motivelor decorative ce caracterizează această cultură,
mai ales că numărul vaselor întregi sau întregibile apărute în obiectivele Suciu de Sus, în comparaţie cu cel al
altor culturi contemporane, rămâne încă restrâns.

Descrierea materialuluP:
-Castron de culoare maroniu roşiatică, pasta relativ fină, arderea bună. Marginea puţin răsfrântă în exterior,
gâtui scurt, corpul uşor bombat, fundul tras spre interior. O mică toartă este plasată la nivelul bombării maxime
a vasului. Este ornamentat în tehnica exciziei şi inciziei adânci. La întretăierea gâtului cu corpul se află două
incizii adânci circulare, iar în apropiere de fund o linie de acelaşi fel. Între aceste linii sunt dispuse patru
registre de formă trapezoidală inegale ca dimensiuni, fiecare având câte două spirale cu spire late şi cu capătul
exterior prelungit oblic şi terminat într-o linie frântă, însoţite de cercuri sau spirale mai mici şi despărţite de o
linie în zig-zag cu duct oblic înscrisă într-un cartuş dreptunghiular, care alternează cu registre de linii în zigzag cu duct vertical, înscrise de asemenea în cartuşe dreptunghiulare. Spaţiile excizate din care se reliefează
motivele au un aspect zgrunţuros. Fundul este decorat cu o spirală adânc incizată, neglijent executată. Motivele
de acelaşi fel prezente în registrele descrise sunt mai mult sau mai puţin diferite ca mărime şi formă. Vasul a
fost întregit dintr-un număr mare de fragmente, iar porţiunile ce lipsesc au fost completate cu ghips, care a fost
apoi vopsit cu o culoare foarte apropiată de cea iniţială a vasului. Din această cauză, în prezent nu se mai pot
departaja cu exactitate fragmentele iniţiale de întregirile ulterioare. A fost reconstituit şi ornamentul, în unele
dintre detaliile sale reconstituirea este însă greşită. Î. 11,7/12,6 cm, diam. gurii 24,4 cm, diam. max. 24,5 cm,
diam. fundului 8,3 cm. Nr. inv. 8182, 8187, 8198, 8280 (= P. 747). Fig. 1; Fig. 3, 12•
- Cană de culoare maronie cu nuanţe roşiatice în partea superioară şi urme de ardere secundară, pasta
relativ fină, arderea bună. Gura de formă ovală, marginea puţin răsfrântă în exterior, gâtui scurt tronconic,
corpul bombat, fundul drept. Este prevăzută cu o toartă supraînălţată, pornită din margine până la întretăierea
gâtului cu corpul. Ornamentul este realizat în tehnica exciziei şi inciziei. Pe gât se află grupuri de linii verticale
care alternează cu grupuri de linii orizontale, la întretăierea gâtului cu corpul fiind plasată o linie circulară.
Pe corp sunt dispuse patru grupuri de motive pornite din apropierea fundului şi dispuse în forma paletelor
de morişcă. Ele sunt alcătuite din benzi late curbilinii, marcate pe ambele laturi de linii incizate adânci, care
închid câte două spirale uşor proeminente cu spire înguste, neglijent executate. Spaţiile excizate dintre motive
au suprafeţele zgrunţuroase. Întregit dintr-un număr mare de fragmente. Î. 8, 5 cm (cu toartă 11 cm), diam.
gurii 9,1/10,9 cm, diam. max. 12,8 cm, diam. fundului 3,8 cm. Nr. inv. 8194, 8279, 8374 (= P. 750). Fig. 2, 1;
Fig. 3, 2.
1

2

Mulţumesc şi aici d-lui dr. M. Rotea pentru permisiunea studierii şi publicării materialului. Desenele pieselor au fost
realizate de către G. Moldovan de la Laboratorul de desen al Muzeului de Arheologie şi Istorie din Baia Mare.
În desen este prezentată o reconstituire a decorului aşa cum, foarte probabil, acesta apărea iniţial pe vas.

Revista Bistriţei, XXII, 2008, pp. 9-27
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-Două fragmente ce par să provină dintr-un singur vas de culoare maroniu-roşiatică în exterior, negricioasă
în interior, pasta cu cioburi pisate, arderea bună. Dintre motivele ornamentale excizat-incizate se pot distinge
cert liniile verticale şi orizontale simple şi în zig-zag, pe unul dintre fragmente liniile fiind marcate de
împunsături late succesive. Vasul a fost decorat şi cu motive circulare, înscrise în spaţii excizate zgrunţuroase.
Nr. inv. 8160, 8176 (= P. 746, P. 748). Fig. 2, 2-3.
-Fragmente dintr-un vas de culoare maronie, pasta cu granule de calcar, arderea mediocră. Se păstrează
şi câteva fragmente din marginea uşor răsfrântă în exterior. Motivele decorative nu pot fi reconstituite, pare
destul de probabil însă că ansamblul ornamental pornea chiar de sub margine. Nr. inv. 8169, 8211,8215,8219,
8379, 8387. Fig. 2, 4-7.
-Fragmente dintr-o toartă cu secţiunea plan-convexă de la un vas (cană?) de culoare maronie. Nr. inv.
8213,8216,8217, 8220.Fig. 2, 8.
Dintre materialele descrise, în afara celor două vase întregite, au mai fost publicate şi cele două fragmente ce
aparţin probabil aceluiaşi vas. Pentru prima dată ele au apărut în monografia lui M. Wosinsky despre ceramica
decorată cu încrustaţii în alb 3 , cu specificarea că provin dintr-o localitate necunoscută din Transilvania şi că se
păstrează la muzeul din Cluj. În aceeaşi monografie sunt republicate, după revista Archaeologiai Ertesit6 4 , două
vase din colecţia contelui Domokos Teleki, despre care se afirma că proveneau din zona localităţii Gorneşti (fig.
4)5. Toate vasele şi fragmentele ceramice Suciu de Sus ilustrate în cartea lui Wosinsky sunt decorate într-o manieră
stilistică apropiată, cu motive realizate în aceeaşi tehnică. Acelaşi autor menţionează exemplarele din muzeul
clujean şi într-un alt studiu publicat de asemenea în 1904, în care remarcă raritatea unor astfel de piese 6 •
Vasele sunt semnalate şi într-un studiu publicat de M. Roska în 1940, precum şi în repertoriul său
arheologic din 1942 7• În ambele lucrări se spune că este mai mult decât probabil că ele au fost descoperite la
Suciu de Sus, având în vedere forma, decorul şi culoarea lor.
Castronul şi cana sunt reproduse fotografic în ghidul din 1967 al expoziţiei Muzeului din Cluj cu specificarea,
în legenda figurii, că provin de la Suciu de Sus ("Suciul de Sus") 8 • Aceeaşi provenienţă este atribuită cănii aici
descrise de către E. Condurachi şi C. Daicoviciu9 • Probabil că despre aceste vase din colecţia muzeului clujean
vorbeşte şi T. Bader atunci când discută descoperirile mai vechi de la Suciu de Sus 10 • El afirmă că materialele
provin din săpăturile lui Teleki efectuate, foarte probabil, în cimitirul de incineraţie de pe Poduri, fără a indica
vreo sursă pe care se bazează această afirmaţie. Tot T. Bader spune într-o lucrare mai recentă, în care prezintă
repertoriul descoperirilor din Transilvania, că vasele publicate de Wosinsky au apărut poate la Suciu de Sus 11 • În
capitolul dedicat culturii Suciu de Sus dintr-un album editat în 1980 sunt din nou reproduse castronul şi cana, în
legenda figurilor fiind menţionată ca localitate de provenienţă GorneştP 2 • Aceeaşi localitate de descoperire pentru
vasele în discuţie este indicată şi în repertoriul arheologic al judeţului Mureş realizat de V. Lazăr 13 . Castronul este
publicat cel mai recent într-un nou ghid al expoziţiei Muzeului din Cluj, fără a fi furnizată vreo informaţie în
legătură cu provenienţa sa, fiind precizată doar cultura căreia îi aparţine ("cultura Suciu") 14 •
În registrul de inventar al Muzeului din Cluj există doar o însemnare lapidară în legătură cu piesele
ce figurează sub numerele de inventar 8142-8281: "Egy megjelăletlen 6skori csereplelet egy fat6.lc6.n" ("0
descoperire ceramică preistorică fără specificaţie pe o tavă de lemn"). În privinţa pieselor cu numerele de
inventar 8282-8484 informaţia este ceva mai consistentă: "Vegyes 6skori cserep es k6 t6.rgyak, mammuth fag stb.

(A 8483 sz.edenyben lev6 8484 sz. bronz tokos
3
4

5

6
7
8
9

10
11

12

13

14

vesăben

tal6.ltam egy răvid megjegyzest Dr. Sz6.deczky Lajos ur

Wosinsky 1904a, 66, pl. 7, 2-3 şi pl. 10, 2-3.
ArchErt 20, 1900, ilustraţia de la p. 208 şi 213.
Wosinsky 1904a, 66, pl. 11-12.
Wosinsky 1904b, 214.
Roska 1940, 6, nr. 9; Roska 1942, 91, nr. 78.
Daicoviciu 1967, fig. 7.
Condurachi, Daicoviciu 1972, fig. 50.
Bader 1976, 39.
Bader 1979, 28, nr. 58.
Miclea, Florescu 1980, fig. 401-402. În hărtile cu extinderea teritorială a diferitelor culturi ale epocii bronzului publicate
în aceeaşi lucrare (pe p. 38-39), localitatea Gorneşti apare doar ca punct de descoperireWietenberg, culturii Suciu de
Sus fiindu-i atribuite descoperiri de la Suciu de Sus, Lăpuş, Medieşu Aurit şi Culciu.
Lazăr 1995, 137.
Vasiliev, Rotea, Wittenberger 1998, fig. 7.
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ir6s6val <Korp6dr61, Ferenczi ur adom6nya> 1901. jun. 5 Buday s.k.)" ("Obiecte preistorice felurite de ceramică
şi piatră, dinte de mamut etc. [în celtul de bronz nr. 8484 aflat în vasul nr. 8483 am găsit o scurtă notiţă cu scrisul
d-lui dr. Lajos Sz6deczky <de la Corpadea donaţia d-lui Ferenczi> 1901 5 iunie Buday cu mâna proprie").
După cum s-a putut constata din cele menţionate mai sus, lotului ceramic prezentat, reprezentând materiale
tipice pentru cultura Suciu de Sus, i-au fost atribuite de diferiţi autori localităţi de provenienţă deosebite Suciu de Sus, respectiv Gorne§ti.
Suciu de Sus, localitate din nordul Transilvaniei, apare pentru prima dată în literatura arheologică în 1887,
atunci când J. Szendrei publică un foarte sumar raport cu privire la cercetările pe care le-a efectuat aici încă în
acel an. Potrivit celor specificate în acest raport, pe platoul Traian (fig. 5-6) au fost dezvelite movile funerare,
în care s-au găsit urne ce aparţin epocii bronzului, cu un decor specific, asemănător cu cel de pe ceramica de la
"St. Laszl6" din Bihor (de fapt localitatea Biharszentjanos [Sântion]p 5• Cercetările lui Szendrei sunt menţionate
de către J. Hampel în 1888, apoi în 1892, el apreciind ceramica descoperită la Suciu de Sus, depusă la Muzeul
Naţional din Budapesta, ca aparţinând probabil Bronzului târziu 16 • Szendrei revine la descoperirile pe care le-a
făcut la Suciu de Sus într-un raport din 1890, dedicat în primul rând cercetărilor pe care tot el le-a efectuat la
LăpU§ 17 • Acum el descrie, din păcate de asemenea doar foarte pe scurt, descoperirile apărute pe platoul Traian,
pe terenul ce aparţinea, potrivit datelor sale, baronesei Gyorgyne Banffy, unde erau plasate răsfirat 15-20 de
movile funerare, al căror conţinut era identic cu cel al movilelor de la Lăpu§, precum şi pe cele dintr-un punct
pe care autorul l-a numit "padur", unde a găsit urne funerare depuse direct în pămânP 6 • Szendrei atribuie
mormintele plane unei culturi mai evoluate decât cea căreia îi aparţineau mormintele tumulare. A§a cum
rezultă evident din descriere, punctul în care se afla cimitirul plan era în realitate cel consemnat în literatura
ulterioară cu denumirea de "Poduri pe coastă" (fig. 7-8), aşa cum cum se numeşte el şi în prezent.
Date U§Or diferite de cele de mai sus apar în monografia fostului comitat Szolnok-Doboka, publicată în
şapte volume la începutul secolului XX. În primul volum se menţionează că Szendrei a descoperit în a§ezarea
preistorică de la Suciu de Sus fragmente de urne slab arse, bogat decorate, care au fost duse la Muzeul Naţional
din Budapesta19 , iar în volumul §ase se fac referiri la descoperirile din punctul Traian, afirmându-se că aici,
precum şi în punctul Mocsika contele Laszl6 Teleki a găsit fragmente ceramice, pe care le-a asamblat, el având
la Budapesta o frumoasă colecţie ce provine de aici 20 • În volumul şapte al aceleia§i monografii este publicată
o fotografie cu un ansamblu de vase, despre care se precizează că sunt preistorice şi că provin de la Suciu
deSus 21 • Din păcate, ilustraţia este de foarte slabă calitate, practic imposibil de utilizat în prezent.
În repertoriul publicat în anul1900, E. Orosz vorbeşte tot de o aşezare preistorică la Suciu de Sus, de unde
provin, în urma săpăturilor efectuate de J. Szendrei, fragmente de urne decorate, care au ajuns la muzeul din
Budapesta. Fragmentele sunt atribuite sfâr§itului epocii bronzuluF 2 •
Aşa cum rezultă dintr-o scriere mai târzie 23 , Orosz a vizitat localitatea Suciu de Sus în vara anului 1898,
pentru a cunoaşte, potrivit spuselor sale, locul unde se afla cunoscutul cimitir cu urne preistorice 24 • În cadrul
relatării sunt menţionaţi cercetătorii cimitirului: K. Torma, J. Szendrei şi D. Teleki, ultimul dintre aceştia fiind

15
16
17

18

19

°

2

Szendrei 1887, 378. Aceste săpături sunt amintite lapidar de autor şi într-un raport din 1888, cf. Szendrei 1888, 87.
Hampel1888, 175 sq.; Hampel1892, 41.
Szendrei 1890, 377.
Spre deosebire de prima menţionare a cercetărilor pe care le-a efectuat la Suciu de Sus în 1887, Szendrei prezintă acum
câteva date şi în legătură cu săpăturile întreprinse de el, tot în acel an, în cimitirul plan. Din textul publicat nu reiese
foarte clar numărul mormintelor găsite atunci în acest punct. Szendrei vorbeşte de descoperirea unei înmormântări
în urnă depuse simplu în pământ cu vase cu decor excizat. Cuvîntul înmormântare în urnă ("hamveder temetkezes"J
poate să se refere la tipul de înmormântare sau la faptul că a fost descoperit un singur mormânt. Bader 1972, 516, nr. 34
afirmă, bazat pe textul lui Szendrei, că acesta a găsit un singur mormânt pe terasa Poduri.
Tagânyi, Rethy, Pokoly 1901, 116.
Kâdâr 1903, 501, nota 4. "E helyen es a Mocsikan vastag cserepdarabokat es vekony fazektoredekeket talaltak, melyek a

barbar korra vallanak; Teleki Laszl6 gr6f asatta ki es allitotta ossze, kinek Budapesten egy szep gyiijtemenye van innen".
("În acest Joc şi în Mocsika s-au găsit fragmente ceramice groase şi fragmente subţiri de oale, care sunt mărturii ale epocii
barbare; Le-a săpat şi le-a asamblat contele L6szl6 Teleki, care are la Budapesta o frumoasă colecţie de aici").
21

22

23

24

Kâdâr 1905, ilustraţia de la p. 171.
Orosz 1900, 26, nr. 37.
Orosz 1915, 4 sqq.

"De masreszt itt Felsă-Szăcson egy nevezetes helyet is meg kellett Jatogatnom, amely mar reg6ta vonzott erre a videkre s
tulajdonkeppen mostani utamat is erre iranyitotta: a reg6ta hires felsă-szăcsi, ăskori urnatemetă". "de altfel aici la Suciu
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apreciat ca cel care a contribuit cel mai mult la cunoaşterea vestigiilor de la Suciu de Sus şi prin formarea
unei importante colecţii adăpostite în castelul său de la Gorneşti. Drept ilustraţie apar şi în această scriere cele
două vase publicate în 1900 ca provenite din regiunea Gorneşti, autorul precizând că ele au fost descoperite în
realitate la Suciu de Sus 25 •
Este interesant că Orosz menţionează terasa Traian (" Traj6n ") ca locul unde s-ar fi aflat cimitirul plan, el
însuşi găsind în solul galben nisipos-argilos numeroase mici fragmente ceramice. Este evidentă aici confuzia
între punctele de amplasare ale celor două cimitire din epoca bronzului de la Suciu de Sus, dar şi faptul că,
deja la sfârşitul secolului XIX, nu mai existau urme vizibile ale tumulilor pe Traian.
Noi date despre descoperirile de la Suciu de Sus sunt publicate în 1914. Într-un raport totuşi lapidar, M.
Roska menţionează cercetările pe care le-a efectuat aici, scopul principal al acestora fiind cel de autentificare
a săpăturilor lui TelekF6 • Roska spune că Teleki a întreprins mai multe campanii de săpături la Suciu de Sus.
Potrivit informaţiilor obţinute de la un localnic, participant la săpături, acestea au avut loc în două puncte,
pe Traian ("Traj6n") şi pe Poduri de coastă ("Poduri pe kaszta"), în primul punct fiind cercetată, afirmă Roska,
o aşezare, în cel de al doilea un cimitir. Săpăturile din 1913 s-au desfăşurat pe terasa Poduri pe coastă, pe o
suprafaţă cu lungimea de 19,50 m şi lăţimea de 5,25, aflată pe terenul lui Ioan Bizo. Au fost identificate 13
obiective: 11 morminte de incineraţie şi două vetre de incinerare. Deşi toate mormintele erau deranjate, Roska
reuşeşte să tragă câteva concluzii: 1. mormintele nou descoperite au aceeaşi vârstă ca şi cele găsite în să păturile
nesistematice 27 ale lui Teleki; 2. oasele incinerate umane şi vasele de ofrandă au fost depuse pe direcţia estvesF8; 3. vetrele de incinerare erau plasate printre morminte.
Descoperiri de la Suciu de Sus sunt menţionate şi în repertoriile întocmite de I. Marţian, unde se vorbeşte
de movile cu urne în punctul Tabăra şi de urme de menhiri pe platoul Traian 29 •
În studiul publicat în 1940 despre ceramica excizată din Transilvania, Roska aminteşte propriile sale
cercetări de la Suciu de Sus doar prin citarea revistei în care a publicat informaţiile sumare despre săpăturile
din 1913, vorbeşte însă ceva mai detaliat de descoperirile făcute de Teleki şi Szendrei şi menţionează mai multe
lucrări în care este prezentată sau discutată ceramica de la Suciu de Sus, atrăgând atenţia asupra faptului că
unii autori indică localitatea Gorneşti ca provenienţă a acestei ceramicP0 • Roska discută pe scurt şi încadrarea
cronologică a ceramicii numite de el de tip Suciu de Sus, afirmând că majoritatea acestei ceramici aparţine
epocii bronzului, o parte se extinde însă şi în epoca timpurie a fierului, dovadă fiind ceramica (urne şi ceşti)
descoperită în turnului IV de pe Traian 31 •
Informaţii în parte diferite despre descoperirile de la Suciu de Sus sunt oferite de M. Roska în repertoriul
arheologic publicat în 1942 32 • Se afirmă aici că D. Teleki a dezvelit în punctul Podini pe coaste 33 un cimitir de
incineraţie din epoca cuprului cu morminte în formă de covată, aflate la aproximativ o palmă sub pământ,
plasate la o distanţă de 2-3 m unul de altul. Fiecare dintre morminte conţinea câte o urnă cu oase umane
incinerate, care erau acoperite de o ceaşcă cu gura îndreptată în jos. La rândullor, urnele erau acoperite de
câte o strachină. În câteva cazuri, urnele erau înconjurate de lespezi de gresie, iar lângă una dintre urne se
afla o daltă de cupru. Este menţionată şi săpătura executată în toamna anului 1913, se spune însă că au fost
puse în lumină 12 obiective, morminte, respectiv vetre de incinerare de formă dreptunghiulară, realizate din
pietre de râu. În legătură cu descoperirile făcute de J. Szendrei lipsesc precizări mai ample, se aminteşte doar
că 26 de fragmente ceramice şi trei fragmente de oase calcinate găsite de acesta au ajuns la Muzeul Naţional
din Budapesta. Se vorbeşte şi despre tumulii cu urne aflaţi în punctul Tabără 34 , precum şi de menhirii din
punctul Traian, aceştia din urmă pe baza menţiunii lui Marţian. Sunt publicate în desen patru vase ce provin
de Sus a trebuit să vizitez de asemenea un loc binecunoscut, care m-a atras de mult spre această regiune şi, de fapt, mi-a
îndrumat drumul: de multă vreme celebrul cimitir cu urne preistorice de la Suciu de Sus".
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34

Orosz 1915, pe p. 6.
Roska 1914, 143 sq.
Aprecierea îi aparţine lui M. Roska.
Nu sunt menţionate urne.
Martian 1909, 329, nr. 193; Marţian 1920, 87, nr. 644.
Roska 1940, 6 sq., nr. 9.
Roska 1940, 22.
Roska 1942, 90, nr. 78.
Transcriere uşor deformată a denumirii reale a locului de amplasare a cimitirului plan, Poduri pe
În sursele literare citate nu se fac referiri la o astfel de statiune.
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coastă.

din cimitirul plan (fig. 9)3 5 • Având în vedere că la fig. 112 din repertoriul lui Roska este reprodus vasul publicat
deja în ArchErt 20, 1900, p. 213, pare destul de probabil că şi celelalte vase pentru prima dată acum ilustrate
s-au aflat în colecţia Teleki de la GorneştP 6 •
Deşi deja E. Orosz, apoi M. Roska în mai multe ocazii, precum şi P. PatayJ 7 au atras atenţia asupra faptului
că cele două vase publicate în ArchErt 20, 1900 nu au fost descoperite la Gorneşti sau în împrejurimile acestuia,
ci provin de la Suciu de Sus, localitatea din centrul Transilvaniei apare, în lucrări mai vechi, dar şi în unele de
dată recentă, ca cea în care au fost descoperite aceste vase, precum şi altele ce aparţin culturii Suciu de Sus,
inclusiv, după cum s-a văzut, ceramica din colecţia muzeului clujean.
Vasele menţionate, considerate ca provenind de la Gorneşti, sunt pentru prima dată republicate de către
M. Hoernes, care este de părere că decorul lor îşi are originea în ornamentica ceramicii pictate în stilul Kamares
din Cnossos 38 • Acelaşi autor, într-o lucrare comună cu O. Menghin, descrie din nou vasele de la "Gernyeszeg,
Komitat Maros-Torda in Siebenbiirgen", comparându-le tot cu vasul din Creta39 •
Desenul de pe p. 208 din ArchErt 20, 1900 este reprodus şi de G. Kossina, ca ilustrare pentru decorul de
proeminente tracic, interpretat ca o dovadă a reaparitiei tracilor în perioada Bronz III 40 •
Prezentând cele două vase de la "Ghernesig [Gorneşti]", V. Pârvan reia ideea formulată de Hoernes cu
privire la apropierea dintre decorul acestor vase şi al unor ceşti din Cnossos şi le consideră în acelaşi timp
dovezi, printre altele, ale continuităţii perfecte "între bronz şi Hallstatt" 41 •
Cele două vase de la "Gernyeszeg" sunt prezentate şi discutate pe scurt şi de V. G. Childe, care mai publică
un vas Suciu de Sus, despre care s-a spus că a fost descoperit la Tiszafiired, fiind păstrat la acea vreme în
muzeul din Kosice 42 •
La aceste vase face referiri şi P. Reinecke, care le atribuie ca localitate de descoperire tot Gorneştiul şi le
consideră ca fiind reprezentante deosebite ale ceramicii cu decor spiralic, menţionând totodată că una dintre
ceştile cu motiv vegetal aminteşte de un produs al artei decorative miceniene 43 •
După cum se poate constata din sumara trecere în revistă a literaturii din prima jumătate a secolului
XX referitoare la ceramica a cărei primă publicare a avut loc în 1900, unii cercetătorii au avut în vedere ca
provenienţă localitatea Gorneşti sau, eventual, împrejurimile acesteia, alţii localitatea Suciu de Sus, chiar cu
specificarea obiectivului în care ea a apărut, respectiv cimitirul plan de incineratie din punctul Poduri pe
coastă. Au existat deci, ca şi în cazul ceramicii de tip Suciu de Sus din colecţia muzeului din Cluj, păreri
divergente în legătură cu locul de descoperire a celor două vase.
Discuţia cu privire la Gorneşti ca localitate de descoperire a artefactelor Suciu de Sus a continuat şi în
deceniile următoare. Astfel, în subcapitolul dedicat culturii Wietenberg din primul volum al tratatului de istorie
a României publicat în 1960, I. Nestor vorbeşte despre descoperiri întâmplătoare la nord de linia Mureşului,
printre care şi vasele găsite la Gorneşti şi Suciu de Sus, cu "ornamente spiralice de o factură foarte evaluată şi
rafinată, executate mai ales prin excizie", care aparţin unui grup, care are, foarte probabil, o origine sudică 44 •
Într-un studiu apărut în acelaşi an, discutând relaţiile dintre Transilvania şi Micene, K. Horedt precizează că
Gorneştiul este în mod greşit menţionat în legătură cu un vas cu decor vegetal, acesta provenind de la Suciu de
Sus45 • Aceeaşi provenienţă este indicată şi de A. Mozsolics 46 , A. Vulpe 47 , J. Bouzek48 şi T. Bader49 •
35

36
37

38
39
4

°

41
42

43
44

45

46
47

48
49

Roska 1942, fig. 110-113.
Ilustraţia prezentată în repertoriul lui M. Roska este preluată şi de D. Popescu (1944, fig. 59).
P. Patay 1942, 113, nota 29. Se spune că termenul de tip Gorneşti ("gernyeszegi tipus") a fost în mod greşit folosit în
locul celui corect, şi anume cultura Suciu de Sus ("fels6sz6csi kultura").
Hoernes 1911, 12, fig. 15.
Hoernes, Menghin 1925, 414 sqq.
Kossina 1912, 178 sq., fig. 7.
Pârvan 1926, 420 sq., 427 sq., fig. 277-278.
Childe 1929, 380, fig. 215 (vasele de la "Gernyeszeg"), fig. 216 (vasul de la Tiszafiired).
Reinecke 1942, 102 sq.
Nestor 1960, 112.
Horedt 1960, 37 sqq., nota 5, fig. 3, 1. Sunt publicate şi trei fragmente de funduri de vase (fig. 4) cu decor spiralic de la
Suciu de Sus, care s-au aflat în colecţia Teleki din Gorneşti, de unde au fost transferate la muzeul din Tg. Mureş.
Mozsolics 1960, 119, pl. 71.
Vulpe 1975, 72, fig. 1, 2.
Bouzek 1985, 49, fig. 19, 5.
Bader 1990, 191.
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În anul 1965, N. Vlassa publică mai multe fragmente ceramice găsite în punctul Cserepcsiir (Şura
hârburilor) din Gorneşti, printre care şi câteva de certă factură Suciu de Sus 50 • Menţionând fără vreo discuţie
aceste materiale, T. Bader include Gorneştiul printre localităţile cu descoperiri Suciu de Sus din Transilvania 51 ,
iar V. Lazăr vorbeşte de o întinsă aşezare, atribuită "fie culturii Gorneşti (cum au numit-o unii datorită aşezării
eponime), fie culturii Suciu de Sus (prin analogie cu ceramica de aici şi cea de la Lăpuş)" 52 • Într-o altă lucrare,
acelaşi autor scrie, fără a aminti vreo sursă de informare, despre ceramica de la Gorneşti-Şura hârburilor că este
"bogat ornamentată cu motive spiralice excizate, şănţuleţe, linii drepte, ondulate, frânte, grilaje în formă de
romburi, ca şi motive vegetale. Ea are numeroase analogii cu ceramica de la Lăpuş" 53 •
Într-o recentă discuţie cu privire la descoperirile din epoca bronzului de la Gorneşti puse în circulaţie
de către N. Vlassa, precum şi în legătură cu cercetările ulterioare făcute în punctul de descoperire, am fost de
părere că aşezarea de la Cserepcsiir (Şura hârburilor) aparţine, foarte probabil, purtătorilor culturii Wietenberg,
iar fragmentele Suciu apărute aici, la fel ca altele găsite în centrul şi sud-estul Transilvaniei, reprezintă
"importuri" în mediu Wietenberg 54 •
Concluzia care poate fi trasă în prezent în legătură cu vasele de tip Suciu de Sus publicate la 1900, respectiv
păstrate deja de dinainte de primul război mondial în colecţia muzeului din Cluj este că ele nu provin de la
Gorneşti. Pentru o astfel de concluzie pledează şi constatarea că această localitate se află la o distanţă destul de
apreciabilă de teritoriul ce aparţinea ariei propriu-zise de răspândire a culturii Suciu de Sus, limita sa sudică
aflându-se în Podişul Someşan, iar cea sud-estică în apropiere de aliniamentul Someşului Mare (fig. 10)55•
Având în vedere că vasele publicate la 1900 s-au aflat în mod cert în colecţia D. Teleki, este mai mult
decât probabil că ele au fost descoperite la Suciu de Sus. Pentru provenienţa lotului de ceramică Suciu de Sus
din colecţia muzeului clujean nu avem nici un fel de informaţii. Prezenţa a două vase întregibile face destul
de verosimilă ipoteza că acest lot provine din inventarul unor morminte. Singurul cimitir Suciu de Sus de mai
mari proporţii cunoscut în Transilvania este chiar cel de la Suciu de Sus-Poduri pe coastă. Din acest cimitir a
fost salvată, probabil, şi ceramica aici discutată.
Cimitirul plan de incineraţie de la Suciu de Sus-Poduri pe coastă a fost cercetat prin săpături de către].
Szendrei, D. Teleki şi M. Roska 56 • Tot aici a găsit M. Rusu, în cursul unei periegheze efectuate în 1961, o urnă
cu oase calcinate 57 • Materialul descoperit în acest cimitir este însă puţin cunoscut, în afara vaselor menţionate
deja mai sus, dintre care câteva atribuite totuşi cu anumite semne de întrebare, de aici provin şi fragmente
ceramice cu decor excizat-incizat din colecţia TelekP 8 •
Foarte probabil, tot în cimitirul plan de la Suciu de Sus au fost descoperite şi fragmentele ceramice predate
de către J. Szendrei Muzeului Naţional din Budapesta după campania sa din 1887 (fig. 11-12), publicate prima
dată de către A. Mozsolics 59 , deşi acestea figurează în actele muzeului ca provenite din punctul Troian 60 • Pentru
Vlassa 1965, 20, fig. 2.
Bader 1972, 513, nr. 16; Bader 1979, 27, nr. 24.
52
Lazăr 1995, 138.
53
Lazăr 1999, 51. Pare destul de evident, că autorul face referiri la ceramica din colecţia Teleki şi nu la cea găsită pe
teritoriul localităţii Gorneşti.
H Kacs6 2007, 54 sq. Potrivit informaţiei primite de laS. Berecki, în colecţia muzeului din Tg. Mureş nu se află nici un fel
de material din epoca bronzului, care ar putea proveni din săpături recente de la Gorneşti.
55 Kacs6 2003, 119 sq., pl. 38; Kacs6 2004, 327, fig. 1.
56 În afară de informaţia furnizată de E. Orosz (vezi mai sus nota 23), nu am mai găsit nici o altă referinţă bibliografică în
legătură cu cercetările efectuate la Suciu de Sus de către K. Torma.
57 Rusu 1969, 1400. În cursul unei cercetări de suprafaţă în 1968, M. Rusu mi-a arătat locul în care descoperise mormântul,
botul terasei Poduri pe coastă înspre capătul nord-estic al localităţii. Pe marginea terasei Poduri pe coastă, la aproximativ
250 m nord de clădirea Primăriei, am descoperit, cu prilejul repetatelor periegheze, fragmente ceramice, cele mai multe
ornamentale cu striuri. Ele ar putea proveni dintr-o aşezare contemporană cu cimitirul aflat în apropiere, vezi Kacs6
1987, 59, nr. 24a.
58
Bader 1976.
59 Mozsolics 1960, 119, pl. 72. Autoarea menţionează şi o ceaşcă plată, foarte prost păstrată, decorată în tehnica excizieiinciziei, care provine de la Suciu de Sus şi a fost donată de către D. Teleki muzeului din Budapesta (nr. inv. [5]1936).
Potrivit amabilei informaţii primite de la dr. Ildik6 Szathmări, piesa nu poate fi în prezent identificată în colecţia
menţionatului muzeu.
6° Fragmentele au fost înregistrate la data de 21 noiembrie 1887 sub numerele de inventar 127. 1887. 1-27 cu următoarea
specificatie: "Lh. Fels6-Sz6cs, Erdely. Trojan fensikon. Az orsz. regeszeti es embertani tarsulat ajandeka, kinek kăltsegen
50
51
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această probabilitate pledează mai ales forma vaselor de care aparţin fragmentele în cauză, căni, castroane, vase
cu corpul bombat, precum şi motivele decorative realizate în tehnica exciziei-inciziei care împodobesc aceste
vase, linii în val, linii în zig-zag, spirale late etc., toate caracteristice ceramicii Suciu de Sus II. Aceste forme şi
motive lipsesc din ceramica grupului Lăpuş, căruia i se poate atribui, potrivit tuturor informaţiilor pe care le
avem la dispoziţie, cimitirul tumular de la Suciu de Sus-Traian.
Cimitirul plan de incineratie de la Suciu de Sus-Poduri pe coastă reprezintă unul dintre obiectivele tipice
ale fazei Suciu de Sus II. Această fază a avut o evoluţie îndelungată, ale cărei începuturi sunt sincrone cu faza
Wietenberg III. Se pare însă, judecând după puţinele mărturii existente, că faza Suciu de Sus II a debutat în
Depresiunea Lăpuşului ceva mai târziu, într-o etapă ulterioară prezenţei aici a culturii Wietenberg 61 • Din punct
de vedere cronologic, această fază din zona sud-estică a ariei de răspândire a culturii se înscrie în perioada
Bronz târziu 1, în următoarea etapă, Bronz târziu 2, aici fiind prezente deja monumentele grupului Lăpuş.
Foarte probabil, aceste monumente sunt contemporane cu obiectivele Suciu de Sus II din zona centrală şi
nord-vestică a ariei culturii, unde producţia ceramică îşi păstrează caracteristicile tradiţionale într-un interval
de timp mai îndelungat.
Dezvoltarea mai accelerată a comunităţilor din sud-estul ariei Suciu de Sus, producerea unei stratificări
sociale mai accentuate, apariţia elitelor, modificările în structurile de credinţe şi obiceiuri, crearea de noi
produse, în ultimă instanţă geneza unui nou centru de putere în Depresiunea Lăpuşului şi în zonele limitrofe
s-au datorat în bună parte existenţei în această regiune a unor importante resurse de minereuri neferoase.
Identificarea şi apoi exploatarea acestor resurse stăpânite de un număr crescut de comunităţi, pe care le atribuim
grupului Lăpuş, a început în Bronzul târziu 2 şi a continuat până spre sfârşitul Bronzului târziu 3.

Beitrăge

zum Verstăndnis der Keramik vom Typus Suciu de Sus
(Z usammenfassung)

In der Sammlung des Transsilvanischen Nationalmuseums fiir Geschichte aus Cluj werden seit mehr
als 100 Jahren zwei Gefăsse sowie mehrere Fragmente (Abb. 1-3) aufbewahrt, die typische Vertreter der
bronzezeitlichen Suciu de Sus-Keramik sind und sehr wahrscheinlich aus derselben Fundstelle stammen.
Die beiden fast vollstăndigen Gefăsse wurden mehrmals fotographisch publiziert, aher ohne eine richtige
Beschreibung.
Im Inventarbuch des Museums gibt es keine Information betreffs der Fundumstăde und des Fundortes
dieser Keramik. In der Literatur erscheint als Fundort entweder Gorneşti ader Suciu de Sus. Die Ortschaft
Gorneşti wird, besonders in der ălteren Literatur, auch fur andere typische Suciu de Sus-Gefăi)e als Provenienz
angegeben.
Nach der detaillierten Analyse der verschiedenen Daten im Zusammenhang mit den Grabungen und den
bronzezeitlichen Funden van Suciu de Sus und Gorneşti, kann die Schlui)folgerung gezogen werden, dai)
die schon lange im Besitz des Museums aus Cluj befindliche Suciu de Sus-Keramik, aher auch die in der
Zeitschrift Archaeologiai Ertesită 20, 1900 publizierten Suciu de Sus-Gefăi)e (Abb. 4) keineswegs aus Gorneşti
stammen. Fur eine solche Schlui)folgerung spricht auch die Tatsache, dai) diese Ortschaft weit entfernt vom
Verbreitungsgebiet der Suciu de Sus-Kultur liegt (Abb. 10).
Da die 1900 publizierten Gefăi)e in der Sammlung D. Teleki aufbewahrt wurden, ist es mehr als
wahrscheinlich, dai) sie im Flachgrăberfeld van Suciu de Sus-Poduri pe coastă, wo der Sammler Grabungen
durchgefiihrt hat, gefunden wurden. Ebenfalls aus diesem Grăberfeld stammt vermutlich die Suciu de SusKeramik, die jetzt hier zum ersten Mal zeichnerisch verăffentlicht wird.
Das Flachgrăberfeld van Suciu de Sus-Poduri pe coastă wurde van J. Szendrei, D. Teleki und M. Roska
noch vor dem Ersten Weltkrieg erforscht. Ferner hat M. Rusu wăhrend einer Feldbegehung im Jahre 1961 ein
Grab gefunden. Trotz der intensiven Forschungen, ist die Grabkeramik wenig bekannt. Aui)er den in diesem
Aufsatz bespochenen Gefăi)en, stammt die Mehrzahl der in Kerbschnittechnik verzierten Keramikfragmente
dr. Szendrei fanos asatta ki". ("L. dese. Suciu de Sus, Transilvania. Platoul Traian. Donaţia Societăţii de Arheologie şi
Umaniste, pe cheltuiala căreia le-a săpat dr. fanos Szendrei".
Kacs6 2003a, 88.
Ştiinţe
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der Sammlung Teleki aus dem Flachgrăberfeld. Sehr wahrscheinlich wurden ebenfalls in diesem Grăberfeld
die Scherben gefunden, die van J. Szendrei nach seiner Grabung 1887 in Suciu de Sus an das Nationalmuseum
in Budapest abgegeben wurden (Abb. 11-12), wenngleich diese als aus den auf der Traian-Terasse liegenden
Grabhugeln stammende Bruchstucke registriert und publiziert wurden. Fur diese Voraussetzung sprechen die
Form und die Ziermotive dieser Keramik, die alle kennzeichnend fur das Gefăi!.repertoire der Suciu de Sus IIPhase sind. Derartige Gefăi!.formen und Verzierungen sind im Spektrum der Keramik der Lăpuş-Gruppe, der
das Hugelgrăberfeld van Suciu de Sus- Traian nach allen uns zur Verfugung stehenden Informationen angehărt,
nicht vorhanden.
Das Flachgrăberfeld van Suciu de Sus-Poduri pe coastă stellt eine der typischen Fundstellen der
zweiten Phase der Suciu de Sus-Kultur dar. Diese Phase hatte eine lange Entwicklung, deren Anfănge mit
der mittelbronzezeitlichen Wietenberg III-Phase gleichzeitig sind. Es scheint aber angesichts der heutzutage
vorhandenen Daten, dai!. die Suciu de Sus-Gemeinschaften erst am Beginn der Spătbronzezeit in die Lăpuş
Niederung eingedrungen sind. Das bedeutet, dai!. das Flachgrăberfeld van Suciu de Sus der Spătbronzezeit
1-Phase zugeschrieben werden mui!.. In der năchsten chronologischen Phase, Spătbronzezeit 2, sind schon
in dieser Gegend die Denkmăler der Lăpuş-Gruppe, wie die Hugelgrăberfelder van Lăpuş und Suciu de SusTraian, anwesend.
Die raschere Entfaltung derGemeinschaften im Sud-Osten des Verbreitungsgebietes der Suciu de Sus-Kultur,
das Zustandekommen einer betonter sozialen Stratifizierung, die Erscheinung der Eliten, die Wandlungen in
den Glaubens- und Brauchtumsstrukturen, das Schaffen neuer Produkte, im Grunde genommen die Entstehung
eines Machtzentrums in der Lăpuş-Niederung und in den benachbarten Zonen ist dem Vorhandensein in
dieser Region der wichtigen Erzvorkommen zu verdanken. Die Identifizierung, dann die Ausbeutung dieser
Ressourcen van der zu der Lăpuş-Gruppe zugeschriebenen Gemeinschaften fing in der Spătbronzezeit 2-Phase
an und setzte bis zur Ende der Spătbronzezeit 3-Phase fort.
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Fig. 1. Vas Suciu de Sus (col. Muz. Cluj].
Abb. 1. Suciu de Sus-Gefii.J3. (Slg. Mus. Cluj).
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Fig. 2. Ceramică Suciu de Sus (col. Muz. Cluj).
Abb. 2. Suciu de Sus-Keramik (Slg. Mus. Cluj).
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Fig. 3. Decorul desfăşurat al vaselor nr. 1 şi 2.
Abb. 3. Die Verzierung der GefăBe Nr. 1 u. 2.
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Fig. 4. Ceramică Suciu de Sus (după ArchErt 20, 1900).
Abb. 4. Suciu de Sus-Keramik (nach ArchErt 20, 1900).
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Fig. 5. Suciu de Sus. Terasa Traian (folo C. Kacs6).
Abb. 5. Suciu de Sus. Terasse Traian (Fato C. Kacs6).

Fig. 6. Suciu de Sus. Terasa Traian (fato C. Kacs6).
Abb. 6. Suciu de Sus. Terasse TI·oian (Foto C. Kacs6).
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Fig. 7. Suciu de Sus. Terasa Poduri pe coastă (fato C. Kacs6).
coastă (Folo C. Kacs6).

Abb. 7. Suciu de Sus. Terasse Poduri pe

Fig. 8. Suciu de Sus. Terasa Poduri pe coastă (fato C. Kacs6).
coastă (Folo C. Kacs6) .

Abb. 8. Suciu de Sus. Terasse Poduri pe
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Fig. 9. Ceramică din cimitirul plan de la Suciu de Sus-Poduri pe coastă (după M. Roska).
Abb. 9. KP.ramik aus dP.m Flachgrăberfeld von Suciu de Sus-Poduri pr. coastă (nach M. Roska).
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Fig. 10. Transilvania cu amplasarea localitătilor Suciu de Sus şi Gorneşti.
Abb.
10.
Transsilvanien
mit der Lokalisierung der Ortschaften Suciu de Sus Gorneşti.
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Fig. 11. Ceramică din cimitirul plan de la Suciu de Sus-Poduri pe coastă (col. Muz. Budapesta, folo A. Dabasi).
Ab b. 11. Keramik aus dem Flachgrăberfeld von Suciu de Sus-Poduri pe coastă (Slg. Mus. Budapesl, Fato A. Dabasi).

26

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

13

14

lcm

Ceramică şi oase calcinate din cimitirul plan de la Suciu de Sus-Poduri pe coastă (col. Muz. Budapesla, fato
A. Dabasi).
Abb. 12. Keramik u. kalzinierle Knochen aus dem Flachgrăberfeld van Suciu de Sus-Poduri pe coastă (Slg. Mus.
Budapesl, Fato A. Dabasi).

Fig. 12.
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Câteva observaţii asupra tipului de vas bitronconic
caracteristic Culturii Gâva *
Valentin VASILIEV

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte trăsăturile specifice tipului de vase bitronconice caracteristice
fazei vechi a culturii Gava de pe Tisa Superioară (cunoscute şi sub numele de urne Protovillanova sau
Pseudovillanova) şi, pe această bază, să releve modul în care aceste trăsături specifice se regăsesc pe vasele
bitronconice din zonele în care s-a răspândit apoi cultura Gâva.
Având în vedere caracterul restrâns al subiectului nu ne vom referi la istoricul cercetărilor, ci vom marca
(în prealabil) doar etapele principale ale studierii ceramicii acestei culturi.
De cinci decenii, de când A. Mozsolics a schiţat în linii generale momentul de început şi caracteristicile
culturii cu ceramică neagră canelată de tip Gava1, această cultură a intrat progresiv în preocupările cercetătorilor.
Trebuie mentionat însă faptul că, până în deceniul al optulea al secolului trecut, abordările (inclusiv în aria
intracarpatică) s-au întemeiat pe investigaţii arheologice reduse şi pe descoperiri incidentale, foarte adesea
sumar publicate, situaţie ce s-a repercutat asupra unor puncte de vedere emise, inclusiv referitor la ceramică. Cu
toate acestea, la un deceniu de la definirea culturii (şi pe baza unui material ceramic foarte redus) au fost emise
idei notabile, unele viabile şi astăzi, cu privire la fondul şi influenţele care au contribuit la formarea ei, precum
şi asupra caracteristicilor şi ariei sale reale de răspândire, în raport cu grupurile învecinate contemporane 2 •
După aceste prime contribuţii importante, problemele ceramicii de tip Gava au fost abordate în două studii
substanţiale, unul cu caracter generaP, al doilea urmărind -pe baza descoperirilor de la Mahala şi pe criterii
comparative - să releve elementele comune dar şi pe cele specifice ceramicii din diferite zone penetrate de
cultura Gâva 4 • Un aport concret la cunoaşterea zonală a culturii şi ceramicii de tip Gava a fost adus apoi prin
publicarea succesivă a cercetărilor intense efectuate în aşezări fortificate şi fortificaţii de refugiu din Transilvania,
respectiv Ciceu-Corabia5, Teleac6 , Bozna 7, Dej, Subcetate, Şona 8 , precum şi a celor de la Grăniceşti din nordul
Moldovei 9 • Recent a fost publicat monografie şi materialul ceramic descoperit la Mediaş 10 • Trecând peste unele
neajunsuri se poate aprecia că datorită cercetărilor efectuate în Transilvania intracarpatică, în nordul Moldovei
şi în regiunea ucraineană învecinată, respectiv la Mahala 11 , s-au acumulat date notabile cu privire la ceramica
de Lip Gava din zonele menţionate. Având în vedere şi prezentarea de ansamblu a ceramicii Gava din zona Tisei
Superioare, deci din aria ei de origine 12 , rezultă că în momentul actual dispunem de o documentaţie ce oferă
* Lucrarea a apărut în limba germană, în EphemNap, XVI-XVII, 2006-2007, p. 7-16.
A. Mozsolics, înActaArchHung, 8, 1957, p. 119-121.
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Pentru aceste contribuţii (şi bibliografia de la vremea respectivă) vezi K. Horedt, Aşezarea de la Sighetul Marmaţiei, p.
18-20; idem, în StComSibiu, 13,1967, p. 150-152; St. Foltiny, înApulum, 6, 1967, p. 49-71; idem, în Origini, 2, 1968, p.
333-356; J. Paulik, în Sbornik Slovenskeho Narodneho Muzea, Historica, 62, 8, 1968, p. 3-43.
A. Lâszl6, în SCN, 24, 1973, 4, p. 575-608.
G. 1. Smirnova, în SCIVA, 25, 1974, 3, p. 359-380.
V. Vasiliev, C. Gaiu, înActaMN, 17, 1980, p. 31-64.
V. Vasiliev, 1. Al. Aldea, H. Ciugudean, Civilizaţia, p. 78-101.
V. Vasiliev, în EphemNap, 3, 1993, p. 43-67.
V. Vasiliev, Fortifications, passim.
A. Lâszl6, Începuturile, p. 65-89.
Cl. Pankau, Die Keramik aus Mediaş, mai ales p. 43-101. Pentru prima prezentare (sumară) a ceramicii de la Mediaş vezi
E. Zaharia, în Dacia, N.S., 9, 1965, p. 85-94.
Pentru Mahala vezi lucrarea citată în n. 4.
T. Kemenczei, Die Spătbronzezeit Nordostungarns, Budapest, 1984, p. 64-96 şi ilustraţia aferentă.
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o imagine globală asupra ceramicii (inclusiv despre vasele bitronconice). destul de bine conturată sub unele
aspecte. Şi această imagine confirmă localizarea ariei primare a culturii Gâva pe Tisa Superioară, precum şi
expandarea ei ulterioară în diferite zone, în cadrul cărora ceramica prezintă anumite particularităţi.
Existenţa unor particularităţi zonale se constată şi în cadrul vaselor bitronconice, de care ne vom ocupa în
cele ce urmează. În prealabil trebuie făcute însă două precizări. În primul rând este de menţionat faptul că la
publicarea unor situri s-au propus clasificări tipologice pentru vasele bitronconice, chiar şi în condiţiile în care
materialul ceramic era foarte fragmentar 13 • De asemenea, s-au citat analogii pentru diferite elemente, dar nici o
clasificare tipologică nu a avut în vedere (comparativ) totalitatea elementelor specifice vaselor bitronconice din
faza Gâva 1 de pe Tisa Superioară şi modul în care ele se regăsesc (sau nu) în celelalte zone.
Apreciind că orice discuţie (inclusiv de ordin cronologic) cu privire la vasele bitronconice din diferite
zone trebuie să aibă drept punct de plecare (sau reper) tipul caracteristic fazei Gava 1 de pe Tisa Superioară,
vom începe prezentarea cu acest tip, încercând a decela şi cauza principală a deosebirilor.
Tipul de vas bitronconic caracteristic fazei Gava 1 din zona Tisei Superioare. În zona menţionată vasele
bitronconice considerate "etalon" sau "directoare" pentru acest tip apar în mai multe puncte 14 , dar descoperirile
cele mai reprezentative sunt cele de la Gava şi Nagykall6 (fig. 1/1-9)1 5 • Vasele din punctele menţionate sunt
de mari dimensiuni, având însă înălţimea mai mică în raport cu diametru! maxim. Caracteristicile formale
sunt următoarele: pântecul vasului este puternic reliefat şi se termină în partea superioară printr-un "umăr"
proeminent. Gâtui este de regulă mai îngust în partea de sus, iar gura (buza) este evazată şi uneori canelată în
partea superioară. În mod special trebuie remarcată frecvenţa proeminenţelor hipertrofiate (goale în interior),
dispuse oblic (sau orizontal) pe umăr 16 , precum şi prezenţa unor tortiţe plasate în partea superioară a gâtului,
sub buză 17 •
Ornamentica, constând din caneluri late, este şi ea specifică acestui tip de vas, cât şi fazei Gâva 1. Specifică
este şi maniera în care sunt executate canelurile pe diferitele părţi ale vasului. Menţionând mai întâi că unele
exemplare au buza canelată (în partea superioară), trebuie remarcat îndeosebi faptul că, de regulă, întreaga
suprafaţă a gâtului acestui tip de vase este acoperită cu caneluri orizontale (fig. 1/1-5, 7-9)1 8 • Cât priveşte
"pântecul" vaselor, acesta este ornamentat în partea superioară, cel mai frecvent cu caneluri verticale (fig.1/2-3,
5-6, 9) şi mai rar oblice (fig. 1/8) sau semicirculare (fig. 1/1), proeminenţele hipertrofiate fiind şi ele canelate 19 •
Redate succint, elementele specifice tipului de vas bitronconic caracteristic fazei Gava 1 de pe Tisa Superioară
sunt următoarele: pântec reliefat, umăr proeminent, dar mai ales este de reţinut frecvenţa proeminenţelor
hipertrofiate, gâtui acoperit cu caneluri orizontale, prezenţa tortiţelor sub buză şi utilizarea net preponderentă
a canelurii late.
Acest tip de vas, având caracteristici bine contura te, aparţine fazei Gâva 1 (pe deplin formată). plasată de T.
Kemenczei în perioada Zb a Bronzului târziu din Ungaria, perioadă care, după autorul citat, corespunde fazei
Reinecke Ha.A 1 =sec.11 a.Chr. 20 •
În faza Gava II de pe Tisa Superioară, unde aşezarea considerată caracteristică este cea de la Poroszl6Aponhât, vasele bitronconice capătă unele trăsături distincte 21 • O trăsătură importantă este aceea că
proeminenţele hipertrofiate (dispuse acum vertical) apar tot mai rar, până la disparitie. Dispar şi tortiţele de sub
buză, iar gâtui vaselor este rar şi doar parţial acoperit de caneluri orizontale (fig. 1/10-11 ). Trebuie remarcată de
asemenea utilizarea canelurilor înguste şi, într-un caz, prezenţa unor tortiţe, dar plasate pe umăr (fig.1/11).
13

14

15
16
17
18

19
20
21

La Grăniceşti reconstituirea unor forme s-a făcut după vase întregi din alte aşezări; vezi A. Lâszl6, op. cit, p. 75. La
Mediaş, unde publicarea masivă a ceramicii s-a făcut după aproape 50 de ani "prelucrarea pe baze stratigrafice clare
nu mai este posibilă"; vezi CI. Pankau, op. cit., p. 99-100. Numai la Teleac tipologia se bazează şi pe stratigrafie şi, de
asemenea, pe forme întregi sau sigur întregibile.
T. Kemenczei, Die Spătbronzezeit Nordostungarns, p. 65.
Pentru descoperirile de la Nagykâll6 vezi şi T. Kemenczei, în FolArch, 33, 1982, p. 73-93.
T. Kemenczei, Die Spătbronzezeit Nordostungarns, pl. 129/1, 16; 130/1-2, 7, 12; 131/10, 15; 133/1.
Idem, op. cit., pl. 130/1, 3; 134/14; tortiţe plasate sub buză apar şi pe variante ale tipului director (vezi pl. 129/20; 133/14-15).
T. Kemenczei, op. cit., pl.129/1, 6, 11; 130/1-3, 5; 134/14,18; idem, înFolArch, 33,1982, fig. 3/8; 4/1; 5/6; 6/4; 7/13; 9/11;
10/1-2, 4-5.
Vezi T. Kemenczei, Die Spătbronzezeit Nordostungarns, pl. 129-133, 149.
Idem, op. cit., p.87 şi urm., în special 93 şi tabelul cronologic de la p. 96.
P. Patay, în FolArch, 27, 1976, p. 193-201, fig. 2/1-2.
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Din punct de vedere cronologic, P. Patay plasează aşezarea de la Poroszl6-Aponhăt (!inând de faza Gâva II)
în Ha.A 2 22 , iar la rându-i T. Kemenczei datează atât aşezarea cât şi faza Gava II în etapa a 3-a a Bronzului târziu
din Ungaria, etapă pe care o plasează în Ha.A 2-B 1 =secolele 10-9 a. Chr. 23
Plecând de la elementele specifice tipului director de vas bitronconic caracteristic fazei Gâva 1 de pe Tisa
Superioară, precum şi de la modificările pe care le suportă în faza Gâva II din aceeaşi zonă, să urmărim mai
întâi cum se prezintă vasele bitronconice la est de Carpaţi, respectiv în aşezările de la Grăniceşti din nordul
Moldovei şi Mahala din zona ucraineană învecinată.
La Grăniceşti A. Lâszl6 reuşeşte să distingă "trei tipuri de bază cu unele variante" 24 • Lăsând la o parte
procentajele avansate cu privire la proporţiile părţilor componente ale vaselor (neconcludente prin diferenţele
mari ce rezultă, dar şi datorită stării fragmentare a ceramicii) şi fără a comenta tipologia, ne vom opri doar la
elementele ce caracterizează cele trei tipuri sau grupe (A, B, C).
Vasele bitronconice din cadrul grupei A au gâtui cilindric, tronconic sau în formă de pâlnie, partea
superioară a corpului este bombată (de fapt rotunjită), iar proeminenţele hipertrofia te lipsesc. Gâtui propriu
zis nu este ornamentat, ci doar zona de contact cu corpul e marcată printr-o şănţuire (fig. 1/13, 19) sau prin
una până la trei caneluri orizontale (fig. 1/12). Cât priveşte partea superioară a corpului, ornamentul constă
din caneluri în ghirlandă "înguste, uneori chiar foarte fine" (fig.1/13, 19), doar un singur fragment indicând
canelura lată dispusă vertical (fig. 1/14)25 •
În cadrul grupului B (şi pe baza unui număr redus de fragmente) sunt distinse trei tipuri (Ba, Bb, Bc), toate
denumite în ilustraţie drept vase bitronconice pântecoase de tip B26 • Din ilustraţie rezultă că doar două vase
au umăr proeminent (fig. 1/16, 17), unul singur are partea superioară a gâtului acoperită cu caneluri orizontale
(fig. 1/15), pentru un alt exemplar neputându-se preciza dacă astfel de caneluri acopereau tot gâtui sau doar
partea lui inferioară (fig. 1/17) 27 • Din două fragmente rezultă ornamentarea părţii superioare a pântecului prin
caneluri late, dispuse oblic (fig. 1/16-17).
În fine, tipul C este atestat doar pe baza unui fragment redând o proeminenţă hipertrofiată, canelată şi
orientată vertical (fig. 1/18)2 6 •
Din cele menţionate rezultă că spre deosebire de faza Gâva 1de pe Tisa Superioară, unde vasele bitronconice
se caracterizează prin umăr proeminent, frecvenţa deosebită a proeminenţelor hipertrofiate, prezenţa tortiţelor
sub buză şi canelarea de regulă integrală a gâtului, toate aceste elemente fiind întrunite pe numeroase vase,
fragmentele de la Grăniceşti atestă numai două vase cu umăr proeminent, eventual două fragmente indică
canelarea parţială a gâtului, proeminenta hipertrofiată este semnalată doar ca unicat, iar tortiţele sub buză
lipsesc. În plus, din fragmentele publicate nu rezultă că măcar două din elementele menţionate se regăsesc
pe acelaşi vas. Referitor la datare, A. Laszl6 consideră că "începuturile aşezării de la Grăniceşti şi, totodată,
începutul celei mai vechi etape a culturii Gâva-Holihrady ... în spaţiul extracarpatic, pot fi datate în prima
jumătate sau, cel târziu, către mijlocul perioadei Ha.A" 29 • Cu alte cuvinte, începutul aşezării de la Grăniceşti
este plasat la acelaşi nivel cu aşezarea de la Nagykall6, aceasta din urmă fiind datată de A. Lâszl6 mai întâi în
Ha.A 1 (la p. 92), apoi "din Ha.A şi până la începutul perioadei Ha.B" (p. 104, n. 236).
Cât priveşte vasele bitronconice din faza a III-a de la Mahala (fig. 1/20-21), pe ele nu apar proeminente
hipertrofiate, nici tortiţe plasate sub buză şi nici ornamentarea gâtului prin caneluri orizontale 30 • Deoarece A.
Lâszl6 a sesizat deja că "Mahala III nu reprezintă faza cea mai veche a culturii Gâva-Holihrady" 31 , nu considerăm
necesare aici alte comentarii, mai ales că vom reveni la concluziile lucrării.
22

23

24
25

26
27
28

29

30
31

P. Patay, op. cit., p. 200-201.
T. Kemenczei, în FolArch, 33, 1982, p. 91; idem, Die Spiitbronzezeit Nordostungarns, p. 96 (schema cronologică).
A. Lâszl6, Începuturile, p. 75-79.
Pentru cele menţionate vezi A. Lâszl6, op. cit., p. 75-77 şi fig. 25-28, 40/2. Notăm aici că trimiterea de pe p. 77, r. 2 la
fig. 20N2 este eronată, în realitate fiind vorba de fig. 30N2. Tot la p. 77 se menţionează că vasele din fig. 29/3-4 au
proeminente împinse din interior, fapt contrazis însă de ilustraţie.
A. Lâszl6, op. cit., p. 77-78, fig. 29/1-6; 30N1-3.
Idem, op. cit., fig. 30N1).
Idem, op. cit., p. 78-79, fig. 29/7.
Idem, op. cit., p. 94.
G. I. Smirnova, în SCIVA, 25, 1974, 3, p. 359-379, fig. 2/3-4.
A. Lâszl6, op. cit., p. 93.
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Pentru aria intracarpatică vor fi relevate mai întâi aspectele ce caracterizează vasele bitronconice de la
cum rezultă ele după publicarea monografică a ceramicii de către Cl. Pankau 32 • Fără a insista
asupra aspectelor formale (datorită stării fragmentare a ceramicii) e de menţionat totuşi faptul că puţine
fragmente indică tipul de vas cu gâtui tronconic înalt şi umărul proeminenP 3, caracteristic fazei Gava I de pe
Tisa Superioară. Proeminenţele hipertrofiate canelate (goale în interior) apar doar pe trei fragmente de vas.
Una din proeminente (cu dispunere orizontală) provine dintr-un vas mare cu corpul aplatizaP\ celelalte două
(oblice) nu provin din Cetate (fig. 1/30-31)35 • Trebuie remarcată de asemenea lipsa vaselor bitronconice cu
tortiţe aplicate pe gât.
Ornamentarea. Câteva fragmente indică vase bitronconice cu buza evazată, canelată pe partea superioară 36 •
Cât priveşte canelurile orizontale de pe gât, ele apar pe opt fragmente 37 • În trei cazuri ele par să acopere integral
gâtui (fig. 1/22-23, 29), în celelalte cinci, doar parţial (fig. 1/24-28).
Rezultă deci că dintre elementele specifice vaselor bitronconice caracteristice fazei Gava I de pe Tisa
Superioară, la Mediaş apar opt fragmente (numai patru pe Cetate) ce relevă canelarea gâtului (mai ales parţială),
alte trei (din care doar unul aflat pe Cetate) indică prezenţa proeminenţelor hipertrofiate, lipsind vasele cu
tortiţe pe gât. Cât priveşte datarea, Cl. Pankau paralelizează cel mai vechi orizont de la Mediaş cu Mahala III
- Grăniceşti- Gâva I- Mediaş (1) -Reci I- Teleac I- Somotor I- Tuşnad 38 •
În aşezarea fortificată de la Teleac, aşa cum rezultă din primul (cel mai vechi) nivel de locuire, vasele
bitronconice au corpul reliefat printr-un umăr proeminent (fig. 1/32-33, 35). Proeminenţele hipertrofiate
(canelate şi goale în interior) sunt semnalate doar prin două fragmente şi un vas unicat ca formă (fig. 1/36)39 •
Un singur vas descoperit are gâtui ornamentat prin caneluri dispuse orizontal şi în ghirlandă (fig. 1/37), dar
trebuie menţionat aici şi un fragment recent descoperit (incidental), care indică prezenţa canelurilor orizontale
pe gât40 • Lipsesc vasele cu tortiţe dispuse sub buză 41 • Trebuie menţionată de asemenea frecvenţa canelurilor
înguste.
În concluzie, deşi aşezarea de la Teleac a fost intens cercetată, proeminenţele hipertrofiate şi canelarea
gâtului apar cu totul sporadic, iar tortiţele sub buză lipsesc. Mai mult, nu a fost aflat nici un vas care să
întrunească măcar două din elementele specifice vaselor bitronconice din faza Gava I de pe Tisa. Dacă la
publicarea cercetărilor de la Teleac (vezi n. 39) optam pentru plasarea începutului nivelului I în Ha.B 1 , ulterior
n-am exclus posibilitatea ca debutul acestui nivel să se situeze cândva între sfârşitul fazei Ha.A 2 şi începutul
fazei Ha.B 142 •
Referitor la vasele bitronconice din aşezarea de la Reci (fig. 1/38-39) 43 , trebuie remarcat faptul că (asemenea
celor de la Mahala) pe ele nu apar proeminente hipertrofiate, nu au gâtui canelat şi nici tortiţe pe partea
superioară a gâtului. Cu alte cuvinte, vaselor de la Reci (ca şi celor de la Mahala) le lipsesc tocmai elementele
care ilustrează tipul de vas bitronconic caracteristic fazei Gava I de pe Tisa.
Nedispunând (la momentul publicării) de elemente de comparaţie şi apreciind că aşa numitele vase etajate
derivă din culturile epocii bronzului (Monteoru, Wietenberg) 44, Z. Szekely a plasat aşezarea de la Reci chiar la
Mediaş, aşa
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35
36
37

38
39

40
41

42
43
44

Cl. Pankau, Die Keramik aus Mediaş, p. 43-101.
Idem, op. cit., pl. 2/2; 16/5; 36/6.
Idem, op. cit., pl. 31/13.
Idem, op. cit., pl. 48/6-7.
Idem, op. cit., pl.4/4-7.
Idem, op. cit., pl. 2/2; 16/5; 21/5; 31/8; 36/6; 38/2; 43/8; 45/9. Menţionăm că numai primele patru fragmente provin din
Cetate.
Idem, op. cit., p. 98.
V. Vasiliev, I. Al. Aldea, H. Ciugudean, Civilizaţia, fig. 29/13-14, 18. Menţionăm că vasul în cauză este apreciat de Cl.
Pankau (op. cit., p. 50, fig. 7/3) ca reprezentând unul din tipurile de bază, apreciere greu de acceptat pentru un vas care
este deocamdată unicat.
Mulţumim d-luilector univ. Cr. Popa pentru semnalare.
Pentru exactitate menţionăm că în locuinţa nr. 41 din nivelul al doilea de locuire a fost aflat un vas cu tortiţe, dar
dispuse pe umăr; V. Vasiliev, I. Al. Aldea, H. Ciugudean, op. cit., fig. 32/2.
Vezi de ex. V. Vasiliev, înActaMN, 31, 1, 1994, p. 40-46; idern, înActaMP, 26, 2004, p. 139.
Z. Szekely, Aşezări, pl. 11/3-4; IIV3; IV/1-3. Menţionăm că unele exemplare ţin de aşa numitul vas etajat.
Idem, op. cit., p. 13. Notăm că ulterior vase etajate au apărut la Igriţa (vezi I. Embdi, în SCWA, 31, 1980, p. 229 şi urm.)
precum şi în nivelurile superioare de la Teleac, fapt ce exclude datarea lor numai la începutul Hallstattului; vezi V.
Vasiliev, I. Al. Aldea, H. Ciugudean, op. cit., p. 82-83, 113-114.
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începutul epocii hallstattiene 45 • Constatând însă că datarea timpurie atribuită prin ceramică este în contradicţie
cu cronologia celturilor (datate în Ha.B 1-B 2 ), Z. Szekely a presupus existenţa a două niveluri la Reci, adăugând
imediat că "stratigrafic nu e încă dovedit un alt nivel" 46 • Din păcate, această presupunere a intrat în literatura
de specialitate drept certitudine. Deoarece despre datarea aşezării (şi ceramicii) de la Reci ne-am exprimat
(repetat) opinia 47 , subliniem doar faptul că vasele bitronconice din această aşezare nu ţin de faza Gâva I48 •
După relevarea elementelor specifice tipului de vas caracteristic pentru faza Gâva I de pe Tisa şi a modului
(inclusiv frecvenţei) în care aceste elemente apar (sau nu) pe vasele bitronconice din aşezări cercetate în
celelalte zone, se impun câteva concluzii de ansamblu.
Mai întâi trebuie menţionat faptul că, deşi cercetările în situri aparţinând fazei Gâva I de pe Tisa sunt (încă)
relativ reduse şi în bună parte doar parţial publicate, totuşi au fost descoperite destule vase (sau fragmente)
care întrunesc toate sau majoritatea elementelor ce determină specificul vaselor bitronconice din faza şi zona
menţionată. Şi tocmai datorită acestor elemente specifice (mai ales proeminenţele hipertrofiate, canelarea
gâtului şi tortiţele plasate sub buză) vasele bitronconice de pe Tisa marchează un tip bine conturat (considerat
director), ce aparţine fazei Gâva I, subliniez, pe deplin formată.
Pentru aşezările avute în vedere din celelalte zone (în care a expandat cultura Gâva), observăm mai întâi
că vase cu astfel de elemente caracteristice fazei Gâva 1 lipsesc total atât la Reci cât şi la Mahala III, singurul
element comun fiind canelarea (ca mod de ornamentare), care însă se perpetuează până în Ha.D. Rezultă deci
că plasarea obstinată a aşezării de la Reci chiar la începutul perioadei hallstattiene din aria intracarpatică sau
citarea ei (în diferite contexte) ca "argument" pentru datarea timpurie a altor aşezări, nu au nici un temei (poate
doar motivaţia de a prezerva înclinaţia spre datări timpurii, care, evident, nu corespunde realităţii).
Cât priveşte aşezările de la Grăniceşti, Mediaş şi Teleac, numărul vaselor bitronconice cu proeminente
hipertrofiate este foarte redus, ca şi al celor cu gâtui canelat integral, lipsind total cele cu tortiţe sub buză. Mai
mult (şi spre deosebire de zona Tisei Superioare), în cele trei aşezări menţionate nu s-a descoperit nici un vas
bitronconic care să întrunească toate sau măcar două din aceste elemente caracteristice.
Fără a intra în amănunte (şi fără a nega că în ceramică pot fi sesizate şi unele deosebiri datorate evoluţiei
zonale), apare totuşi evident faptul că situaţia constatată se datorează unor decalaje cronologice. De altfel,
însuşi fenomenul expandării culturii Gâva în diferite zone implică anumite decalaje între aria de origine şi
grupele nou formate, după cum există decalaje şi între aşezări din cadrul fiecărei zone 49 • Ţinând cont şi de
faptul că spre sfârşitul fazei Gâva I, dar sigur în Gâva II se constată prezenţa tot mai rară şi apoi dispariţia unora
din elementele caracteristice tipului de vas bitronconic "director", este de apreciat că expandarea culturii s-a
produs (probabil diferenţiat) cândva între sfârşitul fazei Gâva 1 şi începutul fazei Gâva II. Luând în considerare
şi datarea atribuită de T. Kemenczei fazei Gâva I în secolul al XI-lea şi fazei Gâva II în secolele X-IX 50 , trebuie
admis că pătrunderea culturii Gâva în aria intracarpatică (dar şi în alte zone) s-a petrecut spre sfârşitul secolului
al XI-lea, dar mai probabil la începutul secolului al X-lea a.Chr.
Cu alte ocazii am discutat amănunţit şi indiciile pe care le oferă depozitele şi obiectele de bronz pentru
momentul de început al aşezărilor hallstattiene din Transilvania 51 • Fără a relua discuţia, menţionăm doar faptul
că nici una din piesele de bronz (cu cronologie bine stabilită şi unanim acceptată), descoperite în aşezări de
această epocă din Transilvania, nu se datează anterior Ha.B.

45
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z. Szekely, op. cit., p. 15.
Idem, op. cit., p.16.
V. Vasiliev, în ActaMN, 20, 1983, p. 43; idem, în ActaMN, 31, I, 1994, p. 41-42; idem, în The thracian world at the
crossroads of civilisations, I, Bucharest, 1997, p. 508-509; V. Vasiliev, I. Al. Aldea, H. Ciugudean, op. cit., p. 82-83, 113114,175-176.
Contrar evidenţei, se continuă totuşi plasarea aşezării de la Reci la începutul evoluţiei culturii Gâva în aria intracarpatică.
Vezi Istoria Românilor, I, Bucureşti, 2001, p. 300, fig. 50.
Dacă admitem că expandarea s-a petrecut chiar în momentul de "vârf'' al fazei Gava I este practic imposibil de explicat
de ce în nici una din zonele penetrate n-a fost descoperit, până acum, un vas bitronconic care să întrunească toate
elementele caracteristice tipului considerat "director" în zona de origine.
T. Kemenczei, op. cit., tabelul cronologic de la p. 96. De reţinut că (şi) opliunile cronologice ale lui T. Kemenczei nu
au fost nici măcar amintite în unele lucrări apărute ulterior (chiar şi după 10 ani), probabil pentru că ele contraveneau
tendinţelor de datări timpurii.
Vezi V. Vasiliev, înActaMN, 20, 1983, p. 42-44; V. Vasiliev,l. Al. Aldea, H. Ciugudean, op. cit., p. 114-116.
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Rezultă deci că tendinta (frecventă în literatura de specialitate) de a data orice descoperire cu ceramică
neagră canelată chiar la începutul epocii Hallstatt este contraproductivă pentru că nu contribuie la progresul
cercetăriP 2 •

Desigur, o imagine mai completă, inclusiv sub raport cronologic, se va obtine numai după analiza
a altor tipuri ceramice de bază, analiză care trebuie să aibă drept punct de plecare situatia
din aria de origine a culturii de tip Gâva. Oricum, în stadiul actual al cercetărilor, indiciile oferite de vasele
bitronconice nu pot fi contestate.
comparativă şi
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Quelques observations sur le type de Vase Bitronconique
caracteristique â. la Culture Gâva

(Resume)
Le travail releve premierement le fait que les vases bitronconiques caracteristiques pour la phase Gâva I
sur la Tisza se distinquent surtout par trois elements specifiques: les proeminences hypertrophiees, le goulot
cannele et les petites anses sous le bord. En revanche, dans les regions est carpathique et intracarpathique
penetrees par la culture Gâva (les etablissements de Grăniceşti, Mediaş et Teleac), ces elements specifiques
apparaissent sporadiquement et jamais associes sur le meme vase.
L'etude comparatif des vases bitronconiques demontre dane que la penetration de la culture Gâva dans les
regions mentionnees (aussi que la datation des etablissements de Grăniceşti, Mediaş et Teleac) se placent a la
fin de la phase Gâva I et le debut de la phase Gâva II (sur la Tisza), quand les elements mentionnes ci-dessus
apparaissent de plus en plus rarement, jusqu'a disparition.
En ce qui concerne les etablissements de Reci et Mahala III (ou les trois elements specifiques de la phase
Gâva I manquent) ils doivent etre dates a la fin du Ha.B1 et le debut du Ha.B2, comme montrent d'ailleurs les
pieces en bronze decouvertes aReci.

;2

Dacă

se continuă cu citarea disparată a unor analogii, fără să se ţină cont de ansamblul elementelor ce caracterizează
diferitele tipuri ceramice din faza Găva 1 de pe Tisa, se va ajunge la un impas asemănător celui semnalat de FI. Gogâltan
pentru ceramica Bronzului timpuriu din Transilvania; vezi FI. Gogâltan, în Omagiu profesorului Ioan Andriţoiu, Alba
Iulia, 2005, p. 37. Trebuie renunţat deci la păreri emise cu uşurinţă, ca şi la scenarii (mai mult sau mai puţin) "virtuale",
deoarece, cel mai adesea, ele nu ţin cont tocmai de elementele reale.
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Fig. 1. Vase bitronconice. 1 Gava; 2-6 Nagykăll6; 7 Tiszakeszi, Tatărdomb; 8 Kăll6semjen; 9 Viss Torok-er (Găva 1); 10-11 Poroszl6 (Găva II); 12-19 Grăniceşti; 20-21
Mahala III; 22-31 Mediaş; 32-37 Teleac 1; 38-39 Reci (1-9 după T. Kemenczei; 10-11 după P.Patay; 12-19 după A. Lăszl6; 20-21 după G. 1. Srnirnova; 22-31 după Cl.
Pankau; 32-37 după V. Vasiliev, 1. Aldea, H. Ciugudean; 38-39 după Z. Szekely; scări diferite).
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Descoperiri din a doua epocă a fierului (sec. 111-11 a. Chr.)
de la Polus Center (corn. Floreşti, jud. Cluj)
PaulPUPEZĂ

În a doua jumătate a sec. IV a. Chr. în interiorul arcului carpatic pătrund celţii. Nici un izvor antic nu
face referiri directe asupra prezenţei lor în acestă zonăt, descoperirile arheologice compensând într-o oarecare
măsură lacunele literare 2 •
Privind o hartă a răspândirii celtice în regiunea intracarpatică (Pl. I) se poate observa ocuparea cu predilecţie
a două zone geografice: bazinul Mureş - Târnave (Aiud 3 , Bratei\ Mediaş 5 ) şi bazinul Superior al Someşului
(Apahida 6, Fântânele 7, Dipşa 8 ). Materiale timpurii au fost descoperite în ambele zone, ne referim aici la fibule
Dux timpuriu şi la brăţările cu capete îngroşate sau cu sistem de închidere tip steckverschluss9 • Ultimul orizont
al prezenţei celtice poate fi fixat undeva în a doua jumătate a sec. II a. Chr. (Panic 10 , Pişcoltlt, Se uşa 12 ).
Descoperirile neceltice din cadrul necropolelor sau aşezărilor (Apahida 13 , CiumeştP\ Fântânele 15 ) precum şi
identificarea unor situri diferite de cele celtice (Berea 16 , MoreştP 7 , Porţ 18 , Zalău 19 ) atestă prezenţa unei populaţii
1
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Ptolemeu, Geografia, III, 8, 3. Ptolemeu îi menţionează pe anruţi şi tamisei ca locuind în vestul Daciei. Pentru situaţia
generală a izvoarele antice care fac referiri la celţii din întreg bazinul carpatic a se vedea M. Szab6, A keleti keltak,
Budapest, 2005, p. 14-72.
O statistică recentă a contabilizat 280 de descoperiri arheologice care pot fi atribuite celţilor din spaţiul intracarpatic.
Dintre descoperirile sigure, 70 au un caracter funerar, 80 sunt aşezări, 111 piese provenind din descoperiri izolate (L.
Voinescu, Repertoriul descoperirilor Latime din Transilvania, Crişana şi Banat. Lucrare de licenţă, Buc., 2001 apud M.
Babeş, Celţii în spaţiul carpato-dunărean, în M. Petrescu-Dâmboviţa, A. Vulpe (coord.), Istoria României, voi. I, Buc.,
2001, p. 512, n. 2).
M. Roska, A Keltak Erdelyben (Les Gaulois en Transylvanie), în Kozlemenyek, 1-2, 1944, p. 55-76.
I. Nestor, E. Zaharia, Raport preliminar despre săpăturile de la Brateiu, jud. Sibiu, în Materiale, 10, 1973, p. 191-202.
I. Nestor, Keltische Grăber bei Medias, în Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 159-182. M. Blăjan, G. Togan, Descoperiri celtice
şi dacice inedite la Mediaş şi în împrejurimile sale, în ActaMP, II, 1978, p. 39-51.
Şt. Kovacs, Az apahidai oskori telep es LaTime temeto, în Dolgozatok az Erdelyi Nemzeti Muzeum, 11, 1911, p. 57-127.
I. H. Crişan, Materiale dacice din necropola şi aşezarea de la Ciumeşti şi problema raporturilor dintre daci şi celţi în
Transilvania, Baia Mare, 1966, p. 46-51, fig. 20; Idem, Necropola celtică de la Apahida, înActaMN, VIII, 1971, p. 37-70,
pl. IX, XVI.
L. Vaida, Cimitirele celtice din nord-estul Transilvaniei, în Arhim Someşană, III, 2004, p. 375-392.
K. Horedt, Zwei keltische Grăberfunde aus Siebenbiirgen, în Dacia, 9-10, 1941-1944, p. 189-200.
V. Zirra, Beitrăge zur Kenntnis des Keltischen Latene in Rumănien, în DaciaN.S., XV, 1971, p. 171-238. V. Sîrbu, Dacii şi
celţii din Transilvania şi vestul României, în Fontes Historiae. Studia in Honorem Demetrii Protase, Cluj-Napoca, 2006,
p. 191-220.
A. Rustoiu, Fibulele din Dacia preromană (sec. II î.e.n- I e.n.), Buc., 1997, p. 34, fig. 19/1.
I. Nemeti, Necropola celtică de la Pişcolt. I, în TD, VIII, 1987, p. 49-74; Idem, Necropola celtică de la Pişcolt. II, în TD, X,
1989, p. 75-114; Idem, Necropola celtică de la Pişcolt. III, în TD, XIII, 1992, p. 59-112. V. V. Zirra, Contribuţii la cronologia
relativă a cimitirului de la Pişco/t. Analiză combinatorie şi stratigrafie orizontală, în SCWA, 48, 2, 1997, p. 87-137.
I. V. Ferencz, M. Ciută, Finds from Seuşa (Alba county) belongins ta Middle Latene, în în Les celtes et les thraco-daces de
/'est du bassin des Carpates, Cluj-Napoca, 2000, p. 22-50.
I. H. Crişan, Materiale dacice, p. 46-51, fig. 20; Idem, Necropola celtică de la Apahida, înActaMN, VIII, 1971, p. 37-70,
pl. IX, XVI.
I. H. Crişan, Materiale dacice, p. 5-18, 33-39, fig. 3, 11-17. VI. Zirra, Locuiri din a doua epocă a fierului în nord-vestul
României. Aşezarea contemporană cimitirului Latene de la Ciumeşti şi habitatul indigen de la Berea (jud. Satu Mare), în
Satu Mare. Studii şi comunicări, IV, 1980, p. 39-84, pl. VII-XLI.
L. Vaida, op. cit., p. 375-392.

Revista Bistriţei, XXII, 2008, pp. 37-72
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autohtone în zonă care coabitează alături de alogeni. Mai greu de surprins este existenta unui facies local
anterior celui celtic. Pentru nord-vestul şi vestul Transilvaniei, diverse descoperiri (Ghenci, Livada de Bihor,
Oradea- Salca, Salonta, Sanislău), au putut fi încadrate în aria grupului Szentes- Vekerzug (sec. V-IV a. Chr.)2°,
o variată locală, Sanislău-Nir, fiind presupusă pentru această zonă 2 t. În restul teritoriului intracarpatic, puţine
descoperiri au putut fi încadrate pe parcursul sec. V-IV a. Chr., în sud-estul Transilvaniei (Ocna SibiuluF 2,
OltenF3) sau în Banat Uidovin 24 ), fiind insuficiente pentru a surprinde aspectul general al culturii materiale.

Polus Center
Descoperirile din a doua epocă a fierului au fost rezultatul unor săpături de salvare efectuate la limita
dintre oraşul Cluj-Napoca şi comuna Floreşti, pe locul de amplasare al unui complex comercial, Polus Center.
Artefactele aparţinând acestei perioade antice n-au fost dintre cele mai numeroase identificate în acest sit, unde
au apărut dovezi ale prezenţei umane începând din epoca neolitică, continuând în epoca bronzului şi romană,
până în perioada migraţiilor, cu descoperiri spectaculoase aparţinând perioadei gepide 25 •
Şantierul de salvare a fost amplasat pe locul numit "Şapca Verde", fiind mărginit la est de V. Gârboului,
iar la sud de Dealul Răzoarele care continuă, spre sud, sub numele de Dealul Gârboului. Particularităţile
morfologice sunt date în principal de axa culoarului Someşului Mic (Pl. Il). Practic, fizionomia teritoriului
este dată de culoar, care înregistrează lăţimi de 1-2 km la nivelulluncii şi a terasei l. Învelişul de sol al zonei
este destul de diversificat pentru un spaţiu relativ restrâns şi dominat de lunea Someşului. Pe porţiunile mai
ridicate ale luncii şi relativ zvântate, s-au dezvoltat soiurile cele mai fertile, formate în cea mai mare parte din
cernoziomurF6 •

Complexele din epoca a doua epocă a fierului
În cadrul sitului au fost descoperite doar elemente de habitat, bordeie semiadâncite şi gropi, fără a fi
identificat cu certitudine un complex funerar contemporan acestora 27 • Nici unul dintre cele trei bordeie nu a
putut fi săpat în totalitate.
Bordeiul 1 avea o formă aproximativ circulară, cu diametru! maxim de 6 m, fiind îngropat în pământ
aproximativ 0,50 m (Pl. III, XXV/1). Nu a fost identificată intrarea şi nici nu s-au observat urme ale vetrei, cele
16
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VI. Zirra, op. cit., p. 39-84, pl. XLIII-XLIX.
K. Horedt, Moreşti. Grabungen in einer vor- und friigeschichtlichen Siedlung in Siebenbiirgen, Bucureşti, 1979.
H. Pop, P. Pupeză, Dacians and Celts in the Northwestern Romania, în V. Sârbu, L. Vaida (coord.), Thracians and Celts,
Cluj-Napoca, 2006, p. 188-189, pl. V-VIII.
A. V. Matei, H. Pop, M. Andraş, D. Băcuieţ-Crişan, Zalău- Dealul Lupului (jud. Sălaj], în CCA, 2004, p. 375-378; H. Pop,
P. Pupeză, op. cit., p. 185-187, pl. II-III.
V. Zirra, Inftuence de geto-daces et de leurs voisins sur l'habitat celtique de Transilvanie, în Alba Regia, XIV, 1975, p. 47-65,
cu bibliografia.
1. Nemeti, Das spathallstattzeitlische Graberfeld van Sanislău, în Dacia N.S, XXVI, 1982, p. 115-144, cu bibliografia.
Se pare că aspectul Sanislău-Nir, care are trăsături specifice sensibil diferite de alte regiuni ale grupului Szentes Vekerzug, se întindea inclusiv în partea nordică a Moldovei (M. Ignat, Un nouveau grup culturel/ du Hallstatt Tradif sur
le territoire de la Roumaniae, in Studia Antiqua et Arcaeologica, Iaşi, VII, 2000, p. 331-334).
M. Rusu, O Bandulă, Mormântul unei căpetenii celtice de la Ciumeşti, Baia Mare, 1970, p. 37-39, pl. XVIIIa, b. Este vorba
despre un mormânt care în inventar conţine şi un coif.
V. Sârbu, V. Gavruc, D. Buzea, Dacian community in Southeastern Transylvania {4 1h - Jrd centuries BC], în V. Sârbu, L.
Vaida (coord.), Thracians and Ceits, Cluj-Napoca, 2006, p. 229-252.
M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-estul României, Buc., 1993, pl. CVII.
Materialul arheologic se află încă în prelucrare, cantitatea descoperirilor fiind una extrem de mare. Au fost publicate
doar o serie de studii generale. M. Rotea, M. Tecar, Sz. Nagy, P. Pupeză, L. Săsăran, T. Tecar, Floreşti-Polus Center.
Arheologie şi termoluminiscenţă, in C. Cosma, S. Varvara, M. Gligor (ed.), Radioactilritatea mediului. Vârste absolute prin
metode nucleare de datare, Cluj-Napoca, 2008, p.160-180. M. Rotea, M. Tecar, Sz. Nagy, P. Pupeză, T. Tecar, Floreşti
Polus Center. Preliminary report, înActaMN, 2009 (sub tipar).
P.U.G. Comuna Floreşti, Memoriul general, voi. 1, 2004, p. 10. Am preferat utilizarea acestui compendiu pentru că este
adus la zi din punct de vedere al situaţiei din teren.
Materialele prezentate în acest studiu au fost descoperite în sectoarele coordonate de M. Rotea (MNIT) şi S. Cociş (IIAC)
cărora le multumesc pe această cale pentru că mi 1-au pus la dispoziţie.
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câteva fragmentele de chirpic descoperite proveneau probabil de la pereţii din lut ai bordeiului. În jumătatea
nordică a complexului, singura conturată în întregime, s-a observat o cruţare în două trepte a bordeiului, de
forma unor laviţe suprapuse. Dispuse simetric, pe marginile de est şi de vest, au fost identificate două gropi, G1
şi G2, circulare, cu diametru de circa 0,30 m (Pl. XXV/2). N-a fost descoperit material arheologic în umplutura
lor, fiind probabil gropile de implantarea stâlpilor care susţineau acoperişul.
Din inventarul complexului făceau parte două fibule din fier (Pl. IV/1, 4; XXVI/2, 3), fragmente ceramice
realizate cu mâna sau la roată, un căţel de vatră (Pl. IV/11), o fusaiolă (Pl. IV/2), oase animale precum şi partea
superioară a unei râşniţe din piatră (Pl. IV/10). Fibulele sunt fragmentare, din sârmă subţire de fier, păstrându
se mai ales partea resortului, cu 3 + 3 spire, şi coarda exterioară.
Ceramica lucrată cu mâna, cea mai numeroasă, are cioburi pisate în pastă, fiind arsă atât oxidant cât şi
inoxidant, de cele mai multe ori incomplet, în culori maronii-cărămizii sau negricioase. Predomină fragmentele
provenite de la vase de dimensiuni medii, bitronconice, cu pereţii drepţi ori uşor curbaţi, decorate cu butoni
şi brâuri alveolate (Pl. IV/7, 9; V/4, 5, 7, 9, 12-14), sau de la străchini cu buza invazată şi profilul frânt ori uşor
curbat (Pl. Vl/3, 5; Vll/2, 4). Un sigur exemplar, care a aparţinut probabil unei străchini cu profil uşor arcuit,
avea buza lăţită, sub forma literei "T" (Pl. VII/1). Alte fragmente cu buza uşor lăţită şi trasă spre interior provin
de asemenea de la străchini cu profilul uşor curbat (Pl. VI/2, 4; VII/7).
Pasta vaselor lucrate la roată este de mai bună calitate, cu nisip şi micaşist ca degresanţi, foarte rar grafit.
Arderea este completă, în totalitate inoxidantă, de culoare neagră, în diferite nuanţe, uneori pereţii fiind acoperiţi
de un slip lustruit (Pl. V/6). Forma ce-a mai frecventă este strachina/castronul, cu buza rotunjită, dreaptă sau uşor
invazată, pereţii arcuiţi şi decorul sub forma unor linii incizate (Pl. Vl/1; VII/3, 5). De remarcat un fragment de
strachină a cărei buză a fost realizată prin răsucirea peretelui, aspectul final fiind asemănător cu cele realizate
prin îngroşarea şi bombarea lui (Pl. VII/6). Câteva fragmente provin probabil de la căni cu o toartă precum şi de
la vase, cel mai probabil bitronconice, cu buza mai mult sau mai puţin evazată (Pl. V/1-3, 11). S-au descoperit şi
fragmente cu grafit în pastă, decorate cu striuri verticale, provenite de la vase de tip situla (Pl. IV/ 3, 5, 8; V/8, 10).
Un asemenea fragment avea pe lângă striuri verticale şi ornamente ştampilate (Pl. IV/6).
În apropierea acestui bordei, la circa douăzeci de metri sud-est, s-a conturat un alt complex, Bordeiul
2, îngropat cu 0,60 m în pământ (Pl. VIII, XXV/4). Forma sa este diferită de a celui prezentat anterior, fiind
aproape pătrat, cu latura de 3,85 m, colţurile fiindu-i rotunjite. Nici în acest caz n-a fost surprinsă intrarea sau
amprenta vetrei, bordeiul fiind distrus parţial de o construcţie din epoca medievală. S-au conturat trei gropi,
două la limita complexului, G1 şi G3, dispuse simetric, pe latura de est şi de vest, şi una în centru, G2, pe
aceeaşi axă cu celelalte două (Pl. XXV/3). Foarte probabil în aceste gropi, cu diametru de circa 0,40 m, au fost
implantaţi stâlpii de susţinere ai acoperişului.
Materialul descoperit a fost exclusiv ceramic, lucrat cu mâna sau la roată, trăsăturile sale specifice fiind
identice cu cele prezentate în bordeiul anterior. Este vorba de vase cu pereţii drepţi sau uşor curbaţi, decorate
cu butoni sau brâuri alveolare (Pl. IX/1-5; X/5, 8; XI/2, 8, 9; XXVI/1), şi de străchini cu buza invazată, profilul
frânt sau uşor curbat (Pl. XII/1-3; XIII/4, 5) ori tronconice (Pl. XI/5), toate realizate cu mâna. În plus, apare
decorul în bandă simplă, în relief (Pl IX/6). Un singur fragmente provenea de la o cană bitronconică, cu toartă,
negricioasă (Pl. X/7).
Castronul este cel mai bine reprezentat tip dintre vasele lucrate la roată, cu buza bombată şi peretii arcuiţi
(Pl. XIII/1-3), alături de vasele, probabil bitronconice, de dimensiuni medii sau mici (Pl. X/2; XI/1, 3). Nu lipsesc
fragmentele cu grafit în pastă şi decorate cu striuri verticale (Pl. X/1, 3, 4, 6). O serie de funduri fragmentare ale
unor vase lucrate la roată, din pastă fină, arse inoxidant, negre, sunt puternic bombate în interior, asemenea
unor umbo de scut. Marea majoritate dintre ele sunt decorate cu linii incizate dispuse pe tot diametru! vasului,
inclusiv pe interior (Pl. XI/4, 7).
La circa zece metrii nord de Bordeiul 2 şi la douăzeci de metrii est de Bordeiull, a fost descoperit un alt
complex, Bordeiul3, a cărui contur nu a putut fi delimitat cu exactitate. Inventarul său s-a păstrat parţial, zona
fiind distrusă de lucrările de construcţie ale complexului comercial. Au fost recuperate fragmente ceramice
lucrate cu mâna, arse mai ales oxidant, provenind de la vase cu profil aproape drept, decorate cu butoni şi brâu
alveolar (Pl. XIV/3, 7), sau de la străchini invazate (Pl. XV/2, 4). Un fragment provine de la un vas bitronconic
de dimensiuni medii, decorat prin ştampilare cu mici cercuri concentrice (Pl. XIV/6; XXVI/4). Alte fragmente
realizate la roată, aparţineau unor străchini/castroane cu buza bombată, decorate cu linii incizate (Pl. XIV/1, 2;
XV/1, 3), sau unor vase de dimensiuni medii, probabil bitronconice (Pl. XIV/4, 5).
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În apropierea Bordeiului 3 s-au descoperit, grupate compact, o fi bulă din bronz, care nu a putut fi recuperată,
două fusaiole, una de formă conică (Pl. XVI/2) şi cealaltă plată, cu mult grafit în pastă (Pl. XVV1), o cute din
piatră cu multă mică (Pl. XVV3) şi numeroase fragmente ceramice. A fost identificată doar o groapă simplă, de
mici dimensiuni, care conţinea în umplutură pigmenţi de cărbune, probabil parte a unui complex mai mare,
din care făcea parte materialul găsit grupat, dar care nu a fost identificat.
Materialul ceramic provine mai ales de la vase lucrate cu mâna, din pastă grosieră, arse în nuanţe cărămizii
sau cenuşii, în special străchini cu buza invazată (Pl. XVIW1, 4, 5), uneori uşor lăţită, trasă spre interior (Pl.
XVIIV3), şi vase cu profil aproape drept sau uşor curbat, decorate cu butoni masivi şi brâuri alveolare (Pl.
XVI/4-7; XVII/3). Una dintre străchini, de dimensiuni mai mici, avea în apropierea buzei o toartă dispusă
orizontal, păstrată parţial (Pl. XVIIV2).
Fragmentele lucrate la roată, din pastă fină, în culori negricioase, au aparţinut unor castroane sau vase,
probabil bombate, cu buza evazată. Un fragment ceramic lucrat la roată, cu peretele interior puternic vălurit,
aparţinea unui vas bitronconic, din pastă semifină, de culoare neagră, într-o nuanţă mai deschisă (Pl. XVIV1;
XXVI/5). Dintr-un vas de tip situla s-au descoperit două fragmente, cu mult grafit în pastă, uşor bombat, cu
buza trasă spre interior, fiind decorat cu incizii sub forma literei "V" inversată, dispuse în şir (Pl. XVIV2).
Bordeiul 4 a fost descoperit la o distanţă relativ mare faţă de cele trei amintite mai sus, circa 350 m, în
linie dreaptă, spre sud. Complexul a fost conturat parţial, are formă neregulată, constând dintr-o aglomerare de
chirpic, material ceramic şi oase de animale (Pl. XIX).
Materialul ceramic din complex este deosebit de bogat. Fragmentele provenind de la vase lucrate cu
mâna sunt cele mai numeroase, cu cioburi pisate în pastă, arse în special oxidant, de cele mai multe ori
incomplet, în culori maronii-cărămizii şi rar negricioase, miezul fiind într-o nuanţă sau culoare diferită de
cea a pereţilor. Cele mai prezente sunt fragmentele de vase cu pereţii aproape drepţi sau uşor curbaţi, cu
buza rotunjită, uneori evazată, decorate în partea superioară, în multe cazuri aproape de buză, cu butoni
conici, patrulateri sau rotunzi, precum şi cu brâuri alveolate sau şiruri de alveole simple (Pl. XX/1-9; XXI/7,
8, 11-13, XXIV5, 7). Străchinile realizate cu mâna au fie buza invazată şi profilul curbat sau frânt (Pl. XXIII/1-3,
5), fie au buza tăiată drept şi profilul tronconic (Pl. XXIII/4), ambele tipuri prezentând numeroase urme de
ardere secundară.
Fragmentele ceramice realizate la roată, din pastă fină, sunt arse exclusiv inoxidant, dar nu întotdeauna
complet, observându-se o stratificare coloristică a miezului, uneori chiar în trei straturi distincte. Nu este de
presupus neapărat o ardere incompletă ci probabil o ardere controlată în care doza de oxigen introdusă în cuptor
să fi fost atent porţionată, produsul finit fiind de o mai bună calitate. Cele mai numeroase sunt fragmentele
provenind de la străchini/castroane, cu buza invazată, bombată, puternic reliefată, profilul curb sau frânt, cu un
umăr bine evidenţiat, şi decorul cu linii incizate dispuse în apropierea buzei (Pl. XXV/1-9; XXVI/6). Acestui tip,
dar nu în mod exclusiv, par să-i aparţină fundurile fragmentare bombate, cu umbo, decorate cu linii incizate,
dispuse atât pe interior cât şi pe exterior, descoperite şi în complexele prezentate anterior (Pl. XXII/1, 2, 4). Un
asemenea exemplar este decorat pe exterior cu două linii incizate dispuse în cruce (Pl. XXIV6). De asemenea,
decorat era şi un fund inelar de vas, de dimensiuni reduse, prin ştampilare cu cercuri concentrice, pe interior,
şi cu mici forme patrulatere dispuse circular, pe exterior (Pl. XXIV3).
Nu lipsesc din inventar fragmentele de la căni sau vase bitronconice, cu buza evazată, decorate de asemenea
cu linii incizate, dispuse în apropierea buzei sau a diametrului maxim (Pl. XXI/1-3, 6). De la o cană sau de la un
vas de mărime medie, cu buza evazată şi peretele curbat, provin câteva fragmente lucrate la roată, de culoare
cenuşie (Pl. XXI/6). O buză groasă, bombată, de asemenea cenuşie, cu grafit în pastă, a aparţinut unui vas
de dimensiuni mai mari (Pl. XXI/5). Un singur fragment cu grafit în pastă era decorat cu striuri verticale (Pl.
XXI/4).
Ca o raritate între formele specifice perioadei, trebuie menţionat un fragment lucrat la roată provenind
de la un vas cu pereţii aproape drepţi, din pastă semifină, ars inoxidant, de culoare neagră, cu buza dreaptă,
decorat cu un brâu simplu, în relief (Pl. XXI/11). În general, astfel de vase sunt lucrate cu mâna, din pastă
grosieră, fiind arse oxidant în diferite nuanţe cărămizii.
În afara descoperirilor amintite mai sus alte materiale arheologice specifice acestei perioade n-au fost
recuperate decât într-o mică măsură, stratul de cultură fiind aproape inexistent după interventia mecanizată
efectuată în vederea construirii complexului comercial.
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Funcţionalitatea

Pe baza inventarului arheologic, a formei şi tehnicii de construire, complexele descoperite la Polus Center
pot fi considerate ca fiind locuinţe în ciuda faptului că o serie de elemente importante lipsesc, aşa cum este
vatra. Culoarul Someşului Mic a fost propice locuirii, o dovadă în acest sens fiind şi numărul mare de aşezări
din a doua epocă a fierului răsfirate de-a lungul lui (Pl. II), complexele prezentate mai sus integrându-se
cadrului general al zonei.
Semnificaţia unui singur element ar trebui totuşi nuanţată, dincolo de considerarea lui ca fiind doar
mobilier de interior într-o locuinţă adâncită. Este vorba despre treptele cruţate în pământ, sub forma unor
laviţe, acolo unde situaţia este diferită de simpla amenajare a intrării 28 • Laviţele apar în întreg spatiul carpatodunărean din sec. III-II a. Chr., chiar dacă exemplele nu sunt numeroase 29 • Utilitatea lor putea fi diversă, de la
locuri de dormit şi de şezut, până la spaţii de depozitare. Majoritatea descoperirilor se pot plia pe acest model
funcţional.
După părerea noastră, în unele cazuri, funcţionalitatea lor ar putea fi lărgită. Ne referim aici strict la
exemplele în care laviţele cruţate în pământ par să înconjoare întreaga locuinţă 30 , aşa cum este cazul Bordeiului
1 de la Polus Center. Dispunerea unor laviţe în jurul locuinţei face trimitere mai degrabă la o încăpere destinată
unei întâlniri în care toată lumea să poată sta jos. Locuinţe de acest fel, circulare, ovale sau patrulatere, care
deserveau şi ca loc de adunare al membrilor unei comunităţi, au fost descoperite atât în lumea greco-romană
cât şi în cea barbară 31 • Scopul unei asemenea adunări ţine de necesităţile comunităţii, de la luarea de hotărâri
în interes comun la practicarea unor ritualuri religioase sau consumarea unor banchete 32 • Destinaţia principală,
spaţiu pentru locuit, nu era afectată uneori decât temporar, atâta vreme cât avea loc adunarea. Dar, nu lipsesc
nici exemple când funcţionalitatea construcţiei a fost doar aceea de a deservi unei adunări a membrilor
corn unită ţii.
Bordeiul 1 de la Polus Center ar fi putut avea şi o asemenea utilitate dar, în lipsa unor dovezi concrete
precum mărimea aşezării, vesela specifică, oase de animale arse, posibilitatea funcţionării lui şi ca spaţiu de
adunare rămâne la nivelul de ipoteză de lucru.

Cronologia
Privit în ansamblu, materialul provenit din inventarul complexelor aparţine secolelor III-II a. Chr. Singurul
indiciu cronologic mai exact ne este dat de fibulele din fier din Bordeiului 1. Asemenea fibule, de dimensiuni
variabile, au fost descoperite în aproape toate siturile celei de-a doua epoci a fierului din interiorul arcului
carpatic. Ele sunt datate în ultima parte a sec. III a. Chr. şi mai ales pe parcursul sec. II a. Chr. 33 •
Materialul ceramic este cel specific perioadei şi nu oferă multe nuanţări cronologice. În privinţa formelor
lucrate cu mâna, vasele cu pereţii aproape drepţi sau uşor rotunjiţi sunt considerate a fi prototipuri ale vasului
borcan propriu-zis din perioada clasică daco-getică. Astfel de vase apar încă din epoca bronzului fiind foarte
28

29

°

3

31

32

33

O diferenţiere evidentă între aceste două tipuri de amenajare o întâlnim într-un bordei de epocă Latime de la Carei, unde
s-au descoperit atât trepte de intrare cât şi o laviţă (I. Nemeti, Descoperiri arheologice din hotarul oraşului Carei (jud.
Satu Mare), în Satu Mare. Studi şi comunicări, V-VI, 1981-1982, p. 175-177, pl. XLVII).
Ciumeşti (Ciumeşti (VI. Zirra, Locuiri din a doua epocă a fierului în nord-vestul României. Aşezarea contemporană
cimitirului Latene de la Ciumeşti şi habitatul indigen de la Berea (jud. Satu Mare), în Satu Mare. Studii şi comunicări,
IV, 1980, p. 42, pl. VII, Bordeiul A}, Gropşani (G. Popilian, M. Nica, Gropşani. Monografie arheologică, Buc., 1998, p. 70,
Locuinţa 4), Seuşa (I. V. Ferencz, M. Ciută, Finds from Seu şa (Alba county] belongins to Middle Latene, în în Les celtes et
les thraco-daces de l'est du bassin des Carpates, Cluj-Napoca, 2000, p. 24).
Ciumeşti (VI. Zirra, op. cit., p. 53, pl.XXIV, Bordeiul2) sau Schela Cladovei (V. Boronenţ, M. Davidescu, Două bordeie
dacice de la Schela Cladovei, Turnu Severin, în Apulum, VII/1, 1968, p. 254, Bordeiul2).
F. Robert, Thymele, Paris, 1939, p. 423-425. F. Seiler, Die Griechische Tholos, Mainz am Rhein, 1986, p. 20-24,
149-155.
F. Cooper, S. Morris, Dining in Round Buildings, în O. Murray (coord.), Sympothica. A symposium on the Symposium,
Oxford, 1990, p. 66-81.
Cele mai timpurii exemplare din spaţi~l intracarpatic apar la Pişcolt (I. Nemeti, Pişcolt li/, fig. 6/3, 7/1, 9/3, 15/9, 24/1)
fiind datate inclusiv în faza Latime Cl. In marea lor majoritate sunt încadrate în faza de trecere de la Latime-ul C1la C2
şi în Latime-ul C2 (V. Zirra, Beitriige zur Kenntnis, fig. 8/7-9).
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în prima epocă a fieruluP 4• Exemple similare din a doua epocă a fierului acoperă atât spaţiul
intracarpatic cât şi cel extracarpatic şi nu depăşesc sfârşitul sec. II a. Chr. 35 •
Vasele bitronconice apar încă din perioada timpurie a primei epoci a fieruluP 6, forma ca atare fiind
considerată specifică mai ales acestei epoci. Deşi s-au încercat numeroase tipologii, pentru perioada târzie
de utilizare a lor avem prea puţine detalii cronologice sigure 37 • Ca şi aspect general al evoluţiei sale se poate
observa o tendinţă de rotunjire a pereţilor precum şi o reducere a dimensiunilor. După sec. II a. Chr. forma
apare doar sporadic, probabil până la mijlocul sec. Ia. Chr. 36 •
În general, vasele bitronconice din mediul tracic nord-dunărean sunt decorate cu proeminente- apucători
dispuse în zona de maximă curbură, benzi semilunare, semicirculare sau de forma literei "V", pastile incizate
ori brâu alveolar. Decorul ştampilat reprezintă o raritate în mediul autohton din această perioadă 39 • Cercurile
concentrice aplicate prin ştampilare sunt frecvente în zonele unde prezenţa celtică s-a resimtit puternic. Vase
ornamentale de o asemenea manieră apar în majoritatea siturilor care le-au fost atribuite lor, dar nu reprezintă
un decor specific nici unui singur tip de vas, apărând atât pe cele mari, bitronconice sau bombate 40 , cât şi pe
cele mai reduse în dimensiuni cum ar fi castroanele41 sau cănile cu toartă 42 •
Decorul ştampilat poate avea şi alte modele în afara cercurilor concentrice, cum sunt cele sub forma unor
mici pătrate dispuse în semicerc sau ghirlande. Astfel de ornamente, asemănătoare cu cele de pe fundul de vas
din Bordeiu/3, au apărut şi în alte descoperiri 43 , asociate sau nu cu cercuri concentrice.
Indiferent de modelul decorat prin ştampilare, el nu poate fi asociat unui interval de timp foarte bine
delimitat, vase ornamentate în acest fel fiind descoperite atât în complexe timpurii cât şi în cele târzii ale
prezenţei celtice în spaţiul intracarpatic 44 •
Străchinile invazate, cu profilul frânt, formând un umăr bine reliefat, sunt una dintre formele cele mai
bine reprezentate în descoperiri. Acest tip apare încă din perioada târzie a primei epoci a fierului4 5 şi va avea o
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1. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Buc., 1968, p. 107. Forma apare atât în necopolele de tip Ferigile cât şi în aria
grupului Szentes-Vekerzug (E. Moscalu, Ceramica traco-getică, Buc., 1983, p. 44-45).
1. H. Crişan, op. cit., p. 109. El stabileşte ca punct final al acestui tip jumătatea sec. II a. Chr. Însă, s-au făcut descoperiri
şi mai târzii cum sunt cele de la Gropşani (G. Popilian, M. Nica, Gropşani. Monografie arheologică, Buc., 1998, p. 67, fig.
50/3), Pleaşov (C. Preda, Contribuţii la cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice. Aşezarea de la Pleaşov (jud. Teleonnan), în 1D,
VII, 1-2, p. 74-98, fig. 7) sau Popeşti (G. Trohani, Aşezarea de la Popeşti, jud. Giurgiu. Campaniile 1988-1991, Secţiunea II.
Raport preliminar, în CAMNI, X, 1997, p. 193-229) datate la sfârşitul sec. II a. Chr. şi începutul celui următor.
E. Moscalu, op. cit., p. 15.
1. H. Crişan stabileşte patru tipuri de vase bitronconice care continuă pe parcursul sec. III-II a. Chr., perioadă în care
le numeşte derivate din cele bitronconice (1. H. Crişan, op. cit., p. 68-72, 108-113). E. Moscalu încadrează vasele
bitronconice într-un singur tip dar care are zece variante (E. Moscalu, op. cit., p. 15-31).
Printre cele mai târzii datări o au descoperirile de la Ciolăneştii din Deal, sfârşitul sec. II - prima jumătate a sec. 1 a.
Chr. (M. Petrescu-Dâmboviţa, S. Sanie, Cercetări arheologice în aşezarea geto-dacică de la Ciolăneştii din Deal (jud.
Teleonnan), înArhMold, VII, 1972, p. 241-257; M. Petrescu-Dâmboviţa, Descoperirea de vase dacice de la Ciolăneştii din
Deal (jud. Teleorman), în In Memoriam Constantin Daicoviciu, p. 285-300).
Dintre motivele ştampilate care apar sporadic în această perioadă dar care se vor multiplica mai apoi în timpul regatului,
trebuie amintit cel sub forma unor colţi de lup. La Ocniţa (D. Berciu, Buridava dacică, Buc., 1981, p. 26, pl. 11/8) şi
Vlădiceasca (G. Trohani, Săpăturile din aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca, în CAMNI 2, 1976, p. 87-134, orizontul
d, fig. 11/9), vasele astfel decorate au fost datate spre sfârşitul sec. II a. Chr. reprezentând unele dintre exemplele cele
mai timpurii.
Ciumeşti (VI. Zirra, Locuiri p. 50, Bord. 1, p. XVI/3; p. 55, Bord. 2., p. XXV/5, 7-8; p. 59, Bord. 3, p. XXXTI/3), Comolod (Şt.
Dănilă, Noi descoperiri arheologice privind problema celţilor din zona Bistriţei, în File de istorie, 1, 1971, p. 61, fig. 3), Dipşa
(M. Roska, A keltak Erdelyben, în Kozlemenyek, 1-2, 1944, Cluj, S. 54/76) şi Pişcolt (1. Nemeti, Pişcolt. III, p. 62, M40/4).
Augustin (F. Costea, V. Crişan, Dacians and Celts in South-East Transylvania, în V. Sârbu, L. Vaida (coord.), Thracians
and Celts, Cluj-Napoca, 2006, p. 97, pl. 4/3), Ciumeşti (VI. Zirra, op. cit., p. 56, Bord. 2., p. XXIX/4, 5) şi Pişcolt (1.
Nemeti, Pişcolt. l, p. 58, fig. M180/8, 11).
Ciumeşti (VI. Zirra, Un cimitir celtic în nord-vestul României. Ciumeşti l, Baia Mare, 1967, p. 99, fig. 45/M6/11, M26/5)
sau Pişcolt (1. Nemeti, op. cit., p. 61, fig. M199/4).
Un exemplu asemănător vine de la Pişcolt (1. Nemeti, Pişcolt. III, p. 70, M63/3).
În necropole le de la Ciumeşti şi Pişcolt, cele mai bine documentate, situaţia se prezintă diametral opusă: dacă la Ciumeşti
majoritatea descoperirilor provin din faza târzie, la Pişcolt ele sunt datate mai ales în faza timpurie a necropolei.
Străchini invazate au fost descoperite în cadrul grupului scitic intracarpatic (1. H. Crişan, op. cit., pl. X/4), în aria culturii
Szentes- Vekerzug (1. Nemeti, Unele aspecte ale evoluţie ceramicii în nord-vestul R. S. România (Latene B-C), în SCWA,
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perioadă îndelungată de folosinţă, fiind un element cert de tradiţie locală. O nuanţare cronologică se poate face
mai puţin pe forma propriu-zisă şi mai mult pe ornamentele specifice. Aici s-ar poate încadra şi fragmentul cu
toartă orizontală, aparţinând unei străchini care imită o lekane grecească. Descoperiri similare au fost date atât
în perioadele mai timpurii, de final al primei epoci a fierului 46 , cât şi în cele mai târzii, apropiate de perioada
clasică daco-getică 47 •

Ca şi străchinile cu buza invazată, cele cu pereţii uşor curbaţi îşi găsesc analogii încă din prima epocă a
fierului 48 • Unele dintre străchinile lucrate cu mâna sunt sigur imitate după modele celtice la roată şi au buza fie
bombată fie trasă drept spre interior. Prin această lăţire, atât spre interior cât şi spre exterior, vor apărea vase
care au buza asemănătoare literei "T" şi care sunt specifice doar daco-geţilor 49 •
Mai rare în descoperiri sunt străchinile tronconice, forma lor fiind asemănătoare cu cea a ceştii - opaiţ.
Sunt lucrate cu mâna, dar nu lipsesc nici exemplarele realizate la roată. Cronologic, acoperă un interval nu
foarte larg de timp, începând cu sfârşitul sec. III a. Chr. când par a fi specifice cele decorate cu butoni sau cu
buza alveolată 50 • Forma ca atare dispare la începutul sec. 1 a. Chr. 51 •
Vasele lucrate cu roata sunt în general de tradiţie celtică, cu excepţia unor forme bitronconice. Vasul
descoperit în apropierea Bordeiului 3 aparţine unui tip de recipient de formă bitronconică, realizat la roată,
specific grupului cultural Szentes- Vekerzug şi pe care celţii din întreg centrul Europei îl preiau în repertoriul
ceramic 52 • Cele mai numeroase exemple din spaţiul intracarpatic sunt datate în perioada timpurie a prezenţei
celtice, fără a lipsi şi din perioada mijlocie 53 •
O notă aparte o fac şi cănile bitronconice lucrate la roată, in diferite nuanţe de cenuşiu, găsite în zone
aflate sub influenţă celtică. Forma ca atare îşi are originea în prima epocă a fierului5 4 • În descoperirile
autohtone din afara arcului carpatic, datate pe parcursul sec. IV-II a. Chr., predomină cănile lucrate cu mâna,
negricioase, frecvent acoperite de un slip lustruit. Abia în debutul sec. Ia. Chr. cănile lucrate la roată, cenuşii,
vor ocupa o pondere importantă înlocuindu-le într-o mare măsură pe cele negricioase 55 • Ori, în interiorul
arcului carpatic, cănile cenuşii lucrate la roată apar în siturile celtice încă din fazele timpurii de funcţionare,
39, 2, 1988, p. 91, fig. 1/6, 4/1, 3) precum

şi
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Ferigile, Buc., 1967, p. 38, fig. 13/2).
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Din interiorul spaţiului carpatic pot fi amintite descoperirile de la Olteni (V. Sârbu, V. Ca\'TUC, D. Buzea, op. cit., p. 229-230,
fig. 3/4, 7/2) sau Porţ (H. Pop, P. Pupeză, op. cit., p. 189, pl. VII, fig. 4/4).
Este cazul descoperirii de la Borduşani (G. Trohani, Locuirea getică din partea de nord a Popinei Borduşani, cam.
Borduşani, jud. Ialomiţa, val 1, Târgovişte, 2006, p. 78-79, pl. 118/Gr. 79).
1. Moscalu, op. cit., p. 72-74, cu bibliografia.
Una dintre cele mai interesante străchini încadrate în acest tip este cea folosită pe post de capac al urnei mormântului
de incineratie de la Hărman (1. H. Crişan, op. cit., p. 114, pl. XXXIV/8). Începând din sec. 1 a. Chr., o dată cu reducerea
numărului de străchini, motivul buzei sub forma literei "T" continuă să apară la fructiere.
Un exemplar de la Vlădiceasca a fost datat la sfârşitul sec. III a. Chr. (G. Trohani, Săpăturile din aşezarea geto-dacică
de la Vlădiceasca, în CAMNI 2, 1976, p. 87-134, Locuinţa 35) iar un altul de la Zimnicea la sfârşitul sec. III a. Chr. sau
la începutul celui următor (Al. D. Alexandrescu, La Necopole gete de Zimnicea, în Dacia N.S., XXIV, 1980, p. 20-56,
C10M108). Dintre descoperirile datate în sec. III- II a. Chr. din Transilvania trebuie menţionate cele de la Ciumeşti (Vl.
Zirra, Locuiri, p. 44, pl. IX/26, Bordeiul A) Moreşti (K. Horedt. Moreşti. Grabungen in einer vor- und friihgeschichtliches
Siedlung in Siebenbiirgen, Buc., 1979, p. 36, Bordeiul 2) sau Zalău (H. Pop, P. Pupeză, op. cit., p. 187, fig. 3/5).
Descoperirilor de la Grădiştea (V. Sârbu, Dava getică de la Grădiştea (jud. Brăila], Brăila, 1996, p. 135, Gr. 64) sau
Căscioarele (V. Sârbu (coord.), Aşezări din zona Căscioarele- Greaca- Prundu. Mileniiile I î. Hr. -[ d. Hr., Brăila, 1996,
p. 98, Locuinţa 3) sunt cele mai târzii de acest fel.
V. Zirra, Influence, p. 49-50.
1. Nemeti, Ceramica, p. 102-103, fig. 9/1-16.
1. H. Crişan, Ceramica, p. 121. E. Moscalu, op. cit., p. 84. Cănile bitronconice cu o toartă, lucrate cu mâna sau la roată, nu
cunosc o utilizare deosebită în lumea celtică vestică fiind înlocuite de vase cu utilizări asemănătoare. În spaţiul centraleuropean, inclusiv în Transilvania, descoperirile unor astfel de căni, în contexte celtice, sunt destul de numeroase, fiind
rezultatul influenţei autohtone asupra noilor veniţi, aşa cum presupunea încă după primele descoperiri de acest gen 1.
Nestor (1. Nestor, Keltische Grăber bei Mediaş, în Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 176-178).
La Brad se pare că sunt descoperiri datate şi după mijlocul sec. 1 a. Chr. Situaţia sitului este una exceptională fiind vorba
probabil despre un centru de producţie a acestor recipiente. Mai mult, autorul descoperirilor pune păstrarea vaselor
un timp atât de îndelungat pe utilizarea lor în cult şi nu în mediul casnic (V. Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la
Brad, Buc., 1985, p. 153). Exemplarele provenind din majoritatea siturilor daco-getice (Ciolăneştii din Deal, Grădiştea,
Gropşani, Poiana, Pecica, Popeşti) se opresc în prima jumătate a sec. Ia. Chr. (I. H. Crişan, op. cit., p. 118-124).
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de exemplare negricioase, lucrate cu mâna 56 • Astfel, pentru acest interval de timp, cronologia generală
atribuită cănilor bitronconice în afara spaţiului carpatic, unde se succed mai multe tipuri morfologice, nu poate
fi aplicată în spaţiul intracarpatic decât cu rezerve.
Fragmentele cerarnice cu grafit în pastă, decorate cu striuri adânci, provin cel mai probabil de la vase de
tip situla. În privinţa cronologiei, cele mai timpurii exemplare central-europene apar în sec. IV a. Chr., perioadă
în care apar şi primele descoperiri din teritoriul intracarpatic 57 • Forma se menţine în uz după dispariţia celţilor
din regiune, cele mai târzii exemplare fiind datate pe parcursul sec. I p. Chr., în aşezări daco-getice 58 •
Străchinile sau castroanele se pretează la puţine nuanţări cronologice. În debutul prezenţei celtice,
imediat după mijlocul sec. IV a. Chr., predomină strachina plată, cu buza evazată şi fundul sub forma unui
umbo, precum şi castroanele de formă turtită 59 • Ulterior, până spre debutul sec. II a. Chr., vor fi mai numeroase
străchinile adânci, cu gâtui scund şi buza inelară 60 • O dată cu apropierea de momentul dispariţiei celţilor din
Transilvania, nu se mai pot face alte precizări cronologice.
Dincolo de încadrarea cronologică dată de materialul arheologic propriu-zis, alte precizări nu se pot face.
În ciuda apropierii dintre Bordeiele 1, 2 şi 3, nu s-a putut realiza o corelare stratigrafică a succesiunii sau
contemporaneităţii complexelor, zona fiind răvăşită la nivelarea mecanică a terenului în vederea pregătirii
construirii.
În privinţa diferenţelor de formă dintre complexe, ea nu reprezintă un indiciu categoric de datare. Mai
frecvent în descoperiri apare bordeiul de formă rectangulară, încă din primele faze de locuire celtică în
Transilvania61 dar, bordeiele circulare sau ovale, mai puţin numeroase, apar şi ele atât în perioadele timpurii
cât şi în cele mai târzii62 •
Aşadar, în privinţa unei încadrări cronologice a descoperirilor de la Polus Center, suntem nevoiţi să
acceptăm o perioadă mai largă, a sec. III-II a. Chr., cu posibilitatea de a acoperii doar ultima parte a acestui
interval (cel puţin Bordeiul1).

Atribuirea etnică
Urmărind principalele caracteristicile ale materialului arheologic, trebuie făcute două observaţii generale
privind caracterul etnic al descoperirilor. Una priveşte identitatea autohtonilor cealaltă se referă la materialul
celtic.
Prezenţa masivă a ceramicii cu tradiţie coborând până în prima epocă a fierului, lucrată cu mâna, probează
fără îndoială existenţa unei populaţii autohtone în zonă, de origine tracică. Înainte de a considera această
populaţie ca fiind dacică sau daco-getică trebuie luate în considerare câteva nuanţe, atât de natură istorică cât
şi terminologică. De notat mai întâi că, în izvoarele antice, generalizarea denumirii de daci, pentru un teritoriu
întins, este un fenomen care ţine de o epocă post Burebista şi va pune în umbră celălalt etnonim folosit până
atunci, geţi. Într-un fel, este un ecou în lucrările antice a procesului de uniformizare a civilizaţie de la nord
de Dunăre, vizibil deja de la sfârşitul sec. II a. Chr. În cadrul acestui proces de generalizare este aproape
imposibil de surprins semnificaţia originară a etnonimului daci, ceea ce desemna el la început şi unde putea
fi circumscris geografic.
Totodată, termenul de daco-geţi este o creaţie a istoriografiei moderne şi are un caracter general, fiind o
alternativă convenţională la cel de traci nordici 63 • Ca urmare, ar trebui folosit doar atunci când se fac referiri
largi, specifice unei arii culturale extinse (ex. aşezare, necropolă, monedă, tipuri ceramice) şi mai puţin ca
indicator etnic propriu-zis.
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1. Nemeti, Ceramica, p. 107-109.
Cele mai bine încadrate descoperiri sunt cele de la Pişcolt (1. Nemeti, Pişcolt. I, p. 50).
A. Rustoiu, Observaţii privind ceramica Latime cu grafit în pastă din România, în TD, XIV, 1993, p. 131-141.
1. Nemeti, Ceramica, p. 100-102.
Idem, op. cit., p. 102.
Ciumeşti (Vl. Zirra, p. 48, pl. XV, Bord. 1; p. 57, pl. XXXI, Bord. 3), Mediaş (1. H. Crişan, :Voi cercetări arheologice la
Mediaş, în Din activitatea ştiinţifică a Muzeului Regional Mediaş, 3, 1955-1956, p. 31) sau Pişcolt (1. Nemeti, R. Ghindele,
L. Marta, Pişcolt-Lutărie, jud. Satu Mare, în CCA, Călăraşi, 1998, p. 57).
Ciumeşti (Vl. Zirra, op. cit., p. 44, 53, pl.X, XXIV).
A. Vulpe, Geto-dacii?, în CICSA, 1-2, 1998, p. 2-12, cu bibliografia.
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În atare condiţii, folosirea unor denumiri precum daci sau daco-geţi, pentru teritoriul intracarpatic din sec.
III- II a. Chr., trebuie făcută cu precauţie şi rezervă, primul fiind legat de o situaţie istorică ulterioară iar cel
de-al doilea având un caracter mai degrabă general.
Aşa cum s-a văzut din descoperirile acestei perioade, tabloul etnic din interiorul arcului carpatic este unul
complex. În nord-vest se simte încă prezenţa grupului cultural Szentes- Vekerzug al cărui trăsături generale
diferă de ceea ce va fi mai târziu civilizaţia daco-geţilor în epoca clasică. Legăturile mai strânse ale teritoriilor
de la sud de Mureş cu zonele extracarpatice, ascund influenţe reciproce care dau zonei un alt aspect al culturii
materiale. Diferenţele faţă de restul spaţiului intracarpatic şi asemănările cu spaţiul extracarpatic i-a făcut pe
unii cercetători să presupună o prezenţă efectivă la sud de Mureş a unor grupuri de populaţie getică sau chiar
controlul politic al unor formaţiuni din Moldova sau Câmpia Munteană 64 • Problema rămâne deschisă, nefiind
tratată unitar ci doar integrată unor studii vizând anumite descoperiri arheologice, fiind scăpate din vedere o
serie de fenomene mai ample.
Din toate aceste motive este de preferat utilizarea unui termen neutru pentru denumirea etnică a localnicilor,
cel de autohtoni, în defavoarea celui personalizat, de daci. Prin autohtoni s-ar înţelege suma tuturor elementelor
de tradiţie locală, cu origini în prima epocă a fierului, indiferent de trăsăturile particulare, zonale.
În ceea ce priveşte descoperirile de factură celtică, ele ar trebui să fie un indiciu sigur al atribuirii etnice.
Totuşi, nu trebuie ignorat faptul că numeroase obiecte celtice apar în situri autohtone şi că nu se cunoaşte nici
un exemplu de sit celtic transilvan în cadrul căruia să nu se fi descoperit cel puţin un obiect autohton. Prezenţa
în descoperiri a unui materialului mixt, celtic şi autohton, presupune existenţa unei legături strânse între
comunităţi sau chiar o convieţuire comună în cadrul aceleiaşi aşezări 65 • Vasul bitronconic, formă de tradiţie
locală, din Bordeiul3, decorat cu mici cercuri concentrice, specifice celţilor, reprezintă un exemplu elocvent în
acest sens. Materialul arheologic îşi pierde astfel într-o oarecare măsură caracterul etnic.
Ţinând cont de incertitudinile atribuirii etnice, pornind de la cele terminologice până la cele care privesc
materialul arheologic, considerarea descoperirilor din a doua epocă a fierului de la Floreşti - Polus Center ca
fiind autohtone sau celtice rămâne sub semnul întrebării.

Concluzie
Fără a reprezenta o descoperire cu totul deosebită, privite prin prisma cadru general, complexele arheologice
de la Floreşti- Polus Center îşi au importanţa lor aducând noi indicii privind societatea celei de-a doua epoci a
fierului în spaţiul intracarpatic, confirmând încă o dată complexitatea relaţiilor etnice care s-au dezvoltat aici
pe parcursul sec. III - II a. Chr.

Abrevieri:
1. H.
1. H.

Crişan,

Crişan,

Ceramica
Materiale dacice

1. Nemeti, Pişcolt I
1. Nemeti, Pişcolt III,
1. Nemeti, Ceramica

V. Zirra, Beitrage zur Kenntnis
VI. Zirra, Locuiri

V. Zirra, Injluence

64

65

1. H. Crişan, Ceramica daco-getică. Cu specială privire la Transilvania, Buc. 1969.
1. H. Crişan, Materiale dacice din necropola şi aşezarea de la Ciumeşti şi problema
raporturilor dintre daci şi celţi în Transilvania, Baia Mare, 1966.
I. Nemeti, Necropola celtică de la Pişcolt. 1, în TD, VIII, 1987, p. 49-74.
1. Nemeti, Necropola celtică de la Pişcolt. lli, în TD, XIII, 1992, p. 59-112.
I. Nemeti, Unele aspecte ale evoluţie ceramicii în nord-vestul R. S. România (Latene
B-C}, în SCIVA, 39, 2, 1988, p. 87-111.
V. Zirra, Beitriige zur Kenntnis des Keltischen Latime in Rumanien, în DaciaN.S.,
XV, 1971, p. 171-238.
VI. Zirra, Locuiri din a doua epocă a fierului în nord-vestul României. Aşezarea
contemporană cimitirului Latime de la Ciumeşti şi habitatul indigen de la Berea (jud.
Satu Mare}, în Satu Mare. Studii şi comunicări, IV, 1980, p. 39-84.
V. Zirra, Injluence de geto-daces et de leurs voisins sur l'habitat celtique de
Transilvanie, în Alba Regia, XIV, 1975, p. 47-65.

A Vulpe, în M. Petrescu-Dâmbovita, A. Vulpe (coord.), Istoria românilor, vol. 1, 2001, fig. 82, cu bibliografia.

Pentru a da doar un exemplu, mentionăm că în cadrul ceramicii celtice apar forme care combină cănile bitronconice cu
ceştile, ambele de traditie autohtonă, recipientele rezultate fiind specifice doar celtilor din interiorul arcului carpatic
(V. Zirra, Jnfluence, p. 53, pl. II B/4, 5; III, IV).
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The second Iron Age discoveries (3rd- znd century B.C.)
from Polus Center (Floreşti, Cluj county)
(Summary)
The archaeological findings presented here were the result of a rescue excavation, near Cluj-Napoca, in
(Cluj county), where a commercial complex was about to be built, Polus Center. On the area of the
future mall, among other discoveries from Neolithic to Medieval Age, habitat complexes from the second Iron
Age were discovered.
The Hut 1, a sunken floor type, was circular in shape, with two lapped benches and two small pits, G1
and G2, from the pillars that sustained the roof (Pl. III). Inside the hut were found two iron fibulas (Pl. IV/1, 4;
XXVI/2, 3), pottery fragments made by hand (Pl. V/4,5,7,9, 12-14; Vl/2-5; Vll/1, 2, 4, 7) or at wheel (Pl. V/1-3, 6-8,
11; VI/1; VII/3, 5, 6), a firedog (Pl. IV/11), animal bones and the upper part of a stane grinder (Pl. IV/10).
Near by, fifteen meters east, another cottage of the same type was identified, Hut 2, quadrangle in shape,
with three small pits, G1, G2 and G3, from the pillars that sustained the roof (Pl. VIII). The archaeological
material was exclusively ceramic, hand (Pl. IX; X/5, 7, 8; XI/2, 5, 8, 9; XII/1-3; XIII/4, 5) or wheel made pottery
(Pl. X/1-4, 6; XI/1, 3, 4, 6, 7; XIII/1-3).
Ten meters south from Hut 2, the Hut 3 was discovered but his shape was irregular. The material belonging
to this complex was partially preserved, including pottery fragments made by hand (Pl. XIV/3, 6, 7; XV/1, 3) or
at wheel (Pl. XIV/1, 2, 4, 5; XV/2, 4) and animal bones.
The Hut 4 was placed at a longer distance, about 350 meters south from other complexes (Pl. XIX), also
irregular in shape. The pottery fragments found inside are from hand (Pl. XX; XXI/7, 8, 10, 13; XXII/5, 7;
XXIII/1-5) or wheel made vessels (Pl. XXI/1-6, 8; XXII/1, 4, 6; XXIV/1-9).
From the chronological point of view, because the material was mostly ceramic, the complexes are dated
from the 3'd century B.C. to the 2"d century B.C. In a particular case, the Hut 1, the iron fibulas could indicate a
habitation during only in the last part of this period, in the 2"d century B.C.
The massive percent of the pottery and the lack of other specific material are the reasons why an ethnic
attribution is difficult to make, between autochthons, of Thracian origins, and foreigners, the Celts.
Floreşti
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e

Legendi:
Cootexte autoblooe

Indici: 1. Acâş (jud. Satu Mare) 2. Aiud (jud. Alba) 3. Alba Iulia (jud. Alba) 4. Angheluş (jud. Ghidfalău,
jud. Alba) 5. Apahida (jud. Cluj) 6. Arad (jud. Arad) 7. Baraolt (jud. Covasna) 8. Beclean (jud.
Bistriţa-Năsăud) 9. Berea (corn. Sanislău, jud. Satu Mare)
10. Berindia (corn. Buteni, jud. Arad)
11. Bistriţa (jud. Bistriţa-Năsăud) 12. Blaj (jud. Alba) 13. Blandiana (jud. Alba) 14. Bratei- Aţel (jud.
Sibiu) 15. Carei (jud. Satu Mare) 16. Cepari (corn. Dumitra,jud. Bistriţa-Năsăud) 17. Dipşa (jud. Bistriţa
- Năsăud) 18. Ciumeşti (corn. Sanislău, jud. Satu Mare) 19. Clit (corn. Hăşmaş, jud. Arad) 20. ClujNapoca (jud. Cluj) 21. Copşa Mică (jud. Sibiu) 22. Cristuru Secuiesc (jud. Harghita) 23. Cuciulata (jud.
Braşov) 24. Cugir (jud. Alba) 25. Curtuişeni (jud. Bihor) 26. Derşida (jud. Sălaj) 27. Dumitriţa (jud.
Bistriţa-Năsăud) 28. Firtuşu (jud. Harghita) 29. Galaţii Bistriţei (jud. Bistriţa-Năsăud) 30. Fântânele (jud.
Bistriţa-Năsăud) 31. Ghenci (corn. Căuaş, jud. Sa tu Mare) 32. Herculian (corn. Batrâni, jud. Covasna)
33. 1emut (jud. Mureş) 34. Ilişua (corn. Uriu, jud. Bistriţa-Năsăud) 35. Jigodin (or. Miercurea Ciuc, jud.
Harghita) 36. Lazuri (jud. Satu Mare) 37. Liubcova (corn. Berzasca,jud. Caraş-Severin) 38. Lupu (corn.
Cergău, jud. Alba) 39. Marca (jud. Sălaj) 40. Mediaş (jud. Sibiu) 41 Mereşti (jud. Harghita) 42. Moigrad
(corn. Mirşid,jud. Sălaj) 43. Moreşti (corn. Ungheni,jud. Mureş) 44. Oarţa de Sus (corn. Oarţa de Jos, jud.
Maramureş) 45. Olteni (jud. Covasna) 46. Oradea (jud. Bihor) 47. Orosfaia (jud. Bistriţa-Năsăud)
48. Paulis (jud. Arad) 49. Pecica (jud. Arad) 50. Pescari (jud. Caraş-Severin) 51. Pete lea (jud. Maramureş)
52. Piatra Crai vii (corn. Cricău, jud. Alba) 53. Pişcolt (jud. Satu Mare) 54. Poian (jud. Covasna) 55. Porţ
(corn. Paliş,jud. Sălaj) 56. Râşnov (jud. Braşov) 57. Remetea Mare (jud. Timiş) 58. Sanislău (jud. Satu
Mare) 59. Sântimbru (corn. Sâncrăieni, jud. Harghita) 60. Sebeş (jud. Alba) 61. Seuşa (jud. Alba)
62. Sf. Gheorghe (jud. Covasna) 63. Sighişoara (jud. Mureş) 64. Şimleul Silvaniei (jud. Sălaj) 65. Şinca
Veche (jud. Braşov) 66. Slimnic (jud. Sibiu) 67. Teleac (jud. Alba) 68. Tilişca (jud. Sibiu) 69. Timişoara
(jud. Timiş) 70. Turia (jud. Covasna) 71. Valea lui Mihai (jud. Satu Mare) 72. Voivodeni (jud. Mureş)
73. Zalău (jud. Sălaj) 74. Zăuan (jud. Sălaj).
Pl. 1. Hartă cu cele mai semnificative descoperiri autohtone şi alogene din interiorul arcului carpatic din sec. III-II a. Chr.
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Indici: 1. Apahida (corn. Apahida)

13.

Nădăşelu

2. Bobâlna (corn. Bobâlna)

14.

Năsal

15.

Pălatca

3.

Bonţ

(corn.

Fizeşu

Gherlii)

4. Cluj- Napoca
5. Coasta (corn.

Floreşti

(corn.

(corn.

Gârbău)

Ţaga)

(corn.

Pălatca)

16. Sânnicoara (corn. Apahida)

Bonţida)

6. Cojocna (corn. Cojocna)
7.

(corn.

Floreşti)

17. Sântioana (corn.
18.

Sorneşul

Ţaga)

Cald (corn.

Gilău)

19. Suatu (corn. Suatu)

8. Gherla

20. Suceagu (corn. Baciu)

9. Jucu de Sus (corn. Jucu)

21. Sucutard (corn. Geaca)

10. Luncani (corn. Luna)

22. Turda

11. Mociu (corn. Mociu)

23.

12.

Moldoveneşti

(corn.

Viştea

(corn.

Gârbău)

Moldoveneşti)

Pl. II. Hartă cu descoperiri databile în epoca a doua

epocă a fierului, pe teritoriul judeţului Cluj
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Pl. IV_ Bordeiul1: 1, 4- fibule din fier, 2 - fusaiolă din lut, 3, 5, 6, 8- fragmente ceramice cu grafit în
-vase decorate în relief, 10 -râşniţă din piatră 11 -căţel de vatră
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Bordeiul1: 1-3, 6-8, 10, 11- fragmente ceramice realizate la roată 4, 5, 7, 9 12-14- fragmente ceramice
lucrate cu mâna
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1.

2.

3.

4.

5.

Pl. VI. Bordeiull: 1- strachină realizate la roată, 2-5- străchini cu buza invazată lucrate cu mâna
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'
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Pl. VII. Bordeiull: 1, 2, 4, 7- străchini cu buza invazată lucrate cu mâna 3, 5, 6- strachină realizate la roată
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Pl. IX. Bordeiul 2: 1·6 - fragmente ceramice decorate, lucrate cu mâna
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pl. X.

56

8.

Bordeiul 2: 1, 3, 4, 6- fragmente cu grafit în pastă, decorate cu striuri verticale, 2- vas realizat la
-vase lucrate cu mâna, 7- fragment de cană lucrat cu mâna
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roată,

5, 8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pl. XI.

9.

Bordeiul 2: - 1, 3, 4, 6, 7- fragmente ceramice realizate la roată, 2, 5, 8, 9- fragmente ceramice lucrate cu
mâna
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1.

2.

3.

Pl. XII. Bordeiul 2: 1-3 - străchini cu buza invazată lucrate cu mâna
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4.

5.

Pl. XIII. Bordeiul 2: 1-3- străchini realizate la roată, 4, 5- străchini lucrate cu mâna
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Pl. XV. Bordeiul3: 1, 3- străchini realizate la

roată, 2, 4- străchini

lucrate cu mâna
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2.

1.

3.

5.

6.

4.

7.

Pl. XVI. 1, 2- fusaiole din lut, 3- cute de piatră , 4, 5- fragmente ceramice lucrate cu mâna, decorate cu botoni, 6,
7- funduri de vase lucrate cu mâna
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Pl. XVIII. 1-5 -
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străchini
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-O, 70 m
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Pl. XIX. Bordeiul4:- plan
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Pl. XX. Bordeiul4: 1-9- fragmente ceramice decorate, lucrate cu mâna
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Pl. XXI. Bordeiul 4: 1-3, 6- fragmente provenind de la căni realizate la roată, 4- fragment cu grafit în pastă, 5- vas
realizat la roată, 7, 8, 10-13 -vase decora te lucrate cu mâna
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Pl. XXII. Bordeiul 4: 1-4, 6- funduri provenind de la vase realizate la

roată, 5, 7- funduri provenind de la vase

lucrate cu mâna
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Pl. XXIII. Bordeiul 4: 1-5- străchini lucrate cu mâna
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4.
Pl. XXV. Imagini din timpul
2, 4- Bordeiul 4

săpăturilor:

1- Bordeiull, 2- Groapa G2 din Bordeiull, 3- Groapa G2 din Bordeiul
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4.

5.

Pl. XXVI. Material arheologic: 1- vas decorat cu buton şi brâu alveolar (Bordeiul2), 2, 3- fibule din fier (Bordeiull) ,
4- fragmente ceramic decorat prin ştampilare (Bordeiul 3), 5- fragment de vas bitronconic realizat la roată
(din apropierea Bordeiul 3), 6- castron realizată la roată (Bordeiul 4)
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Noi date privind viata religioasă la Histria, Callatis şi Tomis
din perspectiva iconografiei monetăriilor locale (secolele V- 1 a.Chr.)
Gabriel TALMATCHI

Moneda a reprezentat dintr-un anumit moment istoric fundamentul evoluţiei societăţilor umane, fie
ca element ce asigura coeziunea corpului civic, fie ca mijloc de plată pentru nevoi, pentru bunul mers al
economiei şi comerţului dezvoltat de către emitentul său. Ea a depins prin toate funcţiile sale (mod de plată,
măsură a valorii etc.) de contextul existent, favorabil sau nu emiterii şi circulaţiei sale, fiind expresia unei
necesităţi şi nu în ultimul rând, a unui joc de interese. Lumea greacă a creat şi uzitat un instrument extrem
de fin atât din punct de vedere economic, social, dar şi simbolic. Rolul monedei a evoluat şi s-a amplificat
trecând prin arhaism, clasicism şi elenism, fiecare etapă istorică punându-şi amprenta iconografică, epigrafică
şi ponderală. Gradul de virtuozitate, modul de reflectare a imaginii artistice a cetăţii emitente, reprezentarea
unor divinităţi protectoare şi a atributelor lor specifice, se deosebeau de la o zonă la alta, în funcţie de interese
politice, religioase şi de capacităţile artistice locale. Realizarea lor nu depindea de unele fantezii personale
ale artistului, ele răspundeau anumitor modele existente şi impuse pe plan politico-religiosl, încercându-se o
simbolizare a realităţiF. Totodată, valoarea tipului monetar, emis de către o cetate, era considerat ca o emblemă
a respectivului centru emitenP.
Monedele autonome ale celor trei cetăţi vest-pontice dobrogene cuprind totalitatea tipurilor şi variantelor
de emisiuni monetare produse în atelierul fiecărui centru, în regim de independenţă politică şi economică.
Ele au fost o expresie a suveranităţii, a capacităţii fiecărei colonii de a-şi crea un instrument propriu de plată,
de dorit a fi utilizat şi a obţine profit pe piaţa locală mai întâi, şi apoi, dacă a fost validat şi acceptat, pe o arie
mai largă (interchora şi chiar mai departe). Propria legitimare prin intermediul monedei oferea şi prestigiu, şi
prosperitate.

Reprezentările iconografice corespund unor zeităţi, probabil de mare importanţă pentru populaţia din
cetate şi nu numai, ele fiind însoţite de elemente minime ce definesc caracteristicile şi atributele, care sunt
general valabile pentru întreaga lume grecească.
Faptul că realizările de pe monede autonome ale artei coloniale greceşti din bazinul pontic, cu precădere
a celor de pe ţărmul vestic, nu se pot ridica, pe ansamblu, la nivelul celor din Grecia continentală\ poate fi
înţeles şi tratat ca atare, în funcţie de realităţile existente şi mai ales de resursele folosite.
Pentru începutul activităţii monetare a atelierului putem lua în considerare aducerea unor meşteri gravori
din centre importante ale lumii greceşti din epoca respectivă, aşa cum se întâmpla cu arhitecţii şi cu sculptoriP.
Ulterior, probabil, au fost folosiţi meşteri-artişti locali sau zonali care ar fi fost deja capabili să preia "ştafeta"
de la cei anteriori, ţinând seama şi de stilul manifest în epoca respectivă.
Au fost identificate în activitatea artistică (inclusiv numismatică) din lumea greacă mai multe perioade.
Prima etapă (650-480 a.Chr., perioada artei arhaice) nu a fost cunoscută având în vedere lipsa creaţiilor vestpontice, cea de a doua etapă (480-415 a.Chr., perioada artei de tranziţie) a adus cu sine o atenţie deosebită
acordată detaliului şi realizarea chipului uman realist, plus apelarea la elemente imaginare (poate o cauză a
originalităţii iconografiei histriene timpurii), a treia etapă (415-336 a.Chr., perioada artei fine) este caracterizată
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Vernant 1995, 191.

Despre simbolismul reflectat de iconografia monedelor emise în lumea greacă vezi la Baldwin 1977, 1.
Lacroix 1975, 154.
Franke, Hirmer 1966.
Poursat 1998, 137-138; Covacef 2002,46.
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prin graţia artei monetare şi tehnica de execuţie superioară, a p~tr~ ~t~~ă (336-~8~ a.Chr.~ perioada artei fine
târzii) care aduce o explozie a capetelor văzute din profil ale dlVlmtaţtlor, a cmc~a etapa. (2~0-146 ~·~h~., ~
declinului artei) care se manifestă prin decăderea accentuată a calităţii de redare ŞI execuţie ŞI o ~asiva .hpsa
de originalitate, şi în a sfârşit ultima etapă privitoare la terna noastră (146-27 a.Ch~., a d~c~denţm co~tmue)
unde brutalitatea stilului şi lipsa de atenţie la detalii, formă generală de prezentare ŞI tehmca de execuţie sunt
dorninante 6 •
7
Ca observaţie generală, ca şi în arta greacă, imaginea redă mişcarea de la dreapta la stânga , foarte rar invers,
personajele feminine sunt de cele mai multe ori greu de diferenţiat de cele irnberbe masculine şi poate, ca
rezultat al desăvârşirii unor simboluri locale, reversurile ne par superioare, din punctele de vedere iconografie,
calitate şi diversitate în reprezentarea detaliilor, aversurilor. Şi, nu în ultimul rând, reprezentările divinităţilor
prezente pe aversul exernplarelor aparţinătoare diversele tipuri monetare sunt "copii" ale portretelor unor statui,
imagini din frize sau rnetope prezente în polisuri în locuri publice şi particulare (pieţe, temple, sanctuare etc.),
fapt atestat şi în alte zone coloniale apropiate de coasta vest-pontică 8 • Unele diferenţe de execuţie ar fi posibil
să se datoreze "irnprirnării" talentului caracteristic fiecărui artist monetar implicat în desfăşurarea procesului
monetar.
În general, în lumea greacă, folosirea unor anumite divinităţi a fost considerată ca o practică de ornagiere
a unor secvenţe memorabile sau a unor zeităţi înterneietoare, pentru polisul respectiv 9 • În perioada clasică
asistăm la generalizarea apariţiei pe aversul rnonedelor a capului unei divinităţi, iar pe revers a atributelor
însoţitoare. În general, toate tipurile existente pentru fiecare centru emitent este definit de o zeitate locală 10 •
Sigur că prezenţa unor zeităţi pe rnonede depinde, printre altele, şi de semnificaţia şi simbolistica religioasă a
cetăţii 11 , ori viaţa religioasă de la Histria este cunoscută ca fiind foarte dinarnică 12 • Ele au emis rnonede de argint
şi bronz, ale căror valori puteau fi recunoscute ca atare pe piaţa locală sau în exteriorul său, în mediul autohton
şi grec. În mod normal, suntem reticenţi a oferi anumite valori pieselor de bronz emise de către cetăţile vestpontice dobrogene, aşa cum se întâmplă destul de des şi în cazul a numeroase alte rnonede de bronz ale variilor
cetăţi din lumea greacă 13 • Fie că sunt subrnultipli, fie unităţi inferioare ale sistemului monetar, ele au fost
realizate pentru a uşura tranzacţiile interne şi numai rareori şi atunci accidental (pentru secolul V a.Chr.), pe
cele externe.
Cele trei ateliere au emis numeroase tipuri monetare autonome, imprimate în argint şi bronz. Ele au fost
decorate cu variate personaje feminine şi masculine existente în panteonul grec, a căror imagine a fost utilizată
în decorarea artistică a rnonedelor specifice fiecărui centru. La acestea trebuie adăugate reprezentările specifice
"bestiarului" Pontului Euxin aşa cum sunt rnarniferele şi păsările. Cu alte cuvinte, au fost alese reprezentările
zeilor, ale eroilor, ale simbolurilor vegetale şi animaliere. De asemenea, cele mai multe dintre ele sunt însoţite,
mai puţin pe avers şi mai mult pe revers, de atributele specifice, care explică şi domeniile lor de competenţă,
uneori complementare. Din punct de vedere artistic, am asistat la o diversitate în execuţie, stilul fiind impus şi
în funcţie de perioadă sau de posibilităţile financiare şi economice pe care le avea cetatea, încadrându-se, de
regulă, într-o anumită circulaţie a fenomenului artistic. Totodată remarcăm, în general, foarte buna realizare şi
conservare a reliefurilor. Ele nu au fost, după părerea noastră, alese întâmplător, ci ele corespund unui context
spiritual şi sirnbolistic specific lumii greceşti, al fondării, al miturilor, al unor curente artistice şi religioase
al diferitelor perioade de creaţie etc. De asemenea, schimbările de tipuri monetare au fost puse, în general,
fie pe seama unor evenimente politice majore, fie privitor la unele cerinţe rnonetare 14 • Nu trebuie neglijată
posibilitatea ca multe din reprezentările iconografiei monetare să fie inspirate din arta ternplelor locale, din
statuaria etc., deşi tot atât de mult inspiraţia artistică s-ar putea datora artei greceşti universale, specifică
fiecărei comunităţi elene şi în acelaşi timp tuturor. Am intui poate, în acest sens, o influenţă a unor ateliere
6

7
8
9
10

11

12
13
14

Rawlings 1935, 20.
Winckelmann 1985, 235.
Kobylina 1972, 19.
Psoma 2003, 60; Lacroix 1999, 207-214.
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Domăneanţu 2003-2005, 102.
Picard 1998, 8.
Gerin, Grandjean, Ama.ndry, Callatay 2001, 88.
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din sudul Italiei, măcar teoretică, tot aşa cum o influenţă artistică a Atenei se poate identifica în iconografia
~celo~aşi ate~iere din sudul peninsulei italice 15 . În lumea greacă arhaică şi clasică a fost preferată implicarea
~n arta a ~oua teme, p~ de o parte sacrul (divinitatea), pe de altă parte profanul (eroul), fapt ilustrat inclusiv în
Iconografia monetară. In perioada elenistică ne îndreptăm în artă spre social şi civil, cele două teme anterioare
(mai ales cea eroică) devenind din ce în ce mai puţin vizibile. Elementul mitologic rămâne în continuare
palp.abil şi din nevoia de a personifica variatele aspecte ale vieţii cotidiene (familiale şi oficiale), inclusiv
se~tlmentele umane. ~onedele elenistice din coloniile vest-pontice dobrogene trădează prin expresivitatea şi
cal~tatea ele~entelor Iconografice o viaţă religioasă vie, de o intensitate remarcabilă. Personajele sunt de cele
mai multe on prezentate într-o atitudine relaxată, pline de personalitate, uşor surâzătoare sau "favorabile", cu 0
popularitate faptică. Nu este exclusă precizia detaliilor fizionomiei. Indiferent că sunt personaje masculine sau

feminine remarcăm de cele mai multe ori eleganţa, graţia şi fineţea execuţiei. Cu excepţia reversului monedelor
de la Histria, nu există o violenţă a mişcării, nu apare o disturbare a unei armonii religioase.
Remarcăm, pentru monetăria histriană, folosirea în epoca arhaică a ceea ce este cunoscut ca quadratum
incusum, după cum observăm pe primele emisiuni de argint locale. Valoarea lor, credem, era pentru început
cu precădere simbolică, convenţională. De altfel, la fel ca şi în cazul restului lumii greceşti, moneda arhaică a
cunoscut atribuţii economice, sociale şi nu în ultimul rând simbolice 16 • Pe a versul acestora sunt reprezentate
două capete ale uneia sau a două divinităţi. Reversul lor, ca şi a majorităţii tipurilor lucrate în bronz în
perioada autonomă reprezintă însăşi simbolul cetăţii, parasemon-ul acvilă pe delfin, orientarea lor fiind de
regulă spre stânga şi mai rar spre dreapta. Cu alte cuvinte, aversul şi reversul monedelor de argint histriene
reflectă, din punct de vedere simbolic, pe de o parte sacrul, pe de altă parte profanuP 7• Menţionăm că prezenţa
parasemon-ului "acvilă pe delfin" a fost constată pe reversul monedelor a trei colonii milesiene din bazinul
pontic şi anume Histria, Olbia şi Sinope 16 • Deşi emblemă orăşenească, ea a fost considerată un complex
artistico-cultic (spiritual, dar şi inspirată din lumea naturală), care face trimitere la doi zei, primordiali ca
adorare la Milet şi în coloniile sale, Apolion (delfinul) şi Zeus (acvila)1 9 • Mai mult, sensul sacru al emblemei
era accesibil pentru populaţia de altă etnie decât greacă din zonă. Pornind de la mitologia ioda-europeană,
vulturul reprezenta cerul ("lumea de sus"), iar delfinul era stăpânul adâncurilor ("lumea de jos"), contopirea
lor oferind sensuri şi simboluri cosmologice 20 • Totodată comunitatea reversului monetar în mai multe centre
coloniale milesiane a fost explicată şi ca expresia unui mit comun de fondare 21 • Faptul că monetăria histriană
a rămas fidelă respectivei reprezentări câteva secole bune trădează un clar conservatorism iconografie şi
stilistic ce poate fi explicat din multe puncte de vedere, inclusiv economic. Iar emblema oraşului, acvila
pe delfin, prezentă pe monedele de argint şi de bronz, este pusă în evidenţă cu prisosinţă, la fel ca şi piese
ale altor centre greceşti, de o manieră constantă şi chiar cvasi-predominantă pentru toate tipurile emise în
perioadă autonomă 22 •

Caracteristicile primei grupe stilistice şi ponderale sunt severitate arhaică, părul periat sau buclat, ale
celei de a doua- semiseveritate arhaică, păr sinuos-buclat, vâlvoi, figură cu detalii foarte bine individualizate,
expresive, ale celei de a treia (puritatea liniilor, sobrietatea desenului şi eleganţa detaliului), ale celei de a
patra (imită, în cea mai mare parte, stilul menţionat anterior, dar, în general, monedele pierd din calitatea şi
expresivitatea artistică), compun un ansamblu reprezentativ pentru capacităţile artistice ale monetăriei locale,
cu certe influenţe din lumea greacă arhaică, clasică şi elenistică. Aşa cum s-a observat, redarea din faţă a
personajelor a fost preferată în detrimentul profilului, poate chiar datorită expresivităţii menţionate, fapt atestat
şi practicat în ansamblul colonial grec. Existenţa unor exemplare "decăzute" din punct de vedere al stilului de
execuţie, pare a aparţine, din punctul nostru de vedere, şi atelierului histrian, şi practicii sporadice manifestate
de către geţi, de a încerca copierea unor piese foarte bine apreciate pe largi arii de interes economic, comercial
şi politic. Dar, nu credem că imitarea lor era un apanaj doar al geţilor din nordul Dobrogei, ci şi al celor din
15
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restul teritoriului pontic (şi nu numai), şi ar fi de amintit doar probabila activitate ma.nifest~tă în acest ~ens în
importantul centru descoperit la Adâncata-Floriile (corn. Aliman, jud. Consta~ţa). O d1ferenţ1~re sau m~1 multe
în interiorul acestei categorii de monede este foarte dificil de făcut, neavând mşte repere consistente, smgurele
observaţii fiind de făcut, după cum am văzut, în funcţie de material şi tehnica de e~ecuţie..
•
Calitate deosebită a imaginilor din perioada secolelor IV-ill a.Chr. nu surpnnde avand m vedere ce a
reprezentat elenismul în multe alte domenii artistice. Monedele de bronz cu roat~, turn~t~ şi ~ai puţin bătute a~
fost emise în cantităţi semnificative, fiind de identificat, din punct de vedere al crrculaţ1e1, la d1stanţe foarte mar1
23
geografice, dar şi cronologice, fiind găsite "în reutilizare" chiar în contexte din secolele V-VI p.Chr • Perioad_a
secolelor IV-ITI pare a fi caracterizată, din perspectiva activităţii monetăriei locale, ca una de batere regulata,
manifestată şi printr-o abundenta semnificativă a tipurilor monetare în argint şi bronz, acompaniată şi de o
24
expansiune economică şi comercială cu precădere în mediul autohton interdobrogean şi nord dunărean •
Spre sfârşitul perioadei de emitere a monetăriilor s-a putut observare o decadenţă accentuată a stilului
de realizare tendinţe de "barbarizare", poate chiar uneori o neglijenţă în tratarea iconografică, ca şi o reducere
amplă a numerelor de exemplare pentru fiecare tip monetar în parte.
Multe aspecte ale simbolisticii monetare la Histria sunt legate de cultul lui Apolion, fie Iatros, fie
Dolphinul. Din punctul nostru de vedere 25 , credem, în limita supoziţiei, că avem de a face, la fel ca în cazul
celorlalte emisiuni monetare de la Histria, în cazul celor două capete inversate cu reprezentarea unei zeităţi,
probabil Apolion dacă corelăm imaginea de pe piese cu reprezentarea statuii lui Apolion de la Rhodos 26 , fiind
cunoscută tendinţa inspirării artiştilor după monumentele aflate "în picioare", chiar dacă poate interveni o
anume originalitate în modul de realizare, diferit executată de la un meşter la altul. Sigur că avem de a face,
de fapt, cu un model statuar care s-a putut coborî, din punct de vedere artistic, până pe monedă, prin gravură,
totul corespunzând unui stil de redare specific epocii sau şcolilor artistice din perioadă. De asemenea, redarea
"inversă" a celor două capete de pe aversul monedelor emise de Histria, antitetică, pe lângă ineditul lor în
afara oricărei discuţii, ar corespunde unei compoziţii artistice greceşti, bazată pe un principiu dinamic, adică
pe o mişcare şi un ritm conectate la un echilibru mecanic 27 • Astfel, s-ar da un sens simbolic unei aranjări deja
considerată bizară, explicaţia concentrându-se în simetria mecanică, oferindu-se o impresie de vârtej, bulboană,
învolburare, ceea ce, în mod logic, ne-ar conduce spre o personificarea Istrului, a Pontului, a amândurora sau
a curenţilor marini. Deşi, s-a afirmat şi posibilitatea ca inversarea celui de al doilea cap, inclusiv prezenţa
ambivalenţei, s-ar putea datora doar pentru a rezolva în chip fericit probleme legate de ordonarea imaginii din
interiorul câmpului monetar 28 • Totodată amintim şi faptul că, cele două capete nu apar pe aversul monedelor
inversate întotdeauna în aceeaşi direcţie, variind, când la cel din stânga, când la cel din dreapta, ceea ce ar
sugera o inconstanţă de aplicare a ştanţelor între avers şi revers 29 • Reprezentarea luată în discuţie rămâne un
"fenomen unic" 30 şi de apreciat în consecinţă. În lumea greacă mai sunt reprezentate pe aversul unor monede
din centrul din Sicilia, de la Panormos, două capete umane masculine, dar aşezate spate în spate, dar nu
inversate, unul privind spre stânga, iar cel de al doilea spre dreapta 31 • Aproximativ aceeaşi imagine de avers
(probabili satyri) apare şi pe dioboli emişi de Thasos între anii 404-340 a.Chr. 32 , respectiv pe drahmele emise
la Tenedos, dar sub forma a două capete văzute din profil şi orientate în direcţie opusă (stânga-dreapta) dintre
care unul masculin şi altul feminin (piese emise între anii 450-387 a.Chr.) 33 • De asemenea mai merită făcută şi
o ultimă observaţie. Astfel, reprezentarea unei figuri sau a unor figuri umane sau mitice "din faţă" cunoaşte o
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vechime mare în ceea ce priveşte, în general, arta monetară greacă 34 • Iar, pe de altă parte, redarea antitetică a
două figuri este şi o prezenţă constantă în ceea ce priveşte reprezentările realizate în monetăria milesiană 35 •
Un alt tip emis de atelierul de la Histria în argint, în epocă autonomă, este cel cu Demetra (cultul Demetrei
fiind atestat şi pe baze epigrafice ), care, însă, este rar atestat prin descoperiri monetare (două exemplare
publicate ce au fost bătute cu aceeaşi pereche de ştanţe, respectiv alte două, din care una aproape distrusă şi
ultim~ .aflată într-o colecţie particulară din România bătută cu o pereche de ştanţe diferite de cele anterioare).
Identificat nu de mult, el repetă, din punct de vedere iconografie, imaginile de pe exemplarele din bronz, de pe
una din seriile cu aceeaşi divinitate, emise de respectiva cetate. Astfel, pe avers apare capul cu văi şi cunună
de spice a zeităţii orientat spre dreapta, iar pe revers cunoscuta imagine cu acvila şi delfinul, în stânga fiind
poziţionat spicul de grâu. Trebuie subliniat faptul că deşi acvila şi delfinul sunt orientaţi spre stânga, capul
acvilei este întors mereu spre dreapta. O variantă a acestui tip monetar are pe avers chipul tânăr al Demetrei,
fără văi, deasupra capului fiind reprezentată o cistă, în timp ce pe revers nu mai apare spicul de grâu, restul
tabloului iconografie fiind identic.
Artiştii monetari histrieni, cu excepţia a câtorva elemente prezente şi în lumea greacă şi-au demonstrat
originalitatea în maniera de execuţie a unor elemente mitologice, fiind încărcate cu un profund simbolism
autentic. Fiecare serie monetară a pus în evidenţă personalitatea în meserie a gravorilor, căpătând valenţe
oficiale şi sacre 36 , fapt remarcat şi la Olbia 37 • De asemenea, am identificat aproape în cadrul fiecărui tip monetar
în bronz uşoare modificări stilistice, trădând mai multe etape de realizare, ştanţe de avers şi revers cvasimultiple şi implicit, un interes continuu de emitere a lor în funcţie de realităţile economico-comerciale şi
financiare locale şi externe, pe post de monedă divizionară. Pe lângă zeitatea deja menţionată mai pot fi
enumerate Apolion (pe avers capul zeului, cu cunună de !auri, orientat spre dreapta, iar pe revers apare acvila
ţine în gheare delfinul, alterori însoţiţi fie o ramură de !auri, fie un spic de grâu dispus vertical; într-o variantă
târzie pe avers, în spatele capului personajului de pe avers apare un thyrsos), Istros (personificarea fluviului
Dunărea, pe avers apare chipul cu barbă şi coarne al zeului fluvial, iar pe revers acvila pe delfin), Demetra
(capului zeiţei cu văl, orientat spre dreapta, pe avers, respectiv acvila pe delfin), Dionysos (pe avers capul
zeului, cu cunună de iederă, orientat spre dreapta, iar pe revers, fie un ciorchine de strugure, fie doi ciorchini
de struguri legaţi de un vrej, fie doar o cunună de iederă, în interiorul căreia ar putea fi un caduceu), Helios (pe
avers capul zeităţii văzut din faţă, cu o coroană de raze radiate- zeul Soare, în timp identificat cu Apolion), iar
pe revers acvila pe delfin), Hermes (pe avers apare capul zeului acoperit cu petasos, iar pe revers, fie acvila pe
delfin fie un kerykeion, fie doar o cunună), Apolion pe omphalos (pe aversul monedelor apare zeul stând pe
omphalos, ţinând în mâna dreaptă o săgeată, în timp ce cu stânga se sprijină într-un arc sau, într-un singur caz,
pe o liră), Athena (pe avers este redat chipul zeiţei cu coif, iar pe revers, apare acvila pe delfin) etc. La Caliatis
amintim pe monede imaginile lui Herakles (una din cele mai comune prezente din lumea greacă) - (pe
emisiunile de argint, chipul său tânăr, orientat spre dreapta, este redat, pe avers, acoperit în partea superioară
cu blana leului din Nemeea, conform unei "imagini" celebre desprinsă din mitologie, iar pe revers apar serii de
simboluri însoţitoare, cunoscute ca atribute ale acestei divinităţi, ca tolba cu arc şi măciuca, la care se adaugă
spicul de grâu, simbolizând una din preocupările importante ale cetăţii, consta în practicarea cultivării
cerealelor şi desfăşurarea unui comerţ intens cu această marfă căutată în lumea elenistică; în cazul emisiunilor
de bronz, zeitatea menţionată apare pe avers, tot din profil şi tot cu un cap tânăr, cu barbă, dar de data aceasta
cu o cunună de !auri, uneori însoţit şi de o măciucă pe umăr, iar pe revers sunt "obiectele personale", tolba cu
arc şi măciuca, la care se adaugă din nou spicul de grâu), apoi Apolion (pe aversul monedelor callatiene capul
său, văzut din profil spre dreapta, era aureolat cu o cunună de lauri, reversul prezentând un trepied, unul din
atributele clasice ale zeităţii, dispus între două ramuri de lauri, iar în stânga un spic de grâu), Dionysos (apare
pe două serii diferite din punct de vedere al modului de realizare al reversului, astfel pe una este redată o
panteră în săritură spre dreapta, la care se adaugă în câmpul monedei, în poziţie orizontală, un thyrsos şi un
spic de grâu, iar pe cea de a doua apare o cunună de iederă, însoţită de un thyrsos în partea stângă a câmpului
monetar), Demetra (este redată, pe aversul pieselor caliatiene, cu văl, orientată spre dreapta, văzută din profil
şi însoţită de o cunună de spice, iar pe revers se repetă prezenţa unei cunune de spice de grâu mai mici sau
34
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mult mai mari în diametru, dispunerea fiind aproximativ circulară, sau uneori doar spice- dispuse vertical sau
spre dreapta - sau doar un spic orientat spre dreapta), Hermes (pe aversul monedei~~ a~are capul zeită_ţii,
imberb - această imagine tânără s-ar constitui în cea de a doua grupă de reprezentan dm lumea greaca -,
orientat spre dreapta, acoperit cu un petasos, iar pe revers fie caduceullui Hermes, fie un keryk~ion ("~astonul
vestitorului") şi o măciucă), Artemis (prezintă pe avers capul divinităţii, iar pe revers, uneon, tolba cu arc,
alteori doar tolba orientată spre dreapta), Athena (pe aversul monedelor capul zeiţei, acoperit cu coif corintian
apare orientat spre dreapta, în timp ce reversul prezintă, ori o măciucă, un spic de grâu şi un scut, ori o cunun~
de !auri, însoţită uneori şi de un kerykeion)3 8 etc. La Tomis amintim pe Apolion (pe avers apare capul lm
Apolion laureat înscris în cerc periat- cu părul lung spre ceafă şi buclat-, iar pe revers imaginea unui trepied;
piesele de modul mic, cu acelaşi tip monetar, par a avea pe revers, deasupra trepiedului, o globulă; foarte rare
în descoperiri este o altă serie din tipul Apolion - modul mare -, care prezintă pe avers capul lui Apolion
orientat spre dreapta, cu părul lung spre ceafă şi buclat, iar pe revers acvila, în poziţie statică, orientată spre
dreapta, cu aripile strânse, redată în interiorul unei cununi de stejar), Marele Zeu (capul Marelui Zeu pe avers,
în profil spre dreapta, cu cerc periat, cu barbă (incluzând şi mustaţă), păr bogat, în timp ce pe revers apare o
acvilă, în poziţie statică, orientată spre dreapta - rar spre stânga -, cu aripile strânse, redată în interiorul unei
cununi de stejar legată, în partea sa de jos, cu o fundă; în cadrul aceluiaşi tip monetar se remarcă detaliile
chipului de pe avers, schimbate pe alocuri şi cu dimensiuni mult mai mici (modul mic), dar şi diversificarea
reversului care poate reda, pe de o parte, două protome de cai spre dreapta, iar pe de altă parte, un spic), Zeus
(acest tip monetar este bogat ca număr de serii existente, prezentând pe avers capul lui Zeus, cu barbă, panglică,
cunună, rareori şi cu cerc periat, iar pe revers apar două protome de cai - ai Dioscurilor - şi câte o stea deasupra
fiecăruia, sau apar două stele cu câte şase raze, respectiv două stele cu opt raze; în sfârşit amintim prezenţa pe
revers a spicului de grâu, imprimat adânc (uneori aduce prin reprezentare mai degrabă cu o ramură de palmier),
iar pe avers cu capul zeului mult mai tânăr, deţinând o panglică cu care este legat părul; de asemenea amintim
prezenţa pe revers, alteori, şi a unui clopot sau bonetă dispusă între două stele cu câte opt raze) sau două
protome de cai orientaţi spre dreapta aflaţi între bonetele Dioscurilor), Dioscurii (capetele lor alăturate, cu
căciuli, cu trăsături tinerele, le găsim pe aversul pieselor, beneficiind de căciuli frigiene încununate, în timp ce
pe revers sunt redate părţile frontale a doi cai surprinşi în trap, spre dreapta), Demetra (pe aversul monedelor
capul zeiţei Demetra este dispus spre dreapta, acoperit de un văi şi cu o cunună de spice, iar pe revers găsim
un spic, cu frunze la bază şi două stele cu şase sau opt raze, sau pe avers Demetra nu poartă o cunună de spice,
reversul rămânând cu aceeaşi reprezentare, fie pe revers apare spicul, două bonete ale Dioscurilor, iar deasupra
două stele), Hermes (pe avers apare capul zeului, cu părul tuns scurt, cu petasos - cu baruri largi sau cu
aripioare - orientat spre dreapta, iar pe revers doar un kerykeion, sau capul zeului pe avers, orientat spre
dreapta, dar fără petasos, iar pe revers doar caduceul, apoi pe avers pare mai degrabă un semi-bust de la care
se mai văd şi urme de veşmânt şi în sfârşit acelaşi cap cu petasos cu baruri largi pe avers şi kerykeion-ul pe
revers, dar de data aceasta între două căciuli ale Dioscurilor), Athena (pe avers apare capul divinităţii cu coif,
orientată spre dreapta, iar pe revers o bufniţă, cu aripile strânse, fiind în poziţie statică, orientată tot spre
dreapta), tip??? (pe un tip monetar rar, care prezintă pe a vers un cap feminin ornat cu coroană murală orientată
spre dreapta, din profil, iar pe revers o acvilă orientată spre dreapta între două bonete de Dioscuri)3 9 etc. Fiecare
din zeităţile care apar pe monede sunt însoţite de majoritatea atributelor lor.
Sunt de remarcat imagini valoroase din punct de vedere a calităţii artistice, cu varii detalii anatomice ale
chipului. Aceasta ar fi doar un simplu indiciu asupra bogatei vieţi religioase manifestate în Histria, dar şi în
celelalte două colonii dobrogene. Interesantă este apariţia pe aversurile monedelor a celor mai reprezentative
(atât ca vechime cât şi ca importanţă) divinităţi adorate pe plan local sau zonal, iar pe revers cu puţine excepţii
apar numeroase însemne şi atribute ale respectivelor zeităţi. Sunt respectate în general rolul şi locul ocupat
de fiecare zeitate în funcţie de originea milesiană sau doriană a emitenţilor. Pentru perioada arhaică părul era
purtat de persoanele masculine lung şi coafat sub forma buclelor ondulate, răsucit la ceafă, sub forma unor meşe
pe frunte. Pentru perioada clasică şi pentru cele care au urmat tunsoarea era mai scurtă. La persoanele feminine
se uzita părul în bucle sau legat cu panglică, aceasta din urmă fiind specifică şi persoanelor masculine 40 •
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. , S-ar putea id.entifica, poate, o mare omogenitate în ceea ce priveşte permanetizarea în toate centrele
ŞI mtre centre a tipurilor monetare dar şi o evoluţie progresivă a stilurilor respective, de ce nu, de factură
locală. Această lu~e an!n:a_lă, foarte bine reprezentată în lumea greacă dar mai puţin în coloniile vest-pontice
do~rogene pare a fi de~aşita. de ce~ vegeta~ă dacă ar fi să enumerăm viţa de vie, spice (spic) de grâu, frunză (de
stej~r: de laur) e.tc. Nu m ultimul rand la diversitatea iconografică contribuie lumea cultelor, fie a celor doar de
~radiţie locale, fie a celor de tradiţie grecească specifice lumii greceşti în ansamblu. Reprezentarea lui Apolion,
m gener~l, cuprinde o figură imberbă, cu trăsături delicate, frunte înaltă, părul organizat în şuviţe şi cu bucle
ce po~ aJung~ pe u:neri,. cunună de la uri, un astfel de portret constituindu-se într-un ideal de frumuseţe41_ În
funcţie de epitetul msoţitor poate avea şi alte detalii caracteristice.
Monedele deţin o aleasă ţinută artistică dacă facem o comparaţie cu realităţile artistice interpontice sau
a celor specifice coastei de vest şi nord-vest a Pontului Euxin. Modelele se caracterizează printr-o foarte mare
atenţie acordată atât întregului, cât şi detaliului, tratat în mod minuţios de către gravor.
Emisiunile celor trei cetăţi din perioadă autonomă reprezintă, ţinând seama de raporturile dintre monedă
şi artă, dintre monedă şi simbol şi dintre monedă şi circulaţie, izvoare numismatice de prim ordin în ceea
ce priveşte cercetarea vieţii artistice, economice şi comerciale, specifice secolelor V-I a.Chr. (cu mai multe
perioade relevante) din teritoriul pontic.
Clasificările pe care am încercat să le prezentăm în cadrul fiecărei monetării, pe mai multe direcţii de cercetare,
pot reprezenta punctul nostru de vedere, a ceea ce cunoaştem sau credem noi că ştim, interpretarea acestor date
oferind noi ipoteze de lucru, ce rămân a fi validate parţial sau total în timp. Aşa cum am mai menţionat, unele
rezultate pot fi emendabile, în funcţie de viitoarele descoperiri, dar şi de înlăturarea eventualelor omisiuni, ce
sunt inevitabile. Aceasta cu atât mai mult cu cât evaluările ţin de criterii mai degrabă subiective decât obiective.
În concluzie emisiunile monetare de argint şi bronz bătute în monetăriile centrelor din Histria, Callatis şi
Tomis în epocă preromană deţin numeroase aspecte emblematice pentru autoritatea emitentă, beneficiind de
ilustrarea grafică a unor realităţi sau mituri tematice locale sau generale (specifice întregii lumi greceşti), fiind
însoţite şi de alte elemente care trădează economicul şi prelungind ideea, comercialul. Fie că analizăm reuşitele
deosebite din punct de vedere artistic, fie că analizăm reuşitele din punct de vedere tehnic, şi în sfârşit fie că
cercetăm iconografia bogată în reprezentări specifice Panteonului grec, lumii animalelor şi a vegetalelor, tipurile
monetare se înscriu în categoria pieselor specifice curentului zonal sau în perioada de început a trăsăturilor
generale ale lumii greceşti. Ele rămân, la o scară rezonabilă (ca de altfel pentru întreaga iconografie a monetăriilor
centrelor greceşti aflate pe coasta de nord, vest şi sud-vest a Pontului Euxin), documente de o mare importanţa
pentru dificila reconstituire a realităţilor economice şi religioase specifice secolelor V-I a.Chr.
Toată această enumerare oferă o imagine extrem de succintă, poate chiar doar rezumativă, îndrumativă,
a activităţii de ansamblu depuse de cercetarea numismatică naţională şi internaţională privind tema lucrării
noastre. Cercetarea numismatică românească şi nu numai, a atras prin problemele şi complexitatea care o
caracterizează, prin multitudinea de aspecte ce aşteaptă să fie elucidate de o manieră acceptabilă, cu atât mai
mult cu cât se referă la o perioadă extrem de importantă pentru evoluţia procesului monetar din Dobrogea
şi de dincolo de "frontierele" sale, de la nordul Dunării prin circulaţia monetară. Problematica numismaticii
coloniilor vest-pontice dobrogene rămâne pe mai departe interesantă, mai mult ca oricând, fiind în continuare
capabilă să ne ofere, inclusiv din punct de vedere iconografie, surprize plăcute.
În general moneda rămâne o lume antică în miniatură, ilustrând atât umanul cât şi Panteonul, îngemănate
în suportul iconografie. Moneda greacă a reprezentat, după părerea noastră, în epocă autonomă, un univers
complex, creat de gândirea economică, de gândirea politică, de gândirea artistică şi nu în ultimul rând, de
gândirea religioasă. Nu putem încheia fără a preciza un fapt deja cunoscut conform căruia "progresul sau
regresul monetăriei greceşti antice precede în paralel progresul sau regresul artei frumoase în genere" 42 •
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New Data on the Religious Life in Histria, Callatis and Tomis
Seen through the Local Monetarys Iconography (5th -1s1 c. B.C.)
(Abstract)
The coin has represented, from a certain historic moment, the fundament of human society's evolution,
either as an element that ensured the cohesion of the civic body, or as a means of payment for one's needs,
for the good progress of the economy and commerce developed by its emitter. It has depended, through all its
functions (means of payment, measure of value, etc.), on the existing context, favorable or not to its emission
and circulation, as it was the expression of a necessity and, last but not least, of a play of interests. The Greek
world created and employed an extremely fine instrument, both from an economic and social point of view and
also from a symbolic one. The coin's role evolved and amplified, passing through archaic era, classic era and
Hellenistic era, and each historic stage made its iconographic, epigraphic or weight mark.
The autonomous coins of the three west-Pontic cities in Dobruja comprise the totality of types and variants
of monetary emissions produced in the workshop of each centre, during the time of politica! and economic
independence. They have been an expression of sovereignty, of the capacity of each colony to crate its own
payment instrument, which could be utilized also to gain profit on the local market first, and then, if it was
validated and accepted, on a larger scale (inter-chora and even farther). Its own legitimating by means of the
coin offered prestige and prosperity. The iconographic representations correspond to some deities, probably of
great importance for the population of the city and not only, being accompanied by minimal elements which
define the characteristics and attributes, which are universal for the entire Greek world. Naturally, the presence
of some deities on coins depends, among others, of the significance and religious symbolism of the city, and
the religious life in Histria is known to have been very dynamic. They have issued silver and bronze coins,
whose values could have been recognized as such ca on the local market or outside it, in the indigenous and
Greek environment.
The three workshops have issued numerous autonomous monetary types, imprinted on silver and bronze.
They have been decorated with various female and male characters existing in the Greek pantheon, whose
image was utilized for the artistic decoration of coins characteristic of each centre. To this we must add the
representations characteristic of the Euxine Sea's "bestiary", like the mammals and the birds. The fact that the
depictions on autonomous coins of Pontic basin Greek colonial art, chiefly of the ones from the western shore,
cannot compete, on the whole, with the level of those from continental Greece can be understood and discussed
as such, depending on the existing realities and especially the resources used. In terms of the beginning of the
workshop's monetary activity, we can take into consideration the act of bringing, for advantageous offers, of
some engravers from important centers of the Greek world of that time, as it happened with architects and
sculptors. Local or zonal artist-craftsmen have been probably used, subsequently, craftsmen that would have
already been capable of continuing the work of the previous ones, taking into account the style manifested in
that age.
The great quality of the images from the period of the 41h - 3rd centuries is not surprising, given what
Hellenism represented in many other artistic fields. During the classical period, we witness the generalization
of the appearance on the obverse of the coins of the head of a divinity, and on the reverse the accompanying
attributes. Every deity that appears on the coins is accompanied by the majority of their attributes. Usually,
all the types existing for every issuing centre is defined by a local deity. We must draw the attention towards
valuable images from the point of view of artistic quality, with various anatomic details of the face. We must
not neglect the possibility that many representations of the monetary iconography were inspired from the art
of the local temples, from the sculpting of statues etc., although the artistic inspiration could very well be due
to the universal Greek art, characteristic to every Hellenic community and to all of them, at the same time. We
could maybe infer, in this respect, an influence of some workshops from southern Italy, at least theoretically,
the same way that an artistic influence of Athens can be identified in the iconography of the same workshops
from the south of the Italie peninsula. An interesting element is the appearance, on the obverse of the most
representative coins (in terms of age and of importance) divinities worshipped on a local or zonallevel, and
on the reverse, with a few exceptions, numerous insignia and attributes of the respective deities appear. In
general, they respect the role and place occupied by each deity, depending on the origin of the emitters, Dorian
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or from Miletus. One could perhaps identify agreat homogeneity in what concerns the permanentization of the
monetary types in all the centers and between the centers, but also a progressive evolution of the respective
styles, why not, of a local nature. This animal world, very well represented in the Greek world, but less in the
west-Pontic colonies of Dobruja, seems tobe exceeded by the vegetal one, if we were to enumerate the vine, the
wheat ear(s), the leaf (oak, laurel), etc. Last, but not least, the religious world contributes to the iconographic
diversity, either only the cults with local tradition, or the ones with Greek tradition, characteristic to the
Greek world as a whole. The coin generally possesses a special artistic aspect, if we were to compare it with
the inter-Pontic artistic realities or the ones characteristic to the western and the north-western coast of the
Euxine Sea. As a rule, the model is characterized by a great concern given both to the whole and to the detail,
approached meticulously by the engraver. Again, last but not least, we must observe the ';youth" of the majority
of the various deities' representations, something characteristic to their manner of depiction from the entire
Greek world, associated with the serenity, freshness and the flourishing aspect of the characters etc. And their
perpetuity and permanence "donated" to the eternity plays the same part by means of the metallic monetary
document, subject to traveling within the "human" time. However, during the znd - 1'1 centuries BC, we can
notice a concentration of the Greek cities as emitters only of the bronze coin which, unfortunately, displays a
mediocre imagistic, in terms of style, theme and rendering.
Finnaly, the heads of numerous divinities from the Greek pantheon are represented in an overwhelming
proportion, from the profile, oriented towards the right, adapted to the circular shape of the coin, and the detail
is handled, especially in its first part, with great care (the same deities also appear on coins issued by the three
west-Pontic colonies from Dobruja during the autonomous period and not only), and to them we can add a lyre,
or the emblem of the city of Histria. We ha ve identified slight stylistic modifications almost in every monetary
type made of bronze, confirming the fact that there were several stages of creation, quasi-multiple obverse
and reverse dies and, implicitly, a continuous interest of issuing them, depending on the local and extra-local
economic-commercial and financial realities, as a divisionary coin. An interesting element is the appearance,
on the obverse of the most representative coins (in terms of age and of importance) divinities worshipped
on a local or zonal level, and on the reverse, with a few exceptions, numerous insignia and attributes of
the respective deities appear. In general, they respect the role and place occupied by each deity, depending
on the origin of the emitters, Dorian or from Miletus. One could perhaps identify a great homogeneity in
what concerns the permanentization of the monetary types in all the centers and between the centers, but
also a progressive evolution of the respective styles, why not, of a local nature. This animal world, very well
represented in the Greek world, but less in the west-Pontic colonies of Dobruja, seems tobe exceeded by the
vegetal one, if we were to enumerate the vine, the wheat ear(s), the leaf (oak, laurel), etc. Last, but not least, the
religious world contributes to the iconographic diversity, either only the cults with local tradition, or the ones
with Greek tradition, characteristic to the Greek world as a whole. The monetary emissions of the three cities
during the autonomous period represent, taking into account the coin-art ratio, the coin-symbol ratio and the
coin-circulation ratio, first-hand numismatic sources in what concerns the research of the artistic, religious,
economic and commerciallife, characteristic to the 51h- 1'1 centuries BC (with several relevant periods) from
the Pontic territory.
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Fibule romane din colecţiile Muzeului Judeţean Mureş
Sorin COCIŞ,
Nicoleta MAN
Cercetările arheologice din ultimul deceniu, precum şi reorganizarea depozitului Muzeului Judeţean
Mureş au scos la iveală noi artefacte romane. Printre ele se numără şi un număr 21 de fibule romane, care vor
fi analizate în studiul de faţă.
Lotul de faţă este eterogen din punct de vedere tipologie şi al locului de descoperire.

1. Fibule puternic profilate (pl.l/1-6; 11/7)
Principalele caracteristici ale acestui tip de fibulă sunt: capul lăţit şi puternic încovoiat, cu sau fără placă
protectoare, corpul 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 fiind format din
opt spire (coarda înaltă). Piciorul este lung şi, de cele mai multe ori, se termină într-un buton. Portagrafa este
trapezoidală sau dreptunghiulară. Toate elementele constitutive ale fibulei sunt uneori ornamentale. Registrul
de motive cuprinde incizii liniare, în forma literei X, "dinţi de lup". Sunt executate din două bucăţi de metal.
Cele şapte fibule aparţin mai multor variante cunoscute în Dacia romană. Astfel, piesele nr. 1-3 aparţin
tipului 8a2b1, piesele nr. 4-5, 7 aparţin tipului 8b1a2, iar piesele nr. 5-6 tipului 8b2b1, din tipologia noastră 1 •
Aria de răspândire a fibulelor puternic profilate cuprinde, în special, Noricum,Z Pannonia 3 , Moesia 4 şi Dacia. În
provincia traiană există câteva exemplare bine datate. Astfel, fi bulele de acest tip descoperite la Căşei şi Porolissum
pot fi plasate, pe baza contextului arheologic, în prima jumătate a sec. II d. Chr. 5 ; La Napoca, un exemplar a fost
descoperit într-un nivel din epoca Traian- Hadrian 6; Pentru exemplarele în discuţie, propunem o datare cuprinsă
între anii 106-150 d. Chr., fără a exclude o folosire a lor şi după această dată, dar ca piese ieşite din modă.

II. Fibule norico-pannonice cu două nodozităţi (pl. 11/8-9)
Resortul acestui tip de fibulă e alcătuit din 8-10 spire, capul fiind încovoiat şi uşor lăţit, uneori cu o placă
protectoare. Corpul fibulei e marcat cu două nodozităţi, picior lung, terminat într-un buton. Portagrafa este,
de obicei, traforată; piesele sunt executate din două elemente. Aria de răspândire a acestor fibule, aşa cum
arată şi denumirea lor, a fost, în general, Noricum şi Panonnia/ dar ele pot fi întâlnite şi în alte provincii8 • În
monografia sa din 1965, J. Garbsch aminteşte ca provenid din Dacia doar două piese de acest tip. Cercetările
efectuate în ultimii treizeci de ani, precum şi publicarea unor colecţii mai vechi din muzeele româneşti, au
dus la depistarea a 25 de piese. Aproape toate exemplarele sunt cunoscute din Dacia Superior. Cele două
fibule descoperite în vicusul de la Brâncoveneşti aparţin variantei 11c2, în cadrul tipologiei din Dacia romană •
Fibulele norico-pannonice, cu două nodozităţi, sunt datate de J. Garbsch în prima jumătate a sec. II p. Chr. 10 •
9
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Cociş 2004, 49, 64-65.
Gugl1995, 55-56, pl. 21-22; Sedlmayer 1995, 13-17.
Koscevic 1980, 81, pl XVI- XVIII.
Bojovic 1983, pl X- XIII: Genceva 2004, 147-148.
Isac, Cociş 1995, 116-117, 130-131; Pentru Porolissum, informaţiile ne-au fost puse la dispoziţie de N. Gudea.
Săpături inedite S. Cociş, V. Rusu Bolindeţ, V. Voişian.
Garbsch 1965.

8

Ibidem.

9

Cociş 2004, 72-73.
Garbsch 1985, 564, fig. 5.

10

Revista Bistriţei, XXII, 2008, pp. 85-93
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În Dacia romană, deşi nu avem contexte cronologice clare pentru tipul analizat, credem- pe baza fragmentului
de tipar din atelierul de la Napoca- că ele pot fi datate în prima jumătate a sec II d. Chr.

III. Fibule cu genunchi, (pl. 11/10-11; IIV12-15)
Sistemul de închidere este destul de variat la aceste fibule: prin resort format din 8-10 spire libere, închise
într-o rolă, respectiv semirolă sau prin balama. Capul este semicircular. Corpul fibulei are în punctul de îndoire
0 lăţire asemănătoare unui "genunchi", de unde şi denumirea sa. Faţetarea corpului constituie un alt element
caracteristic al celor mai multe fibule de acest tip. În unele cazuri, corpul este format din mai multe elemente.
Piciorul este scurt şi se termină uneori cu un buton. Portagrafa este dreptunghiulară sau în formă de cârlig.
Sunt executate, de obicei, din două elemente. În Dacia, numărul lor este foarte mare, fiind una dintre fibulele
cele mai uzitate, aria de difuziune cuprinzând întreg teritoriuJ.1 1 • Piesele nr. 10-11 apartin tipului 19a6a1a,
piesa nr. 12 apartine tipului 19a6b1a, piesa nr. 13 tipului 19a8e1, piesa nr. 1 tipului 19a8flb, iar piesa nr.13
tipului 19e2b. Piesele de tip 19a6 sunt foarte răspândite pe limes-ul Germania Superior, în Panonnia, Moesia
Superior, dar şi în Syria 12 • Perioada lor de folosinţă poate fi cuprinsă în intervalul dintre deceniul şapte al sec.
II şi primele două decenii ale sec. III p. Chr. Piesele de tip 19a8f sunt răspândite în Moesia Superior13 şi pot fi
datate între intervalul dintre deceniul şapte al sec. II şi mijlocul sec. III d. Chr. Piese de tipul19e se cunosc în
Panonnia. 14 • Ele au fost în uz în prima jumătate a sec. III d. Chr.

Iv. Fibule cu capul în formă de ancoră. (pl. IIV16; IV/17)
Sistemul de închidere prin resort format 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. Piesele sunt confecţionate din două bucăţi de metal.
Fibulele cu capul în formă de ancoră au o arie de răspândire regională: Dalmatia, Pannonia, Moesia şi
Dacia 15 • Cele două piese reprezintă variantele 20b1b2 (nr. 16) respectiv 20a2a2 (nr. 17) din tipologia noastră.
Primul tip poate fi datat în intervalul106-150 d. Chr., iar al doilea în intervalul150-220 d. Chr.

V. Fibule omega. (pl. IV/18)
Corpul fibulei are forma literei omega, având sistemul de închidere prin balama mobilă. Sunt executate
din mai multe elemente. Tipul în discuţie aparţine variantei 28a3 16 • Aria de răspândire a acestui tip cuprinde
întreg Imperiul, din Britannia până în Africa 17 • Pe teritoriul provinciei, exemplarele sunt răspândi te în special
în Dacia Superior. Datarea lor este în general largă, din sec. I până în sec. III p. Chr. 18 •
Până în momentul de fată, în Dacia nu există nicio piesă cu context arheologic databil mai devreme de
mijlocul sec. II p. Chr., aceste fibule fiind în uz, probabil, până către mijlocul sec. III p. Chr.

VI. Fibule cu piciorul întors pe dedesubt. (pl. IV/19-20)
Fibulele au sistemul de închidere prin resort. Corpul este arcuit, de formă dreptunghiulară, cu capetele
îngustate sau de formă trapezoidală. 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.
11
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Cociş 2004, 90.
Toll1949, pl. X/20-23.
Bojovic 1983, pl. XXVII/261-262.
Kovrig 1937, pl.XI/114;
Cociş 2006, 397.
Cociş 2004, 131.
Fowler 1960, 149-177; Feugere 1985, 416-423; Gerharz 1987, 109, pl. 20/184-198.
Feugere 1985, 419-421.
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Despre originea fibulelor cu piciorul întors pe dedesubt, s-au vehiculat numeroase ipoteze 19 • Acest tip a
luat naştere sub influenta puternică a tipului barbar din jurul provinciei Dacia. Aria de răspândire cuprinde în
special Dacia, însă exemplare identice pot fi întâlnite, destul de rar, şi în provinciile din jurul DacieF0, precum
şi în Barbaricum 21 • 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. III d. ChrY. Făcând analiza fibulelor cu piciorul întors pe dedesubt de pe
întreg teritoriul provinciei, Gh. Diaconu le datează în perioada cuprinsă între 160-250 d. Chr. 23 , iar K. Horedt
în sec. III d. ChrY. Fibulele cu piciorul întors pe dedesubt continuă să fie confecţionate şi în secolul IV de
diferite populatii barbare. De multe ori- mai ales în cazul pieselor fragmentare sau al celor lipsite de contexte
arheologice - delimitarea fibulelor de tip roman de sec. III d. Chr., de cele barbare din sec. IV d. Chr., este
dificilă. Piesa de la Cristeşti este una dintre aceste cazuri, dar, pe baza contextului arheologic al descoperirii,
propunem încadrarea ei în sec. III d. Chr., respectiv tipul37, fără a putea face alte subdiviziuni tipologice.

VII. Fibule în formă de T. (pl. IV/21)
Acest tip de fibule prezintă un sistem de închidere prin balama. Partea fixă este turnată. Braţele sunt scurte
la variantele 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 este faţetat. Portagrafa este, de obicei, tubulară. Sunt executate din două elemente.
Fibulele de tipul39a3 sunt întâlnite în câteva provincii din Imperiu 25 • În Dacia, numărul lor este destul de mic
şi sunt răspândite mai ales în Dacia Superior. Ele au fost datate, în general, în prima jumătate a sec. III d. Chr.
Cele 27 de fibule din colecţia muzeului mureşean 26 se încadreză în seria tipurilor clasice din Dacia, fiind
descoperite în 7 localităţi ale judeţului. Un număr de 18 dintre ele provin din cele două localităţi investigate
mai intens (vicusul roman de la Cristeşti - 10 piese, şi castrul şi vicusul roman de la Brâncoveneşti- 8 piese).

CATALOG
1. Fibulă puternic profilată; (pl. I/1); Bronz; L= 6,5 cm; Cristeşti; M. J. TG. M., nr. inv. 1498; Inedită.
2. Fibulă puternic profilată; Bronz; L= 6,8 cm; Cristeşti; M. J. TG. M., nr. inv. 2789.; Man 2005, 20.
3. Fibulă puternic profilată; (pl. I/3); Bronz; L= 4,6 cm; Cristeşti; M .J. TG. M., nr. inv. 546; Inedită.
4. Fibulă puternic profilată; (pl. I/4); Bronz; L= 3,5 cm; Necunoscut jud Mureş; M. J. TG. M., nr. inv. f. n.;
Inedită.

5. Fibulă puternic profilată; (pl.l/5); Bronz; L= 3 cm; Cristeşti; M. J. TG. M., nr. inv. 4753/4; Inedită.
6. Fibulă puternic profilată; (pl. I/6); Bronz; L= 3 cm; Cristeşti; M. J. TG. M., nr. inv. 4753/1; Inedită.
7. Fibulă puternic profilată; (pl. 11/7); Bronz; L= 5,7 cm; Cristeşti; M. J. TG. M., nr. inv. 547; Inedită.
8. Fibulă norico-pannonică cu două nodozităţi; (pl. 11/8); Bronz; L= 6,5 cm; Brâncoveneşti, vicus 2007 ; M. J.
TG. M., nr. inv. f. n; Inedită.
9. Fibulă norico-pannonică cu două nodozităţi; (pl. 11/9); Bronz; L= 9,2 cm; Brâncoveneşti, vicus 2007; M. J.
TG. M., nr. inv. f. n.; Inedită.
10.Fibulă cu genunchi; (pl. 11/10); Bronz; L= 3,5 cm; Necunoscut, jud Mureş; M. J. TG. M., nr. inv. f. n.;
Inedită.

11. Fibulă cu genunchi; (pl. 11/11); Bronz; L= 3,1 cm; Brâncoveneşti, vicus 2008; M. J. TG. M., nr. inv. f. n.;
Inedită.

12.Fibulă
19
20
21
22

23
24

25
26

cu genunchi; (pl. 1lV12); Bronz; L= 3 cm; Cristeşti; M.J. TG. M., nr. inv. 149; Inedită.

Alrngren 1923, 71-74, 250-253; Arnbroz 1966, 61-62; Diaconu 1971, 239-267.
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. 29/190-191; Bojovic 1983, pl. XI)379-380.
Şase exemplare au fost cuprinse în lucrarea Fibulele din Dacia romană (catalog nr. 290; 525; 1092; 1782; 1798;
1847).
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13.Fibulă cu genunchi; (pl. 1II/13); Bronz; L= 4,5 cm; Brâncoveneşti, vicus; M. J. TG. M., nr. inv.f. n.; Inedită.
14. Fibulă cu genunchi; (pl. 1IV14); Bronz; L= 3 cm; Cecălaca, aşezare rurală; M. J. TG. M., nr. inv.f. n.; Man,
Crişan, Cioată, 2006, p. 69, pl. V/1.
15. Fibulă cu genunchi; (pl. 1IV15); Bronz; L= 3 cm; Crăciuneşti; M. J. TG. M., nr. inv. 276 ; Inedită.
16.Fibulă cu capul în formă de ancoră; (pl. 1II/16); Bronz; L= 6,7 cm; Cristeşti; M. J. TG., nr. inv. 2788; Man
2005, 20.
17.Fibulă cu capul în formă de ancoră; (pl. IV/17); Bronz; L= 4 cm; Cristeşti; M.J. TG. M. nr. inv. 1497;

Inedită.

18.Fibulă

omega; (pl. 1V/18); Bronz; D= 3,5 cm; Voivodeni 1980; M. J. TG. M., nr. inv. 6933; Inedită.
cu piciorul întors pe dedesubt; (pl. 1V/19); Bronz; L= 5 cm; Cristeşti; vicus 2000; M. J. TG. M., nr.
inv. f. n.; Inedită.
20.Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt; (pl. 1V/20); Bronz; L= 5,1 cm; Brâncoveneşti, castru 1984; M. J. TG.
M., nr. inv. f. n.; Inedită.
21.Fibulă în formă de T; (pl. 1V/21); Bronz; L= 4,8 cm; Călugăreni; M. J. TG. M., nr. inv. 2787; Inedită.
19.Fibulă

Bibliografie
A. K. Ambroz, Fibuly juga europejskoj casti SSSR, Archaeologija SSSR, D1/30,

Ambroz 1966
Almgren 1923

Bojovic 1983
Băhme 1972
Cociş 2004
Cociş 2005
Diaconu 1971
Feugere 1985
Fowler 1960
Garbsch 1965
Garbsch 1985
Gerharz 1987
Genceva 2004
Gugl1995
Horedt 1978
Isac,

Cociş

1995

Jobst 1975
Koscevic 1980
Man 2005,
Man,

Crişan, Cioată

Patek 1942
Părducz 1941
Peskar 1972
Sedlmayer 1995

88

2006,

Moskva 1966.
O. Almgren, Studien iiber nordeuropăische Fibelformen der ersten nachchristlichen
]ahrhunderte, mit Beriicksichtigung der provinzialromischen und siidrussischen
Formen, Mannus Bibliothek 32, 1923.
D. Bojovic, Rimske fibule Singidunuma, Beograd, 1983.
A. Băhme, Die Fibeln der Kastelle Saalburg und Zugmantel, SJ XXIX, 1972, 5-112.
S. Cociş, Fibulele din Dacia romană, Cluj-Napoca 2004.
S. Cociş, Anchor Shaped Brooches: Typology, Chronology, Diffusion Area, Style,
Workshops, Dacia NS 50, 2006, p. 389-423.p. 389-423.
Gh. Diaconu, Ober die Fibeln mit umgeschlagenem Fufi in Dazien, Dacia N.S. XV,
1971, 239-267.
M. Feugere, Les fibules en Gaule Meridionale de la conquete a la fin du V• siecle
apres ].-C., Revue Archeologique de Narbonnaise, SuppUiment 12, Paris 1985.
E. Fowler, The Origin and Developmentofthe Pennular Brooch in Europe, Proceedings
ofthe Prehistoric Society XXVI, 1960, 149-159.
J. Garbsch, Die norisch-pannonische Frauentracht im 1. und 2. ]ahrhundert,
Mi.inchner Beitrage zur Vor- und Fri.ihgeschichte Band 11, Mi.inchen 1965.
J. Garbsch, Die norisch-pannonische Tracht, ANRW Il.12, 3, 1985, 546-577.
R. R. Gerharz, Fibeln ausAfrika, SJ 43,1987,77-107.
E. Genceva, Les fibules romaines de Bulgarie de la fin du Ier s.av. ].-C.la fin du VIe
s. ap. f.-C., Sofia 2004.
Chr. Gugl, Die romischen Fibeln aus Virunum, Klagenfurt 1995.
K. Horedt, Die letzten ]ahrzehnte der Provinz Dakien in Siebenbiirgen, Apulum XVI,
1978, 211-237.
D. Isac, S. Cociş, Fibule din castrele romane de la Gilău şi Căşeiu. O analiză în
context stratigrafic, EphemNap V, 1995, 103-136.
W. Jobst, Die romischen Fibeln aus Lauriacum, Forschungen in Lauriacum 10, 1975,
Linz 1975.
R. Koscevic, Anticke fibule s producja s Siska, Zagreb 1980.
Man, Nicoleta, Ghidul expoziţiei Vestigii Arheologice Mureşene, Tg-Mureş 2005,
19-24.
Man, Nicoleta// Crişan, Coralia//Cioată, D., Aşezarea "La Tău" -loc. Cecălaca, cam.
Aţintiş (jud. Mureş}, II-III p.Ch., Marisia XXVIII, 2006, p. 67-80.
E. von Patek, Verbreitung und Herkunft der romischen Fibeltypen van Pannonien,
DissPann. Ser. 2, 19, Budapest 1942.
M. Părducz, Denkmăler der Sarmatenzeit Ungarns I, Budapest 1941.
1. Peskar, Fibeln aus der romischen Kaiserzeit in Mahren, Praga 1972.
H. Sedlmayer, Die romischen Fibeln van Wels, Wels 1995.

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

Toll1949

N. P. Toll, Fibulae. The Excavations at Dura Europos. Final Report N, 4, 1, The
Bronze Objects, New Haven 1949, 45-69.

Roman Brooches From Mureş County Museum Collections
(Abstract)
The archaeological researches in the last ten-year period and the reorganise of the museum colections
throw out news roman artefacts. In this terms, we identified few roman broches results of the old diggings
from roman vicus of Cristeşti, the roman castrum and vicus of Brâncoveneşti. Also, in excavations efectuated in
roman vicus of Brâncoveneşti in 2007 şi 2008 were founded 3 new brooches.
In this study, the authors present 21 brooches in ali. There are 7 types of brooches: I. Strongly profiled
brooches (pl. I/1, 3-6; II/7); Il. Norico-Pannonian Brooches with Knobs (pl. Il/8-9); III. Knee brooches (pl. II/1011; III/12-15); IV. Anchor brooches, (pl. III/16;IV/17); V. Penannular Brooches (pl. IV/18); VI. Brooches with
returned foot (pl. IV/19-20); VII. T- shaped brooches (pl. IV/21).
Brooches are a category of archaeological material with an important chronological significance. The variety
of manufactured types, the manufacturing technique offers precious indications upon important aspects of the
economic production, regarding the social status of the owners, the fashion along certain historical periods and
the influences and the relations between provinces or between the Roman world and the Barbarians.
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Despre o jumătate de tipar bivalv, din bronz,
pentru turnat fibule, prin metoda cerii pierdute
Nicolae GUDEA,
Dan TAMBA

În cursul săpăturilor arheologice efectuate în vara anului 2005 la Porolissurn (loc. Moigrad, corn. Mir§id,
jud. Sălaj, România), la clădirea LM3 din vicusul militar al castrului de pe dealul Pornet (Fig. 1),a fost descoperită
una din jumătăţile unui tipar de bronz bivalv, pentru turnarea fibulelor, prin metoda "cerii pierdute".
Piesa a apărut în zona celei de a treia extinderi a clădirii (suprafaţa convenţional denumită LM3/3) (Fig. 2),
în caseta 1/2000, M.9/2, adâncirnea de 1,05rn.în nivelul de darârnătură din piatră §i mortar. Locul de descoperire
coincide cu zona de conjuncţie a zidurilor de cornpartirnentare interioară ale clădirii (Fig. 3).
Tiparul este realizat din bronz turnat (Fig. 4). Are forma de secure bipenis, respectiv două trapeze, bazele
mici suprapuse. Piesa este bine conservată, partea exterioara este rotunjită. Pe partea interioară plată (pentru a
face posibil un contact perfect între cele două parţi ale tiparului) sunt vizibile, în profunzime, părţile necesare
turnării unei fibule în forma de T, cu arc, respectiv gura de turnare conică, canalul de turnare, butonul capului,
capul de prindere al arcului, corpul scurt puternic îndoit, piciorul lung, portagrafa lată §i lungă, cu un orificiu
la capăt ce forma îndoitura pentru prinderea acului
A§adar, tipul de fibulă ce se putea realiza cu tiparul descoperit în cladirea LM3 era cel în forma de T cu
spirală, varianta cu buton la cap (Fig. 5). (Cri§an 1979, 299, nr.2-3, plan§a VIII, nr.10, plan§a IX; Gudea 1979,
326-327,nr.22-30). E. Patek (Patek 1942,142) data acest tip de fibule în prima jumătate a secolului III p.Chr.
A.K. Arnbroz (Arnbroz 1966,72-73) le data în secolul III până la începutul sec. IV p.Chr. I.H. Cri§an susţinea
că acest tip de fibule sunt mai numeroase în provinciile germanice §i că aparţin grupei Alrngren 1923, nr.6,
având originea în fibulele cu picior întors pe dedesupt (Cri§an 1979, 299). Mai recent, abordând subiectul
tipologiei fi bulelor din Dacia romană, S.Coci§ (Coei§ 2004, 133-135) le încadrează într-un tip propriu (nr.
23), ca fibule de tip "sarrnatic". În Dacia, în opinia sa, acest tip de fibule au fost descoperite în nivele de
locuire datate după războaiele rnarcornanice, fiind în uz până în prima jumătate a secolului III p.Chr. Piesele
descoperite până în prezent la Porolissurn care se apropie ca tip de piesa ce putea fi realizată în tiparul nostru
(Gudea 1979, 326, plan§a III, 27, 28, 30, 33; IV, 35) au fost găsite accidental la suprafaţa terenului, ca urmare
a lucrărilor agricole, a§adar, ele aparţin, în chip teoretic, ultimului nivel de locuire din sit (250-275 p.Chr.).
O fibulă descoperită în castrul de pe dealul Pornet, în obiectivul B10, (bazin de apă) poate fi datat tot după
mijlocul sec. III p. Chr. când s-a renunţat la el ca destinaţie iniţială, bazinul fiind transformat în groapă de
gunoi.
Putem deci presupune, pe bună dreptate, că fibulele de acest tip de la Porolissurn au aparţinut ultimului
nivel de locuire din castru §i asezarea civilă (Gudea, Coei§, Matei 2001, pl. VII, 53). O fibulă din aceea§i
"familie" descoperită în baraca nr.2 din castrul roman de la Buciurni (Gudea-Coci§ 1995, 54, nr. 22) a fost
datată în a doua jumatate a sec. II §i începutul sec. III p.Chr. Clădirea LM3 era compusă din patru părţi
construite la date diferite. La început, într-o primă fază de locuire a zonei, a existat o construcţie, ce bănuim
că a fost ca destinaţie tot locuinţă, ridicată din chirpic peste valul de pământ de lângă drum, valul a fost
nivelat pentru astuparea §anţului de apărare a vicusului; peste aceasta se suprapune obiectivul arheologic
convenţional denumit LM3. Construcţia este ridicată în piatră în mai multe etape, ea a fost construită
în suprafaţa de teren delimitată de drum §i zona fostului val de apărare a vicusului, la care, în perioada
respectivă, s-a renunţat. Cu părnântul din val a fost astupat §anţul sistemului defensive al a§ezării. La LM3/1
ulterior a fost adaugat spaţiul LM3/2 construit prin adosare, peste §antul de aparare a vicusului. Mai târziu,
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construcţia se extinde cu încă un corp spre nord-est, ce-i amplifică dimensiunea pe direcţia respectivă cu
14m. Noul corp este denumit LM3/3 .În acest spaţiu a fost descoperit numai material arheologic datat în sec.
III p.Chr . Primele două părţi ale clădirii, respectiv LM3/1 şi LM3/2, au fost construite în sec. II p.Chr. În baza
materialului descoperit şi a observaţiilor tehnice apreciem că cea de-a treia extindere a fost realizată în sec.
III p.Chr. şi a funcţionat pe întregul său parcurs. Monetele recuperate în urma cercetării acoperă perioada
Caracalla- Trebonianus Gallus. Ceramica ştampilată de tip Porolissum (TSP) descoperită prezintă elemente
de decor care sunt datate în secolul III p. Chr.
Deoarece piesa a fost descoperită în stratul de dărâmătură identificat imediat sub stratul de humus actual,
ne permite să datăm piesa, cel puţin perioada folosirii ei, în secolul III p.Chr. Tiparul bivalv de bronz de la
Porolissum este o piesă unicat pentru provinciile dacice. În general, este apreciată ca o piesa foarte rară. S.Cociş
(Cociş 2004, 26) susţine că în provinciile dacice nu era cunoscută tehnica de turnare a fibululelor de bronz în
tehnica "cerii pierdute", şi-1 argumentează prin faptul că în cercetările sale asupra fibulelor din Dacia romană,
ce sunt cele mai ample şi sistematice la această data, nu a întâlnit o astfel de piesă. Recenta descoperire de
la Porolissum, din cladirea LM3 din vicusul militar al castrului de pe dealul Pomet, arată că meşteşugarii de
aici cunoşteau şi foloseau această tehnică de producere a fibulelor, aspect ce evidenţiază faptul că acest tip de
fibule, apreciate ca fiind de "influenţă" barbară, sunt produse şi ale centrului de la Porolissum. Jumătatea de
tipar bivalv descoperită sugerează, desigur, existenţa celeilalte jumătăţi, aşadar, al unei matriţe folosite pentru
realizarea în centrul de productie de la Porolissum a acestui tip fibulă.
Printre fibulele descoperite la Porolissum şi publicate, (Gudea 1969, Crişan 1979, Gudea- Cociş 1995,
Gudea - Cociş - Matei 2001 şi după toate acestea Cociş 2004; tipul 32, 211-212) există numeroase piese de
acest tip, dar nu identice cu produsul finit obţinut prin turnare în acest tipar. Unele, ca formă, se apropie mai
mult de acesta, altele mai puţin. Faptul sugerează, fie că prin prelucrare forma se îndepărta puţin de ceea ce
a dat tiparul, fie că existau cu siguranţă la Porolissum mai multe tipare de acest tip în procesul de producţie
manufactieră porolissens. Metoda de producere a fibulelor în sistemul "cerii pierdute" era foarte răspândită în
epocă, iar tiparul nostru făcea parte din ustensilele folosite în faza a doua în acest proces de producţie (Cociş
2004, 25-26).
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On a Half Bivalve Bronze Mould to Cast Brooches Using the "lost wax" Technology
(Abstract)
In the summer of 2003 during the arheologica! escavation from Porolissum (Moigrad village locality of
Mirşid, Sălaj County], within the building LM3 of the civilian settlement belonging to the fort from the Pomet
Hill (Fig 1 )one of the halves coming from a bivalve bronze mould was found. It has been used for the cast
of brooches in the "lost wax" technology. The moud is made of cast bronze (Fig. Z)and represents the main
"tool"in the casting process of the wax model.
The type of the artifact produced in this mould is the brooch of T -shape, the variant with button on the
head and long and a long and wide catchplate. Such type of broochrs, not necessarily cast in this mould are
ouite numerous at Porolissum.
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Fig. 1. Plan sectorizare complex arheologic Porolissum

Fig. 2. Plan sector LM complex arheologic Porolissum(zona cladiri LM 1- LM3
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Fig. 4. Desen tipar bivalve

Fig. 5. Fato tipar bivalv
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Prospecţiuni geomagnetice în situl de epocă romană de la Livezile
Alexandru POPA,
Corneliu GAIU,
Sorin COCIŞ

În vara anului 2008 în cadrul proiectului internaţional "Limesul de est al Daciei romane" 1 au fost
prospectate o serie de fortificaţii romane de pe sectorul estic allimesului. Printre acestea se numără şi situl de
epocă romană, cunoscut în literatura de specialitate drept castrul roman de la Livezile (jud Bistrita -Năsăud]2.

Cadru geografic şi istoricul cercetării
Localitatea Livezile (anterior Jad) este situată la poalele munţilor Bârgăului, într-o zonă depresionară
de culmi înalte formate din conglomerate şi aglomerate vulcanice, pe cursul râului Bistriţa, una din
căile naturale de comunicaţie cele mai frecventate, prin pasul Tihuţa, dintre spatiul intracarpatic cu teritoriile
de la est de Carpaţii Orientali, la 8 km. nord-est de oraşul Bistriţa. Resursele naturale ale zonei în care se află
localitatea ca şi poziţia sa geografică a oferit elemente favorabile de habitat.
Terasele de pe ambele maluri ale râului Bistriţa au fost locuite încă din eneolitic, aşa cum rezultă din
piesele litice semnalate în mai multe părţi ale hotarului. 3 O întinsă aşezare din epoca bronzului a fost investigată
arheologic în partea de sud-vest a satului, de-a lungul pârâului Răcişlog, care apartine culturii Wietemberg 4 •
Prezenţa unei fortificaţii în hotarul localităţii a fost menţionată încă la începutul secolului trecut, fără a se putea
preciza cărei epoci i-ar fi aparţinut. Iulian Marţian menţiona o fortificaţie "la nord de satul fad, pe culmea numită
Cetate. Resturile acesteia au dispărut aproape cu desăvârşire" 5 • Precizarea pozitiei şi da tarea sitului aparţine lui
Şt. Dănilă, care în primăvara lui 1960 a găsit pe terasa înaltă care străjuieşte satul la nord, numită "Poderei",
o serie de fragmente ceramice romane 6 • Investigaţia arheologică de scurtă durată, din toamna anului următor,
a condus la identificarea unui presupus castru roman de pământ. 7 • Acesta avea dimensiunile de 166x120
m, laturile lungă orientate V-E şi valul de pământ total aplatizat. Şanţul din faţa aggerului a fost surprins pe
toate laturile fortificaţiei, având o deschidere cuprinsă între 4 şi 5,25m, cu adâncimea de 1,80 m pe latura
sudică şi 1,25 pe celelalte trei laturi, mult mai afectate de nivelările produse de lucrările agricole 8 • În interiorul
străjuită
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Proiectul a vizat prospecţiuni geomagnetice şi georadar în castrele de la Breţcu, Inlănceni, Călugăreni, Brâncoveneşti şi
Livezile. Lucrările au fost finanţa te de Institutul German de Arheologie (Frankfurt/Main) şi de Institutul de Arheologie şi
Istoria Artei din Cluj Napoca. Din colectivul de cercetare au făcut parte următorii colegi: Alexandru Popa (coordonator)
şi Nina Schlicker de la Romisch-Germanische Kommission Frankfurt/Main, Christina Klein, Ali Ismaeil şi Christian
Cajar de la Universitatea Christian-Albrecht din Kiel, Sorin Cociş şi Ferencz Szabolcs de la Institutul de Arheologie
şi Istoria Artei din Cluj-Napoca, Nicoleta Man şi Coralia Crişan de la Muzeul judeţean Mureş şi Corneliu Gaiu de la
Muzeul judetean Bistrita. La proiect a mai participat un grup de studenti de la Universitatea "Ion Creangă" din Chişinău
sub îndrumarea lui Sergiu Musteată. Rezultele investigatiilor pe ansamblu ale proiectului urmează să apară în revista
Germania 87, 2009 (sub tipar).
N. Gudea, Der dakische Limes. Materialien zu siener Geschichte. Jahrbuch des Romisch Germanischen Zentralmuseums
Mainz 44, 2, 1997 (1998), 54-55 Nr. 30 (extras).
Şt. Dănilă, G. Marinescu, Unelte, arme şi obiecte de piatră şlefuită descoperite pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud, în
File de Istorie, 3, Bistriţa, 1974, 12-13, 17, 22.
Şt. Dănilă, O aşezare din epoca bronzului descoperită la Livezile (jud. Bistriţa-Năsăud), în Materiale, 9,1970, 425-429.
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Revista Bistriţei, XXII, 2008, pp. 101-113

101

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

presupusului castru a fost deschisă o singură secţiune care nu a dus la depistarea nici unei construcţii din lemn
sau piatră, stratul arheologic fiind practic amestec cu stratul arabil. Inventarul arheologic extrem de sărac este
format din fragmente ceramice (oale, străchini, capace, căni, ulcioare, potera, dolia), specifice olăriei romane
provinciale, precum şi câteva fragmente de cărămizi şi ţigle. Tot din castru mai provine şi un dupondius, care
nu a putut fi determinat 9 • Stratul de depunere arheologică puţin consistent ca şi lipsa unei incinte cu zid de
piatră, i-a determinat pe autorii cercetării să considere situl de la Livezile drept castru de marş, a cărui perioadă
de existenţă s-ar reduce la primii ani de după cucerirea traianică. Locul său în sistemul defensiv al provinciei ar
fi fost probabil preluat de castrul de la Orheiu Bistriţei, supoziţie agreată de majoritatea celor care s-au ocupat
ulterior de limesul provinciei Dacia 10 •

lnvestigaVigeoiDagnetice
Pentru cartografierea geomagnetică a suprafeţei s-a folosit o instalaţie compusă din şase sonde "Fluxgate",
produse de firma "Dr. Forster". Sondele au fost dispuse pe un suport mobil la o distanţă de 0,5 m una de alta,
aşa încât măsurătorile să poată fi executate pe o fâşie cu lăţimea de 3 m. Viteza de propulsare a mobil ului varia
între 0,6 - 1,2 rn/s. Sondele magnetometrice măsoară componenta verticală a câmpului magnetic de sub ele
cu o marjă de eroare de circa 0,5 nT. Puterea de penetrare în adâncime depinde de mai mulţi factori, dar mai
ales de dimensiunile obiectelor căutate, aşa încât anomaliile puternice pot fi distinse şi la adâncimi relativ
mari. Pentru vizualizarea rezultatelor măsurărilor s-a folosit imaginea in spectru de la alb la negru: spaţiile cu
magnetism mai puternic sunt reprezentate în tonalităţi mai întunecate, pe când valorilor cu magnetism scăzut
le revin tonalităţi deschise. Un punct de pe imaginea prezentat are dimensiunile de 20 x 20 cm.
Cartografierea valorilor de altitudine a terenului investigat s-a executat cu ajutorul a două sisteme GPS
diferenţiat. Primul, de tip Leica, era instalat pe căruciorul de măsurări geomagnetice, iar celălalt, de tip Thassos,
a fost purtat de o persoană. Marja de eroare a ambelor sisteme poate oscila între 2 şi 20 cm. Pentru a minimaliza
cât se poate de mult această valoare am construit cu ajutorul unei staţii totale sistemul local de coordonate, care
l-am racordat apoi la sistemul de proiecţie WGS 84.
Investigaţiile geofizice din anul 2008 la punctul "Poderei", dispus la nord de cimitirul săsesc, au vizat o
suprafaţă de circa 2,26 ha. Dimensiunile suprafeţei, ce a putut fi investigată geomagnetic, au fost determinate
de accesibilitatea terenului: în partea de sud limita cercetării a constituit-o atât gardul cimitirului evanghelic,
cât şi linia grădinilor cu pomi fructiferi printre care măsurările nu au fost posibile. Spre vest şi spre nord limita
terenului investigat magnetometric a fost determinată atât de decalajul considerabil de nivel cât şi de anumite
obstacole asemeni gardului cu sârmă metalică sau a grămezilor de pietre depuse de-a lungul acestuia. Este
nevoie de menţionat faptul că terenul investigat este străbătut de o linie electrică de tensiune înaltă, prezentă
in teren prin doi stâlpi de beton (fig. 2- 3). La momentul efectuării măsurărilor suprafaţa terenului era parţial
însămânţată cu porumb, parţial folosită drept fâneaţă. Înălţimea de la nivelul mării este cuprinsă aproximativ
între 440-442 m (fig. 5).
Analiza imaginii anomaliilor magnetice cuprinse între plus şi minus 24 nT ne permite să fixăm existenta
mai multor "complexe" (fig. 3). Astfel în jumătatea de vest a terenului investigat observăm un sistem compus
din două linii curbe, fixate în imagine prin valoarea scăzută a magnetismului (culoare deschisă). Linia interioară
are lăţimea de până la 3 m, cea exterioară - de circa 2 m. Spre nord se observă o altă fâşie - în imagine de
tonalitate închisă- orientată pe direcţia sud-nord, atingând o lungime de circa 80 m şi o lăţime de până la 4
m. Cumulând observaţiile de teren ale predecesorilor noştri cu imaginile prospecţiunii geomagnetice din acest
an, suntem tentaţi sa interpretăm aceste anomalii geomagnetice liniare drept urmele sistemului defensiv de la
Livezile: val de pământ cu şanţ adiacent, care cel puţin pe colţul fortificaţiei pare sa fi fost dublu.
In interiorul fortificaţiei se observă o anomaliei magnetică puternică, dispusă la circa 37 m spre est de
anomalia liniară (valul presupusei fortificaţii) şi la 22 m spre nord de zidul cimitirului. Contururile anomaliei
sunt reprezentate de fâşii de culoare întunecate cu lăţimea de circa 1 m, care privite pe ansamblu reprezintă

9

10

În zona sitului (fără o localizare precisă) au fost semnalati doi sesterţi, unul de la Hadrian, celălalt de la Lucius Verus
-vezi Şt.Dănilă, Contribuţii la cunoaşterea unor cetăţi din nord-estul Transilvaniei, în File de Istorie, 2, Bistrita, 1972,
81-82, fig. 15.
N. Gudea, Der dakische Limes. Materialen zu seiner geschichte, 1997, 54-55, nr. 30.
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urmele unei construcţii cu pereţii de piatră (fig. 6). Edificiul pare să fi avut cel puţin două încăperi separate
de un perete despărţitor. Încăperea de vest este aproximativ pătrată, cu latura de circa 5-5,50 m. Încăperea de
est pare sa fi fost şi ea pătrată cu laturile de aceiaşi lungime- 5,50 m. Latura de sud al acestei încăperi a fost
construită sub formă de absidă cu raza de circa 2,70-3 m.
Interpretarea construcţiei din imagine este dificilă şi nu poate fi efectuată doar pe baza prospecţiunilor
geomagnetice. Întrebarea, dacă această construcţie este una de epocă romană sau dacă este vorba de o construcţie
religioasă alăturată cimitirului săsesc, rămâne până la o eventuală săpătură de control o întrebare deschisă.
În baza descoperirilor de suprafaţă putem vorbi cu siguranţă despre existenta în interiorul sitului de la
Livezile a unui strat cultural de epocă romană din care s-au recoltat o serie de fragmente ceramice (Pl. I-V).
Interpretarea anomaliilor geomagnetice, descoperite în cadrul campaniei anului 2008, nu exclude posibilitatea
apartenenţei construcţiei de piatră nivelului epocii de cucerire a provinciei Dacia, aşa cum s-a propus anterior
în literatura de specialitate. Rămâne ca eventualele cercetări ulterioare să confirme sau să infirme supoziţiile
noastre bazate pe primele prospecţiuni geomagnetice din sit.

Des prospections geomagnetiques dans la site de l'epoque romaine de Livezile
(Resume)
En ete 2008, dans le cadre du projet international «Le limes d'est de la Dacie romaine» on a effectue des
prospections geomagnetiques de plusieurs sites de l'epoque romaine dans les Carpates orientales. Dans cet
article on va presenter les resultats des investigations de terrain sur la terrasse «Poderei», au nord du village
Livezile, departement de Bistriţa-Năsăud. Au debut des annees 60 du XX• siecle, on a decouvert dans ce lieu un
castrum provisoire, datant des premieres annees d'apres la conquete trajanique.
Les investigations geomagnetiques ont identifie les traces de deux fosses paralleles, suivies sur une
longueur d'a peu pres 80 m, qui ont pu appartenir au systeme de fortification du suppose castrum. A l'interieur
de celui-la, on a trouve les vestiges d'un edifice aux murs d'une epaisseur de presque 1 m. L'edifice paraît avoir
eu au moins deux pieces separees par un mur mitoyen. La piece d'ouest est de forme presque carree, au cote
d'approximativement 5-5,50 m. La piece d'est aussi donne l'impression d'avoir eu ete carree, aux cotes d'une
meme longueur- 5,50 m. Le cote sud de cette piece presentait une abside au rayon de 2,70-3 m.
Des appreciations sur la fonctionnalite et la datation precise de cette construction sont prematurees et
seront faites seulement apres des fouilles archeologiques, qui vont confirmer ou infirmer nos suppositions,
basees sur les prospections geomagnetiques initiales du site.
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..

Fig. 2. Livezile "Podirei".

Fig. 3. Livezile "Podirei"/ imagine din timpul prospec1iunilor geomagnelice.
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Pl. 1. Ceramică romană cărămizie - fragmente de ulcioare

şi căni.

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

109

Pl. Il. Ceramică romană cărămizie şi brun-negricioasă, zgrunţuroasă (4- 5).
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Pl. III. Ceramică romană cărămizie (1- 5) şi brun-negricioasă, zgrunţuroasă (6).
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ARCHIUD
Săpăturile arheologice din anii 1961 şi 1963-1966la "Fundătura"
Dumitru PROTASE

Date preliminare
Satul Archiud (corn. Teaca) este situat în nordul Câmpiei Transilvaniei, la circa 30 km (în linie dreaptă)
spre sud de oraşul Bistriţa, având 380 m altitudine, 47° 37' 15" latitudine nordică şi 24° 37' 10" longitudine
estică (fig. 1). În antichitatea romană, teritoriul său făcea parte din Dacia Porolissensis, găsindu-se la vreo 20
km spre vest de linia castrelor romane de la Livezile - Orheiu Bistriţei - Brâncoveneşti din sectorul nordic al
limesului, sector cuprins între valea Bistriţei şi cea a Mureşului superior.
Teritoriul aparţinător administrativ acestui sat se dovedeşte a fi bogat în vestigii arheologice, databile
din neolitic până în evul mediu timpuriu şi dezvoltat. Dintre punctele topografice cu vestigii arheologice,
cunoscute acum, cele mai importante sunt cele de la "Fundătura" şi "Hânsuri", care au intrat de aproape o
jumătate de secol în literatura de specialitate\ graţie săpăturilor arheologice întreprinse, ani la rând, de Muzeul
din Bistriţa şi de Institutul de Istorie din Cluj al Academiei Române 2• Prin aceste săpături s-au scos la lumină
şi s-au pus în circuitul ştiinţific însemnate vestigii arheologice, care, ca importanţă, privesc cu precădere epoca
romană, postromană şi perioada migraţiilor.
Referitor la punctele cu vestigii arheologice de la "Fundătura" şi "Hânsuri", se cuvine menţionat faptul că
acestea au fost identificate pe teren în 1961 şi, respectiv, în 1964 prin periegezele efectuate de regretatul Ştefan
Dănilă, primul director al muzeului bistriţean, care, împreună cu subsemnatul, a făcut şi primele săpături de
informare, chiar în anii respectivi.
La "Hânsuri" s-au descoperit atunci morminte de incineraţie daco-celtice (sec. III- II a.Chr.), iar ulterior,
prin săpăturile din 1965 şi prin cele întreprinse de Corneliu Gaiu (în anii 1977-1984, 1988 şi 1993), au fost
scoase la lumină: o necropolă cu morminte de inhumaţie din cultura Noua; morminte hallstattiene târzii, un
câmp de gropi din sec. IV-V, pe cât de interesante, pe atât de enigmatice, cel puţin deocamdată; o necropolă de
inhumaţie din sec. VI şi o aşezare din sec. XI. Cu unele întreruperi, la "Hânsuri" săpăturile au continuat şi în
anii următori.
În acest context, menţionăm şi punctul topografic numit de localnici ''Bidişcut" (magh. "Bidădskut" =
"Fântâna Puturoasă"), unde Ştefan Dănilă, în anul1961, a descoperit pe suprafaţa terenului fragmente ceramice
romane şi dacice lucrate cu mâna, care indicau existenta unei aşezări rurale din epoca romană. În anii 1964 şi
1965 am executat acolo şi noi câteva sondaje, care confirmă constatările anterioare (vezi Anexa).
Revenim la "Fundătura", care formează principalul punct topografic în care s-au concentrat săpăturile
noastre din anii menţionaţi. Din capul locului vom face şi unele precizări referitoare la epocile şi conţinutul
1

2

D. Pro\ase, Continuitatea, p. 106-107; Autohtonii, vol. I, p. 42, 220; vol. II, p. 114-115; G. Marinescu, C. Gaiu, DaciaNS,
1978, p. 348; 1979, p. 355; 1981, p. 364; Materiale, 1983, p. 132-134; C. Gaiu, Teză, p. 123-127, 166-186. Notăm că,
în 1990, C. Gaiu, în reluare, a mai efectuat o săpătură, restrânsă, la "Fundătura", ale cărei achiziţii sunt doar parţial
publicate (Teză, pl. XXVIII).
Fondurile băneşti pentru săpături le-au furnizat Muzeul din Bistriţa (în 1961 şi 1966) şi Academia Română (în 19631965). La lucrări au participat: D. Protase, din partea Institutului de Istorie din Cluj al Academiei (responsabil de
şantier), Ştefan Dănilă (director) şi Gh. Wagner de la muzeul bistriţean, Elisabeta Tibad şi Gh. Lazin, studenţi la practica
de specialitate. Materialul arheologic rezultat din săpături se păstrează la Muzeul din Bistriţa (anii 1961 şi 1966) şi la
Institutul de arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca (anii 1963, 1964, 1965). Monedele au fost înregistrate şi se află
la fostul cabinet numismatic al Institutului, sub sigla Achiziţii, 2-1963, cabinet transferat la Muzeul Naţional de Istorie
al Transilvaniei.

Revista Bistriţei, XXII, 2008, pp. 115-177
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descoperirilor, la metodele de investigare şi volumul excavaţiilor, la durata acestora şi alte amănunte de
interes ştiinţific. De fapt, ceea ce a determinat iniţierea săpăturilor arheologice la "Fundătura" în 1961 a fost
descoperirea unor vestigii arheologice care indicau existenţa unei aşezări daca-romane, indiciu confirmat
ulterior. Facem precizarea că, în cadrul cercetărilor şi în lucrarea de faţă, atenţia maximă s-a acordat aşezării
daca-romane, iar celelalte vestigii arheologice- fără a fi neglijate, ca înregistrare- au căzut pe plan secundar,
aşa cum se va vedea în paginile care urmează.
Locul căruia sătenii îi spun "Fundătura" este situat la nici 1 km spre sud-est de sat (fig. 2) la poalele pantei
cultivate în partea superioară cu vii. La marginea sa dinspre sud se află un teren mlăştinos-băltos, folosit pentru
fânaţe, dincolo de care se întinde pădurea satului. Pe locul terenului apătos actual este de presupus că în
antichitate era un lac, pe marginea căruia s-au stabilit succesiv comunităţi umane, începând din neolitic, aşa
cum atestă descoperirile arheologice, pe care le vom înfăţişa mai departe.
Sistemul de săpătură pe care l-am adoptat la "Fundătura"- unde de la început ne-am dat seama că avem
de a face cu o aşezare rurală obişnuită - a constat în practicarea de secţiuni pe întinderea aşezării şi deschiderea de casete adecvate, acolo unde apăreau locuinţe, gropi de provizii, cuptoare, morminte şi alte obiective de
interes arheologic. Acestea erau apoi dezvelite parţial sau integral, în funcţie de situaţie şi de disponibilităţile
financiare (vezi planul general). Am renunţat din principiu la sistemul de "săpătură covor", care constă în
decopertarea, ab initia, pe suprafeţe extinse, uni tare, deoarece acestea- se ştie- implică un risc mai mare de a
săpa "în gol", necesită un volum de muncă sporit, timp mai îndelungat şi fonduri băneşti mai consistente. Atare
sistem, de altfel folosit în general la situri de acest tip, s-a dovedit şi se dovedeşte cel mai potrivit şi eficient,
din multe considerente.
În aşezarea autohtonă din sec. III-IV, care- aşa cum am precizat a constituit principalul nostru obiectiv de
cercetare la "Fundă tura", s-au descoperit, integral sau parţial, ?locuinţe (L 5 , L6 , L8 L10 , L13 , 114' L) şi 27 gropi de
provizii. În acelaşi spaţiu şi în grosimea aceluiaşi strat de cultură s-au mai descoperit vestigii importante şi din
alte epoci, pe care noi le-am înregistrat şi, uneori, le-am cercetat mai îndeaproape. Aşa sunt:
- 3 locuinţe neolitice aparţinătoare culturii Petreşti (L 7 , L9 , LnJ;
- fragmente ceramice izolate, Coţofeni;
- 2 morminte de inhumaţie (nedatabile), o locuinţă (L 3) şi un mormânt de incineraţie din epoca bronzului
(M3);
- sporadice fragmente ceramice din cultura Noua, Hallstatt şi Latime;
- 5 locuinţe (L 4 ,L 15 , L16' 1 17 , L18 ) din sec. VII-VIII;
- 3 locuinţe şi cioburi de vase din sec. XI-XII (L 1 , L2 , L11 );
- gropi de provizii sau menajere din epoca bronzului, din sec. XI-XII şi unele fără inventar (dificil de
datat precis), iar una chiar din epoca modernă (G 36 ).
În cele cinci campanii de săpături s-au efectuat 23 de secţiuni (lărgimea fiecăreia 1 m, iar lungimea lor
767 m) şi 41 casete adiacente (în total 160 m 2 ), din care s-au scos circa 550 m 3 de pământ cercetat
arheologic (vezi planul general). Rezultă şi din această sumară statistică faptul că din aşezare s-a cercetat doar
o parte, întinderea şi conţinutul ei oferind rezerve promiţătoare pentru investigaţii viitoare.
Din punct de vedere stratigrafie, s-a observat că stratul de cultură determinabil arheologic începe imediat
sau chiar în solul arabil, are grosimea maximă de 50-65 cm şi este format din pământ negru sau negru-cenuşiu,
sub care se află pământul compact, galben sau galben-castaniu, neumblat, fără resturi arheologice. Fireşte că
săpătura noastră s-a adâncit întotdeauna până în stratul de pământ virgin.
În prezenta lucrare, descoperirile şi materialele arheologice sunt prezentate în ordinea cronologică, din
neolitic şi epoca bronzului până în evul mediu, iar în Anexă am inclus săpăturile de informare de la "Bidişcut"
şi "Hânsuri", fără material ilustrativ.
totală

Descrierea secţiunilor
Facem precizarea că prezentarea secţiunilor urmează ordinea numerică (I-XXIII), indiferent de anul
calendaristic în care au fost efectuate. Tot în ordine numerică notăm şi obiectivele arheologice întâlnite
(locuinţe, gropi de provizii, cuptoare, vetre de foc), aşa cum apar şi pe planul general. Repartizarea lor pe epoci
şi perioade istorice se face în capitolele respective, păstrându-se neschimbată numerotarea continuativă din
text şi din planul general.
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Sectiunea I (20 x 1 x 0,8o m). Orientarea NE-SV. În cuprinsul ei nu s-au descoperit decât puţine cioburi
romane (roşii, gri şi brune-negricioase) şi din epoca bronzului (Sighişoara-Wietenberg").
Sectiunea II (55 x 1 x 0,86 m). Orientarea NE-SV. Situată la 30 m spre E de precedenta şi paralelă cu
aceasta (fig. 4), a dat foarte bune rezultate. De-a lungul ei s-au descoperit - fără a se deschide casete - trei
locuinţe (1 1 , 1 2 , L3 ), patru gropi de provizii (G 1 - G4 ) şi două vetre de foc izolate (V 1 ,V 2 ). Două dintre locuinţe
(1 1 şi 12 ) datează din sec. XI-XII, iar una (1 3 ) apartine epocii bronzului (fig. 5), cultura "Wietenberg". Gropile de
provizii, pe baza cioburilor din interiorul lor, se pot plasa în sec. III-IV. În schimb, vetrele de foc izolate, care
sunt lipsite de material arheologic, se sustrag unei încadrare cronologice precise.
Sectiunea III (20 x 1 x 1,20 m). Orientarea NE-SV. Se găseşte la distanţă de 10 m spre E deS II. În interiorul
ei au ieşit la iveală două gropi de provizii din sec. III-IV (G 5 , G6 ) şi o vatră de foc izolată (V 3 ), nedatabilă.
Fragmentele ceramice sporadice din epoca bronzului, din sec. III-IV şi sec. VII-VIII au apărut peste tot, fără a
se putea face precizări stratigrafice. Nu s-au deschis casete.
Sectiunea IV (58 x 1 x 1,30 m). Orientarea NE-SV. Este paralelă cu S III faţă de care se află cu 10 m mai
spre est. În limitele secţiunii, au apărut o groapă de provizii din sec. III-IV (G 7), o locuinţă din sec. XI-XII (1 4) şi
două morminte de inhumaţie (Ml. Mzl dezvelite integral, prin deschiderea de casete. În stratul de cultură s-au
găsit cioburi dispersate din sec. III-IV şi din sec. XI-XII.
Sectiunea V (34 x 1 x 1,20 m). Orientarea NE-SV. Situată la 25 m distanţă, spre E, deS IV. S-au descoperit o
groapă de provizii din epoca bronzului (G 10 ), două gropi cu aceeaşi utilizare din sec. III-IV (G 8 ,G 9 ), un mormânt
de incineraţie din epoca bronzului (M 3) şi o vatră de foc izolată (VJ Fragmentele ceramice, răspândite prin
stratul de cultură, aparţin sec. III-IV şi epocii bronzului (Cultura Wietenberg). Pentru cercetarea mormântului
amintit, s-a deschis o casetă pe latura de vest a secţiunii.
Sectiunea VI (35 x 1 x 0,90/1,40 m). Orientarea: NE-SV. Situată la 15 m spre vest deSI. Aici s-au descoperit
două locuinţe de suprafaţă uşor adâncite (15 şi 16 ), databile în sec. III-IV, şi o locuinţă de suprafaţă neolitică (1 7),
la care se adaugă patru gropi de provizii din sec. III-IV (G 11 , ,G 12 , ,G 13 , G14 ), situate în apropierea nemijlocită a
locuinţelor menţionate. În caseta deschisă pentru dezvelirea L7, la adâncime de 35 cm, s-a găsit un denar de la
Caracalla, foarte bine conservat (Coh 2, IV, 316; RIC, IV, 257). În cuprinsul secţiunii, de la solul vegetal şi până
la pământul virgin (fig. 7), pe toată grosimea stratului de cultură (gros. de 0,40- 0,70 cm) s-au găsit cioburi de
vase neolitice, din epoca bronzului, de factură romană (gri fine şi cenuşii-negricioase), din sec. IV, precum şi
oase de animale (bovine, ovine, porcine). De notat că G13 , străpunge platforma de chirpic a locuinţei neolitice
(17). Observăm că şi aici stratul de cultură se subţiază foarte mult şi este tot mai sărac în material arheologic,
cu cât secţiunea înaintează spre NE, pe panta uşoară a terenului.
Sectiunea VII (68 x 1 x 0,80/1,50 m.). Orientarea: NE-SV. Situată la 18 m spre est de S V). În cuprinsul
ei s-au descoperit: o locuinţă neolitică (1 9 ), o vatră de foc izolată (V 5 ) şi o groapă de provizii (G 10 ) din epoca
bronzului (cultura Wietenberg), trei gropi de provizii (G 16 , G17 , G18 ) şi o locuinţă (18 ) din sec. III-IV. Precizăm că
L8 se suprapune peste groapa de provizii aparţinătoare (G) care se adânceşte încă 0,50 m sub podina locuinţei
(fig. 8). La capătul de sud-vest al secţiunii s-a găsit o groapă medievală-modernă (G 15 ).
Stratigrafic, observăm că grosimea stratului cu resturi arheologice măsoară aici 0,40-0,50 m şi în interiorul
lui s-au descoperit, sporadic, cioburi de vase neolitice, din epoca bronzului şi hallstattiene, fragmente de
chiupuri gri şi de oale roşii ori brun-negricioase de factură romană (pl. IX). Toate acestea apar în amestec şi nu
pot fi separate stratigrafie. S-au găsit, izolat, şi puţine oase de animale (ovine, caprine, porc, bovine), la care se
mai adaugă şi câteva cioburi de vase din sec. XI-XII. Mai menţionăm şi constatarea că în partea de nord-est a
secţiunii a avut loc o depunere de pământ galben, adus de ploi de pe deal pe terenul în pantă uşoară, unde se
află o parte a aşezării.
Sectiunea VIII (55 x 1 x 1,10/1,40 m). Orientarea NE-SV. Amplasată între secţiunile IV şi IX, ea prezintă
aceleaşi aspecte stratigrafice, ca şi precedenta (fig. 10 şi 2g). De-a lungul ei, în stratul de cultură, s-au găsit
puţine fragmente ceramice, răzleţe, din epoca bronzului şi de factură romană (gri fine şi roşii), precum şi din
sec. XI-XII. În cadrul secţiunii, prin deschiderea de casete adecvate, s-au descoperit integral: o locuinţă (L 10 ) şi
două gropi de provizii din sec. III-IV (G 20 , G2 ) locuinţă (1 1 ) şi o groapă de provizii (G 22 ) din sec. XI-XII. Şi aici,
în partea de nord-est a secţiunii, s-a constatat depunerea de pământ galben, de 10-15 cm grosime, adus de ploi
de pe dealul din apropiere, depunere care se găseşte peste stratul cu vestigii arheologice.
Sectiunea IX (27 x 1 x 1,30 m). Orientată NE-SV. Stratigrafic, ca în secţiunea precedentă, lângă care se
găseşte, la numai 6 m spre est (fig. 11). În cuprinsul ei s-au descoperit o locuinţă neolitică (112 ), o locuinţă (113 )
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şi două gropi de provizii (G 23 , G24 ) din sec. III-IV. L13 se suprapune peste G24 • În toată secţiunea, dar mai ales
în jumătatea ei nord-estică s-au găsit în mod sporadic, fragmente ceramice neolitice (cultura Petreşti), din sec.
III-IV şi medievale timpurii (sec. XI-XII) .
Secţiunea X (14 x 1 x 0,80 m) este cea mai la est trasată în aşezare şi are orientarea pe direcţia NE-SV, ca şi
precedentele. În stratul de cultură, gros de 0,35 - 0,50 cm, s-au descoperit cioburi de chiu puri gri, de oale brunnegricioase şi roşii de factură romană (pl. X). La mijlocul secţiunii s-a deschis o casetă, unde s-a identificat şi
decopertat o locuinţă databilă în a doua jumătate a sec. III (L). În interiorul casetei s-a descoperit un denar de
la Severus Alexander.
Secţiunea XI (18 x 1 x 1,50 m). Spre deosebire de secţiunile precedente, ea este orientată E-V şi a fost
plasată în zona sud-estică a teritoriului cercetat, cu scopul de a urmări extinderea aşezării în această parte. Aici
nu s-au găsit decât oase de animale şi puţine cioburi din epoca bronzului (cultura Wietenberg) Deşi secţiunea
nu a dat rezultatele aşteptate, totuşi ea pare să ofere unele indicii privind lipsa instalaţiilor habitaţionale în
această zonă.

Secţiunea XII (47 x 1 x 1,15 m). Orientarea E-V. Mergând de la V spre E, de-a lungul ei s-au făcut următoarele
descoperiri şi constatări (fig. 12). Între m 16 şi m 19 s-au găsit două gropi de provizii din sec. III-IV (G 25 , G26 ), iar
între m 22 şi m 26 o locuinţă (L15 ) din sec. VII-VIII. Lângă această locuinţă, în partea de nord, s-a găsit un cuptor
de copt cu calotă de lut situat în nemijlocita sa apropiere, cuptor pe care îl atribuim aşezării autohtone din sec.
III-IV Prin deschiderea de casete, gropile, locuinţa şi cuptorul au fost dezvelite integral. Spre capătul de est al
secţiunii, s-a dat peste altă locuinţă din sec. VII-VIII (L16 ), cercetată de asemenea prin deschiderea unei casete.
În secţiunea, cu precădere între m 20 şi m 47, au apărut puţine fragmente ceramice, neseparabile stratigrafic,
din epoca bronzului, romane (roşii) şi din sec. VII-VIII.
Secţiunea XIII (31 x 0,90/1,79 m). Este situată la 10 m, spre NE de secţiunea precedentă şi are aceeaşi
orientare. Nu a dat rezultatele scontate. La capătul ei de est între m 23 şi m 27, s-a dat peste resturile unei
construcţii medievale (sec. XV-XVI), făcută din lemn şi cărămidă arsă, construcţie mistuită de un puternic
incendiu. Aici s-au găsit cuie de fierar, o balama de fier, mult cărbune, cărămizi feudale afumate şi un pahar
medieval din ceramică. Pe suprafaţa terenului, în această zonă s-a găsit şi o monedă a lui Ioan Zapolya (15261570), monedă care contribuie la datarea construcţiei şi a aşezării feudale.
Secţiunea XIV (28 x 1 x 0,90 m). Orientarea NE-SV. Este plasată între secţiunile V şi VII, fiind paralelă
cu acestea. În interiorul ei nu s-au descoperit decât două gropi de provizii din sec. III-IV (G 27 , G26 ), la care se
adaugă cioburi răzleţe, neolitice şi din epoca bronzului.
Secţiunea XV (14 x 0,80 x 1,25 m). Este orientată pe direcţia NE-SV, ca majoritatea celorlalte secţiuni din
aşezare. Ea a fost trasată în cel mai nordic punct al perimetrului cercetat la .. Fundătura" (fig. 13). Spre capătul
ei sudic, s-a identificat o vatră de foc deranjată, care considerăm că se găsea în interiorul unei locuinţe din sec.
VII-VIII (L). Notăm că nivelul de călcare antic a fost acoperit aici de un strat de lut galben, gros de 0,40 m,
scurs de pe panta dealului.
Secţiunea XVI (13 x 0,80 x 0,65 m). Este orientată E-V şi, în afară de câteva cioburi de vase din sec. VII-VIII,
ea nu a furnizat material arheologic şi nici alte descoperiri. La fel ca în secţiunea precedentă, şi aici, peste
nivelul antic s-a depus aceeaşi scursură de pământ galben steril, groasă de 0,40 - 0,45 m.
Secţiunea XVII (30 x 1 x 0,90 m). Orientarea E-V. Este, ca şi S XVIII, cea mai vestică secţiune din aşezare.
Între m 16 şi m 18, s-au descoperit două gropi din sec. III-IV, una (G 29 ) cu fundul şi pereţii puternic arşi, iar
cealaltă (G 30 ) de tipul obişnuit al gropilor de provizii din sec. III-IV, fără urme de ardere în interior. În restul
secţiunii: răzleţe fragmente ceramice neolitice şi din epoca bronzului.
Secţiunea XVIII (30 x 1 x 0,40 m), orientată E-V şi paralelă cu precedenta, se găseşte numai la 7 m spre sud
de acestea. Nu a dat rezultat pozitiv. Pământul galben virgin apare imediat sub stratul vegetal.
Secţiunea XIX (26 x 1 x 0,90 m). Orientarea NE-SV. În cadrul secţiunii s-au descoperit: o vatră de foc
izolată (V 6 ), o locuinţă din sec. VII-VIII (L 16 ), care se suprapune peste o groapă de provizii din epoca bronzului
(G 31 ). În restul secţiunii s-au găsit fragmente ceramice din epoca bronzului şi din sec. VII-VIII.
Secţiunea XX (36 x 1 x 0,85 m). Se află la 9 m spre E de secţiunea precedentă, cu care are aceeaşi orientare. Nu
a dat rezultatele scontate. În stratul de cultură, gros de 0,35-0,40 cm, s-au descoperit, dispersate, cioburi din neolitic,
epoca bronzului, Hallstatt, perioada romană şi din sec. VII-VIII (pl. X) fără posibilitatea de separare stratigrafică.
Secţiunea XXI (36 x 1 x 0,80 m). Orientată E-V, este cea mai sudică secţiune săpată în aşezare, fiind plasată
la 15 m distanţă de drumul de câmp ce merge pe marginea bălţii. Aici s-au descoperit trei gropi de provizii din
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sec. III-IV (G 32 , G33 , G34 ) şi locuintă (L 19 ), databilă în aceeaşi perioadă (fig. 14). În stratul de cultură au apărut
peste tot. de la un capăt la altul al sectiunii, în asociere, fragmente ceramice din epoca bronzului, romane şi
din sec. III-IV.
Sectiunea XXII (49 x 1 x 0,95 m). Orientarea E-V. Este situată la distantă de 10 m spre sud de sec. XII şi
din ea s-au deschis şase casete, în care s-au surprins patru gropi de provizii (G 35 , G38 ) şi două cuptoare de lut
cu calotă (C 2, C3) toate databile în sec. III-IV (fig. 15). De-a lungul sectiunii, din stratul de cultură, gros de 0,45
- 0,50 m, s-au cules cioburi de vase din epoca bronzului, hallstattiene, din sec. VII-VIII şi XI-XII. Printre acestea
din urmă se află o buză de cazan, aşa-zis "peceneg". Tot materialul ceramic a apărut amestecat în stratul de
cultură, fără a se putea face precizări stratigrafice.
Sectiunea XXIII (23 x 1 x 0,80). Orientată E-V, a fost amplasată cu 8 m spre sud de precedenta şi la numai
5 m distantă de sectiunea XI, cu care este paralelă. În interiorul ei, dispersate în stratul de cultură, s-au găsi
cioburi de vase din epoca bronzului, hallstattiene, de factură romană şi din sec. VII-VIII. În capătul de vest,
între m 20 şi m 22 s-a dat peste o vatră de foc (V 7) pentru care lipsesc elementele de datare, ca şi în cazul
celorlalte vetre deschise şi izolate.
Făcând o statistică a obiectelor descoperite, rezultă că în cele 23 de sectiuni avem următoarea situatie:
- 19locuinte, din care 3 neolitice, 1 epoca bronzului, 7 sec. III-IV, 5 sec. VII-VIII, 3 sec. XI-XII şi 1 epoca
medievală.

-

38 gropi de provizii, din care 2 epoca bronzului, 27 sec. III-IV, nimic din sec. VII-VIII, 2 sec. XI-XII, 1
6 fără inventar, dar probabil tot din sec. III-IV, unde le-am încadrat ipotetic, prin asimilare.
3 cuptoare de copt cu calotă de lut (sec. III-IV).
7 vetre de foc deschise, situate în afara locuintelor, nedatabile într-o epocă anume.
3 morminte răzlete (1 de incineratie din epoca bronzului, 2 de inhumatie, nedatabile).

modernă,

-

Aşezarea neolitică

În sectiunile VI, VII şi IX, s-au identificat şi partial s-au decopertat resturi din trei locuinţe de suprafaţă
neolitice (L 7 , L9 , L12 ) apartinătoare culturii Petreşti. Ele sunt reprezentate, fiecare, prin câte o platformă de
chirpic ars puternic la roşu şi având amprente de lemn şi mai ales de nuiele. Sub stratul de chirpic se afla,
la adâncime de 0,40 - 0,50 m, podina locuinţelor, făcută din pământ bătătorit. În stratul de chirpic ars şi pe
podină s-au găsit - fără alte obiecte neolitice - fragmente ceramice Petreşti. Nicio locuintă nu s-a dezvelit în
întregime. Doar L7 s-a decopertat în cea mai mare parte. Ea era străpunsă şi deranjată de G13 (sec. III-IV). În afară
de ceramică, nu s-au găsit alte obiecte de inventar. Dar aproape peste tot, în stratul de cultură de la "Fundă tura"
au apărut sporadice cioburi de vase Petreşti.
Locuinta 7 (LJ Sectiunea VI. Este reprezentată la adâncimea de 60 cm, printr-o platformă de chirpic ars la
roşu, cu amprente de nuiele şi lemn. Printre bucătile de chirpic se găseau cioburi de vase din cultura Petreşti,
oase de animale şi două lame de obsidian. Platforma de chirpic, dezvelită integral prin deschiderea unei casete,
are o formă neregulată şi o suprafată de circa 7 m 2 • Sub ea se afla o podină netedă, aşezată pe stratul de pământ
virgin. Vatră de foc sau găuri de pari nu s-au constatat. Platforma de chirpic era străpunsă de G13 , databilă în
sec. III-IV. În apropierea locuintei, în caseta respectivă, la 35 cm adâncime, s-a găsit, în stratul de cultură, un
denar de la Caracalla (vezi la descoperiri monetare).
Locuinta 9 (L9). Se găseşte în Secţiunea VII. Ca şi în cazul L7, avem de a face şi aici cu o locuinţă neolitică
din cultura Petreşti. Din aceasta a rămas o podină netedă (adâncimea 65 cm), peste care se întinde o platformă
de chirpic ars la roşu şi cu amprente de nuiele şi de lemn. Un colţ al suprafeţei cu chirpic a fost deranjat de
L8 • Pe podina locuinţei şi printre bucăţile de chirpic, provenite din pereţii acesteia, s-au găsit cioburi de vase
neolitice (cultura Petreşti), bucăţele de cărbune şi slabe urme de cenuşă. Vatră de foc şi găuri de pari nu s-au
înregistrat.
Locuinta 12 (L12 ). Situată la capătul de nord-est al Secţiunii IX, ea este reprezentată, la fel ca L7 şi L9 ,
printr-o platformă de chirpic ars la roşu, pe care se află amprente de lemn şi nuiele. Deasupra acestei platforme
de chirpic, cu 10 cm mai sus, s-a dat peste o vatră de foc din epoca bronzului. Nu s-a deschis o casetă pentru
decopertarea integrală a locuintei, observatiile limitându-se numai la porţiunea din interiorul sectiunii. Astfel
forma şi dimensiunile locuintei nu pot fi precizate. S-a putut stabili că locuinţa a fost construită prin nivelarea
terenului în pantă, obţinându-se o podină orizontală, cu adâncimea de 0,90 m în marginea de sud şi de 1,25
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m la marginea de nord. Peste nivelul antic, format dintr-un strat de pământ negru, s-a găsit o depunere de lut
galben (35 cm grosime), adusă de ploi de pe panta dealului, aşa încât adâncimea reală a locuinţei nu depăşea
65 cm. Printre bucăţile de chirpic se aflau cioburi neolitice (cultura Petreşti), cărbune şi cenuşă. Alte obiecte
nu s-au găsit.
Aşezarea

din epoca bronzului

În secţiunile II, V, VII şi XIX s-au descoperit o locuinţă-bordei (L 3). trei gropi de provizii (G 10 , G19 , G31') şi
un mormânt de incineraţie (M 3 ). care se datează în epoca bronzului (cultura Wietenberg).
Locuinţa-bordei 3 (L 3). Secţiunea II între m 49 şi m 53. Adâncimea 1,20 m, faţă de nivelul actual al terenului.
Groapa bordeiului pătrunde 0,55 m în pământul galben, virgin. În interiorul secţiunii s-a prins o suprafaţă de
4,25 m2 din podina bordeiului, care nu prezenta urme de lutuire. Pe podină şi în pământul de umplutură s-au
găsit mai multe cioburi de vase aparţinătoare culturii Wietenberg. Vatră de foc şi alte elemente constructive sau
piese de inventar nu s-au găsit. Doar sporadice oase de animale au mai apărut prin pământul de umplutură. Nu
s-a deschis casetă, pentru dezvelirea întregului bordeL
Groapa 10 (G 10 ) s-a surprins în Secţiunea V, între m 16 şi m 17. Are formă de căldare. Dimensiuni: diametru!
de 1,30 m, adâncimea 1,90 m, lărgimea gurii 1,25 m. Pereţii şi fundul nelutuiţi şi fără urme de contact cu focul.
În pământul de umplutură au apărut câteva cioburi din epoca bronzului (cultura Wietenberg), care- dacă nu
au fost cumva antrenate din stratul de cultură- pot data groapa în epoca respectivă.
Groapa 19 (G 19 ) se află în S VII între m 32 şi m 34. Formă de butoi cu fundul albiat. Adâncimea 2,05 nu
Diametru! 1,30 m. S-a prins şi golit numai jumătate în secţiune, restul se găsea sub taluzul vestic, unde s-a
cercetat prin scobire cu şpaclul. Conţinut: puţine cioburi din cultura Wietenberg şi oase de animale.
Groapa 31 (G 31 ) s-a descoperit în secţiunea XIX, sub podina L18 (sec. VII-VIII). care o acoperă aproape
complet. Formă de căldare. Diametru! 0,90 m. În pământul negru şi afânat din groapă s-au găsit cioburi de vase
din cultura Wietenberg, care constituie singurul element de datare.
Observăm că gropile de provizii din această cultură a epocii bronzului sunt aproape identice, ca formă,
dimensiuni şi fel de amenajare cu cele daca-romane. Dacă în interiorul lor ar fi lipsit fragmentele ceramice din
cultura Wietenberg, ele uşor puteau fi confundate cu gropile din sec. III-IV. O situaţie similară s-a întâlnit, de
exemplu, şi în aşezarea daca-romană de la Obreja3 •
Mai amintim că ceramica menţionată din epoca bronzului s-a întâlnit frecvent în stratul de cultură din
spaţiul cercetat la "Fundătura".
În 1961, s-a descoperit şi un mormânt de incineraţie, pe care îl prezentăm mai jos, cu datele înregistrate.
Mormântul 3 (MJ Incineraţie. În S V, la m 25, lângă taluzul nordic al secţiunii, s-a dat peste fragmente
ceramice din epoca bronzului (cultura Wietenberg) şi oase calcinate de om matur, neînsoţite de vreun obiect
de inventar. Oasele erau amestecate cu cioburile pe o suprafaţă de 0,30 x 0,35 m, la adâncime de 0,45 m.
Considerăm că avem de a face cu un mormânt de incineraţie cu groapă simplă, în care au fost depuse un pumn
de oase calcinate, aduse de la rugul funerar, împreună cu cioburile respective. Pentru completa dezvelire
a resturilor funerare, s-a deschis o casetă, aşa încât tot ce ţinea de mormânt a putu fi bine observat. Datele
existente indică plasarea mormântului în epoca bronzului.
Aşezarea daco-romană

Locuintele
Din totalul de 19locuinţe descoperite de noi la "Fundătura" (vezi planul general) un număr de 7 datează
din sec. III-IV. Acestea sunt locuinţe de suprafaţă uşor adâncite şi, toate, se încadrează în aşezarea dacaromană, căreia în cercetările efectuate i s-a acordat atenţia cea mai mare, în raport cu celelalte descoperiri,
aparţinătoare altor epoci istorice. Ele reprezintă, fireşte, doar o parte- nu ştim cât de mare- din întreg numărul
de locuinţe ale acestei aşezări, care nu pare a fi de mare întindere. Oricum, este de admis că multe locuinţe au
rămas neatinse de secţiunile executate şi chiar în afara perimetrului cercetat în spaţiul aşezării.
În continuare, prezentăm descriptiv fiecare locuinţă în parte, la sfârşit urmând unele comentarii şi
consideraţii arheologica-istorice.

3

Vezi D. Protase, Obreja, p. 91.
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Locuinţa 5

(L 5 = 3,10 x 3 x 0,60 m). Seqiunea VI. Are formă pătrată, cu colţurile rotunjite. Podina sa este
pe stratul de pământ galben, virgin, fără făţuială şi fără vatră de foc. Nu s-au constatat, la marginea ei,
găuri de stâlpi. În colţul de sud-est al locuinţei s-a prins o groapă cilindrică, cu diametru! de 1,10 m şi adâncă
de 0,95 m, având şi pereţii puternic arşi (G). Locuinţa s-a suprapus peste groapă, distrugându-i complet
jumătatea superioară. În pământul de umplutură al locuinţei s-a găsit material arheologic, la fel cu cel din
groapă, care constă din: o bucată de râşniţă romană (meta); fragmente ceramice de culoare roşie şi gri-fine, de
factură romană (pl. I); cioburi de oale dacice modelate cu mâna din pastă grosolană, între care unul cu brâu
alveolar şi buton rotund; fragmente de oale din pastă cenuşiu-negricioasă, zgrunţuroasă, lucrate la roată (pl. II);
un pieptene de os cu spate curbat şi cu nituri de fier (fig. 24) oase de animale (bovine, porcine, ovine). Tipul
de pieptene arată că locuinţa se datează pe la mijlocul secolului IV, împreună cu ceramica de factură romană
şi cu cea modelată cu mâna.
Locuinţa 6 (L 6 =3,50 x 0,54 m). Secţiunea VI. Are formă dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite. Podina
se află pe pământul galben-castaniu, neumblat şi în unele locuri se mai păstrează pe ea urme de lipitură şi
pete de cărbune. Nu s-au găsit urme de stâlpi. Aproape de colţul nord-estic s-a dat peste o vatră de foc, cu
pământ puternic ars la roşu (până la ceramizare) În pământul de umplutură se aflau pietre de gresie, puţine
şi dispersate, care apreciem că puteau proveni de la vatra de foc, menţionată, rămasă "in situ" (fig. 16). În
jurul vetrei se aflau bucăţele de cărbune şi cenuşă. Ca inventar arheologic, pe podină şi în pământul afânat
din umplutură, s-au descoperit: o jumătate dintr-o piatră de râşniţă romană (meta), fragmente ceramice
romane de culoare roşie, cioburi de vase cenuşii fine (pl. III), printre care unul cu motive lustruite de sec.
IV; cioburi de oale de factură romană, lucrate cu roata din pastă gri-negricioasă, zgrunţuroasă şi câteva
fragmente de oale modelate grosolan cu mâna din pastă foarte proastă, fără ornamente (pl. IV). La acestea se
adaugă o străpungătoare de os, două coarne de bovideu, doi colţi de mistreţ şi cioburi preistorice antrenate
din stratul de cultură.
Locuinţa 8 (L 8 = 3,50 x 5 x 0,60 m). Secţiunea VII şi casetă. Are podină de pământ bine bătătorit şi făţuită,
fără vatră de foc şi fără urme de pari ori stâlpi de susţinere la margine. Podina se întinde, fără nicio întrerupere,
peste o groapă cilindrică (G 8 , adâncimea 1,20 m) din care a rămas nedistrusă doar o mică parte din jumătatea
sa inferioară (fig. 18). Anterioară locuinţei, dar din aceeaşi perioadă- diferenţa cronologică fiind foarte mică
groapa conţinea pământ negru afânat, în care s-au găsit câteva cioburi cenuşii fine, de factură romană, la fel cu
cele din pământul de umplutură al locuinţei. În cursul dezvelirii integrale a locuinţei şi a evacuării pământului
de umplutură s-au descoperit: o bucată dintr-o piatră de râşniţă de tip roman (catillus); cioburi dacice modelate
cu mâna, împodobite cu brâu alveolar şi cu măturica; fragmente de oale romane roşii de calitate superioară;
cioburi de vase romane cenuşii fine (strachină, oale, chiup); cioburi romane negricioase-brune, lucrate cu
roata; câteva fragmente de vase cenuşii, cu motive ornamentale realizate prin lustruire, cu care se datează şi
locuinţa în sec. IV (pl. V).
Locuinta 10 ( L10 = 3,50 x 3 x 0,90 m). Secţiunea VIII. Are formă patrulateră, cu colţurile rotunjite. Podina
din lut bătătorit prezintă pe anumite porţiuni resturi de făţuială. Vatră sau alt locaş pentru foc nu s-a găsit.
Groapa locuinţei, pătrunde 25-30 cm în stratul de pământ galben neumblat, fapt care nu lasă dubii în precizarea
formei, podinii şi dimensiunilor acestei locuinţe. În pământul afânat de umplutură s-au descoperit: o bucată
dintr-o piatră de râşniţă romană (meta); multe fragmente ceramice romane de culoare cenuşie, provenite din
diverse vase, oale şi chiupuri cu buza lată, ornamentate cu portative şi bandă de linii vălurite; o buză de chiup
cărămiziu şi cioburi de oale romane roşii, de calitate superioară; cioburi de oală fără ornamente, modelată cu
mâna din pastă grosolană (pl. VI); multe oase de animale (bovine, ovine, porcine). Nu s-au observat urme de
incendiu. Datarea: sec. III.
Locuinţa 13 (L 13 ). Secţiunea IX. Nu s-a dezvelit decât partea prinsă în cadrul secţiunii, motiv pentru care
dispunem de puţine date. Oricum, în spaţiul respectiv, pe podină şi în pământul de umplutură, au apărut
cioburi din sec. III-IV, la fel ca în celelalte locuinţe din aceeaşi epocă, iar sub podeaua sa de pământ bătătorit
de afla o groapă de provizii (G 24 ), cu aceleaşi cioburi de factură romană.
Locuinţa 14 (L 14 = 3,10 x 3 x 0,65 m). Secţiunea X. Prin deschiderea unei casete, s-a dezvelit complet. Are
podea din pământ bătătorit, fără găuri de pari ori de stâlpi la margine şi fără vatră sau alt locaş pentru foc. În
pământul de umplutură s-au descoperit: un vârf de pilum şi mai multe fragmente de vase romane roşii, gri şi
brune-negricioase, zgrunţuroase (pl. VII). În casetă, la adâncime de 1,50 m, s-a găsit un denar de la Severus
Alexander. Locuinţa se datează în a doua jumătate a sec. III.
aşezată
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Locuinta 19 (L). Secţiunea XXI. În cadrul secţiunii, fără a deschide o casetă, s-a prins şi decopertat numai
o parte a locuinţei, situaţie care nu ne permite să-i stabilim dimensiunile exacte şi alte elemente componente.
Sigur rămâne faptul că podina, nelutuită, era situată la 0,55 m, în raport de nivelul de călcare actual. Totuşi,
se poate admite că şi această locuinţă nu diferă, ca tip, de celelalte, databile în sec. III-IV, descoperite la
"Fundă tura", pentru că în interiorul ei au apărut numeroase ci aburi de vase de factură romană şi unele din sec.
IV, cum sunt cele gri cu lustru metalic. În pământul afânat din umplutură au mai ieşit la iveală sporadice oase
de animale şi cioburi preistorice antrenate.
O privire generală asupra locuinţelor din sec. III-IV descoperite la Archiud-"Fundătura" scoate în evidenţă
o serie de trăsături comune, pe de o parte, iar pe de altă parte permite să constatăm unele analogii, care merg
uneori până la identitate, cu locuinţele din alte aşezări daca-romane.
Întâi de toate, este de remarcat forma, dimensiunile, lipsa instalaţiilor de foc, (excepţie L6 ). adâncimea
mică a podinei,lipsa stâlpilor de susţinere a pereţilor, o singură încăpere (fig. 21) şi, în fine, materialele şi felul
de construcţie a locuinţelor, care erau făcute exclusiv din lemn, lut şi paie sau stuf pentru acoperiş, fără nici un
fel de material metalic sau litic. De cărămizi, arse ori nearse, nici nu poate fi vorba.
Dacă încercăm o reconstituire a locuinţelor, pe baza elementelor găsite în săpătură şi prin similitudinile de
habitat din alte aşezări autohtone, ajungem la o serie de constatări pe care le consemnăm foarte pe scurt. Fiind
construite din lemn şi nefiind trecute printr-un incendiu, aceste locuinţe au lăsat slabe urme pe teren. Totuşi,
forma pătrată cu colţurile rotunjite şi suprafaţa lor, cu o singură încăpere, în jur de 10 m2, s-a putut preciza
după conturul pământului mai afânat şi cromatica acestuia, după aglomerarea inventarului arheologic (ceramică,
obiecte etc.), în raport cu terenul înconjurător. Adâncimea podinei, faţă de nivelul de călcare antic, este de 0,300,45 m, rar când atinge 0,60-0,70 m şi ajunge în pământul galben, neumblat (fig. 22). Uneori, podina este bine
bătătorită şi făţuită. Orientate în general spre soare, locuinţele nu aveau, în general, nicio instalaţie de foc în
interior, ceea ce ne obligă- în lipsa altor explicaţii- să admitem existenţa şi folosirea unor vetre de foc portabile.
Absenţa totală a unor urme din pereţi şi de la stâlpi de susţinere arată că locuinţele erau făcute în sistem paiantă
sau din loazbe, prin "îmbinare",la bază fiind fixate într-o bârnă mai groasă ("talpa casei"). Pereţii lor erau tencuiţi
cu lut amestecat cu paie sau pleavă. Totul se făcea fără utilizarea de cuie, scoabe, piroane ori alte materiale din
fier, care lipsesc din "inventarul" locuinţelor şi din stratul de cultură al aşezării. Acoperişul locuinţelor, date
fiind dimensiunile şi forma acestora, este de presupus că putea fi în două sau în patru ape ori chiar într-o formă
semisferică, materialul de acoperire pretându-se uşor la oricare din aceste forme.
Toate componentele şi trăsăturile menţionate, cu rare şi neînsemnate excepţii, se întâlnesc în aşezările
autohtone din aceeaşi epocă şi în acelaşi spaţiu daco-roman/romanic transilvan şi, în general, nord-danubian.
Din zecile de analogii care pot fi citate, ne mărginim doar la câteva: Obreja 4 (jud. Alba). StupinP şi Vermeş 6 (jud.
Bistriţa-Năsăud), Ţaga 7 , Suceagu8 (jud. Cluj). Şi exemplele ar putea continua 9 •
Inventarul celor şapte locuinţe descoperite în săpătură se prezintă foarte sărăcăcios şi constă în special din
fragmente ceramice, cu ajutorul cărora am stabilit în bună parte şi da tarea lor în sec. III-IV. Iată cum se prezintă
el, extras din context, pentru fiecare caz în parte:
L5 = o bucată de râşniţă romană (meta). cioburi romane roşii, gri şi cenuşii-negricioase, fragmente de oale
dacice modelate cu mâna, un pieptene de os cu spatele curbat şi plasele prinse cu nituri (sec. IV).
L6 = o bucată de râşniţă romană, cioburi romane roşii, cenuşii fine şi gri-negricioase, zgronţuroase, fragmente
ceramice lucrate cu mâna, un ciob de vas gri, cu motive lustruite (sec. IV), o străpungătoare de os, oase de animale.
L8 = o bucată dintr-o râşniţă romană (catillus), fragmente ceramice romane (roşii, gri fine, negricioasebrune, câteva cioburi cu lustru metalic şi motive lustruite (sec. IV). fragmente de oale dacice modelate cu mâna
şi ornamentate cu brâu alveolar şi cu măturica.
L10 = o bucată de râşniţă romană (meta), cioburi de vase romane (oale, chiupuri) de culoare cenuşie şi
roşie, precum şi fragmente de oală modelată cu mâna, fără ornamente, oase de animale (bovine, ovine, porcine).
Datarea: sec. III.
4

5
6
7

8
9

D. Protase, Obreja, p. 40-64.
C. Gaiu, în volumul Napoca-1880 de ani de la începutul vieţii urbane, Cluj-Napoca, 1999, p. 84-96.
C. Gaiu, în Marisia, 9, 1979, p. 123 §i informatii personale.
D. Protase, Taga, p. 21-34
C. Opreanu, în EphemNap, II, 1992, p. 159-170.
Vezi D. Protase, Autohtonii, vol. 1, p. 34-85; vol. Il, p. 40-47.
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L13 = cioburi romane (gri fine, roşii, brune-negricioase), un capac roman cu apucătoare circulară, un fund
de oală romană cu luciu negru şi inel de susţinere la bază. Datarea: sec. III.
L14 = un vârf de pilum şi fragmente de vase romane: roşii, gri, brune-negricioase, zgrunţuroase. Datarea:
sec. III.
L19 = cioburi de vase romane, fragmente ceramice cu lustru metalic (sec. IV), sporadice oase de animal.
Din examinarea pieselor de inventar aflate în locuinţe se vede că ele, aproape toate, sunt de factură romană.
Ne referim la bucăţile de râşniţă, la acel pilum şi la marea majoritate a ceramicii. Acestea s-au găsit împreună cu
pieptenele de os cu mâner curbat şi cu cioburile de vase gri fine, cu lustru metalic şi motive lustruite (sec. IV),
fapt care dovedeşte datarea lor în perioada postromană. Avem de a face aici cu folosirea şi chiar cu producerea
în continuare a ceramicii respective şi a râşniţelor romane de către autohtoni în sec. IV. Remanenţa unor unelte
de muncă, instrumente şi produse romane este un fenomen cunoscut, de altminteri, şi în multe alte locuri din
Dacia postaureliană 10 • În situaţia dată, se poate spune cu certitudine că L 5, L6 , L8 şi L19 se datează în sec. IV.
Gropile de provizii
În spaţiul cercetat de noi la "Fundătura" s-au descoperit 38 de gropi, dintre care (fig. 23), trei datează din epoca
bronzului (G10 , G19 , G3J, două sunt medievale timpurii (G19 , G22 ) iar una (G 36 ) din perioada modernă (vezi tabelul).
Gropile de provizii, multe devenite gropi menajere după ieşirea lor din uz, sunt bine cunoscute la populaţiile
sedentare agricole şi în special în lumea traco-dacică şi daca-romană/romanică, unde s-au descoperit cu sutele
în perimetrul aşezărilor rurale 11 •
În cele ce urmează vom prezenta descriptiv toate gropile descoperite (formă, dimensiuni, particularităţi,
conţinut etc.), urmând ca la sfârşit să înregistrăm pe scurt analogiile, comentariile şi concluziile care se desprind
din studierea lor.
Groapa 1 (GJ Se află la capătul sudic al Secţiunii II, unde a fost prinsă mai bine de jumătate, restul intrând
sub taluzuri, unde nu a mai fost urmărită. Gura gropii s-a observat la- 0,50 m, prin pământul negru, afânat,
contrastând cu cel din jur. Fundul ei se opreşte la adâncimea de 2,60 m, în stratul de pământ galben, neumblat.
Are formă de căldare, cu diametru! de 1,20 m. În groapă s-au descoperit câteva cioburi de factură romană,
sporadice, oase de animale şi bucăţele de cărbune. Urme de ardere sau de lutuire pe pereţi nu s-au întâlnit.
Groapa 2 (G 2). Secţiunea II, între m 12 şi m 14. Formă cilindrică. Dimensiuni: gura largă de 0,95 m,
diametru! la mijloc de 1,05 m, adâncimea 2,10 m. Gura gropii a fost surprinsă la- 0,40 m. Pătrunde adânc în
pământul galben, neumblat. Fără inventar. S-au găsit doar câteva cioburi, care par a fi din sec. IV.
Groapa 3 (GJ Secţiunea II, între m 14 şi m 16. Are formă de butoi şi a devenit vizibilă în săpătură la
adâncime de 0,40 m. Aceeaşi formă şi dimensiuni, ca şi precedenta. Peste jumătate din ea, distrugând-o, s-a
instalat Ll. În partea nederanjată de L1 , s-au găsit cioburi din sec. III-IV, urme de lutuire pe pereţi, puţine oase
de animale (ovine, porcine) şi răzleţe bucăţele de cărbune. Pătrunde 0,60 m în pământul galben.
Groapa 4 (GJ Secţiunea II, între m 18 şi m 19. Peste ea se suprapune L2 (sec. XI-XII), care a distrus-o
aproape în întregime, din ea nerămânând decât vreo 40 cm în partea inferioară. Baza gropii, de formă rotundă,
fără urme de lipitură sau de ardere, a fost identificată la adâncime de 1,30 m, unde s-au găsit şi fragmente
ceramice lucrate la roată, de culoare gri fine şi negricioase, zgrunţuroase, care indică datarea în sec. III-IV.
Groapa 5 (G 5). Secţiunea III, între m 1 şi m 2. Are formă cilindrică şi diametru! de 1,50 m. Adâncimea 2,80
m. Gura ei, prin pământul afânat, a apărut la- 0,50 m. Fundul uşor albiat. Pereţii fără lipitură şi fără urme de
arsură. Sporadice oase de animal şi bucăţele de cărbune, răspândite prin pământul de umplutură, împreună cu
câteva cioburi de vase din sec. III-IV, de culoare gri fine, şi brun-negricioase, lucrate cu roata.
Groapa 6 (G 6). Secţiunea III, între m 6 şi m 7. Aceeaşi formă ca precedenta, în apropierea căreia se găseşte.
Diametru! 1 m. Adâncimea 1,40 m. Pe fund şi pe pereţi, slabe urme de lutuire şi afumătură. Ca inventar,
menţionăm câteva cioburi de factură romană, cenuşii-negricioase, zgrunţuroase şi mici fragmente din oase de
animale. Datarea în sec. III.
10
11

Ibidem, vol. II, p. 23-34 şi repertoriul.
Pentru utilizarea acestui sistem de păstrare a proviziilor la populatia autohtonă în Dacia, începând din epoca bronzului
şi până în sec. V-VI, vezi D. Protase, Autohtonii, val. I, p. 42-76; vol. II, p. 27-28, 37 şi Repertoriul descoperirilor. O
bibliografie selectivă este citată de I. Glodariu, Aşezări dacice şi daca-romane la Slimnic, Bucureşti, 1981, p. 31-32,
referitor la unele aşezări geto-dacice din Transilvania, Muntenia şi Moldova.
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Groapa 7 (G 7). Secţiunea IV, între m 28 şi m 30. Formă de căldare, cu gura uşor strâmtată (0,95 m), diametru!
la mijloc 1,10 m. Fundul gropii se conturează în pământul galben, neumblat, la adâncime de 1,50 m. Gura
gropii s-a observat în săpătură la adâncime de 0,45 m, în raport de nivelul solului actual. Cu excepţia câtorva
cioburi de vase romane (roşii, cenuşii, brune-negricioase) şi o mică bucată de râşniţă romană, nimic vrednic de
consemnat din conţinutul acestei gropi. Datarea în sec. III-IV.
Groapa 8 (G 8 ). Secţiunea V, între m O, 10 şi m 1. Formă de butoi cu fundul uşor albiat. Dimensiuni: diametru!
1,10 m (la mijloc) şi 1 m (la gură), adâncimea 1,90 m. Pătrunde 0,70 m în pământul galben, virgin. În pământul
de umplutură nu s-a găsit nici un fel de material arheologic.
Groapa 9 (G9). Secţiunea V, între m 5 şi m 6. Are formă tronconică, cu baza largă (1,40 m) şi gura strâmtă
(0,80 m). Adâncimea 1,80 m. Fundul şi pereţii fără lipitură. Gura gropii s-a conturat la 0,35 m adâncime,
printr-un pământ mai negricios şi afânat. Străpunge stratul de pământ galben, virgin, pe o grosime de 0,60 m.
În pământul de umplutură s-au găsit oase de animale (bovine, ovine, porcine), bucăţele de cărbune, dâre de
cenuşă, la care se adaugă mai multe fragmente ceramice lucrate cu roata, de factură romană (cenuşii, castaniinegricioase) şi câteva din epoca bronzului (cultura Wietenberg).
Groapa 11 (G). Secţiunea VI. În capătul ei de sud, 1 5 se suprapune integral peste această groapă, din a
cărei parte inferioară au mai rămas nederanjaţi doar 35 cm din pereţi şi fundul orizontal. Din ceea ce s-a mai
păstrat rezultă că groapa avea formă cilindrică (diametru! 0,80 m) cu fundul şi pereţii puternic arşi. În groapă
s-au găsit cioburi la fel cu cela din 1 5 (sec. III-IV), căreia s-ar putea să-i aparţină, ca o groapă interioară de
provizii, plasată sub podină. Dar nici o suprapunere întâmplătoare a locuinţei peste groapa astupată şi nivelată
nu poate fi exclusă. Podina locuinţei, fără lutuială şi făţuială, aşezată pe stratul de pământ galben, virgin, nu a
putut furniza elemente sigure pentru una din cele două posibilităţi.
Groapa 12 (G 12 ). Secţiunea VI, între m 27 şi m 28, aproape de 16 şi 1 7 • Formă cilindrică. Diametrul1,10 m.
Adâncimea 1,30 m. Taie o margine a platformei de chirpic din 1 7 şi se adânceşte 0,40 m în stratul de pământ
virgin. Fundul şi pereţii sunt bine neteziţi, dar nu au urme de ardere sau resturi de lipitură. În groapă s-au găsit:
două capace fragmentare, romane, cu apucători rotunde, din pastă brună-negricioasă; cioburi de vase lucrate
cu roata, gri şi cenuşii-negricioase, de factură romană; sfărâmături de oase animaliere, bucăţele de cărbune şi
slabe urme de cenuşă.
Groapa 13 (G). Secţiunea VI, la capătul ei de nord. Adâncimea 1,30 m. Prezintă aceeaşi formă şi dimensiuni
ca precedenta. Nu s-au înregistrat urme de ardere sau de lipitură pe pereţi. Fără material arheologic. Groapa
străpunge, în centru, platforma de chirpic a locuinţei neolitice (1 7). De notat că pe fundul gropii se afla un strat
subţire de cenuşă şi cărbuni, care sunt de aruncătură în groapă, nu constituie rezultatul unei arderi pe loc. Nu
conţine material databil, dar pare a fi din sec. III-IV.
Groapa 14 (G). Secţiunea VI, casetă. Aceeaşi formă şi aceleaşi dimensiuni ca precedenta. Fără material
arheologic. Apreciem că este din aceeaşi vreme cu G12 şi G13 •
Groapa 16 (G 16 ). Secţiunea VII, între m 11 şi m 12. Este o groapă mică în formă de căldare, a cărei gură
s-a prins la 0,50 m sub nivelul de acum al terenului. Fundul ei, uşor albiat, se găseşte la 1 m adâncime, în
pământul galben. Dimensiuni: lărgimea la gură 0,95 m, la mijloc 1,05 m, la bază 1,10 m. Pereţii arşi puternic la
roşu, până la ceramizare, fundul nears, format din pământ galben, cleios. Materialul arheologic din pământul
de umplutură se reduce la puţine cioburi ati pice. Între acestea se găseşte o toartă roşie de oală romană, singurul
element de datare.
Groapa 17 (G 17 ). Secţiunea VII, între m 15 şi m 17. S-a surprins în săpătură la adâncime de 0,55 m. Este o
groapă foarte mică, de formă cilindrică (diametru! 0,80 m), adâncă de 1,20 m, cu fundul şi pereţii nelutuiţi şi
nearşi, în care s-au găsit câteva cioburi de factură romană, atipice, şi puţine fragmente de oase de animale.
Groapa 18 (G18 ). Secţiunea VII, între m 15 şi m 17. Formă cilindrică. Adâncimea 1,20 m. Pătrunde 0,50 m
în pământul galben, virgin. Peste groapă se suprapune 1 8 , a cărei podină, bine lutuită, continuă neîntreruptă pe
deasupra gropii, ceea ce arată clar că aceasta este anterioară instalării locuinţei. Întrucât fragmentele ceramice
din groapă şi din pământul de umplutură al locuinţei nu diferă ca factură şi cronologie rezultă că locuinţa şi
groapa datează din aceeaşi epocă (sec. III-IV), diferenţa de timp între ele fiind relativ mică (vezi 1 8 ).
Groapa 20 (G 20 ). Secţiunea VII, între rn 15 şi m 17. De formă cilindrică şi cu diametru! de 1,80 m, ea intră în
pământul galben, dar nu s-a putut ajunge până la bază, din cauza unei ploi torenţiale, care a umplut-o cu apă,
în ultima zi de lucru pe şantier. Totuşi, prin deschiderea unei casete, s-au obţinut peste 90% din conţinutul şi
datele necesare, deoarece considerăm că groapa mergea în adâncime mai mult de 2,50 m. În umplutura gropii

124

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

s-au descoperit: cioburi din epoca bronzului (antrenate) şi romane, dintre care relevăm o toartă mare, canelată,
de la o oală de culoare roşie şi un ciob roşu din burta aceluiaşi recipient; un fragment de vas cenuşiu fin, şi altul
de aceeaşi culoare, dar cu lustru metalic (sec. IV). Groapa nu are urme de lipitură sau de contact cu focul.
Groapa 21 (G 2J Secţiunea VIII, între m 20 şi m 22. Are formă cilindrică, la fel ca precedenta. Diametru!
de 1,60 m. Gura ei s-a observat la 0,40 m sub nivelul actual şi a fost săpată, prin deschiderea unei casete în
talazul vestic, până la adâncimea de 1,60 m. Mai jos nu s-a putut merge, din cauza aceleiaşi ploi torenţiale, care
a umplut-o cu apă, ca şi în cazul precedentei. În groapă s-au găsit: ciobmi gri fine, provenite din două vase; un
fund de oală cenuşie, din pastă fină, cu inel de susţinere; ciobmi de vase de factură romană, de culoare brunnegricioasă, zgrunţuroasă la pipăit; puţine oase de animale. De notat că între G20 şi G21 , în stratul de cultură, au
ieşit la iveală fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura Wietenberg) şi din sec. IV. Nici această groapă
nu avea pe pereţi mme de lipitură sau de ardere.
Groapa 23 (G 2J Secţiunea IX, între m 26 şi m 28. Formă de b~toi cu fundul uşor albiat. Adâncimea 1,40
m. Diametrul1 m. Gura gropii a apărut la 0,40 m sub solul vegetal. In pământul de umplutură s-au descoperit,
pe lângă puţine şi fragmentate oase de animale, şi cioburi de oale de factură romană, între care câteva cu luciu
negru şi motive lustruite (sec. IV).
Groapa 24 (G 24 ). Secţiunea IX, între m 5 şi m 6. Are formă cilindrică, iar partea inferioară se apropie de un
trunchi de con. Gura gropii s-a conturat la- 0,90 m. Diametru! de 1,30 m. Adâncimea 1,70 m. Fundul şi pereţii
nelutuiţi şi fără urme de ardere. Inventarul constă din puţine fragmente ceramice de factură romană, o lamă
de cuţit din fier şi două străpungătoare de os. Peste groapă de suprapune 1 13 , în care s-au descoperit cioburi de
aceeaşi factură romană. De observat că situaţia de aici este similară cu cea din cazul G11 şi G18 •
Groapa 25 (G 2J Secţiunea XII, între m 20 şi m 22. Formă de căldare. Gura ei s-a observat chiar la baza
solului vegetal(- 0,30 m). Diametrul1,20 m. Adâncimea 1,45 m. Pătrunde 1,15 m în pământul galben, virgin.
Conţinut: pământ negru, afânat. Fără inventar arheologic. Urme de lutuire sau de ardere în interiorul ei nu s-au
constatat. S-a cercetat integral, prin deschiderea unei casete în malul sudic al secţiunii.
Groapa 26 (G 26 ). Secţiunea XII, vizavi de precedenta, unde a fost cercetată complet prin deschiderea unei
casete în taluzul nordic. Groapa pleacă chiar de la baza pământului arabil, unde s-a conturat prin pământul
negru mai afânat. Formă conică. Adâncimea 1,55 m. Diametrul1,50 m (la gură). Pătrunde 0,90 m în pământul
galben, neumblat. Inventar: nimic.
Groapa 27 (G 2J Secţiunea XIV, între m 8 şi m 10. S-a cercetat numai jumătate din ea în cadrul secţiunii,
restul găsindu-se sub taluzul sud-vestic, unde s-a controlat parţial prin scobire cu şpaclul. Are formă cilindrică,
cu partea inferioară albiată. Diametrul1,50 m. Adâncimea 2 m. Gura gropii s-a conturat la 0,30 m sub nivelul
actual. Conţinut: pământ negru, afânat, câteva cioburi care par a fi din sec. III.
Groapa 28 (G 28 ). Secţiunea XIV, între m 23 şi m 25. Formă de căldare. Diametrul1,50 m. Adâncimea 1,65
m. Gura a fost observată la - 0,70 m. Pătrunde 0,95 m în pământul galben, neumblat. Inventar: o gresie de
ascuţit, un vârf de seceră din fier, un corn de animal, cioburi de vase gri fine, cu decor lustruit (sec. IV).
Groapa 29 (G 29 ). Secţiunea XVII, între m 16 şi m 18. Formă de căldare. Diametru! 0,60 m. Adâncimea 0,80
m. Gura gropii se află la- 0,30 m. Pereţii puternic arşi. Pe fundul gropii un strat subţire de cenuşă şi cărbuni.
În pământul de umplutură s-au găsit cioburi romane gri şi roşii.
Groapa 30 (G 30). Secţiunea XVII, între m 17 şi m 19. Are formă de căldare. Gura gropii s-a prins la adâncime
de 0,35 m. Diametrul1 m. Adâncimea 1,10 m. Pătrunde 0,20 m în pământul galben, virgin. Urme de lipitură şi
de ardere nu s-au înregistrat. În pământul afânat de umplutură s-au găsit sporadice şi mărunte oase de animale,
precum şi câteva cioburi romane gri şi roşii, de bună calitate.
Groapa 32 (G 3zl. Secţiunea XXI, între m 2 şi m 3. S-a prins numai jumătate în secţiune, restul se afla
sub taluzul nordic, unde a fost cercetată doar parţial, prin scobire. Pleacă de sub solul vegetal (-0,35 cm) şi
se adânceşte până la 1,60 m. Pătrunde 0,40 m în pământul galben. Are formă cilindrică şi diametru! de 1 m.
Adâncimea 1,60 m. În groapă s-au găsit oase de animal, cioburi neolitice şi din epoca bronzului, precum şi mai
multe fragmente ceramice de factură romană, databile în sec. III-IV.
Groapa 33 (G 33 ). Secţiunea XXI, între m 5 şi m 7. S-a cercetat integral prin deschiderea unei casete. Formă
de căldare. Diametru! de 1,15 m. Adâncimea 1,20 m. Nu prezintă urme de ardere sau de lutuire. În pământul
din groapă s-au descoperit cioburi de vase din sec. III-IV, un cap de bour cu ambele coarne tăiate.
Groapa 34 (G 34 ). Secţiunea XXI, între m 23 şi m 25. S-a prins numai jumătate în secţiune, restul intra
sub taluzul de nord al secţiunii, acolo fiind cercetată prin scobire. Are formă de căldare. Diametru! 1,20 m.
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Adâncimea 1,25 m. Fără urme de lipitură sau contact cu focul. În umplutură au apărut sporadice oase de
animale şi cioburi de factură romană, gri şi brune-negricioase, zgrunţuroase.
Groapa 35 (G 35 ). Secţiunea XXII, între m 2 şi m 4. Este o groapă mare, adâncă de 1,85 m, cu diametru!
de 2,40 m (la gură) şi 1 m (la bază). S-a sesizat la adâncime de 0,50 m, prin pământul negru, afânat. Acesta
străpunge stratul de lut galben, începând de la 0,55 - 0,60 m adâncime. Prin deschiderea unei casete largi, a
fost cercetată integral. Porneşte chiar de la baza solului arabil şi două treimi din corpul ei se află în pământul
galben, virgin. Nici această groapă nu prezintă urme de arsură ori de lutuire. În ea s-au găsit câteva oase de
animale şi puţine cioburi atipice, pe baza cărora nu se poate face o datare. Totuşi, considerăm că ar putea fi
din sec. III-IV.
Groapa 36 (G 36 ). Secţiunea XXII, între m 9 şi m 11. Are formă neregulată (de cartof), lungă de 1,50 m, lată
de 0,85 m şi adâncă de 0,58 m, în raport de suprafaţa actuală a terenului. S-a golit în întregime, dar în ea nu s-a
găsit nimic. Nu se poate data. Pare a fi antică. Gura ei pleacă de la baza solului cultivabil.
Groapa 37 (G 37 ). Secţiunea XXII, între m 21 şi m 25. S-a prins aproape în întregime în secţiune, sub
taluzul nordic intrând doar o mică parte, care a fost controlată prin scobire. Formă cilindrică, cu fundul albiat.
Diametru! 1,60 m. Adâncimea 1,20 m. Pleacă de sub solul arabil. Nu are urme de lutuire sau de ardere. Fără
material arheologic.
Groapa 38 (G 38 ). Secţiunea XXII, între m 50 şi m 51. Formă de proiectil cu vârful în jos. Diametru! de 1,15
m. Adâncimea 1,20 m. Pleacă de la 0,55 m sub nivelul terenului actual. Pe fundul gropii s-au găsit: câteva
bucăţi dintr-o oală mare lucrată cu mâna, dacică, împodobită pe mijloc cu o dungă bine reliefată, cu crestături;
câteva cioburi cenuşii fine, de factură romană. Groapa străpunge un strat subţire de pământ bătătorit, care pare
a fi o podină de locuinţă, dar pe care nu s-a găsit nici un fel de material arheologic.
Este evident că în aşezare gropile de provizii se găsesc peste tot, atât în iona centrală, cât şi la periferie (cf.
plan general). Ele sunt plasate în apropierea locuinţelor sau, foarte rar, chiar sub podina acestora, ca un fel de
pivniţă în miniatură, pentru păstrarea alimentelor. În cazul din urmă, însă, există posibilitatea suprapunerii
întâmplătoare a unei locuinţe peste o groapă de provizii mai veche, abandonată şi nivelată (de ex. G11 , G12 ,

GzJ
Din forma, felul de amenajare şi capacitatea gropilor reiese că ele se încadrează într-un sistem corespunzător
nevoilor de păstrare a produselor agricole şi rezervelor de hrană, necesare unei familii, pentru o perioadă relativ
scurtă. Inventarul arheologic al gropilor provine din faza când ele şi-au încetat rostul de gropi de provizii şi au
devenit gropi menajere. În ansamblu, acest inventar se dovedeşte foarte sărăcăcios. Pentru o cât mai uşoară şi
rapidă observare a pieselor de inventar sau lipsa acestora, am scos din prezentarea descriptivă situaţia fiecărei
gropi în parte, pe care o redăm în cele de urmează.
G1 = cioburi sec. III-IV de factură romană, oase de animale, bucăţele de cărbune, cioburi atipice, probabil
din sec. IV.
G3 = cioburi sec. III-IV.
G4 = cioburi sec. III-IV.
G5 = cioburi sec. III-IV.
G6 = cioburi sec. III-IV.
G7 = o bucată dintr-o piatră de râşniţă romană şi cioburi de clară factură romană.
G8 =nimic.
G10 = câteva cioburi din epoca bronzului.
G11 = cioburi sec. III-IV.
G12 = 2 capace romane fragmentare şi cioburi de factură romană.
G13 =nimic.
G14 =nimic.
G15 = epoca feudală.
G16 = toartă de oală roşie romană, cioburi atipice.
G17 = câteva cioburi de factură romană.
G18 = cioburi sec. III-IV.
G19 = epoca bronzului.
G20 = cioburi de vase romane mici şi câteva cu motive lustruite (sec. IV).
G21 = cioburi romane şi cioburi dintr-o oală lucrată cu mâna, fără decor (dacică?).
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G22 = cioburi sec. XI-XII.
G23 = cioburi cu motive lustruite (sec. IV) şi cioburi de factură romană.
G24 = lamă de cuţit din fier, 2 străpungători de os, cioburi romane.
G25 =nimic; intră 1,15 m în pământul galben; de scos lut?
G26 = nimic; pătrunde 0,90 m în pământul galben; de scos lut?
G27 = câteva cioburi atipice, care par a fi din sec. III-IV.
G28 = gresie de ascuţit, vârf de coasă, 1 corn de animal şi cioburi cu lustru metalic.
G29 = cioburi romane gri şi roşii.
G30 = cioburi romane gri şi roşii.
G31 = cioburi din epoca bronzului.
G32 = cioburi de factură romană (sec. III-IV).
G33 = idem
G34 = cioburi romane.
G35 =nimic.
G36 = modernă, intră 1,80 m în pământul galben; 2,40 m largă la gură; de scos lut?
G37 =nimic.
G38 = oală mare dacică, lucrată cu mâna şi cu brâu crestat; cioburi fine, gri, de factură romană (sec. IV).
Se vede limpede că în aceste gropi nu s-a găsit nici un obiect cu valoare intrinsecă sau de datare restrânsă
(monede, fibule etc.). Dar fragmentul de râşniţă romană şi ceramica, mai ales cea de evidentă factură romană
şi cea cu luciu metalic, arată indubitabil datarea celor 32 de gropi în sec. III-IV şi apartenenţa lor la locuinţele
autohtone din aceeaşi epocă, tipologia şi factura materialului arheologic fiind inseparabile.
Interesant şi semnificativ apare faptul că nici aici şi nici în alte gropi de provizii ale aşezărilor autohtone
din spaţiul daco-roman nu s-au găsit boabe de cereale, resturi de alimente sau rezerve alimentare, ci numai
conţinut menajer, chiar şi în cazurile când unele gropi aveau pereţii protejaţi prin lutuire sau ardere. O explicaţie
ar putea fi aceea că întreg conţinutul de alimente şi cereale era păstrat în recipiente adecvate de ceramică, de
metal sau de lemn şi că întâmplarea a făcut ca acestea să nu treacă printr-un incendiu, în urma căruia să
rămână seminţe carbonizate ori alte obiecte deteriorate de foc.
Nu lipsită de interes poate fi şi aprecierea că, în afară de formă şi tehnica de amenajare, dimensiunile şi
capacitatea gropilor de provizii ar putea indica şi unele diferenţe de natură socială existente în aşezare sau chiar
un număr mai mare sau mai mic al membrilor unei familii. În general, însă, din situaţia la care ne raportăm
reiese dă aici avem de a face cu o populaţie modestă şi prea puţin diferenţiată sub raport social-economic.
Fără a insista mai mult asupra acestor "gropi de bucate"- nelipsite într-o aşezare băştinaşă, dar absente la
migratori- observăm că analogii perfecte există, de exemplu, şi în aşezările autohtone de la Obreja 12 (jud. Alba)
şi Ţaga 13 (jud. Cluj), unde s-au descoperit zeci de asemenea gropi de provizii şi menajere.
Privite în ansamblu, rezultă că materialul arheologic din aceste gropi nu diferă ca factură, cronologie şi
varietate, de cel aflat în locuinţe sau în stratul de cultură, ceea ce demonstrează aceeaşi datare şi apartenenţă
etno-culturală.

Cuptoare cu calota de lut
În spaţiul cercetat de noi la "Fundătura" au ieşit la iveală şi trei cuptoare cu vatră şi calotă de lut semisferică
(C 1 ,C 2,CJ Situate în partea de răsărit a aşezării, ele se află în afara locuinţelor, atât a celor din sec. III-IV şi sec.
VII-VIII, cât şi a celor din sec. XI-XII. Cuptoarele nu diferă între ele, ca tip şi funcţionalitate ci, dimpotrivă,
similitudinile merg până aproape la identitate.
Cuptorul 1 (CJ. Secţiunea XII, la m 30. S-a prins şi cercetat integral în cadrul secţiunii şi a unei mici
casete, deschisă în acest scop (fig. 19). Adâncimea 0,60 m. Cuptorul are formă uşor ovală, cu gura spre SE. Vatra
(1,20 x 1 m), făcută din lut, este netedă şi puternic arsă. Cupola de lut semisferică s-a găsit prăbuşită pe vatră,
dar din baza ei s-au mai păstrat vreo 20 cm, care ajută să evaluăm înălţimea maximă la circa 0,60 m. Pe vatra
cuptorului nu s-a găsit cenuşă ori cărbuni şi niciun fel de material arheologic. În nemijlocita sa apropiere se
afla L15 (sec. VII-VIII), în legătură cu care nu am putut stabili o legătură de apartenenţă.
Protase, Obreja, p. 65-94.
Idem, Ţaga, p. 34-36.

:z D.
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Cuptorul 2 (C 2). Sectiunea XXII, lam 26-27. Din el s-a păstrat numai vatra, de formă rotundă-ovală (1 x
0,90 m), cu marginile uşor albiate. Adâncimea 0,55 m. Gura cuptorului se afla spre SE. Vatra, puternic arsă la
roşu şi afumată, este netedă şi pe ea nu s-a găsit decât bolta de lut, prăbuşită, a cărei înăltime maximă poate
fi apreciată la circa 0,55 m. Lipsesc total cărbunii, cenuşa şi materialul arheologic. La aproximativ 1,5 m mai
spre sud, în caseta deschisă, au apărut fragmente ceramice răzlete din epoca bronzului, cu care cuptorul nu
are nicio legătură.
Cuptorul 3 (C 3) Sectiunea XXII, la m 42. S-a dezvelit complet, prin deschiderea unei casete în malul
nordic al sectiunii. Ca şi celelalte două, cuptorul are formă rotundă-ovală, dar este mai bine păstrat (fig. 20).
Adâncimea 0,98 m. Vatra, de formă ovală (1, 10 x 0,95 m), orizontală şi netedă, este o crustă puternic arsă la
roşu. Gura cuptorului pare a fi fost orientată spre SE. Calota din lut, semisferică, se păstrează în cea mai mare
parte, fapt care arată că înălţimea de la vatră la vârful calotei era de 0,42-0,45 m. Prin cupola spartă în partea
superioară a pătruns pământ negru din stratul de cultură, pământ în care s-au găsit cioburi din sec. VII-VIII, pe
care le considerăm ulterioare construirii şi folosirii cuptorului.
Aceste trei cuptoare, prin toate trăsăturile lor definitorii, sunt bine cunoscute, ca tip, în literatura de
specialitate 14 • Situate în afara locuintelor, dar în apropierea lor imediată, ele au servit în primul rând drept
cuptoare de copt şi la pregătirea unor alimente. După unii cercetători, acestea puteau fi utilizate şi la arderea
ceramicii sau chiar la topirea metalului. Cuptoarele de lut au apărut în viata comunită!ilor umane încă din
epoca Latime şi au continuat să existe - în general cu aceeaşi functionalitate - la populatiile central- şi esteuropene din epocile următoare, indiferent de etnie, până în evul mediu şi chiar în vremurile ulterioare, în
mediul rural.
La "Fundătura" cuptoarele de copt sunt lipsite de elemente de datare, dar ele ar putea apartine aşezării
autohtone din sec. III-IV. Fireşte că aşezările din sec. VII-VIII şi sec. XI-XII, cu vestigii bine atestate la
"Fundă tura", pot fi şi ele luate în calcul, dar cu mai mică probabilitate.

Materiale descoperite în săpături
De la început trebuie să spunem că materialul arheologic descoperit în cursul săpăturilor efectuate în
este relativ putin şi sărăcăcios, aşa cum rezultă din prezentarea care urmează. Doar ceramica, şi
aceasta sub formă de fragmente - se dovedeşte a fi mai frecventă în cuprinsul aşezării. Uneltele de muncă
(sape, topoare, coase, ciocane, fiare de plug etc.) lipsesc cu desăvârşire din descoperirile noastre, deşi acestea
era firesc să apară frecvent într-o aşezare rurală cu caracter agricol.
Monede
La "Fundătura", pe lângă cele două monede feudale (vezi infra), s-au descoperit şi două monede romane
imperiale, pe care le prezentăm mai jos. Ele se păstrează acum la Muzeul National de Istorie a Transilvaniei,
inv. nr. 6208 şi 6202 (fig. 25).
Caracalla (211-217)
1. Denar de bilion (a.215). Conservarea foarte bună. Diam.17 mm. Greutate 2,83 g. Descoperit în 1963.
Seqiunea VI (casetă), adâncimea 0,35 m. Coh. 2, IV, 316 = RIC, IV, l, nr. 266.
Av. ANTONINVS PIVS AVG GERM. Capul împăratului cu cunună de lauri, spre dreapta.
Rv. P M T R P XVIII COS IIII P P. Fides militum în picioare, spre stg., între două steaguri, pe unul tinându-1 cu
mâna dreapta.
Severus Alexander (222-235).
2. Denar suberat (a. 224). Conservare foarte bună. Diam. 16 mm. Greut. 2,50 g. Descoperit în 1963.
Secţiunea X (casetă), adâncimea 0,50 m. Coh. 2 , IV, 249 = RIC, IV, 2, nr. 35.
aşezarea

14

O studiere detaliată, pe bază de vastă bibliografie, a cuptoarelor de lut, de variate tipuri şi din diverse epoci, răspândite
în regiunile din estul şi centrul Europei, inclusiv Dacia, a realizat I. Stanciu, în teza sa de doctorat, Populaţia în nordvestul României între secolele V-IX, p. 148-155, teză sustinută în 1998 la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.
Descoperirile ulterioare confirmă majoritatea constatărilor şi concluziile autorului, furnizând totodată şi date noi,
asupra cărora nu ne-am propus să stăruim aici. Vezi studiul aceluiaşi autor, cu vastă bibliografie, în Satu-Mare. Studii
şi comunicări, XV-XVI, 1998-1999, p. 122-129. Cuptoare de copt cu calotă de lut s-au descoperit şi în aşezarea dacaromană de la Obreja (sec. II-IV), precum şi în cea romanică (sec. IV-VI) de la Ţaga. Pentru ambele aşezări, vezi D.
Protase, Obreja, p. 95-96; Taga, p. 37-38.
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Av. IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG. Bustul împăratului, îmbrăcat şi cu cunună de lauri, spre dreapta.
Rv. P M T R P III COS P P. Jupiter nud, în picioare spre stg., cu mantaua desfăşurată la spate, ţinând în mâna
dreaptă un fulger şi în stânga un sceptru.

Obiecte
patru fragmente de râşniţe romane (meta şi catillus), descoperite în interiorul locuinţelor (1 5 ,16 ,18 ,110 ).
- vârf de pillum, descoperit în 1 14 •
- pieptene de os, fragment, cu un singur rând de dinţi şi mâner semicircular, găsit în pământul de
umplutură din 1 5 •
- un vârf de seceră.
- o lamă de cuţitaş.
-

Cerami ca
Materialul arheologic cel mai abundent descoperit în aşezare, ca peste tot în aşezările antice, este ceramica.
În afară de un castronaş gri, cu motive ornamentale lustruite, materialul ceramic, în exclusivitate olărie, constă
din fragmente provenite din diverse categorii şi tipuri de vase, cu precădere gospodăreşti, de utilizare cotidiană.
Ţinând seama de factură, culoare, forme, calitatea pastei, ardere, decor, tehnica şi tradiţia de prelucrare, fără a
intra aici într-o serie de amănunte cu caracter descriptiv, tipologie sau analogic, grupăm olăria din aşezare în
cinci categorii mari. Ilustraţia abundentă şi datele din cuprinsul lucrării referitoare la ceramică, precum şi faptul
că avem de a face cu tipuri, forme şi produse ceramice în general cunoscute considerăm că există informaţia
necesară pentru specialiştii în ceramologie, spre a formula şi alte constatări şi concluzii de ordin tehnic.
Categoria l. Cioburi de vase romane roşii-cărămizii, de calitate superioară, făcute din pastă bine aleasă
şi frământată, uniform arsă. Ele provin în general din corpul unor oale cu şi fără toartă, de diferite forme şi
dimensiuni. Unele au fundul plat, iar altele sunt prevăzute cu inel de susţinere la bază. Ele s-au găsit frecvent
împreună cu fragmente din celelalte categorii ceramice, inclusiv cu pieptenele menţionat şi împreună cu
cioburi gri cu motive lustruite din sec. IV. Cantitativ, sunt relativ puţine, dar s-au întâlnit peste tot în aşezare.
Categoria Il. Cioburi gri, de foarte bună factură romană, provenite din chiupuri, castroane, cupe, rar din
oale sau alte recipiente. Au apărut în cantitate redusă, dar împreună cu celelalte categorii ceramice. Un grup
deosebit în cadrul acestei categorii îl formează chiupurile cenuşii de mărime mijlocie.
Categoria III. Cioburi cenuşii-negricioase sau brune-negricioase, zgrunţuroase, de evidentă factură sau
tradiţie romană, provenite în general din oale fără toartă, lucrate totdeauna la roată, din pastă bună. De regulă,
ele sunt lipsite de ornamentaţie. În raport cu celelalte categorii ceramice, acestea formează majoritatea ceramicii
în aşezare şi ele s-au găsit în asociere cu toate celelalte categorii de vase atât în stratul de cultură, cât şi în
locuinţe sau în gropile de provizii.
Categoria IV. Aici încadrăm materialul ceramic cenuşiu, de calitate superioară, cu luciu metalic, adesea
ornamentat cu motive lustruite, material împrumutat de la goţi, databil în sec. IV. Cu excepţia unui castronaş
întreg, menţionat, restul materialului, relativ puţin, constă din fragmente provenite mai ales din străchini,
căni, castroane mai mici sau mai mari şi anumite forme de oale, toate cu analogii în cultura Sântana de Mureş
Cerneahov.
Categoria V. Cuprinde fragmente ceramice dacice, de oale lucrate cu mâna din pastă grosolană, între
care se află unul împodobit cu brâu alveolar, iar altul prevăzut cu un buton rotund. În această categorie se
încadrează şi două ceşti dacice fără toartă, având alveole în jurul bazei.
Din sumara analiză şi clasificare a ceramicii se desprinde constatarea că toate tipurile şi formele de vase
s-au găsit în asociere, pe fondul ceramicii din categoria III, care formează majoritatea materialului. Apoi, apare
evident faptul că ceramica din primele trei categorii este de pregnantă factură romană şi că ea continuă să
fie folosită şi chiar produsă până în sec. IV, când se întâlneşte relativ frecvent în Transilvania, împreună cu
cerami ca fină, de lux, din cultura Sântana de Mureş-Cerneahov. Aceasta formează aici şi un element de în cadrare
cronologică a unor obiective descoperite (locuinţe, gropi menajere) şi a celorlalte materiale arheologice, cu
care s-a găsit împreună. Mai trebuie observat că ceramica, în totalitatea ei, deşi reprezintă materialul cel mai
bogat din aşezare, totuşi ea este în cantitate relativ redusă, în raport cu cea din alte situri contemporane şi
similare ca durată, cunoscute în Transilvania. Din punct de vedere al utilităţii practice în viaţa cotidiană,
recipientele cele mai frecvente se dovedesc a fi oalele, străchinile, castroanele, chiupurile, care corespund în
general necesităţii unei comunităţi agricole-pastorale. Aceste tipuri de vase apar mereu şi se folosesc frecvent
în aşezările autohtone care îşi prelungesc existenţa din epoca romană până la invazia hunilor.
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Datarea şi apartenenta etno-culturală
Chiar din primul an al săpăturilor (1961), materialul arheologic ieşit la lumină arăta că la "Fundătura"
avem de a face cu o aşezare autohtonă din sec. III-IV, fapt confirmat J1rin cercetările din anii următori (19631966). Situaţia aceasta a fost mereu consemnată în rapoartele preliminarii, în lucrări de specialitate 15 şi ea
continuă să fie validată până astăzi.
Întregul material arheologic descoperit- dar în special cel cu putere de datare mai restrânsă- arată că vechea
datare rămâne în general valabilă. Astfel, cele două monede romane (de la Caracalla şi Severus Alexander),
vârful de pilum, unele forme de ceramică romană şi chiar pietrele de râşniţă- când acestea din urmă au apărut
neasociate cu pieptenele de os sau cu ceramică gri cu motive lustruite - constituie dovada că aşezarea îşi are
începutul pe la mijlocul secolului III. Dacă - să presupunem - din contextul arheologic menţionat ar lipsi
pieptenele de os cu mâner curbat şi ceramica gri cu luciu metalic şi decor lustruit, elemente care se plasează
cu certitudine în plin sec. IV, atunci totul ar pleda pentru începutul şi durata aşezării în limitele secolului III,
cu precădere la mijlocul şi în a doua jumătate a acestuia. Dar, în situaţia dată, pieptenele şi ceramica cenuşie
fină, cu motive lustruite- împrumutată 16 de la goţii prezenţi în timpul domniei lui Constantius Il 17 - constituie
jaloane cronologice sigure pentru dăinuirea aşezării până la invazia hunilor. Atunci are loc şi în regiunile
intracarpatice sfârşitul mai multor aşezări autohtone 18 , sfârşit legat de acest eveniment, care a produs mari
tulburări şi dislocări de populaţii din vechile lor aşezări.
Atribuirea etno-culturală a sitului din sec. III-IV de la "Fundătura" unei comunităţi de populaţie autohtonă,
aşa cum justificat am apreciat în trecut, continuă să rămână valabilă şi în lumina noilor descoperiri şi achiziţii
documentare. Tipul de aşezare, materialele arheologice, cum sunt ceramica de factură romană remanentă,
pietrele de tâşniţă romană utilizate în continuare, fragmentele de vase dacice lucrate cu mâna şi împodobite
cu butoni şi brâuri alveolare specifice, cele două ceşti dacice fără toartă şi cu alveole la bază, analogiile cu
alte aşezări rurale din Dacia 19 stau mărturie temeinică, în acest sens. Avem aici o comunitate de populaţie
daca-romană, agricolă-pastorală, cu menţinerea meşteşugurilor tradiţionale, comunitate care trăia în nordul
Daciei transilvane, zonă abandonată strategic de Gallienus prin anii 259-260, în condiţiile istorice cunoscute 20 •
Analogii apropiate din regiune se cunosc acum- graţie noilor cercetări -la StupinFl, Vermeş 22 , Bistriţa ("Han") 23 ,
Ocniţa 24 şi altele 25 , care se conexează cu numeroase aşezări din interiorul fostei provincii romane. Cronologic,
aceste aşezări "încalecă" domnia lui Aurelian (270-275) prelungindu-se până în secolul IV, inclusiv 26 • Deşi
carpi imigra ţi sunt atestaţi arheologic în zonă, la Şopteriu 27 , o influenţă culturală sau o prezenţă efectivă, ca
15

16
17

18

Rapoartele preliminare sumare, întocmite după încheierea săpăturilor efectuate în fiecare dintre anii menţionaţi, au
rămas inedite. Vezi, însă, o primă prezentare, succintă, a rezultatelor din anii 1961 şi 1963 în Continuitatea, p. 106-107,
unde se precizează datarea şi atribuirea etnică; idem, Autohtonii, vol. I, p. 42-43; C. Gaiu, Teză, p. 123-124.
D. Protase, Autohtonii, val. II, p. 115.
Ibidem, p. 30-31; 100-101; Istoria românilor, vol. II, Bucureşti, 2001, p. 601-602.
Pentru această categorie de aşezări autohtone, care încep în epoca romană şi continuă până în sec. IV, vezi D. Protase,
Autohtonii, val. II, p. 23-34; 37-38.

19

Ibidem.

20

Despre pierderea de către romani, sub Gallienus, a unor regiuni din nord-estul Daciei intracarpatice, vezi C. Daicoviciu,
în AISC, III, 1941, p. 240-255; D. Protase, Continuitatea, p. 139-140; Autohtonii, val. I, p 260; idem, în Istoria românilor,
val. II, Bucureşti, 2001, p. 264.
C. Gaiu, Teză, p. 150-155; Aşezarea daca-romană de la Stupini (jud. Bistriţa-Năsăud), în Napoca 1880 de ani de la
începutul vieţii urbane, Cluj-Napoca, 1999, p. 84-96.
C. Gaiu, Teză, p. 163-164.
Ibidem, p. 128-129.
Ibidem, p. 143-144.
Ibidem, p. 123-165. Observăm că, prin cercetările de teren şi să păturile arheologice efectuate în decurs de două decenii
în zona Bistriţei de Corneliu Gaiu, s-au identificat, descoperit şi valorificat ştiinţific (partial) mai multe aşezări dacaromane (sec. II-IV), care arată continuitatea masivă a populaţiei rurale autohtone şi în această parte a ~ciei. Aici apare
cât se poate de clar o conlocuire a goţilor cu masa populatiei daca-romane şi o firească influentare reciprocă.
Despre această categorie de aşezări daca-romane, importanta şi semnificaţia lor istorică, vezi prezentarea lor în D.
Protase, Autohtonii, vol. II, p. 23-34.
G. Marinescu şi N. Miriţoiu în DaciaNS, 31, 1987, p. 107-118; C. Gaiu, Teză, p. 199 şi pl. XLVII; D. Protase, op. cit.,
p. 194.
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adaos, a unor daci liberi (carpi) în aşezare, cum presupuneam cu patru decenii în urmă 28 , nu se reflectă în
materialul existent, integral studiat acum. Ipoteza de acum peste patru decenii, potrivit căreia la "Fundătura"
s-ar întrevedea "un aport cultural şi etnic al dacilor liberi la cultura materială din aşezare" se baza pe prezenţa
ceramicii gri fine, cu luciu metalic şi motive ornamentale realizate prin lustruire. Fără a intra în detalii, aici
vom spune doar că există - acum se ştie- o deosebire clară între formele şi calitatea vaselor carpice cu motive
lustruite şi cele pe care le întâlnim la goţi în sec. IV. Acestea din urmă, nu cele de factură carpică, sunt prezente
la "Fundătura", în cantitate foarte redusă, ca recipiente de lux, preluate de la goţii din împrejurimi2 9 •
Aşezarea aceasta se înscrie, ca multe altele, în seria celor care arată continuitatea de viaţă şi muncă
productivă a comunităţilor daca-romane rurale în perioada postaureliană. Aceste comunităţi - foarte probabil
daci romanizati sau într-un avansat stadiu de romanizare - îşi păstrează mai departe elementele de cultură
romane provinciale (sistemul habitaţional, ceramica, unelte de muncă şi gospodăreşti), la care se adaugă unele
influenţe şi împrumuturi de la goţii prezenţi în zonă.
Aşezarea

din secolele VII-VIII

În perimetrul săpăturilor noastre din anii 1961 şi 1963-1966, pe lângă vestigiile arheologice din celelalte
epoci şi perioade istorice, au ieşit la lumină şi cinci locuinţe din sec. VII-VIII, care aparţin unei aşezări
nefortificate, suprapuse, cel puţin parţial, peste aşezarea daca-romană din sec. III-IV. Din cuprinsul ei s-au
identificat şi cercetat doar cinci locuinte, pe care le prezentăm descriptiv în cele ce urmează, însoţite şi de
unele comentarii. Notăm că nici în această aşezare, ca în multe altele, contemporane şi similare, nu s-au
întâlnit gropi de provizii, astupate sau devenite după abandonare banale gropi menajere. Material arheologic
(ceramică), la fel cu cel din interiorul locuinţelor, cum este şi firesc, a apărut, sporadic, şi în stratul de cultură,
aşa cum s-a precizat şi la descrierea săpăturii.
Locuinta 4 (L 4). Secţiunea IV, între m 12,60 şi m 14,20, adâncimea 0,65 m. În secţiune s-au prins doar un
grup de lespezi de gresie locală, pe care le considerăm provenite de la cuptorul distrus al unei locuinţe din sec.
VII-VIII. Cioburile apărute aici, toate din sec. VII-VIII, justifică datarea locuintei în vremea respectivă. Nu s-a
deschis o casetă pentru decopertarea întregii locuinţe.
Locuinta 15 (L 15 ) = 3,90 x 3 x 0,65 m). Secţiunea XII. Formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. S-a
construit prin nivelarea terenului, în pantă, motiv pentru care podeaua orizontală are taluzul nordic mai înalt
(80 cm), decât cel sudic (0,58 cm). Locuinţa are laturile lungi pe direcţia E-V, iar cele scurte de-a lungul pantei,
N-S. Podina de lut bătătorit s-a găsit în cea mai mare parte acoperită cu pietre de gresie locală, afumate şi arse,
provenite de la cuptorul de foc, prăbuşit şi dislocat. Urme de pari sau de stâlpi nu s-au găsit. Printre pietre şi în
pământul de umplutură s-au descoperit un ac lung de bronz şi fragmente ceramice lucrate cu roata (majoritatea)
şi cu mâna (pl. XII). Cele făcute cu roata (pl. XIII), sunt ornamentale cu benzi linii drepte şi vălurite sau cu linii
simple (sec. VII-VIII). Printre cioburile modelate cu mâna (pl. XIII), care nu sunt ornamentale, se află un fund
de tipsie fragmentar, lucrat din pastă grosolană, slab arsă, de culoare castanie. Cuptorul, din care s-a păstrat
numai vatra, a fost aşezat în colţul de nord-est al locuinţei cu gura spre sud. Vatra, formată din pământ puternic
ars, are lungimea de 1 m şi lăţimea de 0,55 m, dimensiuni care corespund cu interiorul cuptorului. Pe vatra
acestuia se aflau cărbuni şi cenuşă.
Locuinta 16 (L). Secţiunea XII. Locul unde se află a fost complet deranjat, din care caută forma,
dimensiunile şi alte elemente constitutive ale locuinţei nu pot fi precizate. Existenţa ei de odinioară este
indicată prin cuptorul de piatră prăbuşit (fig. 26 şi 27), prin pietrele de gresie, arse şi afumate, împrăştiate
pe o suprafaţă de vreo 10 m2, într-un pământ negru, afânat, şi prin cioburile de oale din sec. VII-VIII, găsite
în perimetrul respectiv. Din corpul cuptorului s-au păstrat vatra de lut şi laturile, puternic arse la roşu. În
interiorul cuptorului nu s-au găsit decât puţini cărbuni şi cenuşă. Fragmentele ceramice provin din oale fără
toartă şi prezintă formele şi ornamentele celor din L15 (pl. XIII). Ceramica lucrată cu mâna lipseşte.
Locuinta 17 (L). Secţiunea XV. S-a identificat în partea de sud a secţiunii, unde am deschis o casetă,
pentru decopertarea ei completă. Aici, la adâncimea de 1,25 m, s-au găsit, răvăşite, mai multe pietre de gresie,
unele arse ori cu urme de afumătură. După înlăturarea lor şi a pământului afânat prin care erau răspândite,
s-a dat peste o podea de lut orizontală. La marginea sa estică se aflau o pată de pământ ars la roşu, bucăţele
28
29

Vezi D. Protase, Continuitatea, p. 107.
Pentru comparaţie, vezi Gh. Bichir, Cultura

carpică, Bucureşti,

1973, passim.
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de cărbune şi cenuşă. Apreciem că aici era vatra de foc a locuinţei, de la care proveneau pietrele risipite prin
pământul din umplutură. Nu poate fi vorba de un cuptor de piatră obişnuit, ca în locuinţele precedente (L şi
15
L16 ), deoarece pietrele sunt prea mici şi prea puţine pentru aşa ceva. Foarte probabil avem de a face cu o vatră
de foc înconjurată cu pietre. În interiorul casetei s-au găsit fragmente ceramice lucrate cu roata (pl. XIV), de
culoare brună-negricioasă, ornamentate cu benzi de linii drepte şi vălurite (sec. VII-VIII). Şi aici, peste nivelul
antic, se găsea un strat de pământ galben, gros de 40 cm- adus de pe deal de apa pluvială- aşa încât adâncimea
reală a locuinţei, în epocă, nu era mai mare de 0,85 m. Pământul din interiorul casetei fiind puternic răscolit,
alte precizări şi date aşteptate privind această locuinţă nu s-au putut obţine.
Locuinta 18 (L18 = 4 x 3,40 x 0,70 m). Secţiunea XIX. Are formă dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite şi
podină de pământ bătătorit, nefăţuită (fig. 28). Este aşezată cu lungimea în direcţia E-V, de-a curmezişul pantei
dealului. În colţul de est se află cuptorul de foc, făcut din lespezi de gresie, lung de 0,60 m şi larg de 0,40 m
(în interior). Vatra cuptorului, situată la nivelul podelei, este formată dintr-o crustă de pământ puternic ars la
roşu. Din corpul cuptorului o parte din pietre lipsesc. Pe podină şi în pământul de umplutură al locuinţei s-au
descoperit fragmente ceramice şi o oală aproape întreagă din sec.VII-VIII, oase de animale şi sporadice cioburi
preistorice, antrenate. În cadrul ceramicii din sec. VII-VIII menţionăm şi o bucată de tipsie lucrată cu mâna
din pastă grosolană, foarte slab arsă. Pe podina locuinţei, în centru, a apărut şi o pată de pământ ars la roşu,
împreună cu bucăţele de cărbune şi câteva cioburi, modelate cu mâna şi pe roată, tot din sec. VII-VIII. Locuinţa
se suprapune peste o groapă rotundă (G 31 ) în care s-au aflat: cioburi de vase din epoca bronzului (cultura
Wietenberg).
Din datele obţinute în săpătură rezultă că numai trei locuinţe (L 15 , L17 , L18 ) au unele elemente constitutive
ceva mai bine păstrate, celelalte două fiind incomplet decopertate, ori foarte deranjate (L4 , L16 ). Cu toate aceste
neajunsuri, din vestigiile rămase şi analogiile cunoscute, ele pot fi reconstituite, indicând starea funcţională
din epocă.
Aceste locuinţe sunt, toate, de acelaşi tip: locuinţe de suprafaţă cu o singură încăpere, uşor adâncite, construite
din împletituri de nuiele tencuite cu lut (sistem paiantă) sau din loazbe îmbinate la capete, fără utilizare de
material feros. Acoperişul, în două sau patru ape, era făcut dintr-un schelet de lemn, peste care se punea un
strat gros de paie, trestie sau stuf. Existenţa unui tavan poate fi presupusă, dar el putea să lipsească. Deoarece nu
s-au găsit găuri de pari sau de stâlpi, la marginea podinei, reiese că pereţii erau făcuţi din loazbe sau din nuiele
cu tencuială de lut şi aveau ca bază o bârnă solidă ("talpa casei"), bine fixată în sol. Podina, fără excepţie, era
amenajată din pământ bătătorit cu maiul, uneori cu, alteori fără făţuială. Încălzirea ei şi pregătirea hranei se făcea
cu ajutorul unui cuptor tipic, bine cunoscut, construit din lespezi de gresie locală. Mai rar, în locul acestuia, se
întâlneşte şi o vatră împrejmuită cu pietre. Orientarea generală a locuinţelor era spre soare, opusă direcţiei de
unde, în mod obişnuit, bătea vântul şi veneau ploile. Inventarul arheologic, care se reduce exclusiv la fragmente
ceramice, şi lipsa urmelor de incendiu pledează pentru părăsirea aşezării de la "Fundătura", fie din cauza unui
pericol politica-militar iminent, fie în condiţii relativ paşnice, de natură social-economică., locuitorii săi putând uşi lua cu sine toate lucrurile casnice-gospodăreşti şi avutul lor mai de seamă. Pe locul aşezării abandonate nu se
mai constată urme de locuire statornică, decât în sec. XI-XII, când ia fiinţă o nouă aşezare.
După cum uşor se poate observa, aceste locuinţe se încadrează în tipul de locuinţe de suprafaţă semiadâncite,
cu cuptor de piatră sau vatră de foc cu o bordură de pietre (cotlon). Ele sunt acum bine cunoscute, iar prin
inventarul arheologic (ceramică), prin elementele lor constitutive (forma, modul şi materialul de construcţie,
cuptorul de piatră sau vatra împrejmuită cu pietre), pot fi datate în sec. VII-VIII. Locuinţele de acest tip au
analogii nu numai în aşezări din fostul spaţiu dacic, ci şi în alte teritorii din sud-estul EuropeP 0 • Fără a avea
caracter etnic definitoriu, ele continuă să existe- cu unele modificări minore -la diferite populaţii din preistorie
şi până în epoca medievală-modernă. De aceea, atribuirea aşezării cu acest tip de locuinţe şi ceramică, fie
slavilor, fie protoromânilor rămâne sub semnul întrebării, până la descoperirea cimitirului aparţinător sau a
unor materiale mai semnificative. Este adevărat, însă, că locuinţele de suprafaţă sau bordeiele cu cuptor de
30

Vezi de exemplu, Eugenia Zaharia, în Biblioteca de Arheologie (Bucureşti), XIII, 1967 (să păturile de la Dridu); DaciaNS,
XV, 1971, p. 269-287; Maria Comşa, în Biblioteca de arheologie (Bucureşti), XXXIII, 1978 (Bucov); Ilfov-File de Istorie
(Bucureşti), 1978, p. 111-115; Dan Teodoru, Continuitatea, p. 20-140; Teritoriul, p. 11-143; 1. Mitrea, în Carpica, X, 1978,
p. 205-252; Davideni, p. 35-130; 178-190; 1. Stanciu, Joc.cit., cu o vastă bibliografie privind România şi Europa centralestică; D. Protase, Ţaga, p. 55-74, şi pl. XII, XVIII.
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piatră şi ceramică, la fel ca cele de la "Fundătura" Archiudului se generalizează abia după venirea triburilor
slave. Dar tipul de cuptor şi ceramica respectivă nu pot constitui criterii absolut sigure de atribuire a acestor
aşezări şi locuinţe exclusiv slavilor, dat fiind faptul că ele se întâlnesc în teritorii cu populaţii de etnie diferită.
Generalizarea acestor cuptoare de foc din interiorul locuinţelor poate fi determinată nu exclusiv de schimbări
etno-culturale în teritoriu, ci şi de schimbări climatice concomitente, la care trebuie să se acomodeze toată
populaţia, indiferent de originea etnică.
Aşa cum am considerat şi în cazul aşezării similare şi contemporane de la Ţaga 3 1, când este vorba de
atribuirea etnică, volens-nolens, rămânem în sfera ipotezelor şi în situaţia de faţă, aşteptând noi elemente şi
descoperiri lămuritoare. Apariţia în viitor a unui cimitir de incineraţie va arăta caracterul slav al aşezării, iar o
necropolă de inhumaţie, desigur creştină, va justifica atribuirea ei populaţiei locale protoromâneşti.
Aşezarea

din secolele XI-XII

Locuinţe

În spaţiul ocupat la "Fundătura" de aşezarea dacoromână din sec. III-IV şi cea din sec. VII-VIII, a cărei
apartenenţă etno-culturală rămâne deocamdată neprecizată, s-au identificat şi trei locuinţe din sec. XI-XII (L 1,
L2, L11 ). Acestea fac parte, probabil, dintr-un grup mai mare de locuinţe sau chiar dintr-o aşezare mai întinsă. În
afară de locuinţe, s-au descoperit şi două gropi de provizii (G 15 , G22 ).
Locuinta 1 (LJ Secţiunea II. Din suprafaţa ei s-au prins şi,decopertat în secţiune numai 3 m 2, fără a se
recurge la deschiderea unei casete, pentru o completă cercetare. In spaţiul menţionat s-au găsit cioburi de vase
din sec. XI-XII şi porţiuni de podină din pământ bătătorit, la adâncime de 0,40 m. Sub podină, în partea de
sud-vest, se afla o groapă de provizii (G 3) din sec. III-IV, parţial deranjată la instalarea locuinţei. Pe porţiunea
de podină a locuinţei surprinsă în săpătură nu s-au întâlnit urme de cuptor sau vatră de foc şi nici găuri de pari
sau stâlpi de susţinere.
Locuinta 2 (L 2). Secţiunea II, între m 18 şi m 21, adâncimea 0,42 m. S-a prins în secţiune doar o suprafaţă
de 3 m2 din centrul locuinţei, reprezentată printr-o podea de lut bătătorit, care acoperea complet o groapă de
provizii (G 4) din sec. III-IV. În spaţiul menţionat s-au găsit fragmente ceramice din sec. XI-XII, când se datează
şi locuinţa. Altceva demn de semnalat nu s-a descoperit. Nu s-a deschis casetă.
Locuinta-bordei 11 (L 11 = 3,85 x 3,10 x 1,45 m). Secţiunea VIII. Formă patrulateră cu colţurile rotunjite.
Podină din lut bătătorit, fără urme de lipitură şi fără urmele unor gropi de pari sau stâlpi la margine. În pământul
de umplutură, de sus până la podea, s-au descoperit multe fragmente ceramice din sec. XI-XII (pl. XV şi XVI)
şi oase de animale (ovine, porcine, bovine, cabaline). Cioburile de vase, în general oale fără toartă, sunt toate
lucrate la roată, au culoare brună-negricioasă şi pastă bine arsă. Câteva funduri de oală sunt prevăzute cu
ştampile în relief (fig. 30). Relevăm şi prezenţa unor buze perforate de la cunoscutele cazane de lut cărămizii,
aşa zise "pecenege". Ornamentele de pe ceramică sunt formate din linii orizontale şi ondulate, simple sau
în benzi, împunsături succesive, scobituri mici făcute cu unghia sau cu băţul. Ele sunt plasate de obicei pe
jumătatea superioară a oalelor, dar nu lipsesc complet nici de pe cea inferioară.
Aşa cum, totuşi, se poate remarca- deşi nu au fost decopertate integral- două dintre aceste locuinţe (1 ,
1
1 2) sunt locuinţe de suprafaţă cu o singură încăpere, construite probabil în sistem paiantă sau din loazbe şi
acoperite cu paie, trestie sau stuf. Adâncimea podinei de lut bătătorit de numai 40-42 cm faţă de nivelul de
călcare actual arată că, ele, spre deosebire de cele din sec. III-IV şi VII-VIII, nu erau deloc adâncite în pământ.
Decopertarea doar a unui sfert din suprafaţa lor nu permite să cunoaştem sistemul de încălzire şi alte amă
nunte constructive sau de amenajare interioară. Urme de incendiu nu s-au întâlnit. Cea de a treia locuinţă (1 11 )
este un bordei veritabil, bine adâncit în pământ. Descoperit integral (fig. 29). El are formă aproape pătrată, cu
colţurile rotunjite. Nu s-au găsit nici aici urme de incendiu. Toate trei locuinţele se datează în sec. XI-XII, prin
ceramica descoperită, în interiorul lor şi în stratul de cultură. În afară de alte forme ceramice mai cu seamă oale
de diferite tipuri, cazanele de lut de culoare cărămizie, cu buza lată, perforată sau nu, reprezintă elementul de
datare cel mai semnificativ.
Viaţa acestei aşezări nu pare să fie prea îndelungată, iar o legătură de geneză cu satul actual din apropiere,
atestat documentar abia în anul1238 32 , rămâne de văzut, dacă şi în ce măsură ar putea exista.
31
32

D. Protase, op. cit., p. 74.
C. Suciu, Dicţionar istoric allocalităţilor din Transilvania, voi. I, Bucureşti, 1967, p. 43, s.v.Archiud.

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

133

Gropi de provizii
Groapa 15 (G15 ). Secţiunea VII, la capătul ei de sud. Are formă de butoi. Dimensiuni: diametru! 1 m (la
gură), 1,50 m (la mijloc), 1,20 m (bază), adâncimea 1,90 m. Gura gropii a fost observată la baza solului vegetal
(- 0,30 m). Pătrunde 1,20 m în pământul galben argilos, neumblat. Plină, de sus până jos, cu pământ negru
afânat, în care se aflau rare bucăţele de cărbune şi urme de cenuşă. La adâncimea de 1 m a apărut un schelet
de om matur, deranjat, sub care se afla şi o piatră mare, aproape rotundă, iar cu vreo 0,30 m mai jos, trei cranii
de om matur, unul lângă altul. Spre fundul gropii, la 1,50 m adâncime, s-au găsit câteva oase de animale şi un
corn de bovideu. Fragmentele ceramice - pe care le considerăm antrenate din stratul de cultură - datează· din
sec. IV (lucrate cu roata şi cu mâna), din Hallstatt timpuriu, (puţine) şi câteva din sec. XI-XII (pl. XVII), pe care
le considerăm elemente de datare. Pentru datarea gropii în epoca medievală mai pledează şi faptul că oasele
umane nu aveau aspect de mare vechime şi erau prea puţin mâncate de vreme.
Groapa 22 (G 22 ). Secţiunea VIII, între m 40 şi m 42. Formă de butoi. Gura ei, largă de 1,30 m, a apărut la
adâncime de 0,40 m, faţă de nivelul de acum al terenului. Diametru!: 1,70 m (la mijloc) şi 1,40 m (la bază).
Adâncimea 2,70 m. Fundul gropii are urme de lipitură şi este uşor tronconic. Pe pereţi lipitura lipseşte. Groapa
pătrunde în stratul de pământ galben, virgin, 1,40 m. Umplutura gropii este formată din pământ negru-castaniu,
afânat, în care s-au găsit puţine oase de animale, cioburi de vase romane (roşii, gri, negricioase), pe care le considerăm antrenate din stratul de cultură. Spre fundul gropii, însă, au apărut fragmente ceramice din sec. XI-XII,
care reprezintă elementul de încadrare cronologică.
Pe fundul gropii, la marginea de nord s-a găsit scheletul întreg al unui berbec, aşezat pe burtă, cu capul spre
est. Lângă el se afla şi cioburi de vase din sec. XI-XII. Probabil avem de a face cu o îngropare rituală. De notat că, la
numai 2 m spre nord, se află L11 , din aceeaşi vreme, căreia groapa i-ar putea aparţine.

Descoperiri fără elemente de datare
Vetre de foc în afara locuintelor
În anii 1961, 1963-1966, la "Fundătura", s-au descoperit şapte vetre de foc răzleţe, care nu se leagă direct de
locuinţe, ci se află chiar la distanţă de acestea (vezi planul general). În cele ce urmează le prezentăm descriptiv pe
fiecare în parte.
Vatra 1 (VJ Secţiunea II, lam 40, Adâncimea 0,40 m. Formă aproape rotundă, cu diametru! de 0,50 m. Este
situată în stratul de cultură, pe un pământ mai dens decât cel din jur. Structura ei se reducea la o crustă înroşită de
foc şi afumată, pe care se găseau bulgăraşi de pământ puternic ars, cărbuni şi cenuşă. împrejurul ei nu s-au putut
determina urme de locuinţă. Fără material arheologic pe ea şi în jurul ei.
Vatra 2 (V2). Secţiunea II, la m 46. Adâncimea 0,55 m. Are formă ovală. Diametru! 0,60 m. Prezintă toate
trăsăturile componente şi aspectele întâlnite la vatra precedentă. Lipsă totală de material arheologic.
Vatra 3 (V 3 ). Secţiunea III, la m 18. Adâncimea 0,50 m. Formă rotundă ovală. Diametru! 0,50 m. Are toate
caracteristicile celor două vetre precedente, dar în apropierea ei s-au găsit câteva cioburi din sec. XI-XII, material
prezent, sporadic, în stratul de cultură şi în alte puncte din secţiune. Aici el nu poate fi luat în considere, ca element de datare sigur.
Vatra 4 (V 4 ) Secţiunea V, lam 15. Adâncimea 0,50 m. Formă ovală Diametru! 0,60 m. Nimic deosebit, faţă de
celelalte. Fără material arheologic~ şi sub ea ori în apropierea sa nemijlocită. Aproape de vatră se află o groapă
(G 10) din epoca bronzului.
Vatra 5 (VJ Secţiunea VII, lam 40. Adâncimea 0,55 m. Formă ovală. Diametru! 0,60 nu Prin apropierea ei
cioburi din epoca bronzului şi o groapă (G 19 ) din aceeaşi epocă (cultura Wietenberg), În rest, nu diferă, ca aspect
şi structură, de vetrele precedente.
Vatra 6 (V6). Secţiunea XIX, lam 14-15. Adâncimea 0,65 m. Formă neregulată. Suprafaţa evaluată: circa 0,5
m2• Se prezintă sub forma unei pete de pământ bine înroşit la foc, pe care se aflau câteva pietre de gresie locală
şi două cioburi, unul lucrat cu mâna şi altul cu roata, ornamentat cu bandă de linii în val (sec. VII-VIII).
Vatra 7 (V 7). Secţiunea XXIII, la m 23. Adâncimea 0,80 m. Constă dintr-o pată de pământ ars şi înroşit
de foc, în jurul căreia s-au găsit cioburi din epoca bronzului, care ar putea constitui un indiciu pentru datare.
Spre capătul acestei secţiuni, în stratul de cultură, au apărut- fără a le putea separa stratigrafie- şi fragmente
ceramice hallstattiene, romane şi din sec. VII-VIII.
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Privite în ansamblu, aceste vetre, din lipsă de material arheologic specific, nu pot fi datate cu precizie în
una sau alta din epocile atestate habitaţionalla "Fundătura". Câteva situaţii (V 4 ,V5 ,V7) ar putea indica încadrarea
unora în epoca bronzului, în timp ce altele ar putea sugera datarea în epoca neolitică, în sec. III-IV sau în sec.
VII-VIII ori chiar în sec. XI-XII. Deoarece nu dispuneam de nici un element de încadrare cronologică sigură, o
încercare de datare într-o epocă anume rămâne pur opţională.

Morminte izolate
În cursul săpăturilor din 1961 (şi numai atunci). s-au descoperit şi două morminte de inhumaţie, care în
lipsa inventarului sau a altor indicii, se sustrag unei datări precise.
Mormântul 1. A ieşit la lumină în S. IV, între m 20 şi m 21, la adâncime de 1,50 m. Scheletul, de om
matur, zăcea culcat pe spate cu mâinile îndoite din cot şi aduse simetric pe bazin. Orientarea: capul spre SE şi
picioarele întinse spre NV. Nederanjat (fig. 6). Schelet bine păstrat. Fără inventar. Datarea dificilă.
Mormântul2. Descoperit în S. IV, între m 42 şi m 43. Adâncimea 1,10 m. Din schelet se păstrează numai
partea de la brâu în jos, partea superioară fiind complet distrusă [fig. 6). Rezultă că era culcat pe spate cu
mâinile aduse pe bazin, la fel ca precedentul. Fără inventar. Datarea dificilă. Distanţa între M1 şi M2 este de 20

m.
Monede medievale
În aşezare s-au găsit şi două monede medievale:
Ştefan IV (1162-1163)
1. Monedă de aramă concav-convexă. Inscripţia cu semne arabe inedite. Diam.: 19-20 mm. Greut.: 58 g.
Conservarea: foarte bună. Descoperită în 1963. Secţiunea VIII, adâncimea 0,45 m în stratul de cultură. L.Rethy,
CorpusNum.Hung., I, Budapest, 1899, p. 20 nr. 103 şi tab. 6, nr. 103. Cf. şi J. Rupp, Magyarorszâg penezei,
Buda, 1841, tab. XI, nr. 323.
Ioan Zapolya [1526-1538)
2.. Denar de argint (a. 1527). Diam.: 14 mm. Greut.: 0,55 g. Conservarea: foarte bună, cu observaţia că din
marginea discului s-a rupt o bucăţică, în timpul descoperirii.
Monedele se păstrează la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, transferate de la fostul Institutului de
Istorie al Academiei Române (Achiziţii, 2/1963), unde au fost determinate de subsemnatul.
Concluzia generală care se desprinde din materialul arheologic scos la luniină prin săpăturile noastre
din anii menţionaţi este aceea că la "Fundătura" Archiudului au existat condiţii de locuire prielnice, pe care
comunităţile umane le-au folosit frecvent de-a lungul timpului, din epoca neolitică până în plin ev mediu.
Atenţia noastră s-a concentrat- aşa cum am arătat- asupra aşezării daca-romane din sec. III-IV, care a constituit
obiectivul investigatiilor efectuate la Archiud, obiectiv care se încadra în preocuparea de a furniza cât mai multe
dovezi arheologice în favoarea tezei continuităţii populaţiei autohtone în Dacia. Credem că scopul urmărit- cel
puţin parţial - a fost atins, prin descoperirea sistematică a unei părţi dintr-o aşezare băştinaşă, care poate a
fi cercetată arheologic integral în viitor şi care oferă posibilităţi noi de a cunoaşte, în continuare, realităţile
arheologica-istorice din aceste regiuni ale Daciei romane şi postromane. Fireşte că, la "Fundătura" - cum a
reieşit din cuprinsul lucrării - există importante vestigii şi din alte epoci istorice, care aşteaptă să fie scoase la
lumină de cazmaua arheologilor.

ANEXA
Sondajele arheologice din 1964-1963 la

"Bidişcut"

Punctul topografic cu denumirea "Bidişcut" este situat la sud de şoseaua ce duce de la Archiud spre
satul vecin Stupini [fig. 31) bine cunoscut acum prin importante descoperiri arheologice. În anul 1961, în
cursul unei periegeze, Şt. Dănilă şi Gh. Wagner de la Muzeul din Bistriţa au cules de pe suprafaţa terenului
fragmente ceramice romane, care au constituit atunci indiciul că aici ar putea fi o aşezare din epoca romană (şi
postromană). necunoscută.

În urma acestor prospectări pe teren, în 1964 s-a făcut şi prima secţiune la "Bidişcut" (S. I = 34 x 0,80 x
0,60 m). Ea a fost urmată de alte trei, efectuate în anul următor (S. II = 20 x 0,80 x 0,60 m); S. III = 20 x 0,80 x
0,63 m; S. IV = 20 x 0,80 x 0,60 m), obţinându-se următoarele rezultate [vezi planul).
Stratul de cultură este subţire [23-30 cm), sărac şi se găseşte imediat sub solul cultivabil, cu care în unele
locuri, par~ial, chiar se întrepătrunde. Pământul castaniu-gălbui, steril din punct de vedere arheologic, apare
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la adâncimea de 53-60 cm. În stratul de cultură care este un pământ negru, dens, s-au descoperit, în toate
cele patru secţiuni trasate, cioburi romane roşii, cenuşii-negricioase zgrunţuroase şi cenuşii. Menţionăm că
în secţiunea 1, împreună cu cioburi romane (roşii, gri, cenuşii-negricioase), s-a găsit un fragment de râşniţă
romană (meta), o greutate de lut ars de la războiul de ţesut şi câteva frânturi de vase din epoca bronzului. În
secţiunea II, în asociere cu cioburi de vase romane, au ieşit la iveală două fragmente de vase dacice, lucrate
cu mâna din pastă grosolană, unul împodobit cu brâu alveolar, iar celălalt cu un buton rotund, prevăzut cu
o gropiţă în mijloc. Urme de locuinţe, gropi de provizii ori alte materiale de uz cotidian-gospodăresc nu s-au
găsit.

Concluzia care rezultă din descoperirile de mai sus este aceea că la "Bidişcut" ar putea fi vorba de o
aşezare daca-romană, care se găseşte în apropiere, iar sondajele din 1964-1965 se situează undeva la periferia
ei. Cercetări viitoare vor aduce clarificările necesare.

Sondajele arheologice din 1964-1965 la "Hânsuri"
Locul cu numele de "Hânsuri" din teritoriul Archiudului, situat la circa 4 km spre NV de sat, a intrat
în literatura arheologică în 1964, când harnicul director de la muzeul bistriţean, Şt. Dănilă, împreună cu
subsemnatul, a identificat acolo vestigii daco-celtice şi a executat sondaje de informare.
Prima săpătură, o parcelă de 10 x 3 x 0,60 m, a fost efectuată chiar în septembrie 1964, când s-au înregistrat
cele dintâi descoperiri aparţinătoare unui cimitir de incineraţie daco-celtic, databil în sec. III-II a.Chr. Atunci
s-au găsit acolo două ruguri funerare şi un mormânt de incineraţie cu urnă.
Iată cum, concret, se înfăţişa situaţia la faţa locului. Cele două ruguri de incineraţie se aflau la 4 m unul
de altul şi aveau formă de albie, adâncă de 0,65-0,70 m, lungă de 1,70 m şi largă de 0,90 m. Marginile lor erau
puternic arse la roşu şi afumate. În interior s-au găsit un resort de fier dintr-o fibulă (probabil celtică), puţine
bucăţele de cărbune şi dâre de cenuşă, dar oasele umane arse lipseau complet. Lângă unul din aceste ruguri
funerare, la adâncime de numai 0,35 m, faţă de nivelul terenului actual, se aflau resturile unei oale lucrate
cu mâna şi prevăzută cu apucători triunghiulare, în care şi lângă care erau oase umane calcinate. Oala-urnă a
fost tăiată de plug mai bine de jumătate. La numai 0,30 m distanţă de ea, se găsea, cu gura în sus, o strachină
negricioasă, cu buza rotunjită, celtică, fără nimic în ea. Era, desigur, vasul adiacent cu ofrande pentru defunct.
Din oala-urnă provin: două brăţări de bronz; fragmente dintr-un fel de colier de bronz, gol în interior şi prevăzut
cu o imitaţie de împletitură; resortul unei fibule de fier, celtică; două fragmente dintr-un cuţitaş de fier şi două
plăcute de fier, unite printr-un nit, provenite probabil de la o garnitură de piele. Totul se leagă de cimitirul
daco-celtic (sec. III-Il), aşa cum s-a adeverit prin cercetările ulterioare.
În 1965, încurajat de descoperirea din anul precedent, Şt. Dănilă, concomitent cu cercetările în curs de la
"Fundă tura", şi nu lipsit de o oarecare supraveghere a subsemnatului, a efectuat la "Hânsuri" alte 9 secţiuni (S.
II - S. X). Locul lor de amplasare se află în partea dreaptă a Pârâului Archiudului, pe un mic platou, situat la
poalele unei coline. În secţiunile II-IV şi VIII nu s-a găsit nimic demn de relevat, dar în celelalte (S. V-VII şi S.
IX-X) s-au descoperit trei locuinţe de suprafaţă semiadâncite (sec. III-IV) şi o groapă mare.
În Sectiunea V (20 x 1 x 0,80 m), s-a dat peste groapa amintită de formă rotundă-ovală, cu diametru! gurii
de 1,85 m şi adâncă de 1,70 m, cu pereţii fără făţuială, groapă care are fundul ascuţit şi pătrunde aproape 1 m
în pământul galben, neumblat. În interiorul ei, de sus până jos, s-au descoperit: bucăţi mari din gura şi corpul
a trei chiupuri cenuşii; un fragment dintr-o ceaşcă dacică; o bucată ruptă din gura unei străchini cu buza
rotunjită; o olişoară întregibilă, fără torţi, de culoare cenuşie-negricioasă, făcută cu roata, din pastă de calitate
superioară; cioburi atipice de vase lucrate cu mâna; cioburi cenuşii fine; oase de animale, între care şi două
coarne de bour. În groapă s-a mai găsit şi o coloană vertebrală arsă, provenită de la un cal sau bovină .
În Sectiunea VI (20 x 2,80 x 0,70 m, cu casetă) s-a dezvelit o locuinţă de suprafaţă semiadâncită (L1), de
formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite şi laturile de 4,80 x 3,20 m. Podina ei, netedă şi orizontală, aflată
la 0,55 m adâncime, era acoperită peste tot cu pământ afânat, pigmentat puternic cu chirpic ars la roşu, cu
amprente de nuiele sau trestie, semn că locuinţa a fost mistuită de incendiu. Lipsesc găurile de pari sau stâlpi
şi orice urmă a unei instalaţii de foc. În interiorul locuinţei s-au descoperit: multe cioburi de vase gri fine
provenite de la oale, căni şi străchini şi o buză de chiup cenuşiu; cioburi de oale de factură romană având buza
şănţuită în interior şi fundul inelar; multe cioburi atipice de vase modelate cu mâna din pastă grosieră; două
fusaiole bitronconice de lut ars şi oase de animale, între care şi un corn de bour.
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În Sectiunea VII (26 x 1 x 0,70 m) s-a surprins a doua locuintă de suprafată semiadâncită (L 2), având forma
celei precedente şi dimensiunile de 4 x 3,66 m. Podina ei se afla la adâncime de 0,70 m, acoperită cu pământ
de umplutură şi mult chirpic ars, cu amprente de nuiele. Vatră de foc şi urme de pari sau de stâlpi nu s-au
constatat. În pământul de umplutură s-a descoperit acelaşi material ceramic, ca în precedenta, dar în cantitate
mai mică. La fel ca în cazul anterior, şi aici locuinta a fost distrusă de incendiu.
În Sectiunea IX (18 x 1 x 0,70 m) de asemenea s-a prins o locuintă mare (L 3), ale cărei dimensiuni şi formă
nu au putut fi precizate, în afară de adâncime (0,65 m) Materialul ceramic se dovedeşte a fi la fel ca în celelalte
două locuinte, dar mult mai putin.
În Sectiunea X (16 x 1 x 0,65 m) s-a dat peste o vatră de foc cu pietre pe ea (fig. 33), vatră care presupunem
că făcea parte dintr-o locuintă (L 4), ale cărei dimensiuni şi formă au rămas neprecizate, din cauză că nu s-a
deschis o casetă în acest scop. Adâncimea podinei 0,62 cm, în raport de nivelul de călcare actual. Vatra se
găsea cu 30 cm mai jos decât podina locuintei. Deasupra vetrei şi sub ea s-au descoperit: o ceaşcă dacică fără
toartă cu alveole în jurul bazei, fragmentară; cioburi de chiupuri cenuşii şi o cană mică, întreagă, din pastă
gri fină şi cu decor lustruit; fragmente de oale lucrate cu mâna din pastă grosolană, între care unul cu brâu
alveolar 33 •
Din materialul documentar existent acum, inclusiv cel descoperit în anii 1980 şi 1988, rezultă că aşezarea
de la "Hânsuri" se datează, în linii generale, în sec. IV, începutul şi sfârşitul ei, precum şi atribuirea etnoculturală rămân să fie precizate în viitor. Oricum, persistenta elementelor de cultură materială locală, anterioare
gotilor, trebuie luate în calcul, deoarece atestă neîndoielnic prezenta autohtonilor, în contextul de convietuire
daco-roman şi gotic, bine documentat în zonă 34 •
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Notăm că în acelaşi punct topografic de la "Hânsuri", C. Gaiu, în 1980 şi 1988, a mai descoperit trei locuinţe de acelaşi
tip şi cu material ceramic de aceeaşi factură. În plus, autorul aminteşte o monedă de la Valens (a.375-378), o fibulă de
fier "cu piedică laterală", gresii de ascuţit, ace de os, cuţite şi unelte din fier. Vezi teza sa de doctorat, susţinută în 1999
la Universitatea din Cluj-Napoca, unde, cu consimţământul meu, a inclus şi rezultatul săpăturilor din 1965, materialul
arheologic găsindu-se, inedit, la Muzeul din Bistriţa. Teză, p. 124-127 şi pl. VIII.
Ţin să aduc mulţumirile cuvenite conducerii Complexului Muzeal din Bistriţa- în special d-lui Corneliu Gaiu - care,
la cabinetul propriu, s-a îngrijit de desenarea ceramicii şi de tragerea în tuş a desenelor făcute pe şantier.
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Die archăologischen ausgrabungen der Jahre 1961 und 1963- 1966
von Archiud- "Fundătura", Kr. Bistriţa- Năsăud
(Zusammenfassung)
Das Dorf Archiud befindet sich im Norden der ehemaligen romischen Provinz Dacia Porolissensis, ca.
30 km siidlich von der heutigen Stadt Bistriţa (Bistritz]. Es liegt in einer Hohe von 380 m, bei 47°37'15"
nordlicher Breite und 24°37'10" ostlicher Lănge. In Bezug auf den romischen Limes liegt das Dorf ungefăhr 20
km siidlich davon (s. die Karte). Der von den Ortsansăssigen "Fundătura" genannte Ort befindet sich weniger
als 1 km siidostlich vom Dorfrand (Abb. 2 und Taf. I] und war friiher durch archăologische Entdeckungen nicht
bekannt.
Unsere Ausgrabungen aus den genannten Jahren fanden innerhalb des Forschungsrahmenplans des
Institutes fur Geschichte der Akademie der Wissenschaften aus Cluj (Klausenburg]statt und erfolgten unter der
Mitarbeit der inzwischen verstorbenen Ştefan Dănilă und Georg Wagner vom Bistritzer Musem. In den fiinf
Ausgrabungskampagnen wurden 23 Schnitte und mehrere anliegenden Flăchen durchgefuhrt (s. Grabungsplan].
Es wurden Siedlungen und andere Befunde aus mehreren geschichtlichen Epochen entdeckt, die wir hier kurz
vorstellen. Unser Hauptziel als wir die Ausgrabungen einleiteten war allerdings die dako-romische Siedlung
vom 3.-4. Jh .. Die weiteren Entdeckungen wurden nicht vernachlăssigt, nahmen jedoch einen sekundăren Platz
ein. Die Befunde und ihre zeitliche Stellungen sind die Folgenden:
Das Neolithikum: drei Wohnungen der Petreşti-Kultur, die damals in Zentral-und Nordsiebenbiirgen
verbreitet war.
Die Bronzezeit: eine Grubenwohnung, drei Vorratsgruben und ein Brandgrab; alle gehorten der bekannten
siebenburgischen Wietenberg-Kultur an.
Die dako-rtimische Siedlung (3.-4. Jh.): sieben Wohnungen, 27 Vorratsgruben und drei Ofen mit
Lehmgewolbe (s. unten].
Die Siedlung vom 7.-8. Jh.: fiinf Wohnungen ohne Nebengebăude. Diese Siedlung hatte rechteckige, EinZimmer-Oberflăchenwohnungen. Hier fand man nur eine fiir das rumănische Gebiet vom 7.-8. Jh. typische
Keramik (s. die Tafeln]. Fiir Heizung und Essenvorbereitung hatten die Wohnungen Ofen aus Steinplatten
(lokaler Sandstein] oder einfache, von Steinen umgebenen Feuerstellen. Sichere Elemente fur eine ethnische
Zuordnung wurden nicht gefunden. Hypothetisch kann man entweder an die christliche dako-romische
oder an die heidnische slawische Bevolkerung denken. Die eventuelle Entdeckung des Friedhofes, sei er
mit Kopergrăbern (also christlich] oder mit Brandgrăbern (heidnisch), konnte die notwendigen Erklii.rungen
anbieten.
Die Siedlung vom 11.-12. Jh.: drei Wohnungen und eine Vorratsgrube. In den Wohnungen dieser Siedlung
und in der Kulturschicht fand man nur Keramik (s. Taf....]. Auch hier gab es Oberflăchenwohnungen mit einem
Zimmer und eine wesentlich vertiefte Grubenwohnung. Die Wohnungen wurden nur teilweise freigelegt.
Was die ethnische Zuschreibung betrifft, konnte es sich entweder urn Protorumii.nen oder um auf diesem
Gebiet angesiedelte Sachsen handeln. Eine Liicke besteht jedoch zwischen dieser Siedlung und dem heutigen
rumănischen, erst im Jahre 1238 belegten Dorf, sodass eine eventuelle Verbindung zwischen ihnen bleibt noch
unbelegt.
Fiigen wir noch hinzu, dass in der Umgebung sporadisch auch prahistorische Scherben der Cotofeni- und
Noua-Kultur, von der Hallstatt- und Latene-Zeit gefunden wurden. Dies weist darauf, dass der Ort "Fundatura'',
der damals am Ufer eines heute trockenen Sees, giinstige Bedingungen fiir die menschliche Besiedlung anbot.
Man fand ebenfalls zwei Korpergrăber und sieben offene Feuerstellen, die nicht datiert werden konnten, sowie
zwei mittelalterliche Miinzen (Stefan IV., 1162-1163 und Ioan Zapolya, 1526-1538).
Im Anhang haben wir eine kurze Beschreibung der Probegrabungen von "Bidişcut" und "Hânsuri" (1964
und 1965) gegeben. Diese zwei Orte befinden sich desgleichen auf dem Gebiet des Dorfes Archiud. In "Bidişcut"
scheint eine einheimische Siedlung aus der Zeit der romischen Herrschaft in Dakien bestanden zu haben.
Darauf weist die Tatsache hin, dass rămische provinzielle und dakische handgedrehte GefăEe zusammen
gefunden wurden.
In "Hânsuri" fand man ein Brandgrab von einem dako-keltischen Friedhof (3.-2. Jh. v. Chr.] und ein paar
Wohnungen von einer ins 4. Jh. datierbaren Siedlung. Die ethnische Zuschreibung der Letzteren bleibt vorlaufig
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unsicher. Sie kannte entweder den Daka-Rornern ader den Gaten angehărt haben, da die Letzteren schan ab
cler Mitte des 4. Jh. n. Chr. in Siebenbi.irgen belegt sind.
Die daka-rărnische Siedlung (3.-4. Jh.) war die Hauptrnativatian fur die Einleitung und Fartsetzung
unserer Ausgrabungen in "Fundătura", da sie Funde enthielt, welche das Bestehen und das Fortleben bis ins
4. Jh. hin einer Gerneinschaft aus dem romischen und nachramischen Dakien belegen. Unsere Erwartungen
diesbezuglich wurden durch die Ergebnisse cler Ausgrabungen bestătigt.
In der Kulturschicht, in den aben erwăhnten sieben Wahnungen und 27 Varratsgruben entdeckte man
relativ spărliche Funde: zwei Mi.inzen (Caracalla und Severus Alexander), eine pilum-Spitze, ein paar rămische
HandrnUhlen, rărnische provinzielle und auch dakische handgedrehte Keramik sawie auch die Spitze einer
Sichel. Dazu fi.igen sich nach ein Beinkamm mit krummern Oberteil und feine graue Keramik mit palierten
Ornamenten (4. Jh.) hinzu. Diese Luxuskeramik, die zusarnmen mit cler ublichen riirnischen Kerarnik zum
Varschein kam, gab es in relativ kleinen Mengen. Dies belegt die Tatsache, dass man auch hier nach einen
gewissen Varrat van diesen Produkten hatte und, dass sie sagar bis ins 4. Jh. nach hergestellt wurden. Der
Karnm und die wenige Luxuskerarnik wurden unserer Meinung nach van den Gaten i.ibernammen, welche in
diesern Gebiet ab der Mitte des 4. Jh. anwesend waren und gut belegt sind.
Diese Siedlung mit den erwăhnten Oberflăchenwahnungen, mit spezifischen Varratsgruben, Ofen mit
Lehrngewălbe und cler typischen Keramik (s. die Abbildungen) ist kein Einzelfall, sandern eine cler zahlreichen
dorflichen Siedlungen, welche auf dem selben Ort van der Rărner- bis in die nachrămischen Zeit (4. Jh.), d. h.
bis zurn Einfall der Hunnen in Mitteleuropa, bestanden.
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Gropile de provizii

Groapa
nr.
1
1
2

Forma
2
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1
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1,15
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2,80

-

-

-

1,45

1,50
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1

1
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0,90
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1

-
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-

1,30
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30

căldare

1,10

31

căldare

1,20

1
0,90

1
0,90

0,95
0,80

32

cilindrică

1,60

1

1

1

33

căldare

1,20

1,20

1,20

1,10

34

căldare

1,25

1,20

1,20

1,10

35

morcov

1,85

2,40

1,90

1

36
37

neregulată

0,58

2,40

-

-

cilindrică

1,20

1,60

1,60

1,50

38

proectil

1,20

1,15

1,15

0,30
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-
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Fig. 1. Archiud.

Poziţia geografică

a satului Archiud.
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Fig. 2. Archiud. Planul satului Archiud cu punctele topografice
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"Fundătura" şi
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"Hânsuri".

Fig. 3. Archiud- "Fundătura". Vedere dinspre sud-vest.

~o

0-

1-

2-

1~4
Fig. 4. Archiud- "Fundătura" . Secţiunea Il. Profilul peretelui vestic cu gropile de provizii 2, 3, 4: l) sol vegetal, 2)
pământ negru, afânat de umplutură, 3) vatră de foc, 4) pietre dintr-un cuptor de foc deranjat, sec. XI-XII, 5)
pământ negru-castaniu, strat de cultură, 6) pământ galben neumblat.
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Fig. 5. Archiud. Sectiunea II în plan orizontal, cu locuinta 1 (sec. XI-XII) şi gropile de provizii 2, 3, 4 (sec. III-IV):
1) pământ de umplutură, groapă (sec. III-N), 2) pământ de umplutură, locuintă (sec. XI-XII), 3) vatră de foc,
4) pietre de gresie.
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Fig. 6. Archiud -.,Fundătura". Sectiunea IV, cu mormintele de inhumatie (M 1,M 2): l) pietre de gresie
marginile gropii sepulcrale.
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Fig. 7. Archiud -"Fundătura". Profilul peretelui de vest al secţiunii VI, cu locuinţele 3 şi 6 (sec. III-IV): l) sol vegetal, 2) pământ negru-castaniu, strat de cultură, 3) pământ
rle umplutură, locuinţă, 4) pământ galben virgin.
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Fig. 8. Archiud- "Fundătura". Secţiunea VII. Profilul peretelui de est: l) pământ de umplutură, gropi de provizii, 2) podină de locuinţă din pământ bătătorit, 3) groapă
cu pereţii arşi până la ceramizare, 4) platformă de chirpic, 5) pământ galben neumblat, 6) pământ ars la roşu, 7) sol vegetal, 8) pământ de umplutură, locuinţă, 9)
pământ negru-castaniu, stratul de cultură.
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Fig. 9. Archiud -,.Fundă tura". Sectiunea VII. Locuinta 8 (L 8 ). sec. IV: 1) sol vegetal, 2)
4) podină de pământ bătătorit, 5) ceramică gri fină.
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Fig. 10. Archiud -,.Fundătura". Sectiunea VIII, profilul peretelui de vest: 1) sol vegetal, 2) pământ negru-castaniu, strat de cultură, 3)pământ de umplutură, gropi de
provizii, 4) pământ de umplutură, locuinţă, 5) pământ ars la roşu, 6) pământ galben virgin, 7) pământ castaniu-gălbui, steril, 8) piatră mare de râu.
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,Sm

tl20j1 ~2

111111111113

Fig. 11. Archiud -"Fundătura". Secţiunea IX cu gropile de provizii şi o locuinţă din aşezarea autohtonă (sec. III-IV): 1)
pământ vegetal, 2) umplutură locuinţă, 3) umplutură locuinţă, 4) strat de cultură, 5) pământ castaniu steril,
6) pământ galben neumblat.
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Fig. 13. Archiud -"Fundătura". Secţiunea XV. Resturi
din locuinta 17 (L 17 ): l)pietre de gresie care
împrejmuiau vatra de foc, 2) vatra de foc cu
pământ ars la roşu, 3) cap de cal, 4) copită de
cal cu femurul de la un picior anterior.
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umplutură, groapă

S Xll/1964

Sectiunea XII cu gropile de provizii 25, 26 (sec. III-IV), locuinta 15 (sec. VII-VIII) şi cuptorul de copt (C 1 ) sol vegetal, 2)
de provizii, 3) pământ de umplutură, cuptor de copt cu calotă de lut, 4) pământ de umplutură, locuinţă, 5)pământ galben virgin.
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Fig. 15. Archiud -"Fundătura"_

Secţiunea

XXII în plan orizontal, cu gropile de provizii 35-38 şi cuptoarele de copt (C 1 , şi 0 2)-
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,43

44t

Fig. 16. Archiud -"Fundătura". Locuinta 6 (L5) din
de foc şi o bucată de râşniţă romană.

Fig. 17. Archiud -"Fundătura" .
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aşezarea autohtonă

Locuinţa

(sec. III-IV), cu pietrele dislocate de la vatra

10 (L10) din aşezarea autohtonă (sec. III-IV).
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Fig. 18. Archiud -"Fundătura" . Locuinţa 8 (L8 ) şi groapa de provizii 18 (G 18 ), sec. IV, în timpul lucrului. În colţul din
dreapta, se află locuinţa neolitică 9 (L 9), reprezentată printr-o platformă de chirpic.

Fig. 19. Archiud -"Fundătura" . Cuptorul de copt cu calotă de lut nr. 1 (G1), sec. III-IV.
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Fig. 20. Archiud -"Fundătura". Secţiunea XXII. Profilul
cuptorului de copt cu calotă de lut nr. 3 (GJ
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lm

1111114 ~5
Fig. 22. Archiud -"Fundătura". Profile de locuinţe de suprafaţă semiadâncite (sec. III-IV): l) sol vegetal, 2) podină
de pământ bătătorit şi făţuită, 3) pământ negru-castaniu, strat de cultură, 4) pământ galben neumblat, 5)
pământ de umplutură.
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o

Fig. 23. Archiud -"Fundătura". Gropi de provizii văzute în plan orizontal din

154

aşezarea autohtonă
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(sec. III-IV).

şi ceramică din aşezarea autohtonă din sec. III-IV: cenuşie fină cu luciu metalic (1),
cu ornament ştampilat (3), lucrată cu mâna (4).

Fig. 24. Pieptene de os (2)
cenuşie fină

1

Fig. 25. Denari romani
imperiali, descoperiţi în stratul
de cultură al aşezării autohtone
(sec. III-IV) : 1. Caracalla, 2.
Severus Alexander.

2
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Fig. 26. Archiud -"Fundătura". Cuptorul de piatră.

Locuinţa

16 (1 16 ), sec. VII-VIII, înainte de desfacere.

Fig. 27. Archiud -"Fundătura". Cuptorul de piatră din locuinţa 16 (1 16) , sec. VII-VIII,
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după

desfacere.

,5

,a

110

~--------------------------------.

-~

-0,55
-------------------------···-···-··-·······-···--------------'

Fig. 28. Archiud -"Fundătura". Locuinţa 18 (L 18 ) sec. VII-VIII,

,o

suprapusă

peste o groapă de provizii din sec. III-IV (G31 ).

,2

4m

111111113
-"Fundătura". Secţiunea VIII. Profilul peretelui de vest cu locuinţa-bordei 11 (sec. XI-XII): l) sol
vegetal, 2) pământ de umplutură, locuinţă, 3) pământ negru-cafeniu, strat de cultură, 4) pământ galben
virgin.

Fig. 29. Archiud
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Fig. 30. Archiud

-,.Fundătura".

Locuinţa medievală 11

(L11 ). Ştampile în relief
pe fundul unor oale din
sec. XII.

Stupi ni

[!]_____

164 m

----+-~--

14Dm--...
-~j

Şosea

1
E

<O
,..,

-

-săpătură 1964

B'{~ - săpătură 1965

Fig. 31. Archiud -,.Bidişcut". Planul de

158

situaţie

cu

săpăturile

arheologice din 1964
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şi

1965.

Fig. 32. Archiud -"Bidişcut" . Vedere de la începutul lucrului în aşezare .

-0,60

-1,30

-0,52

-0 ,62

-0,78

t:·:::::'.'11- pământ ars la roşu
~ 2- cană întreagă , sură
~ 3- ceaşcă dacică mică, fragmentară, fără toartă
[." .~·1 4- bucăţi de chiup cenuşiu

[ii[] 5- ciob lucrat cu mâna, grosolan, cu brâu alveolar

Fig. 33. Archiud "Hânsuri".

Secţiunea

X. Vatră de foc dintr-o locuinţă de suprafaţă

s emiadâncită

(sec. IV).
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3

4

Planşa

160

1.

Locuinţa

5 (L 5). Ceramică cenuşie fină (l, 2, 4, 6) şi roşie (3) de factură romană.
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Planşa

Il.

Locuinţa

5 (L 5).

Ceramică cenuşie fină

(1, 2)

şi negricioasă zgrunţuroasă

(3, 4).
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Planşa

162

III.

Locuinţa

6 (LJ

Ceramică cenuşie fină

(2)

şi roşie

de

factură romană
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(1, 3, 4).

Planşa

IV. Locuinta 6 (LJ
fină

Ceramică negricioasă zgrunţuroasă, lucrată

cu roata, de

factură romană

(2, 4-6),

cenuşie

(3) şi modelată cu mână (1).
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Planşa V. Locuinţa

164

8 (L8 ). Ceramică cenuşie fină (1, 4), romană roşie (2, 3) şi dacică modelată cu mâna (5-7).
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Planşa

VI. Locuinţa 10 (1 10 ). Ceramică cenuşie (1-3), roşie (4-6) de factură romană şi lucrată cu mâna (5).

165

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

2

3

4

Planşa

166

VII.

Locuinţa

14 (L). Ceramică romană roşie (1-3), cenuşie (4, 5) Şi negricioasă zgrunţuroasă (6, 7).
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Planşa VIII. Groapa de provizii 23 (G 23 ), Ceramică cenuşie fină (1-3) şi negricioasă zgrunturoasă de factură romană
(4, 5).
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6

Planşa IX. Secţiunea VII. Stratul de cultură. Ceramică cenuşie fină (1, 4-5) şi brună-negricioasă, zgrunţuroasă (2, 3).
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Planşa

X. Stratul de cultură. Sectiunile X şi XX. Ceramică cenuşie fină (2, 4, 5), roşie (1, 6) şi negricioasă zgrunturoasă
(3, 7, 8), de

factură romană.
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6

7

Planşa

170

XI. Archiud "Hânsuri". Stratul de cultură.

Ceramică dacică lucrată cu mâna (1, 2, 9), cenuşie fină (3, 7, 8, 10,
11) şi de factură romană (4-6, 12) (După C. Gaiu, Teză, pl. XXVIII).
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2

3

4

Planşa

XII.

Aşezarea

lucrată

din sec. VII-VIII. Locuinţa 15 (1 15 ). Ceramică din pastă brună, de culoare brună-negricioasă,
la roată (1-4).
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Planşa

Aşezarea

J

din sec. VII-VIII. Locuinţa 15 (L 1 Ceramică din pastă bună, brună negricioasă, lucrată la
(6-7) şi modelată cu mâna (8). Locuinţa 16 (L 1J: ceramică ornamentată, de aceeaşi factură (1-4). Fund
de oală cenuşie de factură romană, antrenat (5).

XIII.

roată

172
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3

Planşa

XIV. Aşezarea din sec. VII-VIII.
negricioasă

(1-4).

Locuinţa 17 (L 17 ). Ceramică lucrată la roată din pastă bună, de culoare brună
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4

7

Planşa

XV. Aşezarea din sec. XI-XII. Locuinţa 11 (L 11 ). Fragmente de oale modelate cu roata din pastă bună, de
culoare

174

brună-negricioasă

(1-7).
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2

Planşa

Aşezarea din sec. XI-XII. Locuinţa 11 (L 11 ). Fragmente de oale modelate la roată din pastă bună, de
culoare brună-negricioasă (1-3) şi buze de cazane cărămizii (4-7).

XVI.
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~
.

-

':".

.

-

1

2

3

Planşa

176

XVII. Groapa nr. 15 (G 15 ). sec. XI-XII.
(1-6).

Ceramică lucrată

cu roata din pastă bună, de culoare brună-negricioasă
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PLANUL GENERAL AL SĂPĂTURILOR DE LAARCHIUD "Fundă

Legenda:

•

- locuinţă epoca neolitică

•

- locuinţă de epoca bronzului

0 - groapă de provizii epoca bronzului
0 - mormănt epoca bronzului
•

Săpături:

Anul
1961
1963
1964
1965
1966

- locuinţă sec. III-IV

e -groapă de provizii sec. II-IV
41 - cuptor cu calotă de lut sec. III-IV
·-locuinlă de sec. VII-VIII
•

Secţiuni

1-V
VI-X
XI-XIV
XV-XVI
XVII-XXIII

\

- locuinţă de sec. XI-XII
O
10
?Q
30 m
-~--~~·--~~:3.--~~·

G- groapă de provizii sec. XI-XII
• - vatră de foc izolată, nedatată

II!IIJ- conslrucţie medievală
~-groapă modernă

1

V6

G31

G30

XVIILI-----111--"'·L----~

L18

.G29

XIX
XVIII'L-----------'

XX

E

11

o

.....

-·~------------- 120m-----------------------~

Archiud--

sr ~

Casa lui Gybrke Fr.

---

-------------=====---~----~~=~-=~-=-Drum de cămp -=::::;;:- Comlod
Planul general al săpăturilor efectuate la
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Despre un tezaur de monete din secolul IV din Transilvania.
Tezaurul de la Ocna de Sus (jud. Harghita)
Nicolae GUDEA

Zsolt Szekely a publicat recent un volum de "corespondenţă arheologică" a regretatului său tată, profesorul
Zoltan Szekely (Szekely 2006). Între multele lucruri noi, necunoscute în literature arheologică şi istoria
arheologiei din România se numără şi semnalarea unui tezaur fragmentar cu piese de bronz din secolul IV.
Iată cei s-a scris lui Z. Szekely (Szekely 2006, 211-212): Fig. 1
"Acest mic lot de manete a fost găsit în anul 1962 cu ocazia facerii (construirii n.n.) şoselei naţionale de
către ostaşi în dreptul comunei Ocna de Sus, venind dinspre Corund".
Felul cum au fost salvate aceste manete este puţin hilar (dar foarte real) "le-a cumpărat de la ostaşi cu 2 l
de vermuth".
Este vorba de patru manete de bronz de la Valens (364-378) şi două de la Valentinianus 1 (364-376).
După descrierea lor de către autorul scrisorii (cu semnătură indescifrabilă), piesele de la Valens au legenda
reversului cu Gloria Romanorum, una din ele fiind emisă la Tessalonic. Şi piesele de la Valentinianus 1 poartă
pe revers legenda Gloria Romanorum, una din ele fiind emisă în atelierul de la Siscia, iar cealaltă în atelierul
de la Tessalonic.
Nu se ştie nimic acum despre soarta pieselor.
Este însă sigur că avem de a face cu un tezaur format din piese romane de bronz din a doua jumătate a
secolului IV.
Descoperirea a mai fost înregistrată de D. Protase (Protase 2000, 167) care a primit informaţia de la
numismatul amator T. Nussbaum din Timişoara.
Datele din cele două surse (Protase 2000, 167; Szekely 2006, 211-212) coincid în bună parte, respective se
completează reciproc. D. Protase însă nu consideră descoperirea un tezaur, ci descoperire izolată. Astăzi însă,
în cercetarea numismatică, s-a adoptat principiul după care un grup de manete găsite în acelaşi loc (de la una
în sus) este tezaur.
Localitatea Ocna de Sus (corn. Praid, jud. Harghita) se află în apropierea unor aşezări rurale romane:
Corund la sud, Ocna de Jos la nord, Sătrăţeni la nord (castru roman şi aşezare civilă).
În localitatea învecinată Ocna de Jos (jud. Harghita) este semnalată descoperirea înainte de 1939 a unui
bronz mic roman târziu cu legenda URBS ROMA, emisă între 330-335 la Tessalonic. Se afla atunci într-o
colecţie particulară (B. Mitrea, DaciaNS 9, 1965,497, nr. 53; idem, SCIV16, 1965, 616; C. Preda, SCIV26, 1975,
474; V. Butnar, Arheologia Moldovei 12, 1988, 159, nr. 129; Protase 2000, 166, nr. 162). Repertoriul arheologic
al judeţului Harghita (Cavruc RepHarghita, 180), la localitatea XXXV a Ocna de Jos pomeneşte această manetă
ca fiind produsă în atelierul Tessalonic, E.
În localitatea Ocna de Sus (Cavruc RepHarghita, 180, nr. XXXV b) sunt pomenite două locuri unde probabil
se află aşezări romane rurale: pe d. Cadaros la est de sat sunt ruine de construcţii, piatră, mortar; pe locul
"Vizuina Vulpii" se găsesc fragmente de ţigle şi cărămizi romane; aici se scrie "au ieşit la iveală manete vechi"
(probabil imperiale romane). Se mai presupune existenta şi funcţionarea unui turn roman de pază pentru
supravegherea şi apărarea salinelor din zonă.
Pe locul fostului castru roman de la Sărăţeni (jud. Harghita) şi a aşezării lui civile sunt cunoscute două
morminte de incineraţie din epoca post romană (Protase 2000, 180, nr. 213). Pe baza lor, autorul (D. Protase)
crede că este vorba de prezenţa unor resturi de populaţie daca-romană.
Tot în zonă, dar mai spre sud, în împrejurimile castrului de la Inlăceni (jud. Harghita) pe d. Firtuşu, a fost
găsit un tezaur de manete romane târzii din aur (Suciu 2000, 159-160, nr. 29).

Revista Bistriţei, XXII, 2008, pp. 179-182
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Ne aflăm deci într-o zonă care poate fi în chip serios luată în considerare pentru studiul problemei
daca-romane. Fig. 2
Ultima estimare a tezaurelor de manete romane târzii pe teritoriul fostelor provincii dacice a fost făcută
de Viorica Suciu (Suciu 2000, 149-178). Este vorba de 78 tezaure sau depozite monetare alcătuite mai ales din
manete de bronz. Dacă din acest număr scădem pe cele din Banat (Dacia Superior partea de sud-vest) şi Oltenia
(Dacia Inferior) atunci pe teritoriul provinciillor foste Porolissensis şi Superior (partea centrală şi de est) mai
rămân 21 de tezaure. Deci în Transilvania istorică s-au găsit doar 21 de tezaure cu manete din secolul IV.
Pe teritoriul fostei Dacia Superior- partea transilvană- sunt deci înregistrate 14 tezaure cu manete din
secolul IV: Bran-poartă (Braşov), Cipău (Mureş), Dobra (Hunedoara), Firtuş (Harghita), Fizeş (Hunedoara),
Hunedoara, Laslea (Sibiu), Pasul Vâlcan (Hunedoara), Rupea-Hoghiz (Braşov), Sarmizegetusa (Hunedoara),
Sibiu, Şeica Mică (Sibiu), Ungurei (Alba), Vădaş (Mureş) (Suciu 2000, passim).
Aş remarca faptul că în cazul tuturor acestor tezaure monetare există o caracteristică comună: aproape
toate au fost găsite pe locul unor foste aşezări romane rurale, mici oraşe, aşezări civile ale unor castre etc. Aşa
că apariţia tezaurului de la Ocna de Sus, în evidentă legătură cu aşezarea (sau aşezările) rurală din localitate
este un fapt natural.
Prezenţa în această zonă a unui tezaur cu manete din secolul IV s-ar putea deci datora atât supravieţuirii
aşezărilor rurale din zonă (şi în special cea din Ocna de Sus), cât şi, mai ales, existenţei şi funcţionării salinelor
din zonă, instituţii economice care au continuat să funcţioneze şi după abandonarea provinciilor dacice.
continuităţii
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A Fourth Century Coin Hoard in Transilvania.
The Coind Hoard from Ocna de Sus (Harghita County)
(Summary)
In a volume of correspondence on archaeology belonging to professor Zoltân Szekely from Sfântu Gheorghe
National Museum (Szekely 2006, 211-212), in one of the letters addressed to professor, mention is made of a
group of six late Roman bronze coins which had been found near the locality Ocna de Sus (Praid commune,
Harghita county).
Faur of these coins carne from emperor Valens (364-378) and the other two from brother emperor
Valentinianus (364-376), having on their reverse the legend Gloria Romanorum. The clearest ones were
determined as being issued at Siscia and Thessalonic. Unfortunately they have been lost today, nothing is
known about their fate.
The cain hoard from Ocna de Sus is not an isolated presence in the area; as traces of two rural settlements
and even ancient coins have been identifies in the same locality; in the neighbouring village Ocna de Jos, in
1939 a late Roman bronze cain was found. The author (N. Gudea) believes that after 275 AD, the salt mines
in the area continued to function and owing this here remained also a romanised population which preserved
relations with the surrounding world using roman coins as instruments of exchange.
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Stimate d-le Szekcly Zoltan
Sper că intre timp a)i primit informa\iile referitoare la monedele greceşti descoperite in
Secuime. acum vă trimit alte informa)ii. pe cari le-am adunat cu ani in urmă, eu Vi le transcriu
aşa cum sint ele trecute în caietele mele:
"Acest mic lot de monede a fost găsit in anul f962 cu ocazia facerii - reparării-şoselei
na)ionale, de către ostaşi in dreptul comunei Ocna de Sus, venind dinspre Gorunc.l.
Monedcle au intrat in posesia unui locuitor din această din unnă comună (Gorund)
care le a cumpărat de la ostasi cu 2 1vermuth.
În anul 1964 cu am văzut întâmplător aceste monede, la posesorul lor. care în acel timp
\'indea pe piata din Timişoara. diferite obiecte din ceramică.
Monedele se repartizează astfel:
Valens 4 exemplare şi
Valentinian 1. 2 exemplare
lată şi descrierea monedelor:
1) A V Bust diadcmat spr. dr.
Leg: DN Valcns PF AVG
RV Împăratul in picioare spr. dr cu capul intors spr. spate. cu stg. tine un stindard in dr. o
pune pe capul unui capi iv ingenunchiat
Leg: GLOIUA ROMANORVM
in cimp: O 1 E in excrgă TES
AE 16-17 In 2 gr.
Conser\'are bună
2) A V Ca mai sus

Leg: DN V ALESN PF AVG
RV Ca mai sus
Leg: ---------- VM
AE 17 mm 1.63 gr.
Re,·crsul mult tocit
3) AV Ca mai sus
Leg: DN VA ------RV Ca mai sus
Leg: ----------------Conservare slabă
AE 17 nun 1,68 gr

/

4) AV Ca mai sus

Leg: DN V ALESN PG AVG
RV Ca mai sus
Leg: --------AE 18 mm 2,30 gr
Piesă mult tocită
5) A V Bust diademat spr. dr.

Leg: DN VALENTJN1ANUS PF AVG
RV Ca mai sus

Leg: GLORIA ROMA.NORVM
În câmp: O1 B
in exergă ASIS
Conser\'are bună
AE 17-18mm l.76gr
6) A V Ca mai sus
Leg: --- ANUS PG A VG
RV Ca mai sus
Leg:--------- NORVM
În câmp: ---------in exergă: TEAE 15-18 mm 1.07 gr
Conservare satisfăcătoare -piesă

ruptă

Sper că aceste informa)ii Vă vor li ele un real folos, mai ales că au fost descoperite in
regiunea D-stră. eu in limita posibilităţilor Vă voi mai ţinea la curent in ceace priveşte această
regiune-secuime, cu alte informa) ii de ordin numismatic.
Cu deosebită stimă
Al Dstră
[semnătură indescifrabilă]

Fig. 1 Paginile 211-212 în legătură cu tezaurul (după Szekely 2006, 211-212)
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Fig. 2 Hartă a provinciilor dacice cu tezaurele de manete romane târzii (după Sudu 2000, fig. X: cifra 29 marchează tezaurul de la Firtuşu)
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Das gepidische Grăberfeld von Galaţii BistriţeP
Radu HARHOIU

Forschungsgeschichte
Die im Jahre 1973 auf dem Gebiet der Gemeinde Galaţii Bistriţei (u: Galac, d: Heresdorf, Heeresdorf), judeţ
bei der Fundstelle "La Hrube" unter der Leitung van Vlad Zirra, beginnenden archăologischen
Grabungen haben sich als Aufgabe gestellt, den vom damaligen Museumsdirktor Ştefan Dănilă schon im Jahre
1952 durch lat{mezeitliche Grabfunde angekiindigten Bestattungsplatz zu identifizieren und zu erforschen.
Die Fundstelle "La Hrube" liegt siidlich der Gemeinde, im Becken des Gro~en Somesch, auf der rechten Seite
des Baches Dipşa, auf der Nationalstra~e (15A), welche die Ortschaften Reghin (im Suden) und Bistriţa (im
Norden) verbindet (Abb. 1-7).
Im Herbst des Jahres 1972 fiihrte ein Probeschnitt zur Identifizierung sowohl des Bestattungsplatzes als
auch der dazugehărenden Siedlung, die ihrerseits van einer spătlatEmezeitlichen Siedlung (Ende des 2. a. Chr.
- Anfang des 1. Jahrhunderts p. Chr.) uberlagert war.
Die Schnitte der Grabungskampagnen 1973-197 4 wurden im siidlichen Teil des Bestattungsplatzes angelegt
und fiihrten zur Bergung eines fraglichen latene/ vălkerwanderungszeitlichen Grabfundes und weiterer acht
sicheren vălkerwanderungszeitlichen Grabfunden. Wegen der relativ gro~en Zahl der vălkerwanderungszeitli
chen Grabfunden hat Vlad Zirra beschlo~en, Radu Harhoiu im Grabungsteam aufzunehmen, mit der Aufgabe
den vălkerwanderungszeitlichen Bestattungshorizont zu bearbeiten. Die Grabungen der Jahre 1975 und
1976 wurden weiter in die siidliche Hălfte des Bestattungsplatzes angelegt und fiihrten zur Freilegung einer
Oberflăche van iiber 600 m 2, in der weitere zwei latenezeitliche und 16 vălkerwanderungszeitliche Grabfunde
geborgen werden konnten.
In den Grabungskampagnen der Jahre 1977-1979 wurde durch ein Netz van Suchschnitten die ganze
Fundstelle erforscht. (Abb. 8)
Im siidlichen Teil des Plateaus haben die Grabungen eine sandige Lăsschicht identifiziert, in der, abgesehen
van latene- und vălkerwanderungszeitlichen Bestattungen, keine weiteren Funde geborgen werden konnten.
Im Unterschied dazu haben die Schnitte im nărdlichen und westlichen Teil des Plateaus eine kastanienbraune
- schwarze, manchmal bis 0,70 m starke Kulturschicht identifiziert, in der Siedlungspuren der Coţofeni-Kultur
und auch eine Săcuţa IV - Cheile Turzii-Herculane-Schicht identifiziert wurde, mit kleinen Gruben, in situ
liegenden Komplexen und viei Keramik, dazu noch eine Schicht der ersten Stufe der Bronzezeit mit Tonware
mit Besenstrich verzierung.
Das Ergebnis dieses Aufwandes wird durch 48 geborgenen Bestattungen dargestellt, davon gehăren 3 der
Bronzezeit, 8 der Latenezeit 2, 35 der Vălkerwanderungszeit an. Zwei Bestattungen sind schwierig einzuordnen
(siehe Beilage 2) (Abb. 8).
Leider haben an verschiedenen Stellen des Plateaus moderne Eingriffe ins Gelănde (Anlage eines
Weingartens u.a. m.) viele Befunde gestărt. Ein Teil der latenezeitlichen Bestattungen wurden von den vă
lkerwanderungszeitlichen Bestattungen gestărt, die ihrerseits von in der Antike stattgefundenen Eingriffe
(Grabraub!?) gestărt wurden (Abb. 9).
Leider ist, wegen vielen Umziigen und Reorganisierungen, ein gro~er Teil der vorgechichtlichen
Materials verschollen. Beklagen ist auch, da~ die anthropologische Analyse des osteologischen Materials der
Bistriţa-Năsăud,

1
2

Dieser Aufsatz wurde im Rahrnen des Projektes CNCSIS 137 11.10.2007 realisiert.
Die vorgeschichtlichen Grabfunde sollen zukiinftig van Vlad Vintilă Zirra, der Sohn des leider dahischiedenen Vlad
Zirra, bearbeitet werden.
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Grabfunde, aus moglicherweise objektiven und vor allem subjektiven Griinden, ohne Ergebnisse geblieben
isP.

1. Bestattung- Tracht- und Beigabensitten
la. Bestattungsitten
Die Identifizierung der Grabsitten wird erheblich durch die wahrscheinlich schon wăhrend ader gleich
nach der Beniitzung des Bestattungsplatzes stattgefundenen Grabstorungen erschwert, wovon viele der Grăber
betroffenen wurden (Abb. 9-10).
Die Behauptung stutzt sich auf dem Erhaltungszustand der Skelette (die teilweise ader total durcheinander
gebracht waren), auf das Verschwinden eines Teiles der Beigaben und auf die Tatsache, dass in nur einem
kleinen Prozentsatz (7 van 35 = 20%) vollstăndige Skelette geborgen werden konnten. Dazu sei noch auf die
modernen Zerstorungen eines Teiles des Grăberfeldes durch Verteidigungsgraben aus dem zweiten Weltkrieg
hingewiesen.
Der Zustand der Skelette lăsst keinen Zweifel aufkommen, dass dieser durch eine systematische Storung
der Grăber verursacht wurde. Leider konnte in keinem Fall der Ausraubschacht beobachtet werden. Dazu
haben sowohl die modernen Storungen des Gelăndes, als auch die Tatsache beigetragen, dai!. die volkerwa
nderungszeitlichen Grăber sich in einer bornzezeitlichen Schicht (anwesend auch durch Grabfunde) und in
einer fruhlat{mezeitlichen Schicht eingetieft haben und dabei viele Grăber zerstort haben. Neben der grol!.en
Zahl van total gestorten Grăbern (Abb. 9) wurde sehr intensiv auch der obere Teil der Bestattung gepliindert
(Abb.9-10). Wegen der Storung haben sich besonders wenig Beigaben erhalten (Gefăl!.e, Messer, Schnallen und
anderes Giirtelzubehăr, Spinnwirtel).
Die Sachlage van Galaţii Bistriţei ist nicht allein stehend. Es ist eine Zeit in der, wenigstens nach den
awarenzeitlichen gepidischen Grăberfeldern zu urteilen, der Grabraub besonders intensiv gepflegt wurde.
Dafiir sprechen vor allem die Grăberfelder van Bandul de Câmpie (Beilage 1, Nr. 5), Bratei (Beilage 1, Nr.
7), Târgu Mureş (Beilage 1, Nr. 40), Unirea-Vereşmort (Beilage 1, Nr. 44), Căpuşu Mare (Beilage 1, Nr. 9),
Noşlac (Beilage 1, Nr. 30), Sânmiclăus (Beilage 1, Nr. 35), ader Sighişoara (Beilage 1, Nr. 34) um nur einige
siebenbiirgische Beispiele zu nennen (Karte 1). Der Vorgang lăsst sich auch innerhalb der gepidischen
Grăberfeldern des Theil!.gebietes, z. B. in Sz6reg-Ziegelei4 , H6dmez6vasarhely- Kishomok 5 , Szolnok- Szanda6 ,
Tiszfiired-Nagykenderfăldek 7 , Magyarcsanad-Bokenyll, Sz6reg-Teglagyâr9 belegen.
Ausgehend van den wenigen in situ geborgenen ganzen Skeletten ader ihren unteren Teilen (Becken,
Oberschenkel- und Unterschenkelknochen) konnte sowohl die Orientierung ader Position als auch Details der
Grabsitte prăzisiert werden.
Die Verstorbenen wurden in meist einfachen, zwischen 0,60- 1,20 m tiefe Gruben deponiert. Das betrifft
sowohl die Erwachsenen- als auch die Kindergrăber (Abb. 11-12). In manchen Făllen gibt es auch Anzeichen,
die auf eine Ausstattung der Grabgrube hinweisen. So scheint in den Grăbern 7, 8, 9 und 13, im Schădelbereich
eine Treppe augespart worden zu sein, auf der in den Grăbern 8, 9 und 13 je ein Gefăl!. deponiert wurde. (Abb.
10/ B). In den Grăbern 19 und 20 war der siidliche Grubenteil etwas weniger tief gegraben; ob hier eine Art
Treppe ausgespart wurde, kann nur vermutet werden. In manchen Făllen, so in den Grăbern 4 am ostlichen
Rand und 31 im westlichen Teil der Grabgrube wurden Steinplatten angetroffen. Es ist nicht klar ersichtlich,
ob diese Steinplatten eine Folge van Storungen sind ader ob sie im Zusammenhang mit einer Art Ausstattung
der Grabgrube verbunden werden konnen. Auch der ungewohnliche grol!.e Raum im Ful!.bereich des Grabes 5
konnte die Folge eines nicht erkannten Storungschachtes sein. Dasselbe gilt auch fur die ungewohnlich grol!.e
Grube des Grabes 7 (280x220? m).
Das scheint ein Schicksal der volkerwanderungszeitlichen siebenbiirgischen Graberfeldern zu sein (und nicht nur).
Trotz unendlich langer und sehr belesenen Gesprache mit den Kollegen vom Institut fiir Anthropologie der Rumanischen
Akademie, sind die Ergebnisse bislang extrem karg geblieben.
4
CSALLĂNY Gepiden, 146-168.
' BONA, NAGY Grăberfelder, 90 ff.
6
BONA, NAGY Grăberfelder, 237
7
BONA, NAGY Grăberfelder, 246 Abb. 102, 248 Abb. 103, 249 Abb. 104, 250 Abb. 105.
8
CSEH u. a. Grăberfelder, 107.
9
CSEH u. a. Grăberfelder, 140 f.
3
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Nur im Grab 39 wurde im zentralen Teil der Grabgrube ein Holzstiick von rechteckiger Form (0,20 x 0,20
m) und in ihrem ăstlichen Teil ein Holzstiick von 0,24 x 0,7 cm geborgen, die măglicherweise von einem Sarg
ader auch Todenbrett stammen kănnten.
Ein allgemeines Kennzeichen des Grăberfeldes besteht in der Einzelbstattung. Ausnahmsweise kommt auch
ein Doppelbestattungen vor [Grab 11), deren Geschlecht und Alter leider nicht bestimmt werden konnte.
Die Verstorbenen wurden direkt auf dem Grubenboden, in Riickenlage deponiert, entweder mit den Armen
neben dem Kărper gestreckt und mit gestreckten parallelen Beinen [Grab 9), mit beiden Hănden auf dem Becken
[Grab 21), mit einer Hand auf dem Becken, die andere gestreckt neben dem Oberschenkelknochen (Grab 29).
In den Grăbern 18 und 33 waren eine der Beine nach au~en geriickt und vom Knie eingebogen, in Grab 33 mit
den Hănden auf dem Becken, in Grab 18 auf der rechten Schulter. Nur in Grab 29lag der Verstorbene mit stark
angenăherten, wahrscheinlich verbundenen den Knies [Abb. 10)1°.
Vorherrschend ist die W-0 Orientierung. Danebenkommen auch Gruben die siidsiidwestlich, westsiidwestlich,
westnordwestlich, nordnordwestlich oder in einem Fall auch nărdlich orientiert sind [Abb13a).
Die dominante W-0 Orientierung der Bestatteten aus dem Grăberfeld 3 von Galaţii Bistriţei entspricht
der allgemeinen Orientierung der zeitgleichen Grăbern aus Siebenbiirgen, aus dem Thei~gebiet oder aus
Transdanubien [Abb. 13b) 11 •
Die Alterstruktur der Bestatteten hebt die gro~e Zahl der Erwachsenen und die relativ kleine Zahl der
Kinder hervor, ein Umstand der auch in anderen zeitgleichen Grăberfelder zu beobachten ist (Abb. 14). Nur
im Grăberfeld von Moreşti scheint die Kinderzahl sehr hoch sein. Das liegt aber an der gro~en Zahl der Grăber
wo das Alter der Bestatteten nicht bestimmt wurde 12 • Fiir die Grăberfelder von Szentes Kăkenyzug und Szentes
Nagyhegy und H6dmez6vasârhely- Kishomok liegen keine Daten iiber Grăber von Jiinglingen vor, wăhrend die
Grăberfelder von Kărnye und H6dmez6vasârhely- Kishomok, durch den hohen Prozent von Erwachsenengrăber
verbunden sind, wobei in Kărnye auch eine sehr kleine Zahl von Kindergrăber zu verzeichnen ist13 •
In Galaţii Bistriţei konnte, sowohl wegen dem Fehlen der anthropologischen Analysen, den Grabstărungen
als auch wegen dem sehr bescheidenen Beigabenspektrum, nicht einmal das archăologische Geschlecht der
Bestatteten bestimmt werden.

Ib. Beigabensitten
Die Bestimmung der Beigaben- und vor allem der Trachtsitten stă~t manchmal auf fast uniiberwindbare
Schwierigkeiten. Wie schon angedeutet wurde, reprăsentiert das geborgene Material wegen der Intensităt der
Stărung, wahrscheinlich nur einen Teil des urspriinglichen Beigabenmaterials. Ein anderer Grund des Fehlens
der Beigaben liegt in der vergănglichen Natur mancher Materialien [Potin - eine leicht verderbliche Legierung,
Textilien, Holz oder Leder).
Es ist deshalb schwierig sich eine Meinung iiber die Zahl der reichen oder armen Grăber zu bilden und
zu Schlussfolgerungen iiber eine topografische Vorliebe der Platzierung solcher Grăber zu gelangen. Es ist
nămlich nicht auszuschlie~en, dass ein beigabenloses, aher ausgeraubtes Grab nicht urspriinglich zu den
reicher ausgestatteten Grăbern gehărt hătte kănnen.
Im Rahmen der Grabbeigaben nimmt das Gefă~ einen absolut vorrangigen, in manchen Făllen
alleinstehenden Platz ein. Das wird von der gro~en Zahl der Grăber mit Gefă~en verursacht (10 = 29%) [Abb.
15-16). Im Allgemeinen sind es Tăpfe aher auch Kriige, die einzeln beigegeben wurden.
10

11
12
13

Auch in den gepidischen Grăberfeldern des Theillgebietes wurden manchmal die Beine verbunden: der Verstarbene
aus dem Grab van Gyula- Făvenyes hatte die Knie und die Fersen verbunden: BONA, NAGY Grăbeifelder, 29 Abb. 11;
im Grăberfeld van H6dmez6vasărhely- Kishamak waren die Fersen und die Knies der Verstarbenen aus den Grăbern
51 und 58 ebenfalls verbunden: BONA, NAGY Grăbeifelder, 55 Abb. 24, 57 Abb. 26, wie ja auch der Verstarbene
aus Grab 11 aus dem Grăberfeld van Tiszafiired-Nagykenderf6ldek: BONA, NAGY Grăbeifelder, 246 Abb. 102; nur
die Knies waren beim Verstarbenen aus Grab 73 aus dem Grăberfeld van H6dmez6vasărhely- Kishamak verbunden:
BONA, NAGY Grăbeifelder, 72 Abb. 36, wăhrend bei den Verstarbenen aus den Grăbern 95 aus dem Grăberfeld van
H6dmez6văsarhely - Kishamak und 199 aus dem Grăberfeld van Szalnak - Szanda die Fersen verbunden waren:
BONA, NAGY Grăbeifelder, 72 Abb. 36, 229 Abb. 93.
Siehe dazu auch BONA, NAGY Grăbeifelder, 81 f.
POPESCU Moreşti, 214 ff.
BONA, NAGY Grăberfelder, 164 ff, 236; SALAMON, ERDELYI Kărnye, 156 Tabelle 1.
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In drei Făllen (Grăber 7, 8, 13) wurden die GefăBe auf einer Treppe, in der Kopfgegend und in einem Fali
bei den FiiBen (Grab 1) deponiert (Abb. 10b).
Die Intensităt der Keramikdeponierung ist mit der Situation von Band verwandP 4 • Im Unterschied dazu,
kennzeichnen sich die gepidischen Grăberfeldern des TheiBebeckens durch eine relative Rarităt der GefăBe im
Beigabenbild. Năher an Gala ţii Bistriţei ist die Sachlage nur im Grăberfeld von H6dmez6vasârhely-Kishomok, wo
van 91 Grăber, 25 GefăBe enthielten (= 27,4%). Eine relativ hohe Intensităt der GefăBdeponierung wurde auch
im pannonischen Grăberfeld von Kălked-Feketekapu A gepflegt, wăhrend das andere zeitgleiche pannonische
Grăberfeld von Kărnye ein dem TheiBgebiet ăhnliches Bild zeigt (Abb. 16)1 5•
Die GefăBe wurden mehr auf die linke Seite und in die Kopfgegend des Verstorbenen beigelegt. Die
Sachlage von Galaţii Bistriţei unterscheidet sich nicht von cler von Noşlac, H6dmezovasârhely- Kishomok oder
von Kălked-Feketekapu A, wo die GefăBe, fiirgewăhnlich ebenfalls einzeln, vornehmlich in cler Kopfgegend
deponiert wurden 16 •
Die Waffenbeigabe ist nur mittelbar, durch Reste eines Kettenhemdes und durch ein Pyramidenknopf mit
quadratischer Basis aus dem total gestărten Grab 39 belegt.
In 3 Grăbern wurden je ein Messer beigelegt .. Die Messer lagen links des Bestatteten, neben dem Becken
und dem Oberschenkel (Grăber 5 und 29 ) oder neben dem linken Oberarmknochen (Grab 33). Messer wurden
sowohl im Siebenbiirgen, im TheiBbebiet als auch in Transdanubien immer wieder deponiert 17 •
Spinnwirtel wurden nur in zwei Frauen(?)grăbern gefunden, eine in Grab 9, in der rechten Augenhăhle,
die andere zwischen den Beinen cler Besatteten aus Grab 21 18 •
Im Unterschied zu anderen zeitgleichen oder friiheren Grăberfeldern, wo die Toilettenartikel in einer groBen
Typenvarietăt vorkommen, wurde im Grăberfeld von Galaţii Bistriţei kein Stiick dieser Gattung gefunden. Es
fehlen z. B. die so oft in den anderen Grabfunden vorkommenden Pinzetten oder Scheren u. a. m.
Auch die Beigabe von Tieren oder von Tierteilen ist wenig belegt. Nur in Beziehung mit drei vollstăndig
gestărte Grăber (19, 22 und 27) kănnten Schweineknochen bzw. ein Tierknochen in Verbindung gebracht
werden, deren Grabzugehărigkeit aher wegen der Stărung nicht vollkommen abgesichert werden kann.

le. Trachtsitten
Das in den Grăbern gebliebene und geborgene Material bietet wenig Hinweise fur eine, wenn auch
fragmentarische, Rekonstruktion des Trachtsittenbildes an.
In Verbindung mit der Haarpflege oder auch Haartracht scheinen Kămme zu stehen.
In Grab 21 lag links neben dem Schădel ein zweihreihiger Kamm, mit leichtesWellenbandverzierung;
oberhalb vom linken Beckenfliigel eine Schnalle aus Potin, mit ovalem Biigel und keulenfărmigem Dorn,
an cler Basis mit sechs eingeritzten Linien, an cler linken Hand ein Fingering aus Potin mit eingehămmerter
rautenfărmig-ovalerer Ringplatte und zwischen den Beinen, gleich unterhalb cler Knies, eine tonnenfărmige
Spinnwirtel aus Ton. In Grab 26 lag der zweireihige beinerne Kamm rechts neben dem Schădel, wăhrend links
ne ben dem Schădel, ein scheibengedrehter Topf deponiert wurde. Nur in Grab 44 befand sich der Kamm ne ben
dem linken FuB. In den Grăber 37 und 45 ist die genaue Lage der Kămme, wegen cler Stărung unbestimmbar,
wobei in Grab 37 die Originalposition des beigelegten Kruges ebenfalls nicht bestimmbar ist und in Grab 45
das GefăB, wie auch in Grab 26, links vom Schădel beigelegt wurde (Abb 10, 17).
Im Vergleich zu anderen Grăberfeldern aus Siebenbiirgen oder aus dem TeiBbecken, haben sich in
Galaţii Bistriţei, vieleicht auch wegen cler Stărung, weniger Kămme erhalten. Zur Proportion zwischen
14

15

16

17

18

KOVĂCS, Mez6b6nd, 264 ff. In 61 von 185 Griiber wurde, wie auch in Glaţii Bistriţei, vornehmlich ein GefiiB deponiert
(= 33,15 %)
CSALLĂNY Gepiden, 254 ff.; siehe die Statistik bei BONA, NAGY Grăberfelder, 169 Tabelle 15; fi.ir die Griiberfelder von
Kiilked-Feketekapu und Kiirnye: KISS Kolked-Feketekapu A, 247, bzw. SALAMON, ERDELYI Kornye, 59.
RUSU Noşlac, 269 ff; BONA, NAGY Graberfelder, 169 Tabelle 14; KISS Kălked-Feketekapu A, 182 (in den beiden
letzten Fiillen vornehmlich auf die rechte Seite des Verstorbenen)
HOREDT Moreşti, 148, 149 Abb. 70/ 1-7, 8-13, 192 f: CSĂLLANY Gepiden, 288-289; BONA, NAGY Grăberfelder, 100,
172 Tabelle 20, 173 Tabelle 21; SALAMON, ERDELYI Kornye, 57f; KISS Kolked-Feketekapu A, 440 Taf. 26/ A39, 20,458
Taf. 44/ A178, 5, 484 Taf. 70/ A338, 1; 502 Taf. 88/ A496, 7.
Sowohl in Siebenbi.irgen, im Grăberfeld von Moreşti: HOREDT Moreşti, 195 und auch in der TheiBebene: CSALLĂNY
Gepiden, 285 f. wurden Spinnwirtel nur in Frauengriiber beigelegt.
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Frauen- und Mănnergrăber ader zwischen Erwachsenen- und Kindergrăbern Hillt sich, wegen dem Fehlen cler
anthropologischen Analyse, keine Betrachtungen machen (Abb. 18)1 9 •
Wegen cler Intensităt cler Grabraubes ader Grabstărung im Beckenbereich und cler dadurch beschrenkten
Zahl cler erhaltenen Giirtelkomponenten (einfache Schnallen ohne Beschlăg, ein Pyramidenknopf und eine
Giirtelplatte) ist es schwierig, sowohl allgemeine Betrachtungen iiber die Giirteltracht, als auch spezielle
Beobachtungen iiber das Giirteltragen von Mănner ader Frauen zu machen.
Trotz Grabstărung lagen die Schnallen im Bereich des Beckens. Nur die Lage des Giirtelzubehărs aus Grab
39 (ein Pyramidenknopf mit quadratischer Basis vom Wehrgehănge und eine silberne Giirtelplatte) konnte
nicht bestimmt werden (Abb. 17b).
Arm- und Handschmuck wurde nur in drei Grăber geborgen. In Grab 33 lag ein Armring am rechten
Ellenboge. Der einzige geborgen Fingerring, lag auf cler rechten Hand cler Verstorbenen aus Grab 21 (Abb. 17
a-b).
Der Fundstoff
11.1. Die Keramik

Die GefăJ!.e cler Nekropole von Galaţii Bistriţei gehăren, mit Ausnhme cler leider verschollenen
handgearbeiteten Tăpfe aus den Grăbern 7 und Grab 13, nur cler Keramik auf cler schnell rotierenden
Tăpferscheibe an.
Im Vergleich zu den sehr wenigen GefăJ!.en aus feinem Ton, vorherrschend sind die GefăJ!.e aus rauer
Ware. Hierher gehărt auch ein leider verschollenes, groJ!.es GefăJ!. von hellgrauer Farbe aus Grab 1, von dem nur
cler Bauch- und cler Unterteil erhalten geblieben war.
11.1.1.a. Ttipfe (Abb. 19/ 1-6, 21)
11.1.1.a1 Henkellose Ttipfe mit băuchigem oder ovalem Ktirper(Typ 01/ a-b), Abb. 19/ 1-3)
Der am stărksten vertretene Gefăi!.typ, mit 3 Exemplaren, wird von dem henkellosen Topf dargestellt. Die
GefăJ!.e wurden gewăhnlich aus einer rauhen, sandigen, manchmal grobkărnigen, rot-braunen, grau-schwarzen,
ziegelroten Ware, manchmal mit schwărzlichen Flecken, modelliert. Er ist in folgenden Grăbern vertreten: 8,
26,45.
Die 3 vollstăndig erhaltenen GefăJ!.e lassen sich in zwei Varianten untergliedern.
11.1.1.a1a (JYp 01a, Abb. 19/ 1; 21)
Zu dieser Variante gehăren die Tăpfe aus den Grăbern 8 und 26, mit băuchigem Kărper und ausladendem,
kanneliertem Mundrand 20 , mit leicht gerippten Wănden, beim Topf aus Grab 8 und Schulter mit einem Banci
von eingeritzen Linien, beim Topf aus Grab 26.
Vor allem cler etwas unsorgfertig ausgefiihrte Topf aus Grab 8 ist sowohl in Siebenbiirgen, im Graberfeld
von Banci als auch TheiJ!.gebiet belegt 21 • Formell verwandte GefăJ!.e konnten ăfters in den Grăberfelder des 6.
Jhs. des TheiJ!.gebietes belegt werden 22
11.1.1.a1b (Typ 01b; Abb. 19/ 3; 21)
Topf ohne deutlichen Hals, mit rund-ovalemem Kărper, mit verjiingtem Unterteil und gr6J!.tem Durchmesser
in cler oberen GefăJ!.hălfte und ausladender kurzer, im Querschnitt rechteckiger Randlippe aus Grab 45. Die
Verzierung des Schulterteiles setzt sich aus einem Banci von leicht eingeritzte horizontale feinen Kanneluren.
Die năchsten Gegenstiicke solcher GefăJ!.e kommen wieder in den Grăberfeldern des 6. Jahrhunderts aus
dem TheiJ!.gebiet vor 23 •
19

20

21

22

23

Die absoluten Zahlen der Kammgriiber nach: BONA, NAGY Grăberfelder, 171 Tabelle 18.
Dieses Details kennzeichnet bildet ein Kennzeichen der scheibengdrehten, vor allem rauher Ware des Ausgang des 6.
und bis im 7. Jahrhundert aus Siebenbiirgen: HARHOIU, BALTAG Sighişoara, 415 Abb. 794.
Band, Grăber: 16, 73, 92, 101, 104a, 123, 129, 175: KOVACS Mez6b6.nd, Abb. 9/ 9; 32/ 11; 54/5, 9, 11; 62/1, 6; 74/ 11;
(seltener?) im TeiJ.l,becken: CSALLĂNY Gepiden, Taf. 101/ 14 (Szentes Berekhât, Nr. A15.
CSALLĂ.NY Gepiden, Taf. 156/ 4, 5, 6, (Kiszombor: Grăber 95, 31, 215), 140/ 4 (H6dmez6vâsârhely - Gorzsa) 14
(H6dmez6vâsârhely - Dlinka) formiihnlich; CSEH u. a. Grăberfelder, 251 Taf. 21/ 3 (Magyarcsanâd-Băkeny, Grab 3)
formiihnlich, 264 Taf. 34/ 3, 6 (Mezăkovesd-Mocsolyâs, Grab 3).
CSALLĂ.NY Gepiden, Taf. 186/ 4 ((Szăreg - Ziegelei, Grab 82), 14 (Szâreg - Ziegelei, Grab 4), 189/ 5 (Ketegyhâza,
Argyelânsches Grundstiick, Grab 5); formiihnlich auch ein Topf aus einem Streufund von Magyarcsanâd-Băkeny: CSEH
u. a. Graberfelder, 256 Taf. 26/ 10.
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11.1.1.a1c. Beutelfonnige Topfe ((Typ 02, Abb. 19/4; 21)
Der Typ ist nur durch das Gefii.{) aus Grab 35 vertreten. Es wurde aus einer feinen grauer Ware
hergestellt. Kennzeichnend ist der oval-rundliche Kărper, mit grăi)tem Durchmesser im unteren Gefii.i)teil,
der breite, leicht ausladende, der abgrundete Mundrand, der vom Schulterteil van einer Wulst getrennt ist.
Der Schulterteil wurde mit zwei horizontalen Keilschnittbii.ndern, mit metopenartig dazwischenliegenden
Keilschnittrechtecken verziert. 8eutelfărmige Tăpfe kommen oft auch in Siedlungen des 6. und ersten Hii.lfte
des 7. Jhs. aus Siebenburgen vor 24 und sind auch in den Grii.berfeldern des TheiEgebietes belegt25 •
11.1.1.a1.d Topfe mit fast kugelfcinnigem Bauchteil (Typ 03, Abb. 19/5; 21)
Nur aus Grab 5 ist ein scheibengedrehter, grauer kugelfărmiger Topf, mit leicht ausladendem, zugepitztem
Mundrand und mit van innen eingedruckten "8uckeln" auf dem 8auchteil bekannt.
Der fast kugelige 8auchteil erinnert an manchen Gefii.i)en aus dem Theii)gebiet, die allerdings mit einem
anders modelliertem Hals- und Mundrandteil versehen wurden 26 •
11.1.1.b Kruge (Typ 04, Abb. 19/6; 21).
Nur das Gefăfl, aus Grab 37 kann diesem Typ zugeordnet werden. Kennzeichnend ist beim diesem Gefii.{)
aus grobkărnigem, sandreichem, gelb-rătlichem Ton, der schmale Hals und der schlanke, etwas bii.uchige
Kărper. Das Gefii.{) wurde auf der Schulter mit zwei horizontalen Linienbii.ndern verzierF 7 • Kruge scheinen sehr
selten auch in den gepidischen Grii.berfeldern des Theii)gebietes vorzukommen. 26 •
11.1.2. Die Verzierung der Keramik (Abb. 19/ B)
Van den beigegebenen Gefii.Ee wurden alle Exemplare verziert. Die Analyse der Verzierungselemente
fllhrte zur Identifizierung mehrerer Verzierungstechniken und Verzierungsmotiven.
11.1.2a. Verzierungstechniken
Neben der eingeritzten Verzierung, kommen plastische Hervorhebungen und dann gestempelte ader
eingedruckte Verzierungstechniken vor.
11.1.2b. Verzierungsmotive
11.1.2b.1 Kanneluren (Abb. 19B/ 2)
Kanneluren, auf dem Schulterteil des Gefii.i)kărpers, verzieren den scheibengedrehten rauhen Topf aus
Grab 45 (Formtyp 01.b)29 •
11.1.2b.2. Eingeritzte Linien und Linienbander (Abb. 19B/ 1, 3, 4)
Einzelne sich abwechselnde horizontale Linien, verzieren den Schulterteil des scheibengedrehten Topfes
aus rauer Ware aus Grab 8 (Formtyp 01a) (Abb. 198/ 1).
Sich abwechselnde horizontale Linienbii.nder am Halsansatz und am Umbruch der Gefii.i)e (Abb. 198/3, 4)
schmucken den Topf aus Grab 26 (Formtyp 01a) und den Krug aus Grab 37 (Formtyp 04)3°.
11.1.2b.3. Die eingedruckte Verzierung (Abb. 19B/ 5)
Allein der Topf aus Grab 5 wurde mit van innen eingedruckten "Buckeln" auf dem 8auchteil geschmuckt.
Diese, sowohl in Siebenburgen als auch im Theii)gebiet, sonst selten belegte Verzierung, schmuckt auch einen
Topf aus Grab 1 van H6dmez6vâsârhely- Kishomok 31
11.1.2b.4. Die Keilschnittverzierung (Abb. 19B/ 6)
Die Keilschnittverzierung bildet ein Kennzeichen des beutelfărmigen Topfes aus Grab 35 (Formtyp
02), dessen Schulterteil mit zwei horizontalen Keilschnittbii.ndern, mit metopenartig dazwischenliegenden
Keilschnittrechtecken verziert wurde.
H
25

26

27

2s

29

30
31

HOREDT Moreşti, 124 Abb. 66/ 14; 71/ 8; 91/ 10; BÂRZU Bratei, 284 Abb. 10/ 8-9.
Ein formăhnliches Exemplar aus Theillgebiet bei: BONA, NAGY Grăberfelder, 130 Abb. 65/ 1 (H6dmez6vasârhely Kishomok, Streufund), 134.
CSALLĂNY Gepiden, Taf. 150/ 3 (Szentes Berekhât, Nr. A.3), 19 (Szentes Berekhât Nr. A.6), 194/ 4 (Gyu~a- Kâlvâria
Flur), 5 (Gyula - Pejret); CSEH u. a. Grăberfelder, 251 Taf. 21/ 1, 1 (Magyarcsanâd-Bokeny, Grab 1); BONA, NAGY
Grăberfelder, 335 Taf 61/ 19, 5 (Tiszafiired-Nagykenderf6ldek, Grab 19)
Ein etwa formăhnliches Exemplar aus Theillgebiet bei: BONA, :--.JAGY Grăberfelder, 130 Abb. 65/1, 105, 299 Taf. 25/ 105,
20 (H6dmez6vâsârhely- Kishomok, Grab 105).
,
Wie das durch das einzige mir bekannte Exemplar, der Krug aus Grab 28 van Sz6reg, angedeutet wird: CSALLANY
Gepiden, Taf. 186/ 15. Hier wurde aher der Henkel an der Halsbasis und auf dem Bauch fixiert.
,
Kanneliiren, welche den Oberteil des GefăBkorpers schmiicken kommen auch im TheiBgebiet vor: CSALLANY Gepiden,
Taf. 20/ 10 (Szentes Kokenyzug, Grab 68)
Solche Horizontale Linienbănder bei KISS Kolked-Feketekapu A, 457 Taf. 43/ A 162, 2 (Kolked-Feketekapu A, Grab A 162)
BONA, NAGY Grăberfelder, 134, 131 Abb. 66/ III/D, 1, 281 Taf. 7/ 1, 9.
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Die relative kleine Zahl der Exemplare, sowohl aus Siebenbiirgen als auch aus dem Theillgebiet mit
Keilschnittmotiven, kann aher ihre groGe chronologische Aussagekrăftigkeit, als bedeutendes Merkmal der
Keramikornamentik des 6. und der ersten Hălfete des 7. Jahrhunderts nicht beschrănken32 .

11.1.2b.5. Die plastisch modellierte Verzierung (Abb. 19N 1, 4, 19B/ 7)
Nur die Wănde des Topfes aus Grab 8 (Formtyp 01a) aus rauhem Ton wurden etwa rippenartig gestaltet
(Abb. 16N 2). Eine solche Gestaltungsweise der Wănde bildet ein Kennzeichen der Keramik des 6. und der
ersten Hălfte des 7. Jahrhunderts aus Siebenbiirgen; sie kommt auch im mittleren Donaubecken und auch
ostlich der Karpaten, in der Moldau und Walachei vor33
Im Falle des beutelformigen Topfes aus feiner Ware aus Grab 35 (Formtyp 02) wurde der Ansatz des
Halses, mit einer Wulst (Abb. 19B/ 7) besonders betont. Solche Wiilste sind in Siebenbiirgen sowohl im 3.- 4
Jahrhundert und, wie auch in der TheiGebene, auf der Keramik des 6. Jahrhunderts belegP 4•

11.2. Tracht- und Schmuckstiicke
11.2.1. Kopfschmuck
Zum Kopfschmuck ader zur Pflege der Haartracht gehoren in Galaţii Bistriţei nur Kămme.

11.2.1.1. Kămme (Typ 06) (Abb. 20- 21)
Kămme wurden in 5 Grăber gefunden: 021 (Taf. 1G21,), 026 (Taf. 1G26,), 037 (Taf. G37), 044 (Taf. 1G44,)
und 45 (Taf. 1G45,)
Die intensive Storung des Schădelbereiches bei der Ausraubung, konnte das Brechen oder
Verschwinden weiterer Stiicke bedingt haben; dazu noch haben auch die Erhaltungsbedingungen zu einer
betonten Degradierung des Materials gefiihrt. Das erklărt den schlechten Erhaltungszustand der Mehrzahl
der 5 geborgenen Exemplare, von denen nur die Stiicke aus den Grăbern 21, 26 und 44 sich besser erhalten
haben. Sie geh5ren einem einzigen Typ an. Es sind zweireihige Kămme mit nicht besonders dichten
Zăhnen, deren drei beinerne Plăttchen durch Eisen- oder Bronzenieten zusammengehalten werden. Die
Verbindungsplatten der Kămme aus den Grăbern 21 (Taf. 3/ G21, 1) und 26 (Taf. 4/ G26, 2) wurden mit
Wellenbăndern, aus Grab 37 (Taf. 6/ G37, 1) mit einem Winkelmotiv, aus Grab 44 (Taf. 7/ G44, 1) mit
senkrechten Einritzlinien verziert. Kleine Differenzen lassen sich nur in der unterschiedlichen GroGe der
Stiicke bemerken.
Dreiteilige zweireihige Kămme mit eisernen oder bronzenen Nieten reprăsentieren eines der am hăufigsten
vorkommenden Stiicke des Fundstoffes des 6. und ersten Hălfte des 7. Jahrhunderts und konnen schon im 4.
Jahrhundert, in die Spătphase der Sântana de Mureş Kultur belegt werden 35 •

11.2.3. Giirtelzubehor
Zum Giirtelzubehor gehăren Schnallen, ein rechteckiger und ein pyramidenformiger Giirtelbeschlag.

11.2.3.1.. Schnallen ohne Beschlag (Typ 07) (Abb. 20/07/ A-D; 21)
11.2.3.1.a. Einfache ovale Schnallen ohne Beschlăg (Typ 07A, Abb. 20-21)
Die eiserne Schnalle mit gleich starkem mehr ovalem Biigel aus Grab 9 (Taf. 2/G9, 2), deren Dorn
verschollen ist, wurde zusammen mit anderen verwandten Stiicken aus Grabfunden aus Siebenbiirgen, aus
dem TheiGgebiet oder aus Transdanubien, sowohl im 6. als auch. in die zweite Hălfte des 6. und in die erste
Hălfte des 7. Jahrhunderts immer wieder belegt 36 •
32
33
34

35

36

Siehe dazu: HOREDT Moreşti, ff; siehe auch HARHOIU, BALTAG Sighişoara, 327,476 Anm. 146.
HARHOIU, BALTAG Sighişoara, 473
HARHOIU, BALTAG Sighişoara, 476
HOREDT Moreşti, 154-155; fur friihviilkerwanderungszeitliche Exemplare aus Rumănien: HARHOIU Vălkerwan
derungszeit, 60; Beispiele aus dem Bestattungshorizont des 6. Jhs. aus dem Thei6gebiet: BONA, NAGY Grăberfelder,
95-98; siehe auch KISS Germanen, 69-71, 104 Karte 9, 105 Karte 10.
Siebenbiirgen: HOREDT Moreşti, 189 Abb. 96 (Moreşti); GAIU Bistriţa, 117 Abb. 2/ 23, 17 (Bistriţa, Grab 23), 120 Abb.
4/ 48, 3 (Bistriţa Grab 48); relativ viele Exemplare im Grăberfeld von Band: KOVAcs Mez6b6nd, 302 Abb. 24 (Grab 18),
307, Abb. 29/ 2 (Grab 29), 31? Abb. 33/ 1 (Grab 32), 341 Abb. 61/ 1 (Grab 105), 351 Abb. 71 (Grab 150); Thei6gebiet:
CSALLANY Gepiden, 276; BONA, NAGY Grăberfelder, 123 Abb. 61/ I (Gruppe I der Schnallen aus dem Grăberfeld von
H6dmez6vasarhely - Kishomok); Transdanubien: KISS Kălked-Feketekapu A, 203 (Grăberfeld von Kiilked-Feketekapu
A); siehe auch KISS Germanen, 71-73, 106 Karte 11, 107 Karte 12.
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11.2.3.1.b. Schilddornschnalen (Typ 07B, Abb. 20-21)
Aus Grab 5 stammt eine nur bruchstiickrniillig erhaltene Schnalle aus Buntmetal, mit ovalem gleichstarkem
Biigel und Schilddorn (Taf. G5/ 2). Solche Schnallen wurden sowohl im merowingischen Kulturkreis, als auch im
Theillgebiet und auch in Siebenbiirgen wiihrend der ersten Hălfte des 6. Jahrhunderts relativ oft getragen37 •
11.2.3.1.c. Einfache ovale Schnallen mit kantigem Dom (Typ 07C, Abb. 20-21)
Die Schnalle aus Potin, mit ovalem, leider verschollenem Biigel und kantigem Dorn, an der Basis mit sechs
eingeritzten Linien aus Grab 21 (Taf. G21/ 4), bildet ein anderer chronologischer Hinweis fur die chronologische
Verankerung in die erste Hălfte des 6. Jahrhunderts 38 •
11.2.3.1.d. AchterfOrmige Schnallen ohne Beschlag (Typ 07D, Abb. 17-18)
Der Biigel der eisernen Schnalle mit bruchshickmăBig erhaltenem Dorn aus Grab 33 hat einen etwa
achterformigen Biigel (Taf. 1 G33, 2). Typologisch verwandte Exemplare sind, unter anderem, aus den
friihawarenzeitlichen pannonischen Grăberfeldern von Kolked-Feketekapu A und B oder Kornye bekannt, wo
sie ofters in Kriegergrăber aber auch in Pferdegrăber belegt sind 39
11.2.3.2. Giirtelbeschlage (Typ 08-09, (Typ 008-09, Abb. 20-21)
Im Unterschied zu anderen zeitgleichen Grăberfeldern ist die Zahl cler Beschlăge des Grăberfeldes
von Galaţii Bistriţei sehr gering., wie das durch nur eine silberne Giirtelplatte und ein pyramidenformiger
Giirelbeschlag dargestellt wird.
11.2.3.2.a. Rechteckiger Giirtelbeschlage (Typ 08, Abb. 20-21)
Einfache unverzierte, rechteckige Giirtelbeschlăge mit vier Nieten an den Ecken wie cler aus der Fiillerde
des total gestorten Grabes 39 (Tafel 6/ G39, 2) kommen im Beigabenmaterials der Grăberfelder des 6. und cler
ersten Hălfte des 7. Jahrhunderts sowohl aus Siebenbiirgen als auch dem TheiBgebiet oder aus Transdanubien
relativ selten vor40 •
11.2.3.2.b. Pyramidenknopfe zum Wehrgehange (Typ 09, Abb. 20-21)
Bronzene Pyramidenknopfe mit quadratischer Basis, wie der aus Grab 39 (Tafel6/ G39, 1), sind mit Ausnahme
der ăhnlichen Stiicke von Unirea-Vereşmort (Beilage 1/ 44) oder von Band (Beilage 1/ 5), vornehmlich im Rheinland
und in West- und Siiddeutschland verbreitet und gehOren dem spăten 6. und friihen 7. Jahrhundert an4\ eine
Datierung die auch von den siebenbiirgischen Funden bestătigt wird und in Folge fur Gala ţii Bistriţei einen Hinweis
fur die chronologische Verankerung des Grăberfeldes von Galaţii Bistriţei in dieser Zeitspanne anbietet.
II. 2.4. Arm- und Handschmuck (Typ 10-11, Abb. 20-21)
Ebenfalls schwach ist auch der Arm- und Handschmuck vertreten.
Il. 2.4.1. Armringe (Typ 10, Abb. 20-21)
Nur aus Grab 33 (Tafel 5/ G33, 1) ist ein bronzener Armring mit verbreiteten Enden und gegliedertem
Mittelteil bekannt, fiir den mir weitere Analogien unbekannt sind. 11.2.4.2. Fingerringe (Typ 11, Abb. 20-21)
Nur aus Grab 21 ist in Fingering aus Potin mit eingehămmerter rautenformig-ovalerer Ringplatte bekannt
(Tafel 3/ G21, 3). Im allgemeinen sind Fingerringe nicht sehr oft belegt. Verwandt mit dem Stiick aus Galaţii
Bistriţei scheinen vier Ringe (ohne Ringplatte ?) aus Grab 152 von Szentes Berekhât zu sein 42
11.2.5. Waffen
11.2.5. 1. Ringe (eines Kettenhemdes ?) (Typ 13, Ahb. 20)
In cler Fiillerde, vornehmlich im zentralen Grubenteil, des Grabes 39, woher auch der oben besprochene
Pyramidenknopf stammt, kamen zusammengerostete Stiicke von eisernen Ringe, die moglicherweise Teile
37

38
39

40
41

42

MARTIN Chronologische Gliederung, 133 ff.; BONA, NAGY Grăberfelder, 105 f.; HOREDT Moreşti, 186.
HOREDT Moreşti, 186.
Kiilked-Feketekapu A: KISS Kălked-Feketekapu A, 439 Taf. 25/ A36 (Grab A36), 463 Taf. 49/ A211, 1 (Schwertgra A211),
465 Taf. 51/ A225, 13 (Schwertgrab A225), 471 Taf. 57/ A259, 1 (Schwertgrab A259), 472 Taf. 58/ A262, 6 (Grab 262),
478 Taf. 64/ A296 (Grab A296 mit Pfeilspitzen), 484 Taf. 70/ A341, 6, 495 Tab. 81/ A450 (Grab A450), A440 (Grab A440
mit Augenperlen und Ohrring mit angenăherten Enden), 504 Taf. 90/ A504 (Grab A504), 517 Taf. A667/ 26 (Pferdegrab
A657); Kiilked-Feketekapu B: KISS Kălked-Feketekapu B, 72 Taf. 58/ B200, 17 (Pferdegrab B200, Grabgrube VI: letztes
Drittel des 7. Jhs.); Ktirnye: SALAMON, ERDELYI Kămye, 97 Taf. 19/ 115, 61 (Grab 115), 99 Taf. 21/ 128, 23 (Grab 128),
101 Taf. 23/ 131/9- 16 (Pferdegrab 131.
KISS Kălked-Feketekapu A, 212 f.
MENGHIN Schwert, 150 f., 363 f, und Verbreitungskarte 22.
CSALLANY Gepiden, Taf. 77/ 12-15.
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eines Kettenhemdes darstellen. Sie ahneln den ebenfalls zusammengerosteten Kettensti.icken aus Grăberfeldern
aus dem Theii!.gebiet43 •
11.2.6. Ustensilien (Typ 14-15, Abb. 20-21)

Im Vergleich zur Keramik oder zu Schmuck- und Trachtsti.icken sind Ustensilien schwach vertreten und
nur durch Messer und Spinnwirtel reprăsentiert. Manche Sti.icke die in anderen gepidischen Grăberfeldern
vorkommen, wie z. B. Scheren oder Schleifsteine oder Ziehmesser sind im Grăberfeld von Galatii Bistritei nicht
vertreten.
11.6.1: Messer (Typ 14, Abb. 20 - 21)

Nur aus drei Grăbern (5, 29, 33) sind bruchsti.ickmăi!.ig erhaltene Messerklingen erhalten worden
11.6.2. Spinnwirtel (Typ 15, Abb. 20- 21)

Beide geborgenenSpinnwirtelhaben sind tonnefărmig, das Sti.ick aus Grab 9 (Tafel 2/ G9, 1) hat leicht
eingezogene, das aus Grab 21 (Tafel3/ G21, 2) gerade Seiten.

III. Allgemeine Schlussfolgerungen
Eine vergleichende Analyse des Grăberfeldes von Gala ţii Bistriţei mit anderen Funverbănden des 6. - 7.
Jahrhunderts gestattet die Bestimmung seiner eigenartigen kulturellen Kennzeichen. Ein solcher Vergleich ist
trotz cler systematischen Stărung cler Grăber măglich und kann bedeutende Beobachtungen anbieten.
Die W- O orientierten Bestatteten wurden in meist einfachen, zwischen 0,60-1,60 m tiefe, rechtwinklige
Gruben mit abgerundeten Ecken, in Ri.ickenlage, mit den Armen neben dem Kărper gestreckt oder auf dem
Becken und mit gestreckten parallelen Beinen, direkt auf dem Grubenboden deponiert. Sowohl die Lage als
auch die Orientierung cler Bestatteten aus dem Grăberfeld von Galaţii Bistriţei reiht sich in die allgemein
gepflogenen Deponierung cler Verstorbenen in den verwandten Grăberfeldern aus Siebenbi.irgen, aus dem
Theii!.gebiet und einigen fri.ihawarenzeitlichen Grăberfeldern aus Transdanubien ein.
Die Alterstruktur cler Bestatteten hebt die groi!.e Zahl cler Erwachsenen und die relativ kleine Zahl cler
Kinder hervor, ein Umstand cler auch in anderen zeitgleichen Graberfeldern zu beobachten ist.
Im Rahmen cler Grabbeigaben nimmt das GefăE, einen absolut vorrangigen, in manchen Făllen
alleinstehenden Platz ein. Im Allgemeinen sind es Tăpfe, in einem Fali auch ein Krug, die einzeln, mehr im
Schulter/Kopfbereich, in einem Fali auch im Fui!.bereich deponiert wurden.
In Verbindung mit cler Waffenbeigabe scheinen Pyramidenknăpfe und angelătete Ringe [Reste eines
Kettenhemdes?) zu stehen.
Messer wurden sowohl im Siebenbi.irgen, im Theii!.bebiet als auch in Transdanubien immer wieder
deponiert.
Im Unterschied zu anderen zeitgleichen oder fri.iheren Grăberfeldern, wo die Toilettenartikel in einer
groi!.en Typenvarietăt vorkommen, fehlen sie im Grăberfeld von Galatii Bistriţei.
Die Beigabe von Tieren oder von Tierteilen ist nur fragwi.irdigt belegt.
Zur Haarpflege oder auch zur Haartracht gehăren, im Vergleich zu anderen Grăberfeldern aus Siebenbi.irgen
oder aus dem TeiEbecken, vieleicht auch wegen der Stărung, eine kleinere Zahl von Kămmen.
In zwei Grăbern wurden einfache Schnallen ohne Beschlăg im Gi.irtelbereich gefunden.
Im Rahmen cler typologischen Struktur cler Grabbeigaben nimmt das Gefăi!. einen absolut vorrangigen
Platz ein, in manchen Făllen den Einzigen.
In cler scheibengedrehten Keramik sind GefăEe aus rauer Ware dominant, vertreten vor allem durch den
rund-ovalen, henkellosen Topf und in einem Fall vom beutelfărmigem Topf aus feiner Pasta. Im Falle dieser
Formen lassen sich immer wieder typologische Beziehungen zu ăhnlichen Gefăi!.en aus anderen Grăberfeldern
Siebenbi.irgens oder aus dem TheiEgebiet erkennen.
Sowohl die Motivik cler eingeritzten als auch cler keilstich/gestempelten Verzierung der Gefăi!.e ist wieder,
sowohl in Siebenbi.irgen als auch im Theii!.gebiet oder Transdanubien dokumentiert.
Dreiteilige zweireihige Kămme mit eisernen oder bronzenen Nieten sind eines cler am hăufigsten
vorkommenden Sti.icke des Fundstoffes aus Siebenbi.irgen als auch aus dem Theii!.gebiet.
43

CSALLĂNY Gepiden, 262 f., Taf. 85/ 4-7 (Szentes Berekhât, Grab 15, zusammen mit der Backenschutzplatte eines
Helmes), 83/ 14 (Szentes Berekhât, Grab 89), 228/ 3 (H6dmez6vâsârhely- Gorzsa, Grab 29).
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Schnallen mit gleich starkem mehr ovalem Bugel wurden sowohl in Siebenburgen als auch im Thei~gebiet
ader in Transdanubien gerne getragen. Ebenfalls mit dem Gfutelzubehăr scheinten Pyramidenknăpfe vom
Wehrgehănge und ein rechtwink.liger Gi.irtelbeschlag zu stehen.
Im Rabmen des relativ schwach belegten Arm- und Handschmuckes sind Arm- und Fingerringe zu nennen.
Flir die chronologische Verankerung des Grăberfeldes kănnen sowohl Details der Bestattungssitten, als
auch der Beigabenstruktur herangezogen werden.
Eine Gruppe von Indikatoren, erlauben bei einer vergleichenden Analyse mit anderen Grabfunden aus
Siebenblirgen, aus dem Thei~gebiet oder aus Transdanubien, eine generelle chronologische Einordnung des
Grăberfeldes in das 6. und in die erste Hălfte des 7. Jahrhunderts.
Dazu gehăren im Rahmen der Bestattungssitten, die Deponierung der Verstorbenen in Grăberfeldern, die
Lage und die Orientierung der Bestatteten und im Bereich der Beigabensitten, die Deponierung von nur einem
Topf ader die Waffenbeigabe.
Dieselbe chronologische Einordnung wird auch von einer ganzen Reihe von Elementen der Beigabenstruktur
unterstutzt.
Sowohl die henkellosen als auch die beutelfărmige Tăpfen gestatten, auf Grund ihrer typologische
Beziehungen zu ăhnlichen Gefă~en aus anderen Grăberfeldern Siebenburgens ader aus dem Thei~gebiet und
zu der fruhawarenzeitlichen Keramik aus Transdanubien ader auch zu der aus den Siedlungen Siebenburgens,
ebenfalls eine chronologische Einordnung im 6. und in die erste Hălfte des 7. Jahrhunderts.
Die Motivik der eingeritzten, oder gestempelten Verzierung der Gef~e ist wieder, sowohl in Siebenblirgen als
auch im Thei~gebiet ader Transdanubien, in Fundverbănden des 6. und ersten Hălfte des 7. Jahrhunderts belegt
Zweireihige Kămme mit eisernen ader bronzenen Nieten sind eines der am hăufigsten vorkommenden
Stucke des Fundstoffes des 6. und der ersten Hălfte des 7. Jahrhunderts.
Dieser Zeitspanne gehăren auch, vornehmlich eiserne ader bronzene Schnallen mit gleich starkem mehr
ovalem Bugel mit Schilddorn ader mit kantigem Dorn an.
Andrerseits weist der Pyramidenknopf vom Wehgehănge auf die Beschrănkung der chronologischen
Einordnung des Grăberfeldes im letzten Drittel des 6. und in die erste Hălftedes 7. Jahrhunderts hin.
Ausgehend von den chronologisch aussagkrăftigen Indikatoren und herangezogenen Analogien kann
vorausgesetzt werden, dass die Nekropole von Galaţii Bistriţei, zeitlich nach dem Grăberfeld von Moreşti44 und
auch nach dem Abklingen des Bestattungshorizontes aus dem Thei~gebiet einzuordnen wăre und zeitgleich
mit den Grăberfeldern der K. Horedt Gruppe IV 45 und mit den pannonischen Grăberfeldern von Kărnye und
Kălked-Feketekapu N 6 ist, also angefangen mit den letzten Jahrzehnten des 6. Jahrhunderts und bis um die
Mitte des 7. Jahrhunderts.
Die engen Beziehungen, die auf der Ebene der Bestattung- ader Beigabensitten aher auch zum
Beigabenspektrum des Grabungshorizontes des 6. und ersten Hălfte des 7. Jahrunderts aus Siebenburgen,
aus dem Thei~gebiet, dazu noch zu Grăberfeldern aus Transdanubien sichtbar werden, erlaubt die ethnische
Zuweisung des Grăberfeldes an die, durch die schriftliche Quellen, sowohl im Thei~gebiet als auch in
Siebenburgen lokalisierbaren Gepiden 47 , die unter Einflu~ der fruhawarischen Machtstruktur, reiternomadische
Elemente, sowohl auf der Ebene der Grabsitten (Pferdedeponierung) oder des Beigabenspektrums (Waffentypen,
Pferdegeschirr) ubernommen haben 48 •
Wegen der intensiven Stărung der Grăbern sind Hinweise liber die soziale Struktur der hier bestatteten
Bevălkerung nicht leicht zu finden und kănnen nur einen hypothetischen Charakter haben.
Zusammen mit dem Grăberfeld von Fântânele, bildet das Grăberfeld von Galaţii Bistriţei die nordăstliche
Grenze des, als integrierender Teil der fruhawarischen Machstruktur betrachtbaren, siebenburgischen,
ăstlichen, spătgepidischen Reihengrăberkreises (Karte 1)49 •
44

45

46
47
48

49

Fiir die Datierungsfragen des Graberfeldes van Moreşti: HOREDT Moreşti, 202-205; Das Graberfeld van Mareşti ist das
Typische Graberfeld der Gruppe 3 van HOREDT Siebenbiirgen, 26 ff.
HOREDT Siebenbiirgen, 29 ff. (Hierher gehiiren unter anderem die Graberfelder van Band (Beilage 1/5), Naşlac (Beilage
1/ 30) ader Unirea-Vereşmart (Beilage 1/ 44).
SALOMON, ERDELYI Kărnye; KISS Kălked-Feketekapu A.
Zuletzt zur gepidischen ethnischen Zuweisung dieser Reihengraberfelder: BIERBRAUER Spurensuche, 196 ff.
Zur Frage dieser Spatgepiden zusammenfaJ!,end: KISS Germanen; siehe auch HARHOill Forschungsstand, 132 ff.
Zum Begriff: HOREDT Reihengriiberkreis.
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Beilage 1. Grabfunde des 6.- 7. Jahrhunderts aus Siebenbiirgen
Abkiirzungen
AbschlBer. Abschlie&ender Grabungsbericht
Bez. Bezirk
d. deutscher OrtsOrtsnarne
ErschGr Erschăpfende Grabungen
Fdst? Fundstelle unbekannt
Gem Gerneinde
KlMitt Kleine Mitteilung en
MonAufs Monographischer Aufsatz
Mun Munizipiurn
MiindMitt Miindliche Mitteilungen
ObBeg Oberflăchenbegehungen

OGr Ohne Grabungen
PartGr Partielle Grabungen
rom rărnischer Ortsnarne
r. rurnănischer Ortsnarne
Stdt Stadt
SuGr Such_grabun_g
UmfGr Urnfăl!&liche Grabun_gen
u. un_garischer Ortsnarne
VorBer Vorbericht
ZusAuf Zusarnrnenfassender Aufsatz
[]_gehărt zu

'll' Reihengrăber des 6. Jahrhunderts'll'

f'f' Reite:r-grăber des 6.-7 Jahrhunderts

•

Reihengrăber

des 6.-7 Jahrhunderts

1. Aiud (u: Nagyenyed, d: Groi)enyed, Straf)burg), Stdt.; BEZ. CLUJ:
a. Fdst?; Zufallsfund (OGr); Bergper: vor 1958; Notiz: HOREDT Untersuchungen, 88, 89 Abb. 27/4;
CSALLĂNY Gepiden, 197, Taf.271/4. 'ÎI' 0?
b. Fdst?: Zufallsfund (OGr); Bergper: vor 1958; Notiz: HOREDT Untersuchungen, 88, 89 Abb. 27/2;
CSALLĂNY Gepiden, 197, Taf. 271/7. 'ÎI' 0?
2. Alba Iulia, Bălgărad, Bălgrad, Alba Carolina (rom: Apulum, u: Gyulafehervar, d: Weif)enburg, Karlsburg),
BEZ. ALBA.
b. Fdst: Dealu Furcilor; Grăberfeld?; Zufallsfund (OGr); Bergper: vor 1900; Notiz: HOREDT Untersuchungen,
90, 84. Abb. 27/3; CSALLĂNY Gepiden,197,Taf.271/3 . •
c Fdst?; Zufallsfund (OGr); Griiberfeld?; Trachtzubehăr; Bergper: 1900-1912; Notiz: HOREDT
Untersuchungen, 90, 91 Abb. 29; CSALLĂNY Gepiden,198. f'('
d. Fdst?; Zufallfund (OG); Griiberfeld?, Trachtzubehăr; Bergper: vor 1900?; Notiz: E. GARAM
Goldgegenstănde, 65:27, Taf. 40/3. f'('
E Fdst.:Stadtgebiet; Grăberfeld?:; Gefaf)beigabe?; OGr Bergper:?; KlMitt: HOREDT Ceramica, 92.
3. Apahida (u: Apahida), Gem., BEZ. CLUJ.
a. Fdst?; Zufallsfund (OGr); Griiberfeld?; Bergper: 1900-1907; KlMitt: HOREDT Untersuchungen, 88,72-73;
CSALLĂKY Gepiden, 223. 'ÎI'?
b. Fdst?; Zufallsfund (OGr); Griiberfeld?; Bergper: 1880-1900; KlMitt: HOREDT 1958, 88,72-73; CSALLĂNY
Gepiden, 221. 'ÎI'
4. Archiud (u: Szaszerked, Mez6erked, d.: Arkeden), Gem Teaca, BEZ. BISTRIŢ A-NĂSĂUD.
Fdst: "Hînsuri";
Grăberfeld: 60 Griiber; Kărperbestattung; Waffenbeigabe; Deponierung van Pferdeknochen; UmfGr: 19751981; MiindMitt: C. Gaiu. •
5. Band, Bandul de Cîmpie (u: Mezobând, d: Bandorf), Gem, BEZ. MUREŞ.
Fdst: Hi.igel westlich vom Dorf; Grăberfeld: 186 Grăber; Kărperbestattung; Gefăf)-,Waffen-, Ustensilienund Zaumzeugbeigabe; Deponierung van Pferdeknochen; ErschGr: 1906-1907; MonAufs: KOVĂCS Mez6b6nd .

f'f'

•

6. Bistrita, Tîrgul Roşu (u: Besztercze, d: Bistritz), Mun., BEZ. BISTRIŢA-NĂSĂUD.
Fdst: "Statia 110KW/Poligon"; Griiberfeld: 60 Griiber; UmfGr: 1979-1979; MonAufs: GAIU Bistriţa. •
7. Bratei, Brateiu (u: Barathely, d: Breitau, Pretai), Gem, BEZ. SIBIU.
Fdst: "La Nisipuri" ader "Rogoaze":
a. Grăberfeld: 3: 293 Grăber; ErschGr: 1961-1977. •
b. (am Rand van Grăberfeld: 3); Zufallsfunde aus Griibern (?); (OGr), Bergper: 1969; Aufsatz: BÂRZU

Gepidische Funde. 'ÎI'
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8. Breaza,

Breţcu

(u: Beresztelke, d: Breit, Brennsdorf, Ungersdorf, Bretzdorf, Bretsdorf), Gem., BEZ.

MUREŞ.

Fdst?; Zufallsfund (OGr); Bergper: vor 1900; Notiz: HOREDT Untersuchunge, 88; 91 Abb. 28/3-4. 1f'
9. Căpuşul Mare (u: Nagykapus, Magyarkapus), Gem., BEZ. CLUJ.
Fdst: "Cînepişte; Grăberfeld: 19 Grăber; SuGr: 1949-1952; VorBer: K. HOREDT, Stud. şi Cerc. Ist. Veche 3,
1952, 312-317; l. Roth, Probleme de antropologie 2, 1956, 7-39. •?
10. Cipău (u: Csap6, Maroscsap6) Gem. Iernut, BEZ. MUREŞ.
Fdst: "Gîrle-Ingrăşătoria de Porci"; Grăberfeld: 10 Grăber; PartGr: 1954; VorBer: K. HOREDT Stud. şi Cerc.
Ist. Veche 5, 1-2, 1954, 221-222; Stud. şi Cerc. Ist. Veche 6, 3-4, 1955, 660; N. VLASSA, Stud. şi Cerc. Ist. Veche
16, 1965, 508-509; W. WOLSKI, D. NICOLESCU-PLOPŞOR, Stud. şi Cerc. Antrop. 9, 1972, 3-13. +
11. Cluj-Napoca, Cluj (rom: Napoca, u: Kolozsvâr, d: Klausenburg), Mun, BEZ. CLUJ.
Fdst: "Cordoş-Combinat de nutreţuri şi îngrăşăminte"; Grăberfeld: x Grăber; Bergper: 1958; 1978, MiindMitt:
l. Hica. 1f'
12. Corneşti, Şomfalău, Şonfalău (u: Săvenyfalva) Gem. Adămuş, BEZ. MUREŞ.
Fdst: "Haus von Isac Palfi (nr.71a)"; Grabfund: 1 Grab; (OGr); Bergper: 1970-1971; KlMitt: A. PALKO, Stud.
şi Cerc. Ist. Veche 23, 4, 1972, 677-680. •
13. Cristuru Secuiesc, Cristur (u: Szitâskeresztur, Szekelykeresztur, d: Kreuz), Stdt, BEZ. HARGHITA.
Fdst.:Postgebăude; Grăberfeld: 3 Grăber; PartGr; MiindMitt: A. Szekely (Cristuru Secuiesc); BENKO
Keresztur-Szek, 173 Taf. 16/ 2-3. •
14. Criţ (u: Szâszkeresztur, d: Kreuz), Gem. Buneşti, BEZ. BRAŞOV.
Fdst?; Zufallsfund (OGr); Bergper: 1940-1941; KlMitt: HOREDT Funde, 124; CSAllĂNY Gepiden, 198.
15. Dej, (u: Dees, Des, d: Desch), Stdt., BEZ. CLUJ.
a. Fdst: "neben dem Pfosten cler alten Bnkke"; Zufallsfund (OGr); Bergper: vor 1958;Notiz: HOREDT
Untersuchungen, 90. 'Îf'?
16. Drăuşeni, Draos (u: Dar6c, Homor6ddar6c, d: Draas), Gem. Caţa, BEZ. BRAŞOV.
Fdst?; Zufallsfund, (OGr); Bergper: 1876-1877; KlMitt: HOREDT Untersuchungen, 90; CSALLĂNY Gepiden,
208 .•
17. Ernei, Erneul Mare, Erneiul Mare (u: Nagyernye), Gem., BEZ. MUREŞ.
Fdst?; Zufallsfunde, (OGr); Bergper: vor 1958; Notiz: HOREDT Untersuchungen, 90. +?
18. Fîntînele, Iuş, (u:Szâszujâs, Ujâs,d: Eisch) Gem Matei, BEZ. BISTRIŢA-NĂSĂUD.
a. Fdst: "Dîmbu Popii"; Grăberfeld: ; ErschGr: ; MiindMitt: C. Gaiu. •
19. Fundătura, Inău, Ineu (u: Kisjen6, Szamosjen6), Gem. Iclod, BEZ. CLUJ.
Fdst?; Zufallsfund, (OGr); Bergper: 1906; Aufsatz: RUSU Giirtelschnallen, 489f. 1f'
20. Galaţii Bistriţei, Galaţi (u: Galac, d: Heresdorf, Heeresdorf), Gem., BEZ BISTRIŢA-NĂSĂUD.
Fdst: "La hrube"; Grăberfeld: 30 Grăber; UmfGr: 1972-1978, VorBer: HARHOIU Gala{ii Bistri{ei. •
21. Ghirbom (u: Olâhgorb6, d: Birnbaum), Gem. Berghin, BEZ. ALBA.
a. Fdst: "In Faţă"; Grăberfeld: 15(13) Grăber; PartGr: 1970-1975; Notiz: Dacia19, 1975, 287; MiindMitt:
R.Heitel; I. ALDEA, E. STOICOVICI, M. BLĂJAN, Apulum 18, 1980, 151. 'Îf'
b. Fdst: "Gruiul Fierului": Grăberfeld: 7 Grăber; PartGr: 1970-1975; l. VorBer: ALDEA, E. STOICOVICI, M.
BLĂJAN, Apulum 18, 1980,151-177. f'("?
22. Gîmbaş, (u: Marogombâs), [Aiud], BEZ. ALBA.
a. Fdst: "evangelischer Friedhof'; Grăberfeld: 12 Grăber; PartGr: 1913; VorBer: HOREDT Contributii, 95100 .•
23. Iclod, Iclodul Mare, (u: Nagyikl6d), Gem. Iclod, BEZ. CLUJ.
a. Fdst: "Pămîntul Vlădicii"; Grăberfeld: 5 Grăber; PartGr; AbschlBer: Hica Iclod. •
24. Lechinţa de Mureş, (u: Maroslekencze), Gem. Iernut, BEZ. MUREŞ.
Fdst: "Sălişte 1Friedhof'; Grăberfeld: 4x Grăber; PartGr: 1925, 1950, 1951, 1960; KlMitt: K. HOREDT, Stud.
şi Cerc. Ist. Veche 3, 1953, 327. 1f'
25. Lopadea Nouă, Lopadea Ungurească, (u: \1agyarlapad), Gem. Lopadea Nouă, BEZ. ALBA.
Fdst: "La şanţuri", "La rîpe"; Grăberfeld: 11 Grăber aus dem 6.- 7. Jahrhundert und aus dem 10.- 11.
Jahrhundert; PartGr: 1905, 1913?; KlMitt: HOREDT Contribu{ii,101. f'("-+ (kontinuiert im 8. Jahrhundert)

194

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

26. Măgina (u: Muzsina, Muzsnahâza), [Aiud], BEZ. ALBA.
Fdst: "Hof van Sas Cornel"; Grăberfeld: ?, 1 Grab; (OGr); Bergper: 1972; Notiz: H. CIUGUDEANU, Stud. şi
Cerc. Ist. Veche 25, 3, 457-459. f"('
27. Mediaş, (u: Medgyes, d: Mediasch), Mun., BEZ. SIBIU.
b. Fdst.: Teba ·
b1. Grăberfeld: 3(4) Grăber; SuGr: 1961; Aufsatz: COMŞA M, IGNAT Mediaş. 'li'
b2. Grii.berfeld: 1 Grab; (OGr); Bergper: 1969; Mi.indMitt: M. Blăjan; Gh. Togan. 'li'
28. Moldoveneşti, Varfalău (u: Vârfalva), Gem. Moldoveneşti, BEZ. CLUJ.
a. Fdst: "Moldoveneşti Nr. 36, Brunnen des Ambrosie Sas"; Grii.berfeld: ?, 1 Grab; (OGr); Bergper: 19701972; KlMitt: A.PALKO, Stud. şi Cerc. Ist. Veche 23, 4, 1972, 678. •?
29. Moreşti, Malomfalău (u: Malomfalva, d: Muhlendorf), Gem. Ungheni, BEZ. MUREŞ.
b Fdst: "Hulă".; Grăberfeld: 81 Grii.ber; UmfGr: 1951-1956; MonAufs: POPESCU Moreşti; HOREDT Moreşti,
156-205. 'li'
30. Noşlac (u: Nagylak, Marosnagylak, Gem. Noşlac, BEZ. ALBA.
Fdst: "erste Terrasse des Mieresch, westlich des Dorfes"; Grii.berfeld: 122 Grii.ber; UmfGr: 1960-1961;
ZusAufs: RUSU Noşlac; RUSU Probleme. •
31. Nuşeni, Nuşfalău (u:Apanagyfalu, d: Gro~edorf), Gem., BEZ. BISTRIŢA-NĂSĂUD.
a. Fdst: "Garten des Kerekeş Ioan"; Grii.berfeld/Grii.bergruppe?: 2 Grii.ber; (Ogr); Bergper: 1936, 1975; KlMitt:
GH. MARINESCU, Arh. Someşană 1975, 311. •
b. Fdst: "Podul Ciorbii"; Grăberfeld: 2 Grăber; SuGr: 1975; Notiz: Dacia: 20, 1976, 280. 'li'
32. Ocniţa, Ocna (u: Szaszakna, Mezoakna, d: Salzgruben), Gem. Teaca, BEZ. BISTRIŢA-NĂSĂUD.
a. Fdst?; Grii.berfeld: 1 Grab; (OGr); Bergper: 1955-56; KIMitt: HOREDT Untersuchungen, 92. 'li'
33. Rupea, Cohalm (u: Kohalom, d: Reps), Stdt, BEZ. BRAŞOV.
Fdst?; Grabfund?; (OGr); Bergper: 1880-1888; KlMitt: HOREDT Contribuţii, 102, 75 Abb. 13/13-14. f'1'
34. Sighişoara, (u: Segesvar, d: Schii.~burg), Mun, BEZ. MUREŞ.
a. Fdst: "Dealu Viilor"
Grii.berfeld 3: 20 Grii.ber; UmfGr; 1986-2005; Mi.indMitt: R.Harhoiu. •
b. Fdst: "Weg nach Bajendorf (r: Stejăreni), Grăberfeld: ?, 1 Grab; SuGr: 1905-1910; KlMitt: CSALLÂNY
Gepiden, 198. 'li'
c. Fdst: "Herţeş"
Grii.berfeld: ?: 1 Grab; (OGr); Bergper: 1973; KlMitt: HICA, MUREŞAN Sighişoara. 'li'
35. Sînmiclăuş, (u: Betlenszentmikl6s, d: Klossdorf), Gem. Şona, BEZ. ALBA
al. Fdst: "Gruişor"; Grăberfeld: 43 Grăber; SuGr.: 1973; AbschlBer: ANGHEL G, BLĂJAN Sînmiclăuş. 'li'
36. Sucutard (u: Szentgothârd, Vasasszentgothârd), Gem. Greaca, BEZ. CLUJ.
Fdst?; Zufallsfund, (OGr), Bergper: vor 1958, Notiz: HOREDT Untersuchungen, 93. 'li'
37. Şintereag, (u: Somkerek, d: Simkragen), Gem., BEZ. BISTRIŢA-NĂSĂUD.
Fdst: Hagău; Grii.berfeld: ?, 1 Grab; SuGr.: 1973; Notiz: GAIU Descoperiri, 541-542. •?
38. Şpălnaca, Spînlaca, Şpănlaca (u: Ispanlaka), Gem. Hopîrta, BEZ. ALBA.
Fdst:?; Grii.berfeld:? Grii.ber; UmfGr: 1976-1979. 1989-1990; Mi.indMitt: M. Blăjan; M. Rusu.
39. Şura Mare (u: Nagycsur, d: Gro~scheuern), GEM., BEZ. SIBIU.
Fdst?; Zufallsfund: Grab?; (OGr); Bergper vor 1928; Notiz: HOREDT Funde, 125, Taf. 21/11; CSALLÂNY
Gepiden, 198, Taf. 238/11. f"('
40. Târgu Mureş, Mureş-Oşorheiu, Murăş-Oşorheiu, Tîrgu Mureşului (u: Marosvasarhely, d: Neumark,
Marktstadt), Mun., BEZ. MUREŞ
a. Fdst: ehemalige Kalman Mikoszath Strasse
Grii.berfeld: 6 Grii.ber; ParGrGr.: 1909-1910; VorBer: KOVĂCS Marosvâsârhely, 278-293; 317-324. •
41. Tîrgu Secuiesc (u: Kezdivasarhely, d: Neumarkt), Mun., BEZ.COVASNA.
Fdst.:"Eisenbahn nach Breţcu"; Grii.berfeld/Grii.bergruppe/Einzelgrab?: 1 Grab; OGr; Bergper:1907; KIMitt:
HOREDT Ceramica, 204-205. f"('
42. Târnăveni, Diciosînmartin (u: Dicsoszentmarton, d: Martinskirch), BEZ MUREŞ.
Fdst?; Brandfund, (OGr); Bergper: ?; Notiz: B6na I, 1988, 312; BONA Siebenbiirgen, Taf. 8/1-2.
43. Turda (răm: Potaissa, u: Torda, d.: Thorenburg, Torenburg). Stdt, BEZ. CLUJ.

f'1'

f'1'
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a Fdst?; Zufallsfund; (OGr); Bergper: vor 1990; Notiz: B6na Siebenbiirgen, Taf. 8/ 7-8. f'('
44. Unirea, Vereşmort (u: Veresmart, Marosveresmart), Gem. Unirea, BEZ. ALBA.
Fdst: "Ufer des Mieresch: Obstgarten der Grăfin": Grăberfeld: 19 Grăber; PartGr: 1914; Vorber: ROSKA

Veresmort. •
45. Valea Largă, Ţicud, Cicud (u: Mez6cikud, Mez6ceked), Gem, BEZ. MUREŞ.
Fdst: "Capul Satului"; Grăberfeld: 16 Grăber; PartGr: 1973; AbschlBer: HICA Valea Largă. •
46. Vermeş, Vermiş (u: Vermes, d: Wermesch), Gem. Lechinţa, BEZ. BISTRIŢA-NĂSĂUD.
Fdst: "neben dem Kulturhaus"; Grăberfeld: zerstărte Grăber; (OGr); Bergper: vor 1980; MiindMitt: C. Gaiu. •

Beilage 2: Schwierig einzuordnende Grăber
Das Urnenbrandgrab 38 enthielt ein, vom Traktor stark eingedrucktes GefăB, mit stark verbrannte Knochen
auf dem GefăBboden. Unter dem Gefăj3boden befanden sich Bauch- und Mundbruchstiicke des GefăBes und
einige verbrannte Knochen. Das GefăB wurden aus einer schlechten Ware, mit groBkărnigem Sand, Steinchen
und zermahlene Scherben hergestellt. Die Modellierung ist unsorgfăltig, der Brand unvollkommen, der Kern van
schwarzer ader dunkelgrauer, die Wănde van gelb-rătlicher, rătlicher mit grauen Flecken ader schwărzlicher
Farbe. Das GefăB ist van rund-ovaler Form, ohne Halsteil, mit leicht nach auBen ausladendem, mittelbreiten
abgerundetem Mundrand. Die GefăBwand wurden mit einer leicht eingeritzen unsorgfăltigen, netzartigen
Verzierung versehen (Taf, 6/ G38; 15/ G38).
Die Brandbestattung ist im zeitgleichen Bestattungshorizont aus Siebenbiirgen der aus dem TheiBgebiet
weitgehend nicht belegt. Sowohl fur die Form als auch fiir die Verzierung des GefăBes habe ich im vălkerwan
derungszeitlichen Fundmaterial aus Siebenbiirgen ader aus TheiBgebiet keine Parallelen gefunden.
Schwierig ist auch das Kărpergrab Grab 46 einzuordenen (Taf. 7/ G46, 17/ G46). Die in der Antike gestărte
Bestattung eines Iuvenis (?) war N - S orientiert, eine im zeitgleichen Bestattungshorizont extrem seltene
Orientierung. In situ: lag nur der leicht nach links geneigte Şchădel, das rechte Schienbein und Wadenbein
mit den FuBknochen; restliche Knochen fehlen ader lagen nicht in anatomischer Position. Interessant ist die
Position der Elle und der Speiche und der Handknochen des rechten Armes die im anatomischem Verbund,
nach oben geriickt, neben dem Schădellagen, mit den Handknochen beim Unterkiefer. Der Arm trug einen
eisernen, innen hohlen, răhrenfărmigen Armring mit offenen Enden, dessen Kărper leicht verdreht zu sein
scheint, Details die ebenfalls im vălkerwanderungszeilichen Fundmaterial aus Siebenbiirgen ader aus dem
TheiBgebiet unbekannt sind.

Katalog der Funde
Abkiirzungen:
N
n*:

o
s
T.:

w

Norden, nărdlich
nicht illustriert
Osten, ăstlich
Siiden, siidlich
Ti efe
Westen, westlich

Grab 01 (1/ 1973)1: (Taf. 1/ G1): Kărperbestattung. Kind.; Grabgrube van ovaler Forrm mit braun- grauer
Fiillerde; (Dimensionen: maximale T.: - 0,40 m). Orientierung:. WSW- ONO. Position und Erhaltungszustand
des Skelettes: Riickenlage, Skelett schlecht erhalten, im W. gestărt in situ: der linke Oberschenkelknochen,
das linke Schienbein und ein Bruchstiick des rechten Schienbeines. Beigaben: in der FujJgegend: l.:ein groBes
GefăB van hellgrauer Farbe; erhalten der Bauch- un der Unterteil (verschollen) (n*).
1

In Klammer das Grabungsjahr
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Grab 02 (2/ 1973): (Taf. 1/ G2): Kărperbestattung. Alter: unklar. Gestbrt in cler Antike. Grabgrube van
rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken, mit schwarzer Fiillerde (Dimensionen: maximale T.: - 0,60
m); cler stidliche Teil etwas hăher, măglicherweise eine Treppe (?). Orientierung:. WSW - ONO .. Position
und Erhaltungszustand des Skelettes: Knochenfragmente in nicht anatomischer Position. In situ Teile cler
Oberschenkelknochen und cler Schienbeine. Beigabenlos.
Grab 03 (3/ 1973): (Taf. 11 G3; 8/ G3): Kărperbestattung. Erwachsener ?. Gestbrt in cler Antike. Grabgrube
van rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken, mit graubrauner Ftillerde, bei 0,30 m; (Dimensionen: 2,20 x
1,00 m; maximale T.: 0,85 m); Orientierung:. WSW- NNO; Position und Erhaltungszustand des Skelettes:
Riickenlage (?);in situ: nur die Schienbeine; restliche Knochen fehlen. Beigabenlos:
Grab 04 (4/ 1973): (Taf. 1/ G4; 8/ G4): Kărperbestattung. Kind. Gestbrt in cler Antike. Grabgrube van
rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,45 m; (Dimensionen: 1,80 x 1,00; maximale T.:?); zwei
Steinplatten am ăstlichen Rand; Orientierung:. W - O. Position und Erhaltungszustand des Skelettes:
Knochenfragmente in nicht anatomischer Position. Schădelknochen im NNW-Grubenteil. Beigabenlos.
Grab 05: (5/ 1973) (Taf. 1/ G5; 8/ G5): Kărperbestattung. Erwachsener (?), Frau?. Gestbrt in cler
Antike. Grabgrube van rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken mit dunkelgrauer Fiillerde bei 0,40 m;
(Dimensionen: 2,40 x 0,90 m; maximale T.: -1,20m); Die Grabgrube mit einem freien Raum van etwa 0,50 cm
Lănge, im FuBbereich, wurde in einer fast versteinerter Tonschicht angelegt. Orientierung:. W - O. Position
und Erhaltungszustand des Skelettes: Riickenlage; in situ: Schădelfragmente, cler rechte Oberarmknochen,
die rechte Elle und die rechte Speiche (leicht bewegt), beide Oberschenkelknochen; restliche Knochen fehlen;
voraussichtlicheLănge: 1,05 m. Beigaben: Nordwestecke der Grube: 1. neben dem linken Oberschenkelknochen
eisernes Messer(n * ); 2.: im Beckenbereich: bruchstiickmăBig erhaltene Schnalle aus Potin, mit ovalem Biigel und
Schilddorn 3.: links des Schădels: scheibengedrehter, grauer kugelfărmiger Topfmit van innen eingedriickten
"Buckeln" auf dem Bauchteil.
Grab 06 (6/ 1973): (Taf. 1/ G6; 8/ G6): Kărperbestattung. Erwachsener. Gestbrt in cler Antike. Stark gefărbte
Grabgrube van rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,40 m; (Dimensionen: 1,95 x 0,95 m; maximale
T.: 0,80). Innerhalb cler Grabgrube konnte cler etwas unregelmăBige UmriB einer anderen Grabgrube, mit nicht
so stark gefărbter Fiillerde, beobachtet werden (Uberschneidung?) (Dimensionen: cea 1,50 x 0,45 m; maximale
Tiefe -1,05m). Orientierung:.der Gruben W-0. Position und Erhaltungszustand des Skelettes:. in der kleineren
und am Rond der grăjJeren Grube: ein grăBerer und ein kleinerer Oberarmknochen, zwei Schienbeine, ein
Oberschenkelknochen, zwei Wadenbeine, Bruckstiicke vom Schădel. Beigabenlos.
Grab 07 (7/ 1973): (Taf. 1/ G7; 9/ G7): Kărperbestattung. Erwachsener. Gestbrt in cler Antike. Grabgrube
van rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken, mit, vor allem in nărdlichen Teil, stark, gefărbter Fiillerde, bei
0,30 m; (Dimensionen: 2,80 x 2,10 m; maximale T.: 0,60m). Măglicherweise Stărungsschacht. Orientierung:.
WNW - OSO Position und Erhaltungszustand des Skelettes: Rilckenlage; in situ: nur die Beinknochen;
Schădel, Brust Arm- und Beckenknochen in nicht anatomischer Position. Beigaben: Im westlichen Grubenteil,
bei 20 -30 cm rechts vom Schi:idel und etwas hăher: 1.: kleiner handgearbeiteter Topf (verschollen) (n *).
Grab 08 (8/ 1973): (Taf. 1/ G8; 8/ G7-9): Kărperbestattung. Erwachsener (Frau?). Gestbrt in cler Antike.
Grabgrube van rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken mit dunkelgrauer Filllerde bei 0,30 m; (Dimensionen:
maximale T.: 0,90 m -1,10); die nordwestliche Ecke etwas hăher, măglicherweise eine Treppe (?) Die Grabgrube
wird teilweise van Grab 7 tiberlagert und scheint die Grabgrube van Grab 9 zu tiberlagern. Orientierung: W- O.
Position und Erhaltungszustand des Skelettes: Rilckenlage, Schădel nach links geneigt; in situ: Knochen des
Brustkorbes und Beinknochen. Es fehlen die Knochen des linken Armes. Beigaben: in der Nordwestecke der
Grube, auf einer Treppe(?), 20 cm ăstlich vom Schi:idel, auf derselben Hăhe wie auch das GefăB aus Grab 7: 1.:
scheibengedrehter, grau-brauner Topf.
Grab 09 (9/ 1973): (Taf. 2/ G9; 9/ G8-9): Kărperbestattung. Erwachsener (Frau). Gestbrt in der Antike.
Grabgrube van rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken mit dunkelgrauer Fiillerde bei 0,30 m; (Dimensionen:
maximale T.: 0,90 m - 1,10); die westliche Ecke etwas hăher, măglicherweise ein "Schădelkissen"(?) Die
Grabgrube scheint van der Grube van Grab 8 iiberlagert zu sein. Orientierung: WSW - ONO. Position und
Erhaltungszustand des Skelettes: Riickenlage mit den Annen neben gestreckt und gestreckte Beinknochen;
das Skelett teilweise van den Knochen des Grabes iiberlagert. Beigaben: 1.: in der Augenhăhle des rechten
Auges, bikonische Spinnwirtel aus Ton; 2.: auf dem Bauch: ovale eiserne Schnalle 3.: neben dem rechten
Oberschenkelknochen, bronzener Ring; 4.: Lage unbekannt: eisernes Messerchen (n*).
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Grab W (W/ 1973): [Taf. 2/ W; 9/ GW): nicht ausgegraben. Stark gefărbte Grabgrube von rechteckiger Form
mit abgerundeten Ecken mit dunkelgrauer Fiillerde bei 0,40 m; [Dimensionen: maximale T.: ?); der ăstliche
etwas schwărzer, der restliche Teil etwas heller, măglicherweise Stărungschacht Orientierung:. W- O.
Grab 10 (1/ 1974) [Taf. 2/ G10): Kărperbestattung. Grabgrube von rechteckiger Form mit abgerundeten
Ecken; Orientierung:. SW- NO. Weitere Angaben fehlen.
Grab 11 (2/ 1974): [Taf. 2/ G11; 9/ G11): Doppelbestattung (?) Kărperbestattung. Jiingling (?). Gestărt
in der Antike. Grabgrube von rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken mit dunkelgrauer Fiillerde bei
0,40 m; (Dimensionen: 1,65 x 1,20; maximale T.: 0,90); Orientierung der Grube: SW - NO. Position und
Erhaltungszustand des Skelettes: in situ keine Knochen; Reste zweier Skelette: zwei Schădel ohne Unterkiefer
in der Năhe der Originalposition; dazwischen: Achselknochen, zwei Ellen, eine Speich, Bruchstiick eines
Oberarmknochens; im nărdlichen Teil der Grube:zwei Schienbeine, ein Oberschenkelknochen, Rippen, ein
Fersenbein, Hand- und FuMingerknoch. Beigabenlos.
Grab 12 (3/1974): Gleich unter der moderner Erdschicht, bei 0,30 cm, oval-lăngliche Grube von
unregelmăBiger Form. Orientierung West - Ost. In ăstlichen Extremităt der Grube, bei -045 m, zwei Tăpfe
von rătlicher Farbe, die măglicherweise einem latfmezeitlichen Grab angehărt haben und vom Traktor bewegt
wurden. Die, heute veschollenen Tăpfe befanden sich in der Fiillerde von Grab 12a. Keine weiteren Angaben.
Wahrscheinlich von Grab 12a gestărt.
Grab 12a (3a/ 1974): [Taf. 2/ G12a; 9/ G12a): Kărperbestattung. Erwachsener. Gestărt in der Antike. Das
Grab bat wahrscheinlich das latfmezeitliche Grab 12 gestărt. Grabgrube von oval-lănglicher, unregelmăBiger
Form bei 0,30 m; [Dimensionen: 2,50 x 1,00 m; maximale T.: 0,76 m);. Orientierung:. SW- NO. Position und
Erhaltungszustand des Skelettes: Riickenlage [?);in situ: FuBknochen; in gestărter Position: Bruchstiicke vom
Schădel, eines Oberschenkelnochens, Arm-, Brustkorb- und Beckenknochen. Beigabenlos.
Grab 13 (4/ 1974): (Taf. 2/ G13; 10/ G13): Kărperbestattung [?). Erwachsener. Gestărt in der Antike.
Grabgrube von rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,60 m; [Dimensionen: 1,50 x 0,75 m; maximale
T.: 0,60 m); in der westlichen Ecke, im ehemaligen Kopfbereich, măglicherweise eine Treppe (?). Die Grabgrube
durchschneidet einen bronzezeitlichen Fundverband der Coţofeni-Kultur [Fundverband "A"). Orientierung der
Grube:. WSW- ONO. Position und Erhaltungszustand des Skelettes: Keine Knochen Beigaben: im westlichen
Grubenteil, bei 0,20- 0,30 m westlich van der ehemaligen Position des Schădels (wenn einer vorhanden war): 1.:
ein handgearbeiteter Topf von grauer Farbe [verschollen) [n*).
Grab 14 (5/ 1974): [Taf. 2/ G14; 10/ G14): latenezeitliches Urnenbrandgrab
Grab 15 (6/ 1974): [Taf. 10/ G15): latenezeitliches Urnenbrandgrab
Grab 16 (7/ 1974): [Taf. 3/ G16; 11): latenezeitliches Urnenbrandgrab
Grab 17 (x/1974): [Taf. 2/ G17): Kărperbestattung. Alter?. Gestărt in der Antike. Grabgrube von rechteckiger
Form mit abgerundeten Ecken bei 0,30 m; [Dimensionen: maximale T.: 0,70 m). Orientierung:. W- O. Position
und Erhaltungszustand des Skelettes: zwei Bruchstiicke von Oberschenkelknochen in gestărter Position.
Beigabenlos.
Grab 18 (1/1975): [Taf. 2/G18; 12/G18): Kărperbestattung. Erwachsener [Frau?). Grabgrubevonrechteckiger
Form mit abgerundeten Ecken bei 0,40 m; [Dimensionen: 1,20 x 2 m; maximale T.: 0,80 m). Die Grabgrube
wurde in einer Schicht mit bronzezeitlichen Funden [Coţofeni-Kultur) angelegt; in die Grabgrube Sand- und
Kiesdeponierungen. Orientierung:. W - O. Position und Erhaltungszustand des Skelettes: Riickenlage; in situ
(das ganze Skelett): Schădelleicht nach links gerutscht, Arme von den Ellenbogen eingebogen, ruben auf der
rechten Schulter, das linke Bein gestreckt, das rechte vom Knie eingebogen. Beigabenlos.
Grab 19 (2/ 1975): (Taf. 3/ G19; 12/ G19): Kărperbestattung. Erwachsener. Gestărt in der Antike. Grabgrube
von rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,40 m; (Dimensionen: 1,60 x 0,80 m; maximale T.: 0,70 m);
der siidliche Teil etwas hăher, măglicherweise eine Treppe (?) Die Grabgrube wurde in einer bronzezeitlichen
Schicht (Coţofeni-Kultur) eingetieft. Orientierung (der Grube):.W - O . Position und Erhaltungszustand des
Skelettes: Knochenfragmente in nicht anatomischer Position, angehăuft in der westlichen Grubenhălfte:
Bruchstiicke vom Schădels, Schliisselbeinknochen, Oberamknochen, Becken, Oberschenkelknochen, und
vom Schienbein. Beigaben: 1. Bruchsti.ick vom Beckenknochen eines Schweines.
Grab 20 (3/ 1975): (Taf. 3/ G20; 12/ G20): Kărperbestattung. Erwachsener. Gestărt in der Antike. Grabgrube
von rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,30 m; (Dimensionen: 2,10 x 0,70 m; maximale T.: 1,22
m); der si.idliche Teil etwas hăher, măglicherweise eine Treppe (?) Die Grabgrube wurde in einer Schicht mit
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bronzezeitlichen Funden (Cotofeni-Kultur) angelegt. Orientierung:. ·Kw- SO. Position und Erhaltungszustand
des Skelettes: Riickenlage; in situ: Bruchstiick des Schădels, leicht nach rechts von der urspriinglichen
Originalposition geriickt, Bruchstiick des rechten Oberarmknochens, fragmentarisch erhaltene Beinknochen;
alle anderen Knochen fehlen. Beigabenlos.
Grab 21 (4/ 1975): (Taf. 3/ G21; 12/ G/ 21): Korperbestattung. Erwachsener. Frau?. Grabgrube von
rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,30 m; (Dimensionen: 2,20 x 0,80 m; maximale T.: 1,50 m).
Die Grabgrube wurde in einer Schicht mit bronzezeitlichen Funden (Cotofeni-Kultur) angelegt. Orientierung:.
W - O. Position und Erhaltungszustand des Skelettes: Riickenlage mit Armen entlang des Korpers, von den
Ellenbogen eingebogen mit den Handflăchen auf dem Becken; Beinknochen gestreckt; der linke FuE ruht auf
einer rechtwinkligen Steinplatte. Beigaben: links neben dem Schadel: 1.: zweihreihiger Kamm, mit leichte
Wellenbandverzierung; 2.: oberhalb vom linken Beckenfliigel: Schnalle aus Potin, mit ovalem Biigel und
keulenformigem Darn, an der Basis mit sechs eingeritzten Linien; an der linken Hand: 3. Fingering aus Potin
mit eingehămmerter rautenformig-ovalerer Ringplatte; zwischen den Beinen, gleich unterhalb der Knies: 4.
tonnenformige Spinnwirtel aus Ton.
Grab 22 (5/ 1975): (Taf. 4/ G22; 12/ G22): Korperbestattung. Erwachsener. Gestort in der Antike. Grabgrube
von rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,45 m; (Dimensianen: 2,04 x 0,60 m; maximale T.: 1,20 m),
Die Grabgrube schneidet eine Schicht mit Kiessteinen. Orientierung:. W. -0. Position und Erhaltungszustand
des Skelettes: in situ keine Knochen; in gestărter Position: Bruchstiicke zweier Oberschenkelknochen, einer
Rippe, zwei Knochen von de Wirbelsăule. Beigaben: in der Fiillerde (moglicherweise dem Grab angehorig): 1.:
bronzener Ring 2.: bronzener Ring; neben einem der gestărten Oberschenkelknochen: 3.: Tierknochen.
Grab 23 (6/ 1975): (Taf. 12/ G23): lat€mezeitliches Urnenbrandgrab
Komplex 023 (7/75): ein ovaler Flecken von 1,40 x 0,50 m, bei -0,50 m und Boden bei- 0,62 m, ohne
weiteren Beigaben.
Grab 24 (8/ 1975): (Taf. 4/ G24; 13/ G24): lat€mezeitliches Urnenbrandgrab
Grab 25 (9/ 1975): (Taf. 4/ G25; 13/ G25): Korperbestattung. Infans II(?). Gestort in der Antike. Grabgrube
von rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,60 m; (Dimensionen: 1,00 x 0,70 m; maximale T.: 1,15
m). Orientierung (der Grube):. W- O. Position und Erhaltungszustand des Skelettes: Riickenlage (?);in situ:
Bruchstiicke zweier Oberschenkelknochen; andere Knochen fehlen. Beigabenlos.
Grab 26 (10/ 1975): (Taf. 4/ G26; 13/ G26): Kărperbestattung. Erwachsener. Gestort in der Antike. Grabgrube
von rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,40 m; (Dimensionen: 2,20 x 0,50 m; maximale T.: 1,22 m).
Die Grabgrube wurde in einer Schicht mit verbrannten Tonblockchen der bronzezeitlichen Coţofeni-Kultur (im
westlichen Teil) und in einem natiirlichen Steinblock (im ostlichen Teil) angelegt. Orientierung:. W - O. Position
und Erhaltungszustand des Skelettes: Riickenlage; in situ: der rechte Arm gestreckt neben dem Korper, mit der
Handflăche auf dem Becken, Beine gestreckt; die anderen Knochen fehlen (die Knochen des linken Armes, der
Wirbelsăule, Rippen) ader in nicht anatarnischer Pasitian: Schădel leicht nech rechts geriickt, Bruchstiicke des
van seiner Originalpasitian geriickten Beckens. Beigaben: in der NWecke der Grube, neben dem Schădel: 1.: ein
scheibengedrehter Topf aus rauher, graurătlicher Pasta, mit leicht ausladendem Rand, gewălbtem Kărper und
geradem Baden; auf dem Hals und Schulter eingeritzte Wellenbănder; der untere Gefiillteil mit leicht gerippten
Wănden. rechts neben dem Schădel: 2.: zweireihiger beinerner Kamm, mit leichten Wellenlinienn auf einer Seite.
Grab 27 (11/ 1975): (Taf. 5/ G27; 13/ G27): Kărperbestattung. Iuvenis (?). Gestărt in der Antike. Grabgrube,
bei O, 10 cm nordlich von Grab 26, van rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,30 m; (Dimensionen: 1,40
x 0,50 m; maximale T.: 0,50 m). Die Grabgrube wird von einer natiirlichen Steinplatte begrenzt Orientierung:. W
-O. Position und Erhaltungszustand des Skelettes: in situ: keine Knachen; im westlichen Grubenteil angehăuft:
3 Bruchstiicke des Ober- und des Unterkiefers, Bruchstiicke der Wirbelsăule, der Schliisselbeinknaches, der
Armknachen. Beigabenl: im Knochenhaufen: ein Tierknochen.
Grab 28 (12/ 1975): (Taf. 5/ G28; 13/ G28): Kărperbestattung. Infans 1. Gestărt in der Antike. Grabgrube
(nordlich vom unteren Teil van Grab 26), wahrscheinlich van rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken
bei 0,30 m; (Dimensianen: 0,50 x 0,20 m; maximale T.: 0,70 m); beim westlichen und nordlichen Grubenteil
natiirliche Steinplatten. Orientierung (der Grube):. W- O. Position und Erhaltungszustand des Skelettes: nur
das Bruchstiick des Unterkiefers. Beigabenlos.
Grab 29 (13/ 1975): ( (Taf. 5/ G29; 14/ G29): Kărperbestattung. Erwachsener. Gestărt in der Antike.
Grabgrube von rechteckiger Farm mit abgerundeten Ecken bei 0,30 m; (Dimensionen: 2,00 x O,GO; maximale
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T.: 1,10 m) Die Grabgrube wurde im Sandstein angelegt. Orientierung:. W.- O. Position und Erhaltungszustand
des Skelettes: Ruckenlage; in situ (das ganze Skelett): linker Arm neben dem Kărper gestreckt, rechter Arm vom
Ellenbogen eingebogen, mit der Handflăche auf dem Becken; Beine gestreckt, mit betont eingenăherten Knies
Beigaben: auf dem linken Beckenfliigel: 1.: Bruchstiicke eines eisernen Messers (n *); 2.: Bruchstiick eines nicht
weiter indetifizierbaren eisernen Objektes.
Grab 30 (14/ 1975): (Taf. 5/ G30): Kărperbestattung. Erwachsener (?). Gestărt in der Antike. Grabgrube
van rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,80 m; (Dimensionen: unklar; maximale T.: 1,20 m)
Orientierung (der Grupe):. W. - O. Position und Erhaltungszustand des Skelettes: in situ: keine Knochen;
Bruchstiicke vom Schădel, Oberam- u. Unterschenkelknochen, Rippen, vom Becken. Beigabenlos
Grab 31 (15/ 1975): (Taf. 5/ G31; 14/ G31): Kărperbestattung. Iuvenis. Gestăit in der Antike. Grabgrube
van rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,45 m; (Dimensianen: 1,50 x 0,50 m; maximale T.: 1,20
m). Im westlichen Teil der Grabgrube bei 0,45 m eine Steinplatte. Orientierung (der Grube):. W.- O. Position
und Erhaltungszustand des Skelettes: Ruckenlage; in nicht anatomischer Position: im westlichen Grubenteil
angehăuft: Bruchstiicke des Schădels, Beckens und von einem Oberschenkelknochen. Beigabenlos.
Grab 32 (1/ 1976): (Taf. 14/ G32): latEmezeitliches Urnenbrandgrab
Grab 32a (2/ 1976): (Taf. 5/ G32a; 14/ G32a): Kărperbestattung. Iuvenis. Grabgrube von rechteckiger
Form mit abgerundeten Ecken bei 0,40 m; (Dimensionen: 1,50 x 0,50 m; maximale T.: 0,70 m). Orientierung:.
W - O. Position und Erhaltungszustand des Skelettes: in gestărter Position, bei verschiedenen Tiefen: drei
Zăhne, Bruchstiicke von einem Achselknochen, von der Wirbelsăule, weitere kleine Knochenbruchstucke. In
der Fiillerde Bruchstiick eines verbrannten Knochen, măglicherweise von einem zerstărten latEmezeitlichen
Brandgrab. Beigabenlos.
Grab 33 (1/ 1977): (Taf. 5/ G33; 15/ G33): Kărperbestattung. Infans III Juvenis (?). Gestărt in der Antike.
schwer erkennbare Grabgrube von rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,30 m; (Dimensionen: 1,50
x 0,50 m; maximale T.: 0,70 m). Orientierung:. NNW- SSO. Position und Erhaltungszustand des Skelettes:
Ruckenlage; Arme neben dem Kărper gestreckt, leicht vom Ellenbogen eingebogen, mit den Handflăchen
wahrscheinlich (Handknochen fehlen) auf dem Becken; rechter Oberschenkelknochen gestreckt, rechter
Unterschenkel- und Fu~knochen fehlen; linker Oberschenkelknochen nach au~en un vom Knie nach innen
eingebogen; Fu~knochen fehlen .Beigaben: auf dem rechten Arm: 1.: bronzener Arrnring mit verbreiteten
Enden und gegliedertem Mittelteil; linken Bauchbereich: 2.: eiserne achterfărmige Schnalle; auf dem linken
Oberarmknochen: 3. eisernes Messer (n *).
Grab 34 (1/ 1978): (Taf. 5/ G34): Kărperbestattung. Erwachsener. Gestărt in der Antike. Grabgrube
von rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,30 m; (Dimensionen: 2,00 x 0,70 m; maximale T.:
unklar). Orientierung:. WNW- ONO. Position und Erhaltungszustand des Skelettes: Ruckenlage (?); ein Paar
Knochenfragmente in nicht anatomischer Pasition. Beigabenlos.
Grab 35 (2/ 1978) (Abb.) (Taf. 5/ G35): Kărperbestattung. Alter; ?. Gestărt in der Antike. Grabgrube
von rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,50 m; (Dimensionen: 1,10 x 0,50 m; maximale T.:
unklar); Orientierung:. WSW- ONO. Position und Erhaltungszustand des Skelettes: Ruckenlage (?), ein Paar
Knochenfragmente in nicht anatomischer Positian. Beigaben: Westecke der Grube: 1.: scheibengedrehter Topf,
mit Keilschnittverzierung.
Grab 36 (3/ 1978): (Taf. 5/ G36): teilweise ausgegraben. Kărperbestattung. Alter ?. Gestărt in der Antike.
Grabgrube von rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,30 m; (im Schnitt S5/ 78 beobachtete
Dimensionen: 0,60 x 0,50 m; maximale T.: 1,20 m). Orientierung (der Grube):. W - O. Position und
Erhaltungszustand des Skelettes: Bruchstucke des Schădels und des Beckens. Beigabenlos.
Grab 37 (4/ 1978): (Taf. 6/ G37; 15/ G37): Kărperbestattung. Erwachsener. Gestărt in der Antike.
Grabgrube konnte nicht bobachtet werden (Dimensionen: maximale T.: 0,80 m); Orientierung:. ?. Position
und Erhaltungszustand des Skelettes: in einem Haufen (Einpackung?!), um den Schădel herum, lagen
Bruchstucke von der Wirbelsăule, vom Becken, der Hand- und Beiknochen, Rippen. Beigaben: bei 8 cm
rechts vom Kochenhaufe: 1.: Bruchstiick eines zweihreihigen Kammes; bei 6 cm links vom Knochenhaufen: 2.:
scheibengedrehter einhenkeliger Krug, aus zetnentartiger, grauer Pasta mit eingeritzten harizontalen băndern
im Hals- und oberhalb des Bauchbereiches;.
Grab 38 (5/ 1978): (Taf. 6/ G38; 15/ G38): Urnengrab bei- 0,25 m; die Urne wurde vom Traktor eingedruckt.
Auf dem Gefa~boden stark verbrannte Knachen. Unter dem Gefaj3boden, Bauch- und Mundbruchstiicke und
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einige verbrantte Knochen. Die Urne ist durch einen handgearbeiteten Topf aus Pasta mit viele Steinchen von
grau-brauner Farbe, băuchiger Form und leicht ausladendem Mundrand dargestellt; auf der Gefăfiwand leicht
eingeritze unsorgfăltige netzartige Verzierung. Beigabenlos.
Grab 39 (1/ 1979): (Taf. 6/ G39; 15/ G39): Kărperbestattung. Erwachsener. Gestărt in der Antike. Grabgrube
von rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken (Dimensionen: 2,75 x 1,50 m; maximale T.: 1,45 m); im
zentralen Teil der Grabgrube ein Holzstiick von rechteckiger Form (0,20 x 0,20 m) und in ihren ăstlichen
Teil ein Holzstiick von 0,24 x 0,7 cm .. Orientierung (der Grube):. W - O. Position und Erhaltungszustand
des Skelettes: keine Knochen in situ; iiberall, mit einem Schwergewicht im westlichen Grubenteil: Rippen,
Schhisselbeinknochen, Bruchstiick eines Oberschenkelknochens im Schădelbereich, Bruchstiick eines
Unterkiefers, eines Oberamknochen, Bruchstiicke der Speiche und Elle Beigaben: 1. pyramidenfărmiger
Giirelbeschlag; 2.: eine silberne Giirtelplatte, mit vier Nieten; 3.: eiserne Ringe (einer Panzerkette?); in der
Fiillerde, vornehmlich im zentrale Grubenteil: 4.: bronzene Nieten (n*); 5. eiserne Ringe (einer Panzerkette?)
(n*); auf der Grube: 6. eine Eisenplatte (n*).
Grab 40 (2/ 1979): (Abb.) (Taf. 15/ G40): bronzezeitliche Kărperbestattung. Erwachsener. Grabgrube nicht
beobachtbar, wahrscheinlich von ovaler Form;. (Dimensionen: T.: 0,60 m). Orientierung:.Ost- West. Position
und Erhaltungszustand des Skelettes: Hockerlage auf der rechten Seite; rechter Arm aus dem Ellenbogen
eingebogen auf der rechten Schulter unter dem Kinn zusammen mit der Hand des linken, vom Ellenbogen
eingebogenen, Armes; Beinknochen stark von den Knies strak eingebogen, das linke iiber das rechte Bein.
Beigaben:. neben den Fiijlen 1.: ein breiter handgearbeiterer grauer Topf, mit durchlăcherten Knopf (n*); im
Topf: 2.: kleiner handgearbeiteter Topf, aus aus ziegelroter Pasta (n*).
Grab 41 (3/ 1979): (Abb.) (Taf. 16/ G41): bronzezeitliche Kărperbestattung. Juvenis (?). Gestărt von Grab
44 .. (Dimensionen: maximale T.: 0,60 m). Orientierung:. O- W. Position und Erhaltungszustand des Skelettes:
Hockerlage auf der linken Seite; erhalten sind Bruchstiicke des auf der linken Seite ruhenden Schădels, ein
Paar Rippen und Bruchstiicke des Beckens Beigabenlos.
Grab 42 (4/ 1979): (Abb.) (Taf. 16/ G42): bronzezeitliche Kărperbestattung. Erwachsener. Kărperbestattung.
Erwachsener. Grabgrube nicht beobachtbar, wahrscheinlich von ovaler Form;. (Dimensionen: T.: 0,60 m).
Orientierung:.Ost - West . Position und Erhaltungszustand des Skelettes: Hockerlage auf der rechten Seite;
rechter Arm aus dem Ellenbogen eingebogen auf der rechten Schulter unter dem Kinn zusammen mit der Hand
des linken, vom Ellenbogen eingebogenen Armes, Beinknochen stark von den Knies eingebogen, das linke iiber
das rechte Bein. Beigabenlos.
Grab 43 (5/ 1979): (Abb.) (Taf. 16/ G43): lat(mezeitliches Urnenbrandgrab
Grab 44 (6/ 1979): (Abb.) (Taf. 7/ G44; 16/ G44; 17/ G44): Kărperbestattung. Infans Il. Gestărt in der Antike.
Grabgrube von rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,30 m; (Dimensionen: 1,28 x 0,45 m; maximale
T.: 1,00 m); schneidet die Grube des bronzezeitlichen Grabes 41. Orientierung:. WSW - ONO. Position und
Erhaltungszustand des Skelettes: Riickenlage; Schădelleicht nach rechts; Arme neben dem Kărper, mit den
Handflăchen auf dem Becken; rechtes Bein gestreckt, vom Knie leicht eingebogen; linkes Bein nach rechts
verschoben, mit dem Oberschenkelkopf iiber dem linken Oberschenkelkopf, vom Knie leicht eingebogen,
angenăherte Fersenbeine. Beigaben: bei den Fiijlen: 1.: beinerner, zweihreihiger Kamm, mit Bronzenieten.
Grab 45 (7/ 1975): (Taf. 7/ G45; Taf. 7/ G45): Kărperbestattung. Erwachsener. Gestărt in der Antike.
Grabgrube von rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken bei 0,30 m; (Dimensionen: 2,00 x 0,75 m; maximale
T.: 1,10 m);. Orientierung:. W - O Position und Erhaltungszustand des Skelettes: Riickenlage; der westliche
Grubenteil gestărt: Bruchstiicke von: Rippen, Armknochen, Schădelfragmente in nicht anatomischer Position;
Bruchstiicke des Schădels im Bereich der Oberschenkelknochen. in situ: Beinknochen Beigaben: in der
nordwestlichen Grubenecke, links des urspriinglichen Schădelbereiches: 1.: scheibengedrehter Topf; im
gestărten Bereich: 2.: Bruchstiick eines zweihreihigen (?) Karnrnes.
Grab 46 (8/ 1979): (Taf. 7/ G46; 17/ G46): Kărperbestattung. Iuvenis (?). Gestărt in der Antike. Grabgrube
nicht erkennbar, wahrscheinlich von rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken (Dimensionen: maximale T.:
0,60 m);. Orientierung: N- S. Position und Erhaltungszustand des Skelettes: Riickenlage (?);in situ: Schădel
(leicht nach links geneigt); rechtes Schienbein und Wadenbein mit Fuil,knochen; restliche Knochen fehlen
(Wirbel-, Achsel-, Becken- ein Oberschenkelknochen, linker Schien- u. Wadenbein) nicht in anatomischer
Position: die Elle u. Speiche und Handknochen des rechten Armes, in anatomischer Konnexion, geriickt nach
oben, neben dem Schădel, mit den Handknochen beim Unterkiefer, ein Oberschenkelknochen nărdlich vom
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Schădel,

linler Oberarmknochen, geriickt zur ehemaligen Position der Wirbelsăule; Beigaben: am rechten Arm:

1.: eiserner Armring mit offenen Enden (Dm. ungef. 5,7 cm).
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Abb. 3 Gala ţii Bistriţei "La Hrube". Lokalisation der Fundstelle (nach Josef Pal dus, Die militiirischen Aufnahmen im
Bereich der habsburgischen liinder aus der Zeit Kaiser Josef II. Viena 1919. (Ma.Estab 1:28.800.
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•

322,8

Mallstab 1:5000

Abb. 4

Galaţii Bistriţei

"La Hrube". Lokalisation der Fundstelle auf der topographischen Karte aus dem Jahre 1982
(MaBstab 1 : 5000
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Abb.

208

5 Galaţii Bistriţei "La Hrube": a. die Fundstelle; b. die Fundstelle und Blick auf das Tal des Baches Dipşa
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Abb. 6 Galaţii

Bistriţei

"La Hrube": die Fundstelle
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Abb. 7 Galaţii

210

Bistriţei

"La Hrube": die Fundstelle
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Galatii Biltritei: Tiefe der wlken.aderoagszeidicllea Grlber
7.---------------------------------------------------------------~
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Abb. 11 Galap.i Bistri~ei "La Hrube", das volkerwanderungszeitliche Grăberfeld: Tiefe der Grăber
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Galatii Bistritei: Orientierung der wlkerw.mderungszeitlichen Grăher
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Abb. 13 Galaţii Bistriţei "La Hrube", das volkerwanderungszeitliche Grăberfeld: a. Orientierung der Grăber; b.
Orientierung der Grăber in verwandten Grăberfeldern
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Abb. 15 Galaţii Bistriţei "La Hrube", das volkerwanderungszeitliche Grăberfeld:
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Abb. 16 Graber mit Gefiillbeigabe in zeitgleichen Graberfeldern

219

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

N
N

o

A.

Kammgrăber

:i~;
.:r'"f

C

(fi!\{,,

'l.·~

-...

.~

~

-~~

'

~

{

F.-.

'-·

~

o=

?.

\_____) >J/
·~

w

~

G~

.

keine Knochen in situ

i1i.;~
'·.

~"'

26

21
B.

Grăber

45

mit Giirtelzubehor und Armringe

~

(r .. ,
·--~.

~.~J~?

i"

Ci/

\~:\

..

.·;

rr

,~·~

44

37

't'rJ 9
J.;~-~.1

(J

r·-~':
lY:

"·,,.?

·.-.._;t.

?
•

."?

13

w

~

keine Knochen in situ

05

09

33

39

Abb. 17 Galatii Bistritei "La Hrube",
das vi:ilkerwanderungszeitliche
Grăberfeld:: A. Kammgrăber; B. Griiber mit Giirtelzubehi:ir und Armringen
http://cimec.ro
/ http://complexulmuzealbn.ro
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Chilia - Subiect de dispută
între Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun
Vasile MĂRCULET

Relaţiile dintre Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun, debutau, aşa cum bine se ştie, încă în aprilie 1400,
când domnul Ţării Româneşti intervenind militar în Moldova îl impunea pe tron pe protejatul său, luându-1
în captivitate pe Iuga vodă, domnul aflat în funcţie. Intervenţia domnului muntean în Moldova în sprijinul lui
Alexandru cel Bun îşi află confirmarea în mai multe surse cronicăreşti moldoveneşti şi munteneşti din secolele
XV-XVIIP.
Sprijinindu-1 pe Alexandru să ocupe tronul de la Suceava, Mircea şi-a asigurat un ascendent politic asupra
domnului Moldovei, căruia i-a impus un veritabil protectorat. Se adăuga acestui fapt, acela că Alexandru a fost
silit şi la unele cesiuni teritoriale către domnul muntean, respectiv la o rectificare a hotarului dintre cele două
ţări româneşti în folosul său 2 • Asupra teritoriilor cedate de Alexandru lui Mircea, nu dispunem însă decât de
ştiri tardive, datând din a doua jumătate a secolului al XV-lea 3 • Penuria de informaţii le-a permis specialiştilor să
formuleze opinii diferite referitoare la această problemă, cu un grad mai mare sau mai redus de veridicitate4 •

Raporturile moldo-muntene. Cesiunile teritoriale pretinse de Mircea cel Bătrân lui Alexandru cel Bun
au compromis, fără îndoială, iremediabil raporturile bilaterale stabilite în momentul impunerii ultimului
pe tron. Dacă sursele interne, atât cele moldovene, cât şi cele muntene păstrează o tăcere suspectă asupra
relaţiilor moldo-muntene după 1401, există însă unele surse străine, extrem de puţine ce-i drept, care susţin
categoric existenţa unor raporturi tensionate între cele două ţări. Astfel, cronicarul otoman Halil (secolul XV)
ne informează că "Mircea şi domnul Moldovei (Kara Bogdan) erau între ei cum sunt câinele cu pisica", sau
conform proverbului turcesc inserat de autor în textul său, cum sunt "colţii de câine pe piele de porc"5 •
Un prim indiciu al tensionării relaţiilor moldo-muntene se manifestă încă din cursul anului 1401, când
Alexandru cel Bun, aflat în conflict cu Vitold, marele cneaz al Lituaniei, a refuzat să acorde liberă trecere solilor
acestuia trimişi la curtea lui Mircea cel Bătrân6 • Unii istorici români au văzut în poziţia adoptată de Alexandru
1

2

3

4

5

6

de când s-a început Tara Moldovei» - Letopiseţullui Ştefan cel Mare, ed. G. Mihăilă, Bucureşti, 2006, p.
33, 43 (în continuare: Letopiseţullui Ştefan cel Mare); Gr. Ureche, Letopiseţul Tării Moldovei, ed. M. Scarlat, Bucureşti,
1988, p. 20; N. Costin, Letopiseţul Tării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 şi de la 1709la 1711, ed. C.A. Stoide,
1. Lăzărescu, Iaşi, 1976, p. 83; A. Uricariul, Cronica paralelă a Tării Româneşti şi a Moldovei, val. 1, ed. G. Ştrempel,
Bucureşti, 1993, p. 17.
P.P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 2000, p. 342; Ş. Papacostea, Geneza statului în Evul Mediu românesc,
Bucureşti, 1999, p. 113; Anca Ghiaţă, Condiţiile instaurării dominaţiei otomane în Dobrogea, în SISEE, 1, 1974, p. 77; N.
Constantinescu, Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 1981, p. 135-136; E. Diaconescu, D. Matei, Alexandru cel Bun. 1400-1432,
Bucureşti, 1979, p. 101.
1. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, val. II, Bucureşti, 1913, p. 334-335: Într-o scrisoare de răspuns din 15
august 1475, adresată de Mathias Corvin lui Ştefan cel Mare, la o epistolă a domnului Moldovei din 12 iulie acelaşi an,
«Letopiseţul

suveranul Ungariei preciza că "super metis etiam provinciae Moldaviae cum provincia Transalpina secundum antiquos
terminos et consuetudines per praedecessores vayvodas possessos et tenos utrumque vayvodam, tam scilicet Stephanum
Moldaviensem quam Vlad Transalpinum, secundum privilegia Alexandri et Mirczae utriusque partis vayvodarum
concordamus".
Pentru diferitele opnii exprimate, vezi: B.P. Haşdeu, Istoria critică a românilor, Bucureşti, 1999, p. 69; P.P. Panaitescu,
op. cit., p. 277-278; A. Ghiaţă, op. cit., p. 77; N. Constantinescu, op. cit., p. 136.
Cronici turceşti privind Tările Române. Extrase, voi. 1: Sec. XV-mijlocul sec. XVII, ed. Mihail Guboglu, Mustafa Mehmet,
Bucureşti, 1966, p. 26 şi n. 9 [în continuare: Cronici turceşti, 1).
1. Minea, Principatele române şi politica orientală a lui Sigismund de Luxemburg, Bucureşti, 1919, p. 97-98.
Revista Bistriţei, XXII, 2008, pp. 243-248
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"un indiciu despre relaţiile încordate dintre noul domn al Moldovei şi vecinii săi nordici'"'. După părerea noastră
opinia este doar partial corectă, semnificaţia atitudinii domnului Moldovei faţă de raporturile munteanolituaniene fiind una mult mai complxă. Restricţia impusă solilor lituanieni de a-i tranzita ţara pentru a ajunge
în Ţara Românească lovea inclusiv în politica externă a domnului muntean. Ca urmare, în ceea ce ne priveşte
considerăm că actul lui Alexandru cel Bun a fost, în egală măsură, vădit ostil, atât lui Vitold, cât şi lui Mircea.
Ceea ce a deteriorat însă şi mai grav relaţiile moldo-muntene a fost rectificarea unilaterală de această dată
de către Alexandru cel Bun, care nu putea accepta tratamentul impus de omologul său muntean, a hotarului cu
Ţara Românească. Acţiunea domnului moldovean s-a materializat în ocuparea Chiliei şi a hinterlandului său.
Când şi în ce condiţii s-a consumat această acţiune vom încerca să arătăm în continuare.

Chilia în cadrul relaţiilor moldo-muntene. Aşa cum se cunoaşte, ca un fapt cert, prin anii 1390-1391,
Mircea cel Bătrân şi-a întins stăpânirea asupra întregii zone de la gurile Dunării. Cel mai târziu, încă din a
doua jumătate a anului 1391 intra sub stăpânirea Ţării Româneşti şi centrul genovez de la Lykostomo8 • Titlul
domnesc al lui Mircea confirmă noile modificări teritoriale. Pentru prima dată, formula "până la marginea
Tartariei (usque ad confinia Tartariae)", sau "către părţile tătăreşti", apare menţionată într-un act intern din 27
decembrie 1391 9 •
În opinia noastră, formula din titlul domnesc se referă strict la teritoriile de la gurile Dunării. Formula
"până spre părţile tătăreşti", nu însemna, aşa cum foarte bine sesiza P.P. Panaitescu, că Mircea stăpânea
aşa-numitele "părţi tătăreşti", ci un teritoriu vecin cu acestea10 • Fără îndoială, regiunile situate "către părţile
tătăreşti", includeau la sfârşitul secolului al XIV-lea, teritoriile de la gurile Dunării cu fostele centre genoveze,
Chilia, stăpânită de Ţara Românească încă din timpul lui Vladislav 1, din anii 1369-137011, şi Lykostomo cu
teritoriul din jur.
În urma luptelor cu Bayezâd 1 din anii 1394-1395, Mircea cel Bătrân pierde vremelnic stăpânirea asupra
întregii Ţări Româneşti, văzându-se totodată silit să împărtă tronul cu Vlad 1 (1395-1397), interpusul sultanului.
În aceste condiţii, după 1395 înceta şi stăpânirea statului muntean asupra spaţiului danubiano-pontic, care
intra sub stăpânire otomană 12 •
Intrarea Dobrogei sub stăpânire otomană îşi află confirmarea, directă sau indirectă, în mai multe surse
bizantine sau otomane din secolul al XV-lea sau tardive. În marea lor majoritate ele vorbesc decolonizarea în
provinciile europene ale Imperiului Otoman, inclusiv în regiunile ponto-danubiene, a unor însemnate grupuri
de tătari în urma înfrângerilor suferite de marele han al Hoardei de Aur, Toqthamîş, în faţa hanului turcmen
Tamerlan (Timur Lenk) în anii 1395-1396. Circa 10.000 dintre aceştia, conduşi de emirul Aqtaw, au solicitat
şi au obţinut din partea sultanului Bayezîd 1 dreptul de a se stabili în provinciile europene ale Imperiului
Otoman. Exodul tătarilor este consemnat de mai multe cronici bizantine sau otomane. Asemenea informaţii ne
oferă cronicarii bizantini Laonikos Chalkokondylas şi Dukas (secolul XV), precum şi Cronica Messembriei. Lor
li se adaugă o serie de cronicari otomani din secolele XV-XVII, precum Orudj hin Adil (secolul XV), autorul
cronicii anonime Tevarih-i al-i Osman (secolul XV) sau Evlya <;elebi (secolul XVII)1 3 • Această situate se va
menţine până în primii ani ai secolului al XV-lea, când o un nou cutremur militar produs în lumea musulmană
va determina răsturnarea raporturilor de forţă şi a factorilor de putere din bazinul vest-pontic.
7

N.

Grigoraş, Ţara românească

a Moldovei de la întemeierea statului până la

Ştefan

cel Mare {1359-1457},

Iaşi,

1978,

p. 83.
8

9

10
11

12

Pentru intrarea cetăţii Lykostomo sub stăpânirea lui Mircea cel Bătrân în 1391, vezi: V. Mărculeţ, în SIB, XXVI-XXVII,
2002-2003, p. 45.
DRH, D, I, p. 127, dac. 79.
P.P. Panaitescu, op. cit., p. 361.
Pentru stăpânirea Chiliei din timpul lui Vladislav 1, vezi: O. Iliescu, în SCIVA, 29, 1978, 2, p. 209-210; M. Balard, în
RESEE, XVIII, 1980, 2, p. 236.
În tratatul de la Braşov, din 7 martie 1395, încheiat cu Sigismund de Luxemburg, Mircea face încă referiri la "păqile lui

Dobrotici, sau pe orice alte pământuri,

trecători,

limanuri şi în orice alte locuri supuse stăpânirii şi ascultării noastre",

informaţie

13

ce conduce la concluzia că la data încheierii acordului, teritoriile danubiano-pontice se aflau încă sub
stăpânirea domnului muntean. Vezi: Hurmuzaki, 1/2, p. 360, dac, CCCII; 1. Ionaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe,
Relaţiile internaţionale ale României în documente {1368-1900}, Bucureşti, 1971, p. 82-92.
Cronici turceşti, I, p. 50; Călători străini despre Ţările Române, val. VI, ed. M. Holban, Bucureşti, 1976, p. 382, 349, 380,
384, 386-387 (în continuare: Călători străini, VI).
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Înfrângerea şi capturarea lui Bayezîd în lupta de la Ankara (28 iulie 1402), de către Tamerlan, urmate de
moartea în captivitate a fostului sultan (martie 1403) şi de declanşarea luptelor pentru putere între fiii săi, i-au
permis lui Mircea cel Bătrân, care la începutul anului 1397 îl înlăturase pe Vlad I cu concursul lui Stibor,
voievodul Transilvaniei, restaurând-şi controlul asupra întregii ţării, să readucă Dobrogea sub stăpânirea sa.
Acţiunea întreprinsă prin anii 1403-1404 era cu certitudine încheiată înainte de mijlocul anului 1406, când
titlul domnesc menţionează stăpânirea domnului muntean "pe amândouă părţile pe toată Podunavia, încă şi
până la Marea cea Mare şi stăpâni tor al cetăţii Dârstorului''~ 4 • Stăpânirea integrală a lui Mircea cel Bătrân asupra
zonei de la gurile Dunării în primii anii ai secolului al XV-lea îşi află confirmarea şi într-o scurtă însemnare din
lucrarea geografică, Ubellus de Notitia Orbis, redactată puţin înainte de 1404 de Ioan, arhiepiscop de Sultanieh,
călător prin aceste locuri, care relatează că "dincolo de aceştia (de unguri, n.n.), lângă Marea cea Mare sau
Pontică

este Valachia [. .. ].Prin această ţară trece Dunărea[. .. ], ce coboară din Germania [şi trece] prin Ungaria,
apoi prin Valachia şi se varsă în Marea cea Mare lângă Lykostom [. ..)"1 5 •
Stăpânirea

lui Mircea asupra Chiliei înceta însă, cel mai târziu, în cursul anului 1411, când cetatea de la
gurile Dunării apare ca fiind sub stăpânirea domnului Moldovei, Alexandru cel Bun16 • Dacă sursele interne
moldovene sau muntene nu ne transmit nici o informaţie asupra acestei schimbări a statutului politica-juridic
al cetăţii de la gurile Dunării, câteva documente externe sunt însă elocvente din acest punct de vedere. Astfel,
într-o scrisoare fără dată, trimisă de Sigismund de Luxemburg voievodului Transilvaniei Stibor de Stiboricz,
datată de specialişti în anul1411, evidenţiază clar existenţa unui plan de cucerire a Chiliei, amânat însă din
motive rămase obscure 17 • Intenţia declarată a regelui Ungariei de a cuceri Chilia este dovada certă că la data
respectivă cetatea de la gurile Dunării, trecuse din stăpânirea lui Mircea cel Bătrân sub cea a unui adversar al
suveranului Ungariei, care nu putea fi altul decât domnul Moldovei, Alexandru cel Bun. De altfel, un alt act de
o mare importanţă, anume tratatul de la Lublau din 15 martie 1412, dintre Sigismund de Luxemburg şi regele
Poloniei, Wladislaw I Jagello, confirmă, fără niciun dubiu, stăpânirea domnului Moldovei asupra ChilieP 8 •
În sfârşit, apartenenţa Chiliei la Moldova este confirmată de lista delegaţilor diferitelor oraşe participanţi la
Conciliul de la Konstanz din 1414-1418, redactată prin 1415, între care se număra şi cei ai oraşului "Kiryla
Moldauiae''~ 9 •

În sfârşit o informaţie tardivă cu privire la cucerirea teritoriilor de la gurile Dunării de către români ne-o
Evlya Celebi. "Pe vremea întâmplărilor cu Timur- consemnează el- craii Ţării Româneşti şi Moldovei,
găsind prilej, au ocupat toate cetăţile de dincolo de Dunăre", respectiv din Dobrogea 20 • Informaţia cronicarului
otoman conduce la concluzia că această acţiune de recuperare a teritoriilor transdanubiene întreprinsă de
Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun s-ar fi consumat prin anii 1402-1403.
În acest punct al studiului nostru considerăm că două aspecte ale acestei probleme se cer elucidate, cel
puţin atâta cât ne permit informaţiile de care dispunem: momentul trecerii Chiliei sub stăpânirea lui Alexandru
cel Bun şi condiţiile în care s-a realizat această schimbare de statut al cetăţii de la gurile Dunării.
În ceea ce priveşte momentul intrării Chiliei sub stăpânirea domnului Moldovei, asupra acestui aspect
dispunem de puţine informaţii. În 1408, un sol al lui Sigismund de Luxemburg la Veneţia solicita Senatului
Serenissimei să-1 ajute pe suveranul Ungariei "cu câteva corăbii mari pentru a ridica şi a duce de la Lykostomo
oferă

la Gallipoli (a Licostomo contra Galipolim) trupele sale pentru care lucru se va adresa altor creştini, spre
putea împlini planul asupra Gallipolei"21 •

a-şi

Pe baza acestor informaţii, unii specialişti au admis că la data respectivă, Chilia se afla încă sub stăpânire
Cu mult anterior exprimării acestor opinii, Nicolae Iorga formula, absolut fundamentat, concluzia

genoveză 22 •

14
15
16

17
18

19

°

2
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DIR, B, 1, p. 50-51, dac. 34-35.
Călători străini despre Ţările Române, val. 1, ed. M. Holban, Bucureşti, 1968, p. 39 (în continuare: Călători străini, 1).
Cf. Fl. Constantiniu, Ş. Papacostea, în Studii, 17, 1964, 5, p. 1139, unde consideră că stăpânirea genoveză asupra Chiliei
"s-a prelungit până cel mai târziu în anul1411 ".
Ibidem, p. 1137-1138 şi n. 24.
Documente privitoare la istoria românilor, culese de Eudoxiu de Hurmuzaki, val. 1, partea 2, Bucureşti, 1890, p. 485-486,
doc, CCCCI.
Ibidem, p. 497, dac. CCCCIX.
Călători străini, VI, p. 356-357.
Apud N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi a Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899, p. 71.
Fl. Constantiniu, Ş. Papacostea, în Studii, 17, 1964, 5, p. 1139; A. Ghiaţă, op. cit., p. 81.

245

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

că în anul1408 era exclusă o stăpânire maghiară sau genoveză asupra Chiliei şi că "la această dată, Chilia nu
se putea afla decât în mâna unui aliat al lui Sigismund şi unui duşman al turcilor, Mircea, în ajunul răscoalei
lui Musa, era şi una şi alta"23 • Ca urmare, el conchidea că după 1408, Chilia "a trebuit să fie luată de la Mircea,
care trăia încă la această dată. Ceea ce e curios, e nu numai faptul că în fara Românească domnea pe atunci
un principe puternic, ci şi acela că situaţiunea acestui principe era puternică''Z4. Deşi intuieşte foarte bine
că Alexandru ce Bun "a luat Chilia de la Mircea", pe cale militară, Iorga refuză să accepte existenţa unei
stări conflictuale moldo-muntene, ca urmare el propune o teză de compromis, respectiv că "poate nu e prea
îndrăzneţ să se presupue existenţa încă la această dată a două Chilii: cea din deltă fiind încă a lui Mircea, iar
cealaltă aparţinând moldovenilor, deşi aşezată în «Basarabia», ale cărei limite au trebuit să fie variabile"25 •

În ceea ce priveşte această ultimă concluzie a lui N. Iorga, ea este infirmată de o serie de surse din secolele
XV-XVII, pe care le considerăm demne de toată încrederea. Toate aceste surse sunt categorice în a data ridicarea
cetăţii Chilia Nouă în timpul lui Ştefan cel Mare, în iunie-iulie 1479 26 • Deosebit de importantă este după părerea
noastră concluzia care rezultă indirect din demonstraţia lui N. Iorga, aceea că Chilia i-a fost luată de Alexandru
cel Bun lui Mircea cel Bătrân, după 1408, mai exact la o dată cuprinsă între 1408 şi 1412.
O opinie interesantă a emis în urmă cu circa două decenii şi jumătate şi istoricul ieşan Constantin Cihodaru,
şi el susţinător al tezei potrivit căreia între Alexandru cel Bun şi Mircea cel Bătrân a fost o colaborare permanentă.
Conform teoriei lui C. Cihodaru, prin anul 1401, aflat în imposibilitatea de a asigura apărarea Chiliei, situată
"excentric" de restul stăpânirilor sale, Mircea i-ar fi cedat Chilia lui Alexandru pentru a-1 cointeresa în lupta
antiotomană 27 • Şi cum teoria sa trebuia argumentată şi dusă până la capăt, restaurarea stăpânirii lui Mircea cel
Bătrân asupra Dobrogei, inclusiv a teritoriilor de la gurile Dunării, înainte de 1406 a fost interpretată de istoricul
ieşean în sensul că "Mircea a reluat, prin 1406, stăpânirea asupra Dobrogei, dar Chilia a rămas în continuare a
Moldovei. În tratatul încheiat mai înainte de către cei doi domni se prevedeau probabil obţinerea pentru cel din

Moldova de a crea dificultăţi în calea legăturilor Brăilei cu Marea Neagră şi a aprovizionării ei cu mărfuri orientale.
Noua delimitare teritorială dintre cele două ţări nu s-a mărginit numai la cedarea Chiliei şi a ţinutului dependent
de ea Moldovei. Ea se va fi întins pe toată lungimea liniei de contact dintre cele două ţări până la Carpaţi'.z 6 •
Incitanta teorie a lui C. Cihodaru este însă destul de fragilă. În primul rând, în anul1401, când conform
acestuia Mircea i-ar cedat Chilia lui Alexandru spre a-l cointeresa în apărarea gurilor Dunării în faţa unor
atacuri turceşti, domnul Ţării Româneşti, nu mai stăpânea teritoriile respective pe care le pierduse după 1396,
când pierduse şi controlul asupra unei părţi însemnate a ţării fiind nevoit să împartă stăpânirea acesteia cu
Vlad 1. În altă ordine de idei, cât de "mult" a fost cointeresat Alexandru cel Bun în lupta antiotomană după
aşa-zisa primire a Chiliei de la Mircea cel Bătrân este evidenţiat de faptul că el nu i-a acordat nici un ajutor
domnului Ţării Româneşti până la sfârşitul domniei acestuia.
O altă realitate omisă de C. Cihodaru în deducţiile sale este aceea că în contextul internaţional al
momentului, pericolul unor campanii otomane de mare anvergură împotriva Ţării Româneşti erau excluse.
În 1401-1402, Bayezîd I îşi concentrase atenţia în Asia Mică unde ofensiva lui Tamerlan părea de neoprit.
Degajarea frontului dunărean de către turci i-a permis lui Mircea nu numai să zdrobească o oaste otomană
pătrunsă în Ţara Românească sub conducerea lui Evrenos, bey-ul Thessaliei (nov. 1401), ci şi să preia iniţiativa
şi să organizeze o puternică acţiune militară împotriva bazelor otomane de la sud de Dunăre 29 •
În ceea ce priveşte imposibilitatea lui Mircea de a apăra Chilia şi hinterlandul său, poziţionate "excentric",
faţă de Ţara Românească, considerăm că nici acest argument nu se susţine. În toate perioadele în care domnul
muntean a stăpânit cu certitudine teritoriile de la gurile Dunării (1391-p.1396; a.1406-c.1408), incluse în

23
24

25
26

27

N. Iorga, op. cit., 71-72.
Ibidem, p. 77.
Ibidem.
Letopiseţullui Ştefan cel Mare, p. 37, 47; Cronicile slava-române din sec. XV-XVI publicate de Ion Bogdan, ed. P.P.
Panaitescu, Bucureşti, 1959, p. 34 [Cronica moldo-polonă); Gr. Ureche, op. cit., 53: " Vă leato 6987 [1479] iunie 22 au
început Ştefan vodă a zidi cetatea Chiliei şi o au sfârşit-o într-acelaşi an, iulie 16".
C. Cihodaru, Alexandru cel Bun {23 aprilie 1399-1 ianuarie 1432}, Iaşi, 1984, p. 234; Idem, Formarea hotarului dintre
Moldova şi Tara Românească în secolul al XV-lea, în voi. Stat, societate, naţiune. Interpretări istorice, Cluj-Napoca, 1982,
p. 89.

28
29

Ibidem, p. 234-235.
C. Căzănişteanu, Pe urmele lui Mircea cel Mare,
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formula "către părţile tătăreşti", el a avut sub stăpânirea sa şi cetatea Lykostomo (Vâlcov), situată la circa 20
km în aval de Chilia, care controla categoric accesul pe Dunăre dinspre mare, asigurând implicit şi protecţia
şi siguranţa Chiliei. Într-o asemenea situaţie, cu întreaga Dobroge şi cu accesul pe Dunăre sub stăpânirea
domnului Ţării Româneşti, cedarea Chiliei, protejată de orice pericol otoman, către Alexandru cel Bun din
motivul amintit nu se justifică. În sfârşit, existenta tratatului dintre Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun,
invocat de autor ca reprezentând baza juridică a rectificărilor de frontieră moldo-muntene, rămâne, în absenţa
descoperirii textului său, doar o simplă presupunere a autorului, dacă nu chiar o speculaţie.
În ceea ce ne priveşte, pe baza informaţiilor pe care le deţinem, considerăm că Alexandru cel Bun nu a
putut intra în posesia Chiliei în anii 1401-1402, prin preluarea ei de la Mircea cel Bătrân întrucât între 1399 şi
1406 domnul Ţării Româneşti nu a mai stăpânit teritoriile de la gurile Dunării. Ne bazăm această afirmaţie pe
faptul că titlul domnesc al lui Mircea din această perioadă nu mai include formula "către părţile tătăreşti''3°.
Pe de altă parte, constatăm că privilegiul comercial acordat de Alexandru cel Bun negustorilor din Liov la 8
octombrie 1408 nu face nicio referire la Chilia şi la regiunile de la gurile Dunării, omisiune explicabilă, după
părerea noastră, prin faptul că la data emiterii documentului, domnul Moldovei nu intrase încă în stăpânirea
acestui centru şi a hinterlandului său. Data de 8 octombrie 1408 poate fi considerătă ca un terminus post quem
al ocupării Chiliei de către Alexandru cel Bun. Conchidem deci că Alexandru cel Bun a intrat în posesia Chiliei
la o dată cuprinsă după 8 octombrie 1408 şi 1411, pe care, aşa cum foarte bine susţinea N. Iorga, i-a luat-o lui
Mircea cel Bătrân. Credem că, din acest punct de vedere, nu este lipsit de importanţă faptul în documentele
emise de cancelaria munteană între 1407 şi 1413, şi avem aici în vedere pe cele cu datatre exactă, formula
stăpân "către părţile tătăreşti", lipseşte din nou din titlul domnesc al lui Mircea cel Bătrân, ca o dovadă că
domnul Ţării Româneşti pierduse teritoriile de la gurile Dunării 31 • Şi deloc întâmplător, etapa coincide tocmai
cu perioada în care Chilia este documentată ca fiind sub stăpânirea certă a lui Alexandru cel Bun.
Din 1413, formula "stăpân către părţile tătăreşti" sau "către părţile tătarului", reapare în titlul domnesc al
lui Mircea cel Bătrân, şi se va perpetua apoi până la sfârşitul domniei sale precum şi în acelea ale urmaşilor săi,
Mihail I (1418-1420), şi Radu II Praznaglava32 • Principala problemă pe care o ridică reapariţia formulei domn "către
părţile tătăreşti" în titlul domnesc al lui Mircea cel Bătrân o reprezintă semnificaţia sa. Care a fost aceasta?
După părerea noastră, după această dată, însă formula către părţile tătăreşti" din titlul domnesc al Mircea
cel Bătrân şi al urmaşilor săi reprezintă mai puţin o realitate, ci mai mult o intenţie. Realitatea constă în faptul
că după data menţionată Mircea cel Bătrân a mai stăpânit la gurile Dunării doar castelul Lykostomo, dar nu şi
Chilia, la a cărei recucerire nu a renunţat însă niciodată. Faptul că domnii munteni nu au mai stăpânit cetatea
Chilia îşi află întărirea în reconfirmarea fără nicio modificare a tratatului de la Lublau de către Ungaria şi
Polonia în anii 1415 şi 1423 33 • În baza acestor informaţii considerăm ca perfect întemeiată concluzia istoricului
V. Eskenasy, după care "a doua reconfirmare a acordului de la Lublau a consacrat un statu quo existent în 1412
şi

1415" şi că "Chilia a fost sigur moldovenească între 1412-1423''34 •

În ceea ce priveşte condiţiile în care s-a consumat instaurarea stăpânirii lui Alexandru cel Bun asupra
Chiliei, considerăm că ea trebuie legată de un nou moment dificil din istoria domniei lui Mircea cel Bătrân, care
l-a impiedict pe domnul muntean, aflat la acea dată în culmea puterii sala, să intervină în apărarea stăpânirilor
sale. În epoca pe care o analizăm, un asemenea moment s-a consumat în anii 1407-1408 când Mircea a avut de
înfruntat un puternic asalt otoman asupra stăpânirilor sale din sudul Dobrogei, din zona Silistrei îndeosebP 5 •
Ca urmare, conchidem că speculând acest moment, Alexandru cel Bun a procedat la o rectificare unilaterală
a hotarului cu Ţara Românească, căreia i-a smuls acum cetatea Chilia cu hinterlandul său, amplificând şi mai
puternic starea de tensiune existentă deja în raporturile dintre cele două ţări româneşti, sesizată, aşa cum am
constatat, de cronicarul turc Halil.
În temeiul celor arătate mai sus, ne punem întrebarea firească: Cum se explică acceptarea de către
Alexandru cel Bun a tutelei lui Mircea cel Bătrân timp de 7-8 ani? Credem că factorii care au stat la baza acestei
30
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DIR, B, p. 46-49, doc. 31-32; DRH, D, 1, p. 174-175, doc. 106.
Ibidem, p. 52-54, 63-67, doc. 36-37, 47-51.
DRH, D, 1, p. 197-198, doc. 120; DIR, B, p. 67, 69, 71-72, doc. 52, 54, 57, 59.
V. Eskenasy, în Rdl, 34, 1981, 11, p. 2093.
Ibidem, p. 2024
Pentru luptele lui Mircea cel Bătrân din 1407-1408, din zona Silistrei, vezi: P.Ş. Năsturel, în SAO, 1, 1957, p. 240; C.
Căzănişteanu, op. cit, p. 154-157.
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politicii a domnului Moldovei trebuie căutaţi în modul în care acesta a ocupat tronul şi în situaţia politică
conturată după această dată.
Aşa după cum se ştie, iar sursele prezentate la începutului studiului nostru sunt elocvente din acest punct
de vedere, după impunerea lui Alexandru pe tronul de la Suceava, Mircea l-a luat cu sine în Ţara Românească
pe fostul domn Iuga. Actul ar părea la prima vedere o măsură iniţiată în scopul asigurării domniei protejatului
său. În realitate însă, domnul munten îşi asigura propria investiţie politică. Stabilit la curtea Ţării Româneşti,
Iuga a devenit un factor de presiune a lui Mircea cel Bătrân la adresa lui Alexandru cel Bun, putându-se
transforma în orice moment într-un contracanditat periculos în cazul în care domnul Moldovei ar fi devait de
la linia politică impusă de protectorul său.
Conştient de acest lucru Alexandru cel Bun s-a văzut obligat la prudenţă. Acestă politică a sa s-a perpetuat
atâta timp cât a trăit Iuga, respectiv până în preajma anului 1407, când, conform Pomelnicului de la Bistriţa, a
cărui redactare începe în acest an, fostul domn nu mai era în viaţă 36 • Credem că nu este o simplă întâmplare
faptul că dispariţia fostului domn coincide cu cele mai evidente acţiuni ostile domnului Ţării Româneşti
întreprinse de Alexandru cel Bun. Ocuparea Chiliei insulare şi a hinterlandului său şi instaurarea propriului
control asupra unei părţi a gurilor Dunării reprezintă doar partea cea mai vizibilă a acestei politici.

Consideraţii finale. În încheirea prezentului studiu, pe baza rezultatelor la care am ajuns în urma
demesului nostru, suntem în măsură să formulăm următoarele concluzii:
1. În anul1400, ca urmare a ajutorului politic şi militar oferit pentru ocuparea tronului Moldovei, Mircea
cel Bătrân i-a impus lui Alexandru cel Bun o însemnată rectificare a hotarului dintre cele două ţări. Deşi
acceptată de către domnul Moldovei, acestă pretenţie teritorială a domnului muntean a indus o puternică
tensiune în raporturile bilaterale.
2. În replică la politica domnului Ţării Româneşte la adresa Moldovei, după dispariţia fostului domn Iuga,
în 1407, reţinut de Mircea cel Băreân la curtea sa, la o dată cuprinsă între 8 octombrie 1408 şi 1411, profitând
de faptul că domnul muntean era angajat în puternice lupte cu turcii în sudul Dobrogei, în zona Silistrei,
Alexandru cel Bun a procedat el însuşi, în mod unilateral, la o rectificare de hotar cu Ţara Românească, în
interes propriu, trecând sub stăpânirea sa cetatea insulară Chilia cu hinterlandul său, aflată până atunci sub
stăpânire munteană. Actul său a amplificat şi mai mult tensiunile existente în raporturile moldo-muntene.
3. Prin 1413, aflat la apogeul puterii sale, Mircea cel Bătrân a reîncorporat stăpânirii sale regiunile de la
gurile Dunării, situate "către părţile tătăreşti", cu cetatea Lykostomo, dar nu şi Chilia a cărei posesiune vor
continua, atât el, cât şi unii dintre succesorii săi, să o solicite indirect. Aceasta va continua să rămână încă un
deceniu sub stăpânirea Moldovei.

Kilie - sujet de dispute entre Mircea 1'Ancien et Alexandre le Bon
(Resume)
Pendant l'an 1400, par suite de l'aide politique et militaire offerte pour occuper le trâne de la Moldavie,
Mircea l'Ancien a impose a Alexandre le Bon une substantielle rectification de demarcation a la frontiere
entre les deux pays. Bien qu'elle soit acceptee par le prince de la Moldavie, cette pretention territoriale a
indu un puissant etat de tension dans les rapports bilaterales. A une date comprise entre 8 octobre 1408 et
1411, profitant du fait que le prince de la Valachie etait pris dans des puissantes luttes avec les Turcs au
sud de la Dobroudja, dans la zone de Silistra, Alexandre le Bon a procede lui-meme, unilateralement, a une
rectification de frontiere avec la Valachie, passant dans son propre interet sous la domination la cite Kilie et
son hinterland, jusqu'alors sous la possession valaque. Son acte a intensifie en plus les tensions existantes deja
dans les rapports moldo-valaques. Environ l'an 1413, situe a la apogee de son pouvoir, Mircea a re-incorpore a
son pouvoir les regions des bouches du Danube, situees «vers les parties tatares», avec la cite Lykostomo mais
non la Kilie, la possession de laquelle il contenait encore la revendiquer indirectement. Celle-ci avait rester
encore une decennie sous la possession de la Moldavie.

36

D.P. Bogdan, Pomelnicul Mănăstirii Bistriţa, Bucureşti, 1941, p. 49-50, 85-86. Pentru datarea morţii lui Iuga în jurul
acestui an, vezi şi: Şt. S. Gorovei, Muşatini, Bucureşti, 1976, p. 37.
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Informaţii

despre prezenţa evreilor în voievodatul Transilvaniei
şi comitatele vecine în secolele XIV-XV
Mihai Florin HASAN

Despre chestiunea evreiască sau problema evreiască s-a scris în toată Europa, cu ură, cu patimă, pro sau
contra, acut odată cu secolul al XIX-lea, şi mai ales odată cu mişcarea/migrarea populaţiei evreieşti în spaţiul
european.
În cadrul acestor rânduri voi încerca să mă limitez la a demonstra că, pentru comitatele Transilvaniei din
perioada secolelor al XIV-lea şi al XV-lea, aceşti evrei nu sunt o prezenţă covârşitoare, care să permită emiterea
unor concluzii cu privire la gradul de toleranţă faţă de ei sau la gradul de marginalizare la care au fost supuşi.
Asemenea analize nu se pot face pe un eşantion limitat şi pornind de la câteva supoziţii personale.
Asemenea studii se pot face în cadrul altor istoriografii, mai bine documentate asupra problematicii
medievale.
Personal consider, la nivel de speculaţie, că prezenţa lor mai puternică în colţul sud-estic al regatului
maghiar şi apoi al principatului Transilvaniei, din a doua jumătatea a secolului al XVI-lea, se datorează
apropierii de Imperiul Otoman.
Comerţul otoman a fost controlat în proporţii covârşitoare de negustorii greci, armeni, evrei sau italieni, iar
intrarea Ţării Româneşti în dependenţă faţă de Sublima Poartă, consider, că a fost motivul pentru care a crescut
numărul acestor comercianţi, implicaţi în traficul de mărfuri dinspre Orient spre Braşov şi Sibiu şi dinspre
Europa Centrală spre Balcani şi Marea Neagră, în această zonă.
Penetrarea spre Banat s-a făcut mult mai probabil din părţile vestice ale regatului maghiar şi mai apoi din
alte zone supuse coroanei habsburgice, începând cu secolul al XVII-lea, cu preponderenţă.
Ştim că în perioada anterioară secolului al XIV-lea în cadrele regatului maghiar Biserica Romană a cerut
insistent ca evreii să fie persecutaţi, iar toleranţa regalităţii a atras sancţiuni~. Locuitorii evrei ai regatului
Ungariei au fost, astfel, fie dăruiţi cu privilegii, fie li s-au retras acele privilegii, în funcţie de evoluţia relaţiei
monarhiei cu Scaunul apostolic 2 •
Despre ei s-au spus cele mai multe poveşti, au fost acuzaţi de pruncucideri, de desacralizarea ostieP,
de batjocorirea vaselor sfinte ale Bisericii, de boli mortale şi scârnave, de complot universal, de utilizarea
sângelui de copil la azimele de Purim şi Peshah, de asociere cu leproşii, de destrăbălări şi orgii satanice, au
1

2

3

Vezi Documente privind Istoria României, seria C, Transilvania, veac XI-XIII, volumul1, p. 265, dac. 223 din septembrie
1233: Andrei al II-lea promite legatului pontifical Iacob de Preneste să respecte înţelegerea cu privire la evreii şi
musulmanii din Ungaria - "Pe Iudei, Saracini şi pe Ismaeliţi de acum înainte nu-i vom pune în fruntea vistieriei,
monetăriei, a ocnelor, a strângerii dărilor sau a altor slujbe obşteşti şi nici nu-i vom asemui pe aceştia cu dregătorii
<noştri> şi nici nu vom face ceva prin înşelăciune, ca din această pricină creştinii să poată fi asupriţi de dânşii.
De asemenea nu vom îngădui în întreg regatul nostru ca Evreii, Saracinii şi Ismaeliţii să stea în fruntea unor slujbe
obşteşti. De asemenea vom face ca de acum înainte Evreii, Saracinii şi Ismaeliţii să fie arătaţi prin semen deosebite şi
să fie despăJ1iti de creştini. De asemenea nu vom îngădui ca Iudeii, Saracinii sau Ismaeliţii să cumpere şi să aibă robi
creştini". În anul următor prinţul moştenitor Bela jura aceluiaşi legat Iacob că se va sili "după puteri, cu bună credinţă,
să stărpim pe toti ereticii şi pe alti creştini, care, părăsind credinta creştină, trec la superstiţia Ismaeliţilor sau Iudeilor,
oricum s-ar numi ei, precum şi pe creştinii falşi", în ibidem, dac. 226, p. 271.
Vezi pe larg asupra statutului legal al evreilor din Ungaria la Nora Berend, At the Gates of the Christendom. fews,
Muslims and Pagans in Medieval Hungaryc. 1000- c.1300, Cambridge UP, 2001, p. 74-83. Pentru răspândirea populaţiei
evreieşti în regatul Ungariei vezi harta de la pag. 59.
The Cambridge Medieval History, voi. VII, Cambridge, 1932, p. 658: au fost alungati din Austria sub acuzaţia de crimă
rituală şi desacralizare a ostiei (1421).
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fost reprezentati sugând lapte de la o scroafă, cu bărbi de tap şi coarne de diavol, au dat numele Shabbhatului
lor celui al vrăjitoarelor cu care au fost acuzati că au relatii sexuale din cele mai ciudate 4, au stat mereu în
anticamera războaielor şi a cruciadelor săracilor. Toate acestea s-au afirmat în primul rând datorită societătii
lor ghetoizate şi discursului Bisericii care încă de la canoanele Apostolice a interzis apropierea de aceştia ca
fiind periculoşi.
Conform cercetătoarei Nora Berend numărul populatiei evreieşti din Ungaria este nesigur; cifra maximă
avansată pentru începutul secolului al XVI-lea merge de la 2500 la 20000 5 • La sfârşitul secolului al XIII-lea
comunitătile evreieşti trăiau în oraşele mai mari ale Ungariei precum Buda, Esztergom, Fehervâr, Nyitra,
Pozsony, Vasvâr, Kărmend, Trencsen, Sopron, Nagyszombat, probabil şi în satul Ureg 6, dar nu se poate stabili
cu exactitate momentul în care s-au aşezat în acele locuri sau mărimea comunitătilor respective 7•
Eugen Gluck discutând despre prezenta evreilor din Banat nu este foarte concludent în a releva prezenta
acestora înainte de prima jumătate a secolului al XVI-lea, şi atunci este vorba de un evreu sefard, venit la
Caransebeş [1521] şi care, nu ştim din ce motiv, a fost arestat [autorul afirmă că a fost răpit] de castelanul cetătii
şi pus la dispozitia banului de Severin8 •
Trecând la voievodatul Transilvaniei încerc să sugerez faptul că prezenta evreilor în acest spatiu este
absolut incidentală şi nu indică o răspândire de proportii, care să permită analiza unor pozitii ale populatiei
sau administratiei fată de aceştia.
La 7 august 1363, din Kene [ localitate astăzi dispărută, pe lângă Săuca şi Silvaş, zona Carei]9, unde se
tinea la acea dată scaunul de judecată al comitatului Solnoc [al cărui comite era voievodul Transilvaniei],
vicecomitele, în persoana magistrului Ladislau, fiul lui Ioan, împreună cu juzii nobililor, dă o hotărâre privitoare
la un act de ucidere a unor porci.
Oamenii vicecomitelui, care au făcut ancheta, Ioan, fiul lui Emeric, şi Ladislau, fiul lui Bogath, au întărit
faptul că [deci rezultatul a fost pozitiv, fapta a fost săvârşită] Paul zis Evreul din Zendumuntur [=Săuca],
slujitorul lui Petru, fiul lui Chyre, s-a îndatorat să dea satisfactie lui Ioan, fiul lui Petru de Santău, pentru porcii
ce i-au fost ucişi, dar nu a plătit cei patru florini datoratP 0 respectivului nobil. Acesta este textul propriu zis şi
ceea ce el arată.
Dincolo de aceste informatii se mai află, însă, câteva observatii, care trebuiesc discutate. Prima observatie
este legată de originea acestui Paul. Acel dicta indică clar faptul că individul a primit o poreclă legată de
apartenenta sa etnică, care îl particularizează în cadrul celorlalti semeni ai săi.
A doua observatie este conexată cu problema onomasticonului creştin pe care acest ins îl poartă, acela de
Paul [sau Pavel pentru Răsăritul ortodox] şi, care, oarecum, trimite spre convertirea lui Saul din Tars pe drumul
Damascului şi transformarea lui Sîn P.
Putem face în legătură cu acest onomasticon două supozitii: fie acest individ s-a numit Saul, şi, în conditii
pe care nu le cunoaştem, s-a convertit în ritul latin şi şi-a luat prenumele creştin de Paul, tocmai pentru a
accentua paralelismul, fie este născut din părinti evrei converşi [prima generatie, maxim a doua] şi atunci i s-a
dat acest prenume la momentul botezului.
Oricum, numele, de altfel destul de pretios ca prezentă în perioadă, apare şi în onomastica creştină a
timpului pe care îl avem în vedere. Se regăseşte, de exemplu, şi la un vicar al diecezei transilvănene de la
începutul secolului al XIV-lea: Saulus, archidiaconus de Turda, vicarius ecclesiae Transsilvane, sede vacante 11 ,
dar şi în cazul unui Ştefan zis Saul de Cluj, decedat anterior anului 140812 . De asemenea acest nume îl regăsim
• O inventariere foarte exactă în Dicţionar tematic al Evului Mediu occidental [coord. J. Le Goff, J. C. Schmitt], Bucureşti,
2002, p. 248-256.
5
Nora Berend, op. cit, p. 61.
6
Ibidem, p. 62.
7
Ibidem, p. 62-63.
8
Eugen Gluck, "Contribuţii cu privire la populaţia evreiască a Banatului în secolele X-XVIII (până în 1779)", în Studii şi
Materiale de Istorie Medie, val. 15, Bucureşti, 1997, p. 98.
9
C. Suciu, Dicţionar istoric allocalităţilor din Transilvania, val. I [A-N), Bucureşti, 1967, subvoce Kene.
10
DRH, seria C, Trans., vol. XII, doc. 180, p. 161.
11
Adinel Ciprian Dincă, Instituţia episcopală latină în Transilvania medievală [secolele XI/XII-XIV], [teză de doctorat], Cluj
Napoca,2008,p. 159.
12
Văduva acestuia trebuia să primească o sumă de bani de la Nicolae zis Bolgar, o amendă, aşa cum reiese din scrisoarea
juzilor nobililor din comitatul Turda, emisă la 10 iulie 1408 pentru provide domine, relicte Stephani dicti Saul de Clus,
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într-un toponim de la 1416, care aminteşte despre "iazul lui Saul": Francisc de Dragh îi donează lui Anton
zis Ardeleanul de Somkerek [Şintereag, judeţul Bistriţa-Năsăud] un iaz, şi este vorba de "piscinam Faluatua
vocatam, in territorio Mehes [în zona Luduşuluij1 3 , sub piscinam Sauli sitam et existentem": 4 •
A treia observaţie priveşte funcţia pe care o ocupă acest Paul zis E\Teul în cadrul curţii nobiliare a acelui
Petru, unde ştim că era doar un slujitor/famulus, fără a deţine şi alte informaţii. Bănuim şi faptul că primeşte de
la stăpân o sumă modică, din care se putea angaja în faţa judecătorilor că va plăti despăgubirea de patru florini.
După cum vedem însă, această acţiune nu este încă finalizată până la acel moment, adică 7 august 1363.
A patra observaţie este legată de faptul că, din ceea ce lasă să se întrevadă actul, se bucură de libertatea
juridică de a compărea în faţa instanţelor locale ale comitatului, argument în plus pentru faptul că se bucură
pe deplin de statutul său de famulus, fiind un ins liber din punct de vedere juridic.
A cincea observaţie se leagă de cauza, de ceea ce l-a determinat pe acest Paul Evreul să ucidă acei porci.
Aceasta este necunoscută. Nu ştim de altfel nici câţi porci erau, dar din alte registre vamale, din oraşe situate
pe graniţa sud-estică a regatului, apoi a principatului Transilvaniei, ştim că în jurul anului 1500 şi decenii după
aceea, un porc valora în jur de 40 de asprP 5 , iar un florin avea valoarea de 50 de asprP 6 • Considerând că florinul
secolului al XIV-lea era mult mai puternic decât cel de la începutul secolului al XVI-lea, şi luând în calcul şi o
evoluţie a preţurilor, putem calcula la preţul de un florin doi-trei porci, atunci este posibil ca Paul să fi ucis de
la 8 până la 12 porci. Din păcate, rămâne fără vreo explicaţie plauzibilă gestul uciderii acestor porci amintiţi
de judecători.
La rându-i, textul nu oferă mai multe informaţii. Nu ştim unde s-a petrecut evenimentul, posibil în raza
posesiunii Santău [aflată în aceeaşi rază actuală a Careiului, împreună cu Săucaj1 7 şi, probabil, în zona de
pădure a acesteia, unde porcii se vor fi aflat la jir, cu porcarii nobilului.
A fost fie un act de răzbunare, fie o încercare de însuşire ilegală şi apoi comercializare? Sunt simple
supoziţii. În a-l bănui pe acest Paul de conversie de formă şi ucidere a unor porci ca nefiind kosher pare de
domeniul fantasticului şi lipsit de orice fond.
Un caz asemănător, din privinţa situaţiei onomastice, este acela al lui Grigore Sido, slujitorul văduvei
"alesului" Nicolae Bolgar18 , care la fel ca şi Paul este famulus al unei familii nobiliare şi îndeplineşte ceea ce i
se cere de către stăpâni. Şi în cazul său este valabilă observaţia făcută asupra lui Paul şi comentată în cadrul
notei aferente. El (Grigore) este în acest caz mesagerul ce a adus la cunoştinţa fratelui situaţia surorii ce locuia
în casa mamei sale 19 .
Din afara comitatelor aparţinătoare de voievod, ştim, de exemplu, faptul că la 1415 în faţa palatinului
Nicolae de Gara s-a prezentat în numele lui George şi Ladislau, fiii răposatului ban Dionisie de Losonc, un
împuternicit în persoana lui Michael Ruben 20 , fără să ştim dacă şi acesta era un slujitor al celor doi sau nu.
Din cele două menţiuni sigure se poate observa însă faptul că, în cazul strict al izraeliţilor detectaţi
documentar, acei evrei, prezenţi în aceste şapte comitate răsăritene ce ţin de jurisdicţia voievodului, sunt
creştini [poate prin naştere, din părinţi converşi, poate prin conversie la maturitate] şi au statutul de famulus
pe lângă o familie nobiliară.

13

în A ro mai szent birodalmi graf Szeki Teleki Csal6.d oklevelt6.ra. A csal6.d 6.ldozat6.1 a Maros-V6.s6.rhelyi leve/tarb61 kiadja,
voi. 1 [1206-1437] [mai departe Teleki], Budapesta, 1895, doc. 264, p. 341.
Vezi C. Suciu, Dicţionarul istoric allocalităţilor ... , voi. 1, subvoce Mehes.

14

Teleki, 1, dac. 317, p. 424-425.

15

Radu Manolescu, "Schimbul de mărfuri dintre Ţara Românească şi Braşov în prima jumătate a secolului al XVI-lea", în
SMIM, voi. II, Bucureşti, 1957, p. 136.
Ibidem, p. 128, nota 5.
Vezi C. Suciu, Dicţionarul istoric allocalităţilor... , voi. Il, Bucureşti, 1968.
Teleki, 1, doc. 390, 4 oct. 1429, p. 523. Dominic Zekel, canonic şi rector al bisericii Oradiei, îi scria mamei sale, văduva
lui Nicolae, despre căsătoria surorii sale Margareta şi în context îl amintea şi pe"Gregorio Sido, dicta famulo vestro".
Dominic şi Margareta par a fi copiii dintr-o primă căsătorie a nobilei doamne, căci cu "alesul" Nicolae Bolgar a avut doi
fii, pe Ştefan şi pe Ladislau. Apariţia în rezumatul textului maghiar a numelui acestui personaj ca Zsid6 Gyorgy mi-a
confirmat că este vorba, identic, de un evreu con vers sau născut din părinţi converşi.

16
17

18

19
20

Ibidem: "videlicet portitori huius paginule quondam sororem nostrum aput vos habitam, nomine Margareta[. .. ]".
A Tomaj Nemzetsegbeli Losonczi B6.nnfy csal6.d tărtenete. Oklevelt6.r a Tomaj nemzetsegbeli Losonczi B6.nnfy csal6.d
tărtenetehez,

voi. I [1214-1457], Budapesta, 1908, (editor Elemer Vârju), doc. 367, p. 538-545.
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De altfel, nu ştim cum au ajuns respectivii în acest spatiu, aşa cum nu ştim nici cum au ajuns în serviciul
acestor familii nobiliare amintite, fie cei doi, fie părintii acestora şi în ce conditii. Ceea ce ştim cu certitudine
este doar faptul că erau prezenti în cadrul curiei nobiliare şi executau diferitele porunci ale stăpânilor.
Important, din punct de vedere juridic, legislativ, al timpului acela este faptul că respectivii sunt nişte
indivizi integrati mediului social în care s-au aşezat, sunt botezati în ritul latin şi sunt astfel cetăteni de drept
ai christianitasului.
Supozitii făcute pe modul în care s-au convertit, de ce s-au convertit sau când şi cum s-au convertit şi
constructia unor ipoteze nefondate, care nu au nici un rost şi nu ajută din punct de vedere istoriografic, este
inutilă din punctul meu de vedere.
A face astfel de consideratii pe marginea a două informatii certe, a unui presupus evreu şi a unui toponim
care nu relevă decât existenta unui prenume, care s-ar putea să nu aibă nici o legătură cu izraelipi, consider că
este neprofesional din punct de vedere istoriografic şi cauzator de polemici şi ipoteze sterile 21 •
Ceea ce rezultă cu certitudine din tot acest expozeu este faptul că la cumpăna secolelor al XIV-lea şi al XV-lea,
populatia evreiască din voievodatul Transilvaniei, aşa cum apare la nivel documentar, nu ne îndreptăteşte din
punct de vedere istoric la mai mult, decât la a menpona situatia statistică a acestora.

*

Information Concerning Gypsies and Their Presence in Transylvania
and Neighboring Counties between XIVth and XVth Centuries
(Abstract)
In this article, I tried to reveal the situation of gypsies inside Transylvanian borders between the XIVth and
XVth centuries. As it looks from primary sources, which I used, the number of those gypsies is small and their
presence in the southeastern corner of the Hungarian kingdom is purely incidental in that period.
Their presence after 1501 is due, I suppose, to the migration of this ethnicity from Wallachia or other
areas.
It is unclear how those identified gypsies settled in Transylvanian counties during XIVth-XVth centuries,
but it is clear that their number do not permit a deep research upon them in those times.

21

Despre continuitatea, conversia şi aculturaţia evreilor din Ungaria medievală, v. Nora Berend, op. cit., p. 225-237.
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Bistriţa medievală

sub influenţa Reformei

(sec. XV - XVI)
Mircea Gelu BUTA

În contrast cu descrierea romantică din artă şi literatură, Evul Mediu a fost o perioadă agitată. El s-a
din moartea puternicului Imperiu Roman, cel care a marcat destinul altor două imperii care i-au urmat
şi care la rândul lor s-au văzut dezintegrate, mai întâi cel de Apus, iar mai târziu cel de Răsărit. În pofida
numeroaselor frământări al căror teatru era Europa medievală, atât ele cât şi cele care le-au urmat au încercat
să reconstruiască o nouă ordine internaţională. Nu a reuşit nici una, pentru că în Evul Mediu european nu a
existat o ordine comună. A existat însă o referire comună, creştinismul cu blândeţea şi lumina sa. Cu toate
străduinţele, acesta nu a reuşit să impună pacea acolo unde a pătruns, dovedindu-se neputincios în faţa
nesfârşitului şir de înfruntări sângeroase care au sfâşiat Europa, chiar atunci când ea se considera în întregime
creştină. Dar creştinismul a mai însemnat şi milă faţă de cei săraci, ştiinţă păstrată în mănăstiri, ştiinţa care se
dezvolta aici şi învăţătura care se transmitea.
Limanul năpăstuiţilor, mângâierea suferinţelor, călăuza sau remuşcare a conştiinţelor, speranţa
reformatorilor era punctul comun de referinţă.
Deşi societatea medievală a fost rânduită ca să-1 cinstească pe Dumnezeu, să apere Biserica, să facă din
viaţa de după moarte a celui drept şi a celui nedrept o realitate, nu toate inimile oamenilor s-au dovedit în
egală măsură faţă de Dumnezeu. De aceea a caracteriza această perioadă drept "epoca credinţei" poate părea o
exagerare. Poate ar fi mai indicat să vorbim despre o ordine socială prescrisă de religie 1•
Dar această sinteză medievală prescrisă de religie a început să decadă în faţa umanism ului, susţinut iniţial
de Renaşterea italiană, care a început la sfârşitul secolului al XIV- lea şi care se va răspândi însă curând şi în
alte părţi ale Europei.
Reforma a luat naştere în momentul în care s-a simţit nevoia vitală a unei alte comunicări cu Dumnezeu,
nevoia vitală a reformării modelelor de viaţă creştină din Evul Mediu.
Contactul permanent pe care comunitatea bistriţeană îl va purta cu remodelările civilizaţiei occidentale,
va avea efecte asupra evoluţiei culturale şi economice a ţinutului.
Conducerea oraşului şi comunitatea în general şi-a manifestat interesul pentru impunerea unui spirit nou
în viaţa şcolii locale şi în educaţie în general. Şcoala şi calitatea selecţiei profesorilor devenise la Bistriţa o
prioritate 2•
Tinerii erau preocupaţi să cunoască lumea europeană, căutând să călătorească şi să studieze la cele mai
importante universităţi.
Fenomenul nu era caracteristic numai zonei, ci a cuprins în ansamblu tinerimea oraşelor transilvănene 3 •
În dorinţa lor de diferenţiere, patricienii căutau ca pe lângă acumulările materiale să dea copiilor lor o educaţie
umanistă şi dacă era posibil să-i împingă spre dobândirea de titluri şi distincţii academice 4 • În acest sens
Universitatea din Cracovia, cu deschiderile sale spre societatea sud-germană, ca şi spre cea italiană a jucat
un rol important5 • Între anii 1448-1520, în matricolele Universităţii cracoviene figurau înscrişi 17 studenţi
născut

1

2

3
4

5

BI)'an W.- ContemporalJ' Transformation of Religion, Oxford, Clarendon Press, 1976, p. 10.
Schuller R.- ChristianPomarius. Ein Humanist und Reformator im Siebenbiirger Sachselande, în AUS I 1913, p.190.
Fabini H., Sibiul gotic, Bucureşti, 1982.
Ziemmermann C.P., Werner G., Giindisch M.G., Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen 1, Sibiu,
1892, p.301.
Giindisch M.G., Patriciatul orăşenesc medieval al Bistriţei până la începutul sec. al XVI-lea, în File de Istorie IV, Bistriţa,
1976, p. 155.
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bistriţeni, iar în intervalul1509-1526, cinci tineri din zonă studiau la Viena şi Wittenburg. A rezultat un capital
intelectual, care revenit în oraş va contribui la dezvoltarea din sec. al XVI-lea a Bistriţei 6 •
Aceste contacte au avut repercusiuni asupra evenimentelor religioase din epoca respectivă. Datorită
legăturilor directe cu lumea germană ideile reformei vor prinde rapid în zonă. Fenomenul a evoluat pe
parcursul a două decenii, timp în care judele Thomas Werner şi mai ales preotul oraşului Matthaus Teutsch
s-au opus cu vehemenţă schimbărilor religioase 7• În aceste condiţii se va impune pe plan social şi spiritual
Christian Pomarius, intelectual de vază al oraşului, propovăduitor al Reformei. Produs al şcolii locale, cu studii
universitare la Viena, dar probabil şi în Italia, acesta este recunoscut ca unul din marile spirite umaniste ale
epocii8 • Secretar al Primăriei, bun organizator, reformator al şcolii prin biserică, Pomarius a avut în preajma
anului 1541 un rol decisiv în trecerea comunităţii locale săseşti la confesiunea luterană 9 •
În anul 1544 reprezentanţii saşilor din Transilvania (Universitatea săsească), intruniţi la Mediaş, vor
impune noua doctrină luterană la toti saşii transilvăneni. Dieta intrunită la Turda în anul 1550 a recunoscut
luteranismul religia (confessio) recepta.
A fost ales primul episcop Paul Wiener, urmat de Mathias Hebler, amândoi fraţii, preoţi la Sibiu 10 •
În acelaşi timp printre maghiarii secui s-a propagat calvinismul, a cărui centru reformator din Ardeal
a devenit Clujul, iar cel mai de seamă propagator Gaspar Heltai (+1574), sas maghiarizat, original din
Cisnădie 11 •

Concomitent cu marile progrese ale medicinii secolelor XV-XVI, umanismul renaşterii va influenta
îngrijirile de sănătate. Deşi rezultatele imediate nu au fost spectaculoase, totuşi schimbările survenite vor
sta la baza sănătăţii comunitare moderne 12 • Spre sfârşitul secolului al XV-lea în Bistriţa, asemeni altora oraşe
importante din Transilvania, medicina era practicată de către bărbieri, chirurgi şi doctori 13 • Aceştia vor lua
treptat locul vracilor, a căror meşteşug va începe să decadă, fenomen devenit vizibil spre sfârşitul secolului al
XVII-lea14 •
Primul bărbier (balbier) din oraşul Bistriţa, cu numele de Barth, purtând pretenposul titlu de chirurg
(cyroloyus), datează din anul 1413 15 • Chirurgii practicau acelaşi meşteşug ca bărbierii şi vracii, cu singura
deosebire că deţineau un atestat dat de un meşter, sau mai târziu de breasla meşteşugărească, unde învăţau
meserie 16 • Ucenicia cerea o anumită iniţiere, timp în care învăţăcelul era acceptat de către meşter pentru
convieţuire în propria sa familie. Se respecta astfel o tradiţie mai veche, stipulată de însăşi jurământul lui
Hippocrates. Este de înţeles că aceşti chirurgi aveau un oarecare grad de instrucţie, fapt pentru care erau şi mai
bine preţuiţi de către populaţie. Astfel bărbierul chirurg Martinus Barth, făcea parte în anul1533 din Consiliul
Oraşului Bistriţa 17 • În acelaşi an se stabilesc la Bistrita strămoşii familiei Beudeus de Scharberg, care au venit
din Danemarca. Unul din membrii acesteia, pe nume Sigismund Beudeus era medic. Acesta a trebuit să se
abzică de titlul nobiliar pentru că oraşul Bistrita nu recunoştea o astfel de demnitate. 18
Un alt bărbier bistriţean, pe nume Gheorghe Barbely ajunge în anul 1596 comandantul oştirii ardelene,
încredinţată cu apărarea graniţelor sudice. 19 În biografia sumară care i se face cu prilejul încredinţării acestei
importante misiuni militare şi politice se spune: "Din naştere sărac (de jos) şi înainte de a fi îndeletnicit cu
armele era bărbier şi în această calitate slujise şi pe regele Ştefan (Bathory), şi i se păstrează şi acum porecla
numindu-se Barbil Giorgio".
6
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Bărbierii

chirurgi din acele timpuri extrăgeau dinţii cariaţi, executau mici intervenţii chirurgicale,
amputau membre, preparau purgative, alifii, aplicau lipitori pentru sugerea sângelui infectat. 20 Documentele
bistriţene amintesc despre existenţa în anul 1541, a unui bărbier german, pe nume Hans Hess, care cerea
conducerii oraşului permisiunea de a se stabili şi exercita profesia de chirurg-bărbier în Bistriţa, promiţând
conducerii oraşului că va fi folositor cetăţenilor prin sfaturile sale şi medicamentele pe care le are şi le va pune
la dispoziţie. 21
În jurul anului 1560, datorită numărului mare de bărbieri-chirurgi, care îşi desfăşurau profesia în ţinutul
Bistriţei şi restricţiilor pe care conducerea oraşului o impunea practicării acestui meşteşug, aceştia se constituie
într-o breslă proprie, având chiar un statut compus din 20 de articole 22 •
Fiecare membru al breslei dispunea de drepturi şi obligaţii în vederea exercitării meseriei, fiind interzisă
concurenţa neloaială. Pe la sfârşitul secolului al XVI-lea, la Bistriţa îşi desfăşurau activitatea opt bărbieri, număr
destul de important pentru un oraş de mărime mijlocie 23 • Dintre aceştia este pomenit un profesor chirurg (artis
chirurgiae professor), care a vindecat de lepră pe soţia unui locuitor din Tărpiu 24 •
Pentru a se putea apăra împotriva bărbierilor clandestini (Rieppler-i, Storer-i), care le făceau concurenţă
în oraşe, târguri şi sate, bărbierii-chirurgi din Bistriţa, Braşov, Sibiu şi din celelalte oraşe ale scaunelor săseşti
din Transilvania, se vor organiza în jurul anului 1569 într-o uniune de bresle (Union der Barbierer des gantzen

Landesj2 5 •
În secolele XV -XVI, pe lângă bărbierii chirurgi, serviciile medicale erau prestate de băi eşi. În afară de
îndeletnicirile igienice, în băile publice se practica masajul şi sângerarea prin aplicarea de ventuze scarificante 26 •
Exista la Bistriţa chiar o stradă cu numele de Badergasse (str. Băilor), aparţinând cartierului I, nu departe de
conventul dominican 27 •
Începând din secolul al XVI-lea apar şi la Bistriţa medici cu studii universitare, absolvenţi a şcolilor
medicale din Germania, Italia şi Franţa. Aceştia vor fi denumiţi doctori şi sunt în primul rând reprezentanţi ai
culturii germane, dar al căror stil de viaţă aveau un fond etnic îmbogăţit cu numeroase elemente autohtone 28 •
Denumirea de "doctor", provine din lumea germanică, care în limbajul popular a devenit "doftor". Termenul îl
găsim pentru prima dată în testamentul lui Radu Vodă Şerban, pribeag la Viena, datat din anul1620 29 •
Primul medic sas îl întâlnim în anul 1508, fiind cunoscut sub numele de Francisc 30 • El provenea dintr-o
familie de patricieni bistriţeni care-şi trimisese copilul pentru studii la Viena sau Wittenberg.
Pe tot parcursul secolelor XVI-XVII, pe lângă relaţiile economice, politice şi militare oraşul Bistriţa a
stabilit cu Moldova şi importante legături medicale.
Începând din sec. al XV-lea, Domnii moldoveni au favorizat comerţul cu Transilvania. Drumurile naturale
care uneau Moldova de nord-vest cu Transilvania de nord-est, urmau traseul râurilor, care îşi taie drum prin
lanţul Carpatic.
De la Bistriţa se putea călătorii în Bucovina pe la Rodna 31, iar de acolo urmând cursul Bistriţei Aurii,
străbăteau lanţul munţilor Cârlibaba şi Suhard. Pe această rută se ajungea uşor la Dorna şi Câmpulung. O altă
cale de trecere traversa Masivul Călimani prin Pasul Borgo şi Valea Dornelor. Urmând cursul Bistriţei ardelene,
drumul urca la Piatra, iar de aici cobora în Moldova. Celelalte căi de trecere se aflau în sud prin defileurile
Tulgheş, Bicaz, Ghimeş şi Oituz 32 •
20
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Deşi nu există decât puţine date referitoare la şcolile de dieci, care trebuie să fi funcţionat în aceste regiuni

este un lucru cunoscut că în acele timpuri, instrucţia se afla în mâna clerului. De altfel la Bistriţa prima şcoală
este atestată în anul1388 33 •
Putem presupune că aceasta cât şi cele înfiinţate ulterior, au permis ca în afara saşilor ele să fie
frecventate de români şi ungurP 4 • În plus copiii românilor învăţau carte la mănăstirile din Moldova 35 • Sunt
semnalate asemenea situaţii între anii 1635-1645, când fiul unui preot din Năsăud este trimis în acest
scop la Mănăstirea Voroneţ, iar un călugăr de la Mănăstirea Humor dădea lecţii unui preot din Moisei
6
(Maramureş)3 • Chiar mai târziu în secolul al XVIII-lea un tânăr din Borşa este trimis pentru învăţătură la
Mănăstirea Dragomirna. 37
În sate doar preoţii puteau să redacteze un act fiind singurii cunoscători de carte. Existau totuşi situaţii în
care aceştia nu ştiau să scrie. Avem în acest sens un document din care reiese că o scrisoare a fost dictată de
un preot altuia care ştia să scrie. "Eu popa Gonţul cel domnescu pre mai mare credinţă pre popa Manole am
învăţat să scrie cu dzisa tuturor." 38
Pentru că majoritatea diecilor au învăţat carte la mănăstiri, atât regulile ortografice cât şi textele poartă
amprenta regiunii respective.
În timpul primei sale domnii, Petru Rareş (1527-1538), în calitate de Domn al Moldovei, şi care avea în
stăpânire ca feude ţinutul Bistriţei, Rodnei şi al Ciceului, este tratat în anul 1528 de către un medic ardelean.
Cel puţin aşa reiese dintr-o scrisoare pe care acesta o adresează la 8 mai 1528 bistriţenilor, comunicându-le
modul în care a fost părăsit de către medicul său 39 •
În anul1541 Petru Rareş revine pe tronul Moldovei. Domnitorul era însă bătrân şi slăbit, căci vicisitudinile
vieţii reuşiseră să-i zdruncine sănătatea, fapt pentru care a fost nevoit să solicite bistriţenilor doi medici din
colegiul bărbierilor. Este vorba de bărbierul Ştefan la 1542 40 , cu care Domnul avea legături mai vechi şi căruia
îi încredinţase chiar misiuni diplomatice, iar celălalt bărbierul Gheorghe 41 •
Un document datând din septembrie 1557 aminteşte pe nobilul Kosma Horvath, judele curţii din
Brîncoveneşti, care solicita judelui Bistriţei, trimiterea unui bărbier pentru tratarea copilului bolnav42 •
Pe parcursul anilor 1552-1561 şi apoi între 1563-1568, tronul Moldovei este ocupat de către domnitorul
Alexandru Lăpuşneanu. Domnia acestui "valetudinar" (bolnăvicios), cum îl caracterizează N. Iorga 43 , s-a
caracterizat printr-o cruzime nemaiîntânită, explicabilă până la un anumit punct de spiritul epocii renascentiste,
de a rezolva problemele politice.
Dincolo de aceste este însă vorba de o tulburare de personalitate polimorfă, cu mai mulţi determinanţi:
timopatie cu episoade depresive şi hipomaniacale, combinate cu elemente interpretative paranoice, după
cum rezultă din permanenta tendinţă spre suspiciune şi bănuială că este înconjurat de numeroşi duşmani. În
scrisorile Domnitorului se regăsesc note de duioşie stranie, alături de pasaje ca acesta: "din ochii mei se scurg
urdori" (ex. oculis meis stercora colliguntur) 44 •
Altă dată Domnitorul cere bistriţenilor să-i fie trimise prune uscate (pruna sicca bona, bystriciensia), crezând
că acolo se prepară mai bine decât în Moldova, iar "Doamnei noastre îi plac foarte mult aceste bunătăţi". 45
Structura ipohondră, l-a determinat să apeleze des la medici, devenind cu timpul dependent de aceştia.
Acest lucru poate fi dovedit prin impresionantul număr de scrisori prin care solicită bistriţenilor să-i fie trimişi
bărbieri chirurgi. Se pare că dintre aceştia, domnitorul avea cea mai mare încredere în chirurgul Andrei. În
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anul 1558 acesta îi recomandă Voivodului să-şi trateze afecţiunea oculară cu ierburi care cresc numai prin
Ardeal, în luna mai (Verum, ex quo virtutem herbarum tempore maii expululandarum ... )46 •
La 5 februarie 1560, fiind lovit la un picior Domnitorul se adresează din nou bistriţenilor solicitându-le
un doctor sau un bărbierY Simţindu-se probabil rău acesta îşi reînnoieşte cererea trimiţând alte două scrisori,
datate din 12 februarie 48 şi 16 februarie. 49
În data de 5 martie 1560, aflându-se la Iaşi, Domnul va ţine să comunice bistriţenilor despre starea sănătăţii
sale, cheamându-1 din nou pe "medicul de răni" Andreiu (den fuersichtigen Mayster Andre). 50 Retrimiterea lui
Andrei Bărbierul (Andrea barbitonsore) este solicitată din nou de către Domnitor în luna iunie a aceluiaşi
an.51

Nemulţunit

probabil de rezultatele tratamentului, în data de 4 iulie, îl roagă pe bistriţeanul Ionaşcu Uşeriu
un medic din Sibiu (in ducendo doctore sen physico cibiniensl]5 2• Totuşi, în luna august îl solicită din
nou pe medicul Andrei din Bistriţa. 53
Documentele vremii susţin că în ultimii ani ai vieţii Domnitorul Alexandru Lăpuşneanu orbise, 54 solicitând
tot mai des medicamente şi pe bărbierul Andrei. 55
Fiind măcinat probabil de remuşcările unei existente crude, acesta va cere în timpul epidemiei de ciumă
care bântuia în acea vreme Moldova, venirea unui medic braşovean, pentru a consulta populaţia. 56
Ultima scrisoare a Domnitorului către bistriţeni, prin care le solicită ca să-i mai fie lăsat chirurgul Andrei,
datează din 15 martie 1568 şi este trimisă din Iaşi. O zi mai târziu, succesorul la tron, Bogdan Vodă al Moldovei,
anunţă moartea tatălui său şi retrimiterea medicului Andrei acasă. 57
Un alt Domn moldovean Petru Şchiopul (1574-1577; 1578-1579; 1582-1591)58 va avea ca şi predecesorul
său nevoie de doctori. Se pare că acesta a fost şchiop de la naştere, iar boala lui ne este descrisă din timpul
exilului, când părăseşte ţara, în anul 1591 şi fuge în Austria, stabilindu-se lângă Viena. În cele din urmă va
muri la Bozen, fiind îngropat lângă Biserica Franciscană din localitate. 59
Înainte însă de a părăsi ţara el a avut nevoie de un medic, solicitându-1 în acest sens pe Ioan Fasching din
Bistriţa. Există o scrisoare a acestuia din urmă, datată din anul 1585, prin care îl imploră pe Gaşpar Budeker,
judele Bistriţei, să intervină pe lângă domn, pentru a se întoarce printre ai săi. 60 Nu ştim cu certitudine cu ce
rezultat s-a soldat această intervenţie.
În anul1563, Toma Daczo, comandantul trupelor ardelene trimise în Moldova, în ajutorul lui Ştefan Vodă
Tomşa, trimite din Suceava o scrisoare bistriţenilor, prin care le mulţumeşte pentru bărbierul care i-a fost
trimis. 61
Tot oraşului Bistriţa i se adresează Principele Transilvaniei Ioan Sigismund (1559-1571), în anul 1567,
pentru a fi adus la Alba-Iulia, Toma bărbierul (Thomas Barbe!y, chirurgus), pentru a vindeca rana protonotarului
său Valentin. 62
La 6 noiembrie 1570, Gheorghe Kirschner, judele Băii, comunică bistriţenilor despre învoiala chirurgului
Andrei de a trata un bolnav timp de paisprezece zile. 63
să-i aducă
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La 14 august 1584, nobilul Ştefan Apaffy din Nuşeni cere lui Gaspar Budaker, judele Bistriţei, să-i trimită
"femeia" (probabil o vindecătoare), care i-a mai fost trimisă pentru a-i vindeca copilul bolnav. 64
În timpul domniei sale Mihai Viteazul se va folosi de serviciile diplomatice ale doctorului elveţian Johannes
Muraltus (1563-1605). Acesta era descendentul unei familii italiene, de confesiune protestantă din Locarno,.
El a devenit doctor în medicină şi filozofie la Basel. Împreună cu fraţii săi Hector, Giangiacomo şi Julius Cesar,
acesta va pleca în Polonia, iar apoi se va stabili în Transilvania.
Doctorul Muraltus a practicat medicina în anul 1587 la Cluj, iar în anul 1588 la Bistriţa. În anul 1589,
acesta a fost chemat de principele Sigismund Bathori, la Mediaş. 65 Între anii 1590-1592 îl găsim din nou pe
doctorul Muraltus la Bistriţa. 66
În data de 23 martie 1600, acesta, însoţit de fratele său Hector, este trimis de către Mihai Vitezul într-o
misiune diplomatică spre Moldova. 67
Se pare că voievodul deţinea informaţii potrivit cărora Sigismund Bathori, fostul principe al Transilvaniei,
s-ar fi aliat împotriva sa cu Ieremia Movilă. La 2 august 1600, înaintea luptei de la Mirăslău, în timp ce-şi
pregătea armata la Sebeşul Săsesc, Mihai Viteazul, porunceşte bistriţenilor să-i trimită de urgenţă "tot felul de
meseriaşi" necesari pregătirilor sale. Dintre aceştia primii sunt amintiţi bărbierii chirurgi. 68
Când la începutul anului 1600 trupele lui Mihai Viteazul pătrund în Moldova, domnitorul Ieremia Movilă
se retrage în cetatea Hotinului, iar doctorul Muraltus, împreună cu fratele său, este băgat în închisoare. 69
După şase săptămâni de temniţă, acesta este eliberat, probabil la intervenţia lui Sigismund Bathori, fostul său
pacienV0
În urma luptei de la Mirăslău şi uciderea lui Mihai Viteazul, doctorul Mural tus se reintoarce în Transilvania,
în luna februarie 1601 împreună cu Sigismund Bathori. 71
În anul1602 a izbucnit la Braşov şi în toată Ţara Bârsei, o mare epidemie de ciumă, care curând a cuprins
toată Transilvania. În timpul acesteia, doctorul Muraltus este secerat de cumplita boală, la Deva, în anul1602,
având doar vârsta de 32 de ani. 72
Ştefan Tomşa al Il-lea, care a ocupat tronul Moldovei în două rânduri, 1611-1615, iar apoi 1621-1621 73 ,
participă la războiul dintre regele Franţei Henric al IV -lea şi regele Spaniei, numărându-se printre apărătorii
cetăţii Joca, din PirineU 4
Acesta era un bătrân foarte crud, care măcelărea pe boieri din precauţie,dar şi pentru distracţie. 75
La 5 decembrie 1621, el se adresează bistriţenilor să-i trimită un doctor sau bărbier, care să lecuiască
urechea astupată a unui prieten, căruia îi vâjâia capul. Oferea pentru acest serviciu 100 de galbeni, sumă de
bani destul de mare pentru vremea aceea. 76
În epoca lui Vasile Lupu (1634-1653), existau în oraşele moldovene bărbieri permanenţi pentru îngrijirea
rănilor, oase frânte, legături scrântite şi pentru a lua sânge. Cunoaştem acest lucru dintr-o scrisoare pe care
vornicul de Suceava o trimite în anul 1638 birăului Cetăţii Bistriţa, pentru a-i relata despre isprăvile unui
anume Gligorie, feciorul popei din Rebrişoara şi tovarăşului acestuia Luca din Bârgăul de Sus. 77
Aceştia, îmbătându-se şi făcând scandal au intrat în conflict cu străjerii. Altercaţia s-a soldat cu o victimă
care a necesitat îngrijiri medicale. În acest sens s-a apelat la serviciile unui bărbier care bineînţeles a trebuit să
fie plătit. "Au dat unul bărbierului o fotă şi o năframă, iar altul au dat iar bărbiarului să umble să tămăduiască
64
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70
71
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77

Arhiva veche a Bistriţei (Arhivele Statului Cluj-Napoca), 1557, Doc.72 a.
Huttman G.V., Huttman A., Medicii lui Mihai Viteazul, în Momente din trecutul medicinii, Ed. Med., Bucureşti, 1982.
Ibidem.
Quellen zur Geschichte der stadt Kronstadt, vol.5, p. 282.
Hurmuzald, XV, 1., MDXLVIII, p. 767.
Huttman G.V., Huttman A., op. cit., p.135.
Ibidem.
Ibidem, p. 136.
Cernavodeanu P., Vătămanu N., Un medic elveţian de la curtea din Alba-Iulia, în slujba lui Mihai Viteazul: Ioan Muraltus
{1563-1602}, în "Studii şi articole de istorie", IX (1962), p. 69.
Giurescuu C.C. -, op. cit., p. 156.
Iorga N,. op. cit., p. 322.
Ibidem.
Hurmuzald, XV, II, MDCCCII, p. 924.
Ibidem, XV, II, MDCCCCLXXIV, p. 1052.
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pre cel ce dzace tăiat de d'ânşii, de au dat 3 zloţi şi giumătate şi gloaba au plătit 6 zloţi. Atât au dat, iar mai
mult un ban n-au dat''. 78
Spre sfârşitul secolului al XVII-lea cererile de bărbieri chirurgi ale domnilor moldoveni încetează, aceştia
angajând în special medici greci, italieni sau chiar francezi, absolvenţi ai universităţilor sau chiar din şcolile
LevantuluU 9
Documentele vremii, menţionează la începutul secolului al XVIII-lea despre un medic sas din Ardeal de
la care ne-a rămas o valoroasă lucrare "Beitrage zu einer statistisch- historischen Beschreibung Moldau" (1785).
Acest medic pe nume Andreas Wolf, care şi-a desfăşurat activitatea între anii 1780-1797, a fost prieten cu
Mitropolitul moldovean, Iacov Stamati, originar din Ardeal. În paragraful închinat medicilor, doctorul Wolf
ridiculizează pe colegii săi greci care, deşi pretindeau sume cuprinse între 500 până la 1000 lei pe lună, şi-au
demonstrat de nenumărate rânduri incapacitatea profesională. 80
Se pare că în primii ani ai secolului al XVIII-lea, moldovenii au început din nou să-i preţuiască pe medicii
saşi, în detrimentul celor greci. Acest lucru reiese din "Hrisovullui Scarlat Vodă Callimachi" (1812-1819), care
schiţa în anul 1815 o "Casă a doctorilor". Aceasta fixa cu exactitate salariile doctorilor, în funcţie de valoarea
fiecăruia dintre ei. 81
Prin ocuparea Transilvaniei şi a nordului Bucovinei de către austrieci, la sfârşitul secolului al XVIII-lea,
pentru bistriţeni, graniţele cu Moldova se vor închide, iar legăturile comerciale vor atinge cote foarte scăzute.

Medieval Bistriţa under Reform influence (151h -161h ct.)
(Abstract)
Author: Mircea Gelu Buta *
By the end of the 14th century, the medieval synthesis prescribed by the religion, started decaying faced
to the Humanism proposed by the Italian Renaissance. The Reform carne into being in the very moment when
the vital need of another type of communication with God was felt, a vital need to reform the Christian living
patterns of the Meddle Ages.
In the same time with the great progresses of the 15 1h- 16 1h century medicine, the Renaissance humanism
will influence the health care. Although the immediate results were not spectacular, still, the intervened
changes will become the basis of the modern community health.
By the end of the 15 1h century in Bistrita, as in ali other important cities in Transylvania, the medicine was
practiced by barbers, surgeons and doctors. These will, step by step, take over the place of the healers, whose
practice will start decaying, a common phenomenon highly visible by the end of the 17 1h century.
Key words: Renaissance, medical care, Bistriţa
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Iorga N., Istoria românilor în chipuri şi icoane, p. 325.
Ibidem, p. 327.
Ibidem.
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Un fragment din tezaurul monetar medieval de la Teaca
(jud. Bistriţa-Năsăud)
Livia CĂLIAN,

Corneliu GAIU

Cea dintâi atestare documentară a localităţii datează din 23 septembrie 1318 odată cu înregistrarea
primului "plebanus de Theka vicearhidiaconus de Ozd"\ trimis ca martor din partea capitlului de Alba Iulia
pentru hotărârea şi predarea către magistratul Petru a moşiei Stupini.
Documentele consemnează numele aşezării în forme diverse: Theke, Theca, Teke, Thekendorf, Dekendorf,
Tyaka, Teaca 2 • Asupra acestui toponim au fost formulate mai multe explicaţii. Există păreri că acesta provine
din grecescul theka care înseamnă vas sau cazan, sau că numele aşezării îşi găseşte corespondent în toponimul
Deggendmf întâlnit în Bavaria, ceea ce ar indica o colonizare a satului cu populaţia venită din această zonă
a GermanieP. Alţii au explicat numele localităţii după cel al familiei maghiare Teke, fiind formulată şi
ipoteza originii româneşti a satului 4 • Oricare ar fi suportul acestuia este evident că, în coagularea habitatului
medieval al localităţii şi în aspectul său urbanistic, prezenţa elementului germanie şi-a pus amprenta în mod
accentuat.

Fig. 1 Ţinutul Nosnerland în Harta

1
2
3

4

elaborată

de Honterul la

1532

Urkundenbuch, voi. 1, nr. 361, p. 336-337.
Coriolan Suciu, Dicţionar istoric allocalităţilor din Transilvania, voi. II, EA, Bucureşti, 1966, p. 185.
Ilse Schlie~leder-Fronius, Tekendorf in Nordsiebenbiirgen Ortsmonographie, p.
Nicolae Drăganu, Românii în t·eacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi onomasticei, Bucureşti 1933, p. 53.

Revista Bistriţei, XXII, 2008, pp. 261-275
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Moşia, care a intrat în componenţa comitatului Cluj a făcut parte dintre posesiunile apartinătoare familiei
nobiliare Kokenys-Renold 5 • În anul 1339 capitlul din Alba Iulia întărea stăpânirea moşiei Teaca pe seama
nepoţilor voievodului Transilvaniei, Thomas 6 şi fratelui său Simon 7 • De la aceştia moşia a trecut în stăpânirea
lui Nicolaus de Salgo, în anul1422 8 , pentru ca în anul 1443 mai multe moşii din această zonă a voevodatului
Transilvaniei să fie donate de către regele Ungariei lui Iancu de Hunedoara 9 •
Cu toate că statutul aşezării nu era unul privilegiat şi că aparţinut unor feudali, localitatea situată pe unul
din drumurile care lega Bistriţa prin Reghin de sudul Transilvaniei şi cu târgurile din Câmpia Transilvaniei, a
crescut din punct de vedere economic şi demografic, obţinând statutul de târg 10 • Seria de înlesniri şi libertăţi
acordate Tecii de către Petrus de Zob- care primea această moşie, alături de alte sate din această zonă, din partea
lui Matei Corvin în anul 1458 -prin diploma acordată la 29 octombrie 1486, au fost de natură să favorizeze
dezvoltarea localităţii şi să aducă prosperitate locuitorilor săi. Privilegiul acorda locuitorilor aşezării o serie de
libertăţi care apropia Teaca de statutul aşezărilor libere din districtul Bistriţei, respectiv de a-şi alege singur
judele, de a se aşeza unde doresc, fără nici o îngrădire. În schimbul unei taxe anuale de 60 de guldeni, un
gulden pe fiecare gospodărie, locuitorii erau scutiţi de dacă. De asemenea erau scutiţi de a întreţine şi găzdui
slujbaşii stăpânului moşiei 11 . Aceste privilegii au fost în urmă confirmate în 1531, 1567, 1594, 1632 şi 1654.
Prin acelaşi act se acorda şi dreptul de a ţine două târguri anuale, la 1 mai, respectiv la 27 iunie 12 •
În toată perioada evului mediu, la Teaca sunt înregistraţi meşteşugari şi comercianţi care ajung să concureze
pe bistriţeni, dând naştere la unele dispute, reflectate de documentele vremii. La 1403 este menţionată prezenţa
unui meşter curelar "Leonardus corrigator" iar în anul1456 apare un meşter pantofar 13 , pentru ca, în 1484, să se
înregistreze o breaslă a pantofarilor formată din patru meşterP 4 • În 1546 era constituită o breaslă a dogarilor, iar
în 1568 alta a olarilor care aveau permisiunea de a-şi vinde produsele în districtul BistriţeP 5 • Pentru aplanarea
diferendelor dintre dogarii din Bistriţa şi cei din Teaca s-a făcut apel la juzii din Sibiu, Bistriţa şi Teaca pentru
reglementarea comerţului cu produsele realizate.
Un document din anul 1580 consemnează funcţionarea în Teaca a unui număr de cinci bresle: a
croitorilor, dogarilor, blănarilor, măcelarilor şi fierarilor, toate aflate în subordonarea celor din Bistriţa ale
căror statute şi reglementări le respectă. Pentru a le apăra interesele, aceştia vărsau anual20 de denari în contul
bistriţenilor 16 •

O descriere a târgului Teaca apare în lucrarea lui Johannes Troster, Das Alt und neu Teutsche Dacia,
publicată la Niirnberg în anul1666. Aici Teaca este înregistrată ca un târg aşezat între dealuri înalte şi străbătut
de un curs de apă. Localitatea avea, conform informaţiilor menţionate, un număr de 100 de case, cu biserica şi
şcoala în centrul aşezării, înconjurate de un zid de incintă şi alte clădiri. Pe o înălţime înspre Pinticu exista o
cetate de refugiu în caz de pericol 17 •
Sunt remarcate amplele culturi de pomi fructiferi şi de viţă de vie care acoperă hotarul târgului Teaca.
Este menţionat şi faptul că atât Teaca cât şi alte aşezări din ţinut au fost trecute prin foc de expediţia
transilvăneană a lui Ali Paşa, din anul1661.
5

6

7
8
9
1

°

11

12

La 1228 este menţionat documentar "Comitis Coquinus" care stăpânea moşiile Viile Tecii, Teaca, Logig, iar în 1315
şi Ocniţa, Comlod şi Milaş (Urkundenbuch, val. 1, nr. 48 şi 317; Hermann Fabini, Atlas der siebenbiirgisch-săchschen
Kirchenburg und Dorfkirchen, val. 1, Hermannstadt- Heidelberg 1999, p. 739).
Urkundenbuch, voi. 1, nr. 499.
Urkundenbuch, val. III, nr. 157.
Urkundenbuch, val. IV, nr. 574, p. 159.
Urkundenbuch, val. V, nr. 2453, p. 112.
Cea dintâi menţionare a unui târg anual la Teaca datează din anul 1361 (Geront Nussbacher, Aus der Vergangenhert
von Tekendorf; Aus Urkunden und Chroniken, editura Kriterion, Bucureşti 1981, p. 59). În anul 1456 Teaca apare în
documente sub denumirea de "oppidum"- târg.
Ibidem, p. 58.

Ibidem.

13

llse Schlei~leder-Fronius, op. cit., p. 105.

14

Ibidem, p. 106.

15

Geront Nussbacher, op. cit., p. 59.

16

17

Urkunden-regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen, val. III, Kăln-Weimar-Wien, 1995, nr. 4812-4813,
p. 339-340.
Geront Nussbacher, op. cit., p. 57.
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Există şi alte elemente care atrag atenţia asupra acestei localităţi în

existenţa unei şcoli slujite de către

evul mediu. Deja la 1403 este menţionată

"magistro facobo in Theca scholarum rectore" 18 • Târgoveţii din Teaca, pe de

altă parte, trimiteau copiii să înveţe la şcoli prestigioase. Încă de la 1560 sunt înregistraţi studenţi, provenind
de la Teaca, la Universitatea din Viena 19 • În 1544 şi anii următori, matricolele gimnaziului Honterus din Braşov
consemnează şase tineri din Teaca aflaţi la studii acolo.
Unul dintre ei, Leonhard Untsch, urma apoi la universităţile din Wittenberg, Padova şi Roma, devenind
poet la curtea lui Cristoph Bathori, în 1581. Alte personalităţi ale umanismului transilvănean, plecate din
Teaca, au fost Georgius Deidricus, magistru în arte, umanist şi poet, Gallus Rohrmann, preot în Bistriţa, umanist
şi pedagog 20 •
Un alt element care vine să confirme poziţia ocupată de o localitate bogată, Teaca, în peisajul epocii,
este legată de faptul că la 1402 judele Bistriţei, Petrus Kretschmer achiziţiona de la Margareta, soţia greavului
Bartolomeu din Teaca, Jacob rectorul şcolii din Teaca şi Leonhard curelarul, o casă în oraş cu suma de 1000
de florinF 1 •
Dacă în anul1610, în urma epidemiei de holeră provocată de trupele lui Basta şi care a decimat populaţia
întregului ţinut, Teaca a rămas cu un număr de doar 33 de gospodării, refacerea a fost rapidă: în anul1666 erau
deja 100 de familii, la sfârşitul secolului se ajunge la 200 de gospodării, pentru a scădea din nou, din cauza
războaielor, şi epidemiilor, în anul 1720, la 96 de familii 22 • Recensământul din anul 1750 înregistrează un
număr de 281 de familii cu 1326locuitori, pentru ca la 1850 să fie 393 de gospodării care cuprindeau 1675 de
persoane: 1220 de saşi, 239 unguri, 73 români, 137 ţigani; pe confesiuni situaţia era următoarea: evangheliei
1213, reformati 180, romana-catolici 211, greco-catolici 66. În 1898 se ajunge la 2360 de persoane: 1126 saşi,
599 maghiari, 451 români şi ţigani, 184 evrei, armeni şi alţii.
O serie de catastrofe naturale, epidemii şi invazii au afectat în mai multe rânduri populaţia târgului. La 24
iunie 1508, Valea Dipşei a inundat aşezarea, în 1602 pesta a decimat populaţia, în 1657 o invazie turcească a
trecut prin foc aşezarea şi a luat mai multe persoane în sclavie 23 •
Cu toate perioadele de stagnare şi decădere a unor meşteşuguri, Teaca se menţine ca un centru spre
care gravitau satele din jur. Aşezarea îşi menţine multă vreme statutul de târg "mezăvaros" cum apare în
documente din secolele XVIII sau XIX. În 1765, în Teaca a fost instalat un escadron al armatei imperiale. Pentru
aceştia au fost amenajate: locuinţe pentru ofiţeri, magazii, cazarmă pentru soldaţi şi grajduri pentru cai, în mai
multe locaţii. Prezenţa şi întreţinerea acestora a contribuit la revitalizarea activităţii economice şi sociale a
localităţii 24 •

Datele despre tezaur sînt extrem de zgîrcite, piesele ajungînd la actualul proprietar la a treia mînă. A
fost descoperit în vara anului trecut la o lucrare de nivelare a terenului, pentru construirea unei case pe una
din uliţele localităţii Teaca, nu departe de cimitirul evanghelic. Descoperitorii au împărţit captura între ei,
monetele fiind depuse se pare într-un vas. În cealaltă jumătate, vîndută la un colectionar din Mureş, erau, din
cele relatate, doar groşi.
Cele 79 de monede studiate în prezentul articol confirmă structura tezaurelor monetare specifice secolului
al XVI-lea, atât de comune pentru teritoriul transilvan. Cronologic, monedele sunt cuprinse între sfârşitul sec.
al XV-lea (prima monedă este de la Matei Corvinul) şi 1599, deci în anul de mare cumpănă, când Transilvania a
fost cucerită de Mihai Viteazul, principele Ţării Româneşti. Dacă acest lot ar constitui întregul tezaur, am putea
afirma cu certitudine că îngroparea sa este strâns legată de acest eveniment politic. Dar cum nu ştim datarea
celorlalte monede care au fost înstrăinate după descoperire, nu ne putem pronunţa asupra acestui aspect.
18

19
20

21

22

23
24

Urkundenbuch ... , val. III, nr. 296.
Geront Nussbăcher, op. cit., p. 59.
Ilse Schlei~leder-Fronius, op. cit., p. 291. În lucrarea acesteia sunt înregistraţi un număr de 23 de studenţi din Teaca,
între mijlocul secolului al XV-lea şi sfârşitul secolului al XVI-lea, la universităţile din Viena (4 studenţi), Cracovia
(9 studenţi), Witenberg (3 studenţi), Padova (2 studenţi), Roma (1 student), Freiburg (1 student), Basel (1 student),
Strasburg (2 studenţi).
Otto Dahinten, Geschichte der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen, editura Băhlau, Kăln-Wien, 1988, p. 316; Gheorghe
Mândrescu, Arhitectura în stil Renaştere la Bistriţa, Presa Universitară Clujeană, 1999, p. 18.
Ilse Schlei~leder-Fronius, op. cit., p. 127-128.
Geront Nussbii.cher, op. cit., p. 60.
Charles Boner, Siebenbiirgen, Land und Leute, Leipzig 1868, p. 397, apud, Ilse Schleif3leder-Fronius.
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În ceea ce priveşte componenţa tezaurului, ea are, aşa cum spuneam şi mai sus, structura caracteristică
tezaurelor monetare transilvane din sec. XVI. Mai mult de jumătate din piese sunt denari (45 buc.), restul fiind
triplu groşi (21 buc), groşi (3 buc.), jumătate de groş (6 buc) şi helleri (4 buc.).
Monedele au fost emise pentru Ungaria de ultimii săi regi independenţi (Matei Corvinul, Vladislav al
II-lea Jagiello, Ludovic al II-lea Jagiello) iar după Mohâci de împăraţii Sfântului Imperiu Roman de Naţiune
Germană în calitate de regi ai Ungariei (Ferdinand I, Maximilian II şi Rudolf II). Este de remarcat faptul că
toate monedele emise pentru Ungaria au fost bătute la Kremnica. Pentru Boemia avem 3 monede, toate de
la Ferdinand I. Monedele pentru Polonia şi teritoriile pe care le stăpânea (Gdansk, Riga şi Lituania) au fost
emise de Alexandru, Sigismund I, Ştefan Bâthori (principele Transilvaniei) şi Sigismund al III-lea Wasa. Pentru
Prusia avem o singură monedă de la Albert I. Mai există câteva monede care nu au putut fi precis datate sau
stabili emitentul din cauza stării lor de conservare precare.
Din această simplă trecere în revistă a emitenţilor şi a ţărilor de provenienţă a monedelor putem susţine
afirmaţia că acest fragment de tezaur are structura tezaurelor transilvane din epocă. Fără îndoială, monedele
proveneau din activitatea comercială din zonă dacă ţimen seama de aşezarea târgului Teaca în apropierea
graniţei cu Moldova, dar şi cu o strânsă legătură cu spaţiul european patronat de regii maghiari şi mai apoi de
Casa de Habsburg.
Fiind monede comune, majoritatea excelent conservate, ele nu ridică probleme deosebite de interpretare,
cu o singură exceptie. Este vorba de monedele notate în Catalog25 la poziţiile 27-29, datate între 1577-1578,
trei denari pentru Ungaria. aşa după cum ne spun anii. Ele ar fi trebuit emise de către Rudolf al II-lea a cărui
domnie începe la 1576. Cu toate acestea, pe aversul acestor monede găsim clar înscris numele lui Maximilian al
II-lea, mort la acea dată de aproape 2 ani. Există două explicatii pentru aceste monede. Prima ar fi că monetarul
nu a ştiut de schimbarea de domnie, lucru exclus în opinia noastră pentru că monetăria de la Kremnica era
monetărie imperială, şi este imposibil de admis că oficialii acesteia să nu fi fost la curent cu evenimentele
politice sau să nu fi avut timp să schimbe stanta monetară cu portretul şi titlul noului suveran, timp de 2 ani.
Prin urmare, cum se explică totuşi existenţa a 3 monede cu acest "defect" într-o aglomerare monetară cum este
acest tezaur. O posibilă explicaţie plauzibilă este că aceste monede sunt falsuri manufacturate şi în circulaţie
într-o zonă periferică a imperiului, posibil chiar în zona Teaca. Cum intenţia de tezaurizare este evidentă prin
limitele cronologice ale acestui fragment din tezaur (1486-1599, prin urmare mai mult de un secol), este posibil
ca proprietarul să fi intrat în posesia lor fără a controla valabilitatea milesimului şi a emitentului, după care
monedele au fost tezaurizate la scurt timp, fără ca cineva să fi observat frauda. Falsificarea de monedă era un
lucru curent în Evul Mediu şi prin consecinţele dezastruoase pe care le producea în economie şi pedepsele erau
pe măsură. Dar asprimea pedepselor nu a oprit această practică pe tot parcursul epocii despre care vorbim.
Catalogul tezaurului monetar de la Teaca
Ungaria
MATEI CORVINUL (1458-1490)
1482-1486
1. Denar; Ar.; 15,9x15,9 mm; g=0,301 gr; a=11; pl. I/1;

Av.: cerc periat, circular: M·MAThiE·R·hvNGHR; în câmp: scut sfertuit; în cartierele 1 şi 2 stema
Ungariei; în cartierul 3 stema Dalmaţiei; în cartierul4 leul Corvinilor; în inimă scut încărcat cu stema
familiei Huniade- corbul cu inel în cioc;
Rv.: cerc periat; circular: PATROn hVnGHR; în câmp: Fecioara cu Pruncul;
VLADISLAV II JAGIELLO (1490-1516)
Probabil1511
2. Denar; Ar.; d=15,8x15,7 mm; g=0,497 gr; a=2; pl. I/2;
Av.: circula: WLADISLAI.R.VNGARIE (milesimul ilizibil, dar probabil1511); în câmp: stema Ungariei,
vulturul Poloniei şi. ..
Rv.: circular: PATRONA VNGARIE; în câmp: Fecioara cu Pruncul; de o parte şi alta K B;
25

Catalogul este organizat pe ţări, emitenţi şi chronologic.
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LUDOVIC AL II-LEA JAGIELLO (1516-1526)
1526
3. Jumătate de groş; Ar.; d=17,2x18,2 mm; g=0,724 gr; a=6; pl. I/3;
Av.: cerc continuu; circular: LVDOVICVS:R:VNG BO +;cerc continuu; în câmp: vulturul polonez;
Rv.: cerc continuu; legenda ilizibilă cu exceptia milesimului 1526; în câmp: coroană deschisă.
4. Jumătate de groş; Ar.; d=17,1x17,0 mm; g=1,128 gr; a=12; pl. I/4;
Av./Rv. idem Cat. 3.
FERDINAND 1 (1526-1564)
1538
5. Denar; Ar.; d=14,9x15,6 mm; g=0,574 gr; a=7; pl. 1/5;
Av.: cerc periat; circular: FERDINAND· D·G·R·VNG·1538·; cerc periat; în câmp: scut încărcat cu stema
Ungariei (cartierele 1 şi 2); în cartierul 3 stema Dalmatiei iar în cartierul4leul Boemiei; în inimă, scut
încărcat cu stema Austriei;
Rv.: cerc continuu; circular: PATRONA VNGARIE; cerc continuu; în câmp: Fecioara cu Pruncul; de o
parte şi alta K B;
1545
6. Denar; Ar.; d=15,1x15,2 mm; g=0,525 gr; a=11; pl. I/6;
Av./Rv. idem Cat. 5 dar pe Av. milesimul1545;
1547
7. Denar; Ar.; d=15,6x14,6 mm; g=0,650 gr; a=5; pl. 1/7;
Av./Rv. idem Cat. 5, dar pe Av. milesimul1547;
1550
8. Denar; Ar.; d=15,0x15,3 mm; g=0,472 gr; a=2; pl. I/8;
Av./Rv. idem Cat. 5, dar pe Av. milesimul1550;
9. Denar; Ar.; d=15,7x15,6 mm; g=0,238 gr; a=12; pl.I/9;
Av./Rv. idem Cat. 8;
10. Denar; Ar.; d=15,8x14,9 mm; g=0,443 gr; a=4; pl. I/10;
Av./Rv. idem Cat. 8;
1551
11.Denar; Ar.; d=15,5x15,2 mm; g=0,437 gr; a= 6; pl.I/11;
Av./Rv. idem Cat. 5, dar pe Av. milesimul1551;
1552
12.Denar; Ar.; d=14,2x14,2 mm; g=0,598 gr; a=2; pl. I/12
Av./Rv. idem Cat. 5, dar pe Av. milesimul1552;
1555
13.Denar; Ar.; d=14,8x15,9 mm; g=0,469 gr; a=11; pl. 1/13;
Av./Rv. idem Cat. 5, dar pe Av. milesimul1555;
1556
14.Denar; Ar.; d=15,4x15,4 mm; g=0,510 gr; a=4; pl. l/14;
Av./Rv. idem Cat. 5, dar pe Av. milesimul1556;
1558
15.Denar; Ar.; d=15,6x16,3 mm; g=0,412 gr; a=7; rebătută; pl. 1&15;
Av./Rv. idem Cat. 5, dar pe Av. milesimul1558;
1560
16.Denar; Ar.; d=15,7x15,2 mm; g=0,451 gr; a=12; pl. I/16;
Av./Rv. idem Cat. 5, dar pe Av. milesimul1560;
17.Denar; Ar.; d=15,9x15,4 mm; g=0,451 gr; a=12; pl. I/17;
Av./Rv. idem Cat. 16.
1564
18.Denar; Ar.; d=14,9x15,8 mm; g=0,417 gr; a=3; pl. I/18;
Av./Rv. idem Cat. 5, dar pe Av. milesimul1564;
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nedatate 26
19.Denar; Ar.; d=16,2x15,0 mm; g=0,396 gr; a=9; pl. V19;
Av./Rv. idem Cat. 5, dar pe Av. lipseşte milesimul.
20.Denar; Ar.; d=14,3x14,8 mm; g=0,457 gr; a=11; pl. 1/20;
Av./Rv. idem Cat. 5, dar pe Av. lipseşte milesimul.
MAXIMILIAN AL II-LEA (1564-1576)
1568
21.Denar; Ar.; d=15,5x15,7 mm; g=0,483 gr; a=9; pl. 1/21;
Av.: cerc continuu; circular: MAX·II·D·G·E·RO+S·AV·G·HV·B·R·; cerc continuu; în câmp: scut sfertit;
în cartierele 1şi 2 stema Ungariei; în cartierul 3 stema Dalmaţiei; în cartierul4 stema Boemiei; în inimă
scut încărcat cu stema Austriei; scutul mare este timbrat de milesimul1568;
Rv.: cerc continuu; circular: PATRONA VNGARIE; cerc continuu; în câmp Fecioara cu Pruncul; în
părţiKB;

1569
22. Denar; Ar.; d=15,8x15,7 mm; g=0,464 gr; a=2; pl. II/22;
Av./Rv. idem Cat. 21 dar cu milesimul1569;
23. Denar; Ar.; d=14,0x15,9 mm; g=0,526 gr; a=5; pl. II/23;
Av./Rv. idem Cat. 22.
1570
24. Denar; Ar.; d=15,8x15,4 mm; g=0,376 gr; a=7; pl. II/24;
Av./Rv. idem Cat. 21 dar cu milesimul 1570;
1575
25. Denar; Ar.; d=16,8x16,5 mm; g=0,526 gr; a=3; pl. II/25;
Av./Rv. idem Cat. 201 dar cu milesimul1575;
1576
26. Denar; Ar.; d=15,8x15,1 mm; g=0,616 gr; a=11; pl. II/26;
Av./Rv. idem Cat. 21 dar cu milesimul1576;
1577
27. Denar; Ar.; d=14,9x15,0 mm; g=0,403 gr; a=12; pl. II/27;
Av./Rv. idem Cat. 21 dar cu milesimul1577;
1578
28. Denar; Ar.; d=15,9x15,2 mm; g=0,487 gr; a=12; pl. II/28;
Av./Rv. idem Cat. 21 dar cu milesimul1578;
29. Denar; Ar.; d=14,3x15,7 mm; g=0,415 gr; a=11; pl. II/29;
Av./Rv. idem Cat. 28.
RUDOLF AL II-LEA (1576-1608)
1580
30. Denar; Ar.; d=14,5x15,2 mm; g=0,487 gr; a=1; pl. II/30;
Av.: cerc continuu; circular: RVD·II·RO+S·AV·G·H·B·R·; cerc periat; în câmp: scut sfertit; în cartierele
1şi 2 stema Ungariei; în cartierul 3 stema Dalmaţiei; în cartierul4 stema Boemiei; în inimă scut încărcat
cu stema AustrieF 7 ;
Rv.: cerc continuu; circular: PATR 1580 HVNG; cerc periat; în câmp Fecioara cu Pruncul; în părţi KB;
1582
31. Denar; Ar.; d=15,1x14,7 mm; g=0,556 gr; a=2; pl. II/31;
Av./Rv. idem Cat. 30 dar cu milesimul158Z;
26

27

De fapt, monedele sunt în stare bună de conservare dar exact spaţiul destinat milesimului lipseşte (s-a rupt fie pe
parcursul timpului, fie prin manevrarea neglijentă în timpul descoperirii) sau s-a şters din cauza timpului îndelungat
în care s-a aflat în circulaţie.
Flan alunecat; posibil rebătută.
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1583
32. Denar; Ar.; d=15,2x15,0 mm; g=0,386 gr; a=3; pl. JLI32;
Av./Rv. idem Cat. 30 dar cu milesimul1583;
1585
33. Denar; Ar.; d=14,4x14,3 mm; g=0,568 gr; a=1; pl. JLI33;
Av./Rv. idem Cat. 30 dar cu milesimul1585;
34. Denar; Ar.; d=15,4x14,8 mm; g=0,515 gr; a=3; pl. JLI34;
Av./Rv. idem Cat. 33.
35. Denar; Ar.; d=13,8x15,5 mm; g=0,438 gr; a=3; pl. JLI35;
Av./Rv. idem Cat. 33.
1587
36. Denar; Ar.; d=14,5x14,3 mm; g=0,605 gr; a=11; pl. II/36;
Av./Rv. idem Cat. 30 dar cu milesimul1587;
37. Denar; Ar.; d=15,6x15,1 mm; g=0,436 gr; a=5; pl. 11/37;
Av./Rv. idem Cat. 36.
1589
38. Denar; Ar.; d=14,7x15,0 mm; g=0,627 gr; a=10; pl. II/38;
Av./Rv. idem Cat. 30 dar cu milesimul1589;
1590
39. Denar; Ar.; d=14,4x14,8 mm; g=0,443 gr; a=4; pl. Il/39;
Av./Rv. idem Cat. 30 dar cu milesimul1590;
1591
40. Denar; Ar.; d=14,9x14,1 mm; g=0,595 gr; a=6; pl. II/40;
Av./Rv. idem Cat. 30 dar cu milesimul1591;
1592
41. Denar; Ar.; d=15,2x15,2 mm; g=0,555 gr; a=8; pl. II/41;
Av./Rv. idem Cat. 30 dar cu milesimul159Z;
1593
42. Denar; Ar.; d=14,8x15,3 mm; g=0,419 gr; a=3; pl. II/42;
Av./Rv. idem Cat. 30 dar cu milesimul1593;
1594
43. Denar; Ar.; d=15,1x15,4 mm; g=0,474 gr; a=4; pl. IIV43;
Av./Rv. idem Cat. 30 dar cu milesimul1594;
1599
44. Denar; Ar.; d=14,9x14,9 mm; g=0,453 gr; a=1; pl. III/44;
Av./Rv. idem Cat. 30 dar cu milesimul1599;
Nedatată 28

45. Denar; Ar.; d=15,0x15,4 mm; g=0,443 gr; a=6; pl. III/45;
Av./Rv. idem Cat. 30 dar ultima cifră a milesimului s-a şters.

Boemia
FERDINAND I
1563
46. Heller; Ar.; d=14,0x14,3 mm; g=0,412 gr.; unifaţetată; pl. III/46;
Av.: cerc periat; circular: FER· D·G·RO·IM·1563· cerc periat; în câmp: leul Boemiei.
Nedatate
47. Heller; Ar.; d=13,3x13,8 mm; g=0,343 gr.; unifaţetată; pl. III/47;
Av.: legenda ilizibilă; în câmp: leul Boemiei.
48. Heller; Ar.; d=14,9x13,8 mm; g=0,254 gr.; unifaţetată; pl. IIV48;
Av.: idem Cat. 47.
28

Din cauza circulaţiei ultima

cifră

a milesimului s-a şters.
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Polonia
ALEXANDRU (1501-1506)
1501-1506
49. Jumătate de groş; Ar.; d=18,3x18, 1 mm; g=0,815 gr; a=11; perforat; a făcut probabil parte dintr-o salbă
sau a fost folosit ca obol; pl. 111/49;
Av.: cerc continuu; circular; ALEXANDER·DEI·G·REX·+; cerc periat; în câmp: acvila poloneză;
Rv:: cerc continuu; circular: MONETA:REGIS:POLONIE+; cerc periat; în câmp: coroană deschisă;
50.Jumătate de groş; Ar.; d=17,1x17,7 mm; g=0,795 gr; a=5; pl. 111/50;
Av./Rv. idem Cat. 49.
5l.Jumătate de groş; Ar.; d=17,7x18,2 mm; g=0,701 gr; a=3; pl. 111/51;
Av./Rv. idem Cat.49.
52.Jumătate de groş; Ar.; d=17,7x17,6 mm; g=0,742 gr; a=9; pl. 111/52;
Av./Rv. idem Cat.49.
SIGISMUND 1 (1506-1548)
1530
Ar.;d=22,4x22,8 mm; g=2,054 g; a=3; pl. 111/53;
Av.: cerc periat; circular: SIGIS*I*REX*PO*DO*IOCI*PRVS motiv floral; cerc periat; în câmp: bust
dreapta Sigismund 1;
Rv.: cerc continuu; circular: GROSS*COMV*DE*RR*PRVSS*1530 motiv floral; cerc periat; în câmp:
acvila poloneză;

53.Groş;

GDANSK
1532
Ar.;d=22,8x22,6 mm; g=1,761 g; a=lO; pl. 111/54;
Av. idem Av. Cat. 53.
Rv.: cerc continuu; circular: GROSSVS*CM*DANG3*153Z motiv floral; cerc periat; în câmp: strma
oraşului Gdansk;

54.Groş;

ŞTEFA.'J BĂTHORI (1575-1586)

1584
55. Triplu groş; Ar.; d=21,6x21,2 mm; g=2,338 g; a=1; pl. III/55;
Av.: cerc periat; circular: STEP·D·G·REX·P·M·D·L· în câmp: bust dreapta Şt. Bâthori;
Rv.: cerc periat; în câmp: III/ GROS·ARG!fRIP·REG/POLONUE/84 scut şi semn de monetărie; cifra III
este despărtită de restul legendei de 3 scuturi încărcate cu stema familiei Bathori încadrată de steme
Poloniei şi ale Lituaniei;
1586
56. Triplu groş; Ar.; d=21,0x20,9 mm; g=2,322 g; a= 11; pl. 111/56;
Av.: cerc periat; circular: STEPHA·D·G·REX·POL·MDL; în câmp: bust dreapta Şt. Bathori;
Rv.: cerc continuu; în câmp: legendă şi steme idem Rv. Cat. 55, dar scutul inferior este încadrat de
milesimul 15 86 şi iniţialele ID;
LITUANIA
1582
57. Triplu groş; Ar.; d=21,4x20,8 mm; g=2,369 g; a=1; pl. Ill/57;
Av: idem Cat. 55;
Rv:: cerc periat, în câmp: III/ 15 BZ/ GROS·ARG!fRIP·M·D/LIT·; cifra III este despărţită de restul
legendei de scutul familiei Bathori încadrat de stemele Poloniei şi ale Lituaniei;
58. Triplu groş; Ar.; d=20,6x20,7 mm; g=2,419 g; a=10; pl. III/58;
Av./Rv. idem Cat. 55;
1585
59. Triplu groş; Ar.; d=19,Bx19,5 mm; g=2,423 g; a=7; pl. III/59;
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Av: idem Cat. 55;
Rv.: idem Cat. 57 dar cu milesimul15 85 iar LIT este încadrat de două frunze de tei;
SIGISMUND AL III-LEA WASA
1591
60. Triplu groş; Ar.; d=19,8x20,2 mm; g=2,328 gr; a=ll; pl. IIV60;
Av.: cerc periat; circular: SIGI·3·D·G·REX·PO·M·D·L·; în câmp: bust dreapta Sigismund III;
Rv.:cerc periat; în câmp: IIVGROS·ARG!fRIP·REG·POLONI.tE·/ două chei încrucişate 29 , scut încărcat
cu leu rampant 30 şi milesimul 91·; scutul este încadrat de iniţialele IF; cifra III este despărţită de restul
legendei de stema familiei Wasa încadrată de stemele Poloniei şi ale Lituaniei;
1593
61. Triplu groş; Ar.; d=20,3x19,8 mm; g=2,469 gr; a=12; pl. IIV61;
Av.: cerc şnuruit; circular:·SIGISM·III·D·G· scut încărcat cu leu rampant REX·POM·D·L·D·; în câmp:
bust dreapta Sigismund III;
Rv.: cerc periat; în câmp: IIVGROS·ARG/·TRIP·REG·/POLONI-*inel93 delta*/*; cifra III este despărţită
de restul legendei de scut încărcat cu un element din stema Suediei încadrat de stemale Poloniei şi ale
Lituaniei;
1594
62. Triplu groş; Ar.; d=20,4x20,3 mm; g=2,432 gr; a=l; pl. III/62;
Av./Rv. idem Cat. 61 dar cu milesimul 94.
63. Triplu groş; Ar.; d=20,6x20,4 mm; g=2,473 gr; a=12; pl. IIV63;
Av./Rv. idem Cat. 62.
64. Triplu groş; Ar.; d=20,5x20,3 mm; g=2,468 gr; a=12; pl. IV/64;
Av./Rv. idem Cat. 62 dar inelul se găseşte între cifrele 9 şi 4.
1596
65. Triplu groş; Ar.; d=20,4x20,8 mm; g=2,374 gr; a=3; pl.IV/65;
Av.: dublu cerc periat; circular: SIGIIIDG POLONIMDL; în câmp: bust dreapta Sigismund III;
Rv: dublu cerc periat; în câmp: IIVGROS·ARG/fR·R·POLO/NI·scut încărcat cu leu rampant ·96·/-1-F·;
cifra III este despărţită de restul legendei de scut încărcat cu un element din stema Suediei încadrat de
stemale Poloniei şi ale Lituaniei;
66. Triplu groş; Ar.; d=20,7x20,6 mm; g=2,325 gr; a=12; pl. IV/66;
Av./Rv. idem Cat. 65.
67. Triplu groş; Ar.; d=20,2x20,2 mm; g=2,490 gr; a=5; pl. IV/67;
Av.: cerc continuu; circular: SIG·III·D·G·REX PO M·D·L·96; în câmp: bust dreapta Sigismund III;
Rv.: cerc continuu; în câmp: IIVGROS·ARG·/fRIP·REG·/POLONI.tE·/· motiv floral· scut încărcat cu leu
rampant · motiv floral·; cifra III este despărţită de restul legendei de scut încărcat cu un element din
stema Suediei încadrat de stemale Poloniei şi ale Lituaniei;
1598
68. Triplu groş; i\r.; d=20,2x20,5 mm; g=2,297 gr; a=9; pl. IV/68;
Av./Rv. idem Cat. 65 dar cu milesimul96.
69. Triplu groş; Ar.; d=20,8x21,0 mm; g=2,528 gr; a=3; pl.IV/69;
Av.: idem Cat. 60;
Rv.: cerc periat; în câmp: IIVGROS·ARG!fRI·R·PO/·F scut încărcat cu leu rampant 98;
RIGA
1590
70. Triplu groş; Ar.; d=22,4x22,5 mm; g=2,344 gr; a=3; pl. IV/70;
Av.: cerc periat; circular: SIG*III*D*G*REX*PO*LI*; în câmp: bust dreapta Sigismund III;
Rv.:cerc periat; în câmp: *III*/ 15 90/GR OS/ARG*TRIP/CIVI*RI/*Gefloare de crin; milesimul şi
cuvântul gros sunt întrerupte de stema oraşului Riga.
29
30

Stema oraşului Poznan unde a fost
Element din stema Suediei.

bătută

moneda.
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1591
71. Triplu groş; Ar.; d=22,1x22,1 mm; g=2,406 gr; a=10; pl. IV/71;
Av./Rv. idem Cat. 70 dar cu milesimul15 91.
1593
72. Triplu groş; Ar.; d=21,3x21,5 mm; g=2,340 gr; a=3; pl. IV/72;
Av.: ideem Cat. 70, dar în legandă în loc de LI LJV3 1
Rv. idem Cat. 70 dar cu milesimul15 93.
1595
73. Triplu groş; Ar.; d=21,2x21,0 mm; g=2,129 gr; a=3; pl. IV/73;
Av./Rv. idem Cat. 70 dar cu milesimul15 93.
1596
74. Triplu groş; Ar.; d=22,1x21,2 mm; g=2,629 gr; a=3; pl. IV/74;
Av./Rv. idem Cat. 70 dar cu milesimul15 91.
LITUANIA
1590
75. Triplu groş; Ar.; d=21,4x21,1 mm; g=2,289 gr; a=9; pl. IV/75;
Av.: cerc periat: circular: SIG·III·D·G·REX semn de monetărie PO·M·D·L;· în câmp: bust dreapta
Sigismund III;
Rv.: cerc periat; în câmp: 111/15 90/GROS·ARG(fRIP·MD/·LIT; milesimul este întrerupt de stema
familiei Wasa încadrată de vulturul polonez şi cavalerullituanian;
1595
76. Triplu groş; Ar.; d=21,4x21,0 mm; g=2,433 gr; a=6; pl. IV/76;
Av.: idem Cat. 75 dar lipseşte semnul de monetărie;
Rv.: cerc periat; în câmp: *III*/GROS·ARG(fRIP.M·D·L·15 semn de monetărie 95·; cifra III este despărţită
de restul legendei de stema familiei Wasa încadrată de vulturul polonez şi cavalerullituanian;
PRUSIA
ALBERT (1525-1569)
1529
Groş; Ar.; d=22,7x22,5 mm; g=1,952 gr.; a=2; pl. IV/77;
Av.: cerc continuu; circular: ALBER• D• G• MAR• BRAN• DVX• PRVS•; cerc periat; în câmp: stema
parţială a Prusiei: acvila în zbor deschis purtând pe piept scut încărcat cu iniţiala S;
Rv.; cerc continuu; circular: IVSTVS• EX• FIDES• VIVIT• scut încărcat cu stema parţială a
Brandenburgului; cerc periat; în câmp: bust dreapta Albert;
Neidentificabile
78.Jumătate de groş (Polonia); Ar.; d=17,8x17,6 mm; g=0,855 gr; a=2; pl. IV/78;
Av./Rv. cu legenda ilizibilă.
79.Heller; Ar.; d=14,2x14,9 mm; g=0,312 gr; pl. IV/79;
Av.: ilizibil.

77.

ABREVIERI
a- axa (poziţia aversului faţă de revers)
Ar.- argint
Av.- avers
Cat. - Catalog
d- diametru
g- greutate
gr.- grame
31

fig. - figura
mm - milimetri
pl.- planşa
Rv.- revers

Posibil fals.
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Un fragment de tresor monetaire medieval de Teaca
(Resume)
L'ensemble des monnaies presentees ici fait partie du tresor decouvert au cours de l'ete 2008 a l'occasion
des travaux de mise a niveau d'un terrain en vue de la construction d'une maison sur une des venelle de la
localite Teaca, pas loin du cimetiere evangelique.
Les 79 monnaies etudiees dans cet article confirme la structure des tresors monetaires, specifiques pour
les XVI• siecle sur le territoire transylvain. Chronologiquement, les monnaies sont datees entre la fin du XVI•
siecle (la premiere monnaie appartient aMatthias Corvin) et 1599, dane l'annee qui marque une point d'orgue
dans l'histoire de la Transylvanie, la province etant conquise par Michelle Brave, le prince de la Valachie.
Si cet ensemble constituait la totalite du tresar, nous pourrions affirmer avec certitude que son enterrement
est etroitement lie a cet evenement politique. Mais parce que nous ne connaissons pas la datation des autres
monnaies qui ont ete dissipees apres la decouverte, nous ne pouvons pas nous y prononcer.
En ce qui concerne la composition du tresor, comme nous l'avons dit, elle s'inscrit dans la structure
typique des tresors transylvains du XVI• siecle. Plus de la moitie des pieces sont des dinars (45 pieces), les reste
etant des triple gros (21 pieces), des gros (3 pieces), des demi-gros (6 pieces), et des hellers (4 pieces).
Les monnaies ont ete frappees pour l'Hongrie par ses derniers rois independants, [Matthias Corvin, Ladislas
II Jagellon et Louis II Jagellon) et apres Mohâcs par les empereurs du Saint Empire Romain de Nation Allemande
en tant que rois d'Hongrie, Ferdinand I"', Maximilien II"m• et Rudolf II"m•. C'est tout afait remarquable que toutes
les monnaies emises pour l'Hongrie ont ete frappees aKremnica. Pour la Boheme nous avons 3 monnaies, toutes
de Ferdinand I"'. Les monnaies pour la Pologne et les territoires qu'elle maîtrisait [Gdansk, Riga, Lituanie) ont
ete frappees par Alexandre, Sigismond I"'· Etienne I"' Bâthory et Sigismond III Vasa. Pour la Prusse, il y a une
seule monnaie d'Albert I"'. Il y a encore quelques pieces pour lesquelles il n'a pas ete possible d'etablir la datte
ou l'emetteur a cause de leur mauvais etat de conservation. De cette simple enumeration des emetteurs et des
pays d'origine des monnaies, nous pouvons conclure, que ce tresor a la structure des tresors transylvains de
l'epoque. Sans doute, les monnaies venaient de l'activite commerciale de la region, si on tient compte de la
situation de Teaca, proche de frontiere avec la Moldavie et en etroite liaison avec l'espace europeen patronne
par les rois hongrois et puis par la Maison d'Habsbourg.

Bibliografie
Appel, Joseph, Das Repertorium zur Miinzkunde des Mittelalters und der Neuem Zeit, Viena (vol. 2/II-1822, vol. 3/II
- 1824, vol. 4/II - 1829)
Boner, Charles, Siebenbiirgen, Land und Leute, Leipzig 1868, p 397
Călian, Livia, Tezaurul monetar din sec. al XVI-lea din mormântul nr. 16 (Dej},în Contribuţii arheologice la istoria
oraşului Dej (coordonator D. Isac), ed. Mega, Cluj-Napoca, 2008, p. 84-96
Dahinten, Otto, Geschichte der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen, editura Băhlau, Kăln-Wien, 1988, p 316;
Dragotă, Gheorghe- Frătean, Ioan, Tezaurul monetar de la Părău sec. XIV-XVII, Făgăraş, 1998
Drăganu, Nicolae, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi onomasticei, Bucureşti 1933, p 53.
Fabini, Hermann, AStlas der siebenbiirgisch-sachsischen Kirchenburg und Dorfkirchen, vol. I, Hermannstadt Heidelberg 1999, p 739).
Huszâr, Lajos, Miinzkatalog Ungarn van 1000 bis heute, Corvina, Budapesta, 1979
Huszâr, Lajos, A B6:thoriak penzei, Nyirbâtor, 2006
Ilse Schlie~leder-Fronius, Tekendorfin Nordsiebenbiirgen Ortsmonographie, p
Mândrescu Gheorghe, Arhitectura în stil Renaştere la Bistriţa, Presa Universitară Clujeană, 1999, p 18.
Prokisch, Bernhard, Grunddaten zur europaischen Miinzpragung der Neuzeit ca. 1500-1990, Viena, 1993
Nussbăcher, Geront, Aus der Vergangenhert van Tekendorf; Aus Urkunden und Chroniken, editura Kriterion, Bucureşti
1981, p 59
So6s, Ferenc, A magyar fempenzek feliratai es cimerei, Budapesta, 1998
Suciu, Coriolan, Dicţionar istoric allocalităţilor din Transilvania, vol. II, EA, Bucureşti, 1966, p 185.
Ştirbu, Constanta- Velter, Ana Maria, Tezaurul monetar de la Pietrele, Bucureşti, 1996
Urkundenbuch, vol. 1, nr. 48 şi 317
Urkunden-regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen, vol. III, Kăln-Weimar-Wien, 1995, nr. 4812-4813,
p 339-340.

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

271

2

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

Pl.I

272

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

25

27

26

28

29

30

31

32

33

35

36

37

38

39

40

41

42

34

Pl. II

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

273

46

49

52

47

48

50

51

54

53

57

59

61

Pl. III

274

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

60

74

76

77

78

79

Pl. IV

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

275

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

Discurs iconografie inedit:
o medalie emisă de Ferdinand al III-lea de Habsburg
Claudia M. BONTA

Fiu al împăratului Ferdinand al II-lea (1578-1637) şi al Mariei Ana de Bavaria (1574-1616), Ferdinand al
III-lea s-a născut la Graz în ziua de 13 iulie 1608 şi a fost încoronat ca rege şi împărat roman la 15 februarie
1637. Rege al Germaniei, Boemiei, Ungariei, Dalmaţiei, Croaţiei, Slavoniei, arhiduce al Austriei\ Ferdinand al
III-lea fost căsătorit de trei ori: mai întâi, în 1631, cu infanta Maria Anna de Spania (1606-1646), mai apoi, în
1648, cu arhiducesa Maria Leopoldina de Austria (1632-1649) şi a treia oară, în 1651, cu Eleonora de GonzagaMantova, cea care s-a dovedit a fi mai târziu o consilieră pricepută pentru fiul ei vitreg Leopold 1şi o importantă
protectoare a artelor. Din cele trei căsătorii au rezultat 11 copii însă 7 dintre aceştia au murit la naştere sau la
vârste foarte fragede. Fiul şi urmaşul său a fost marele împărat Leopold F, în timpul căruia imperiul ajunge la
rangul de mare putere europeană. Spirit cultivat, pasionat de filosofie şi alchimie, pios şi devotat, Ferdinand
al III-lea a lăsat în urmă o operă de muzician talentat, fără a atinge însă renumele de compozitor al fiului
său Leopold. Auster, înzestrat intelectual, diplomat lucid, împăratul vorbea şapte limbP, însă conjunctura
politică nefavorabilă în care a domnit a făcut ca el să nu aibă prea multe şanse de afirmare. Ajuns la putere în
momentul în care Războiul de 30 de ani devenea o luptă pentru hegemonie europeană, noul suveran a încercat
din răsputeri să asigure recuperarea monarhiei. Chiar dacă eşecurile şi nenorocirile războiului 1-au copleşit
iar dramele din plan personal şi-au pus din plin amprenta asupra sa, Ferdinand al III-lea s-a dovedit a fi un
bun politician demonstrând totodată şi un real talent pentru meseria armelor 4 • Moştenirea politică grea rămasă
după dispariţia lui Ferdinand al II-lea 1-au pus pe tânărul împărat în faţa costurilor uriaşe ale conflagraţiei:
recesiune economică, epidemii, scădere demografică, exilul forţat a mii de protestanţi a căror plecare a afectat
puternic oraşele şi meşteşugurile. Catolic zelos, acest împărat a consacrat oficial Austria Fecioarei Maria în
1647 şi a sprijinit Contrareforma după Pacea de la Westfalia, urmând principiile de guvernare ale tatălui său,
Ferdinand al II-lea în ceea ce priveşte loialitatea absolută faţă de interesul catolic, practica sa politică fiind
însă mai cumpătată 5 . Dispoziţia sa pentru toleranţă şi cumpătare s-a reflectat în concesiile făcute adversarilor
protestanţi din Germania, Ungaria, Transilvania, dar şi în poziţia îngăduitoare adoptată în faţa provocărilor
otomane ale căror raiduri repetate constituiau un pericol permanent în flancul estic al imperiului. Confruntat
cu victoriile franceze din vest şi cu agresiva alianţă dintre Suedia lui Carol al X-lea şi Transilvania lui Gheoghe
Râck6czi 1, Ferdinand al III-lea înţelege ameninţarea acută care planează asupra poziţiei internaţionale a
monarhiei şi nu va ezita să se disocieze de aliaţii săi spanioli înainte să fie prea târziu. Devotamentul familial
şi ardoarea religioasă au trecut înţelept în plan secund în momentul în care a realizat faptul că "supravieţuirea
monarhiei depindea de tăierea legăturilor cu rudele Habsburge" 6• Această flexibilitate diplomatică şi religioasă
avea însă să afecteze imaginea acestui împărat în faţa istoriei. Deşi nu era primul Habsburg care dădea dovadă
de pragmatism, decizia sa de a negocia separat cu Franţa şi Suedia nu a fost prea apreciată iar contribuţia sa la
1

Titlul complet era Ferdinand al III-lea, Rege al Germaniei, Boemiei, Ungariei, Dalmaţiei, Croaţiei, Slavoniei, arhiduce

al Austriei, duce de Burgundia, Brabant, Styria, Carinthia, Carniola, margraf al Moraviei, duce de Luxemburg, Silezia,
Wurtemberg, prinţ de Suabia, conte de Habsburg, Tyrol, Kyburg si Goriţia.
2

3
4

5
6

Leopold lgnatius (27 iunie 1640-5 mai 1705), cel de-al doilea fiu al lui Ferdinand al III-lea a domnit sub numele de
Leopold 1 (1657-1705).
Charles W. lngrao, The Habsburg Monarchy, 1618-1815, Bucureşti, 2000, p. 47.
Jean Berenger, Istoria Imperiului Habsburgilor. 1273-1918, Bucureşti, 2000, p. 223-231.
Eric Zăllner, Istoria Austriei de la începuturi până în prezent, val. 1, Bucureşti, 1997, p. 267.
Charles W. lngrao, op. cit., p. 47.
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destinul monarhiei habsburgice a fost uşor umbrită în istorie. Şi totuşi, Ferdinand al III-lea a reuşit să consolideze
poziţia dinastiei în zonă şi să cimenteze traditionala alianţă stabilită de predecesorii săi între coroană, biserică

şi nobilime. Reafirmarea dreptului împăratului de a întări catolicismul în teritoriile coroanei păstrând nealterat
principiul enunţat prin pacea de la Augsburg - cujus regio, ejus religia - în prevederile păcii de la Westfalia
consfinţeşte triumful Contrareformei şi va permite suveranului să restabilească formal uniformitatea religioasă
catolică între supuşii boemi, moravi, austrieci. Posteritatea va atribui aceste importante realizări imperiale
abilităţii împăratului de a manevra în folosul propriu realităţile geopolitice şi diplomatice asupra cărora avea
prea puţin controP Lui Ferdinand al III-lea i se datorează resuscitarea tendinţei imperiale existente pe vremea
lui Rudolf al II-lea de a atrage artişti din toată Europa8 înspre curtea imperială, fapt care a marcat debutul unei
îndelungi perioade de mecenat aulic care a avut consecinţe deosebite pe plan cultural şi artistic. Măcinat de
responsabilităţile imperiale, resimţindu-se în urma greutăţilor campaniilor militare de tinereţe şi doborât de
presiunea asigurării continuităţii dinastiei după moartea fiului său mai mare 9 , Ferdinand al III-lea moare la
doar 49 ani, în data de 2 aprilie 1657la Viena, nu înainte însă de a rezolva problema succesiunii imperiale prin
cel de-al doilea fiu al său, Leopold.
Una dintre medaliile emise de acest împărat mai puţin norocos ne-a atras atenţia în mod deosebit prin
expresivitatea artistică ridicată, fapt care ne-a determinat să oferim o prezentare a acesteia din punctul de
vedere al istoricului de artă. Emisă pentru a celebra dieta imperială reunită la Regensburg în 1640, prilej cu care
Ferdinand al III-lea a semnat premisele unui tratat de pace 10 menit a pune capăt războiului de 30 ani, medalia,
din metal comun, se află în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie din Cluj-Napoca şi aparţine valoroasei
colecţii Eszterhazyl 1• În ceea ce priveşte autorul ei, acesta semneză pe ambele feţe, în mod diferit: pe avers Seba:
Datt:, respectiv· S · D ·pe revers. Această semnătură ne informează că medalia este creaţia gravorului german
Sebastian Datter (Dadler), gravor care a lucrat între 1619-1653 pentru diverşi comanditari la monetăriile din
Augsburg, Ni.irnberg, Hamburg şi Dresda 12 • În cazul acestei medalii, gravorul a ales să folosească ambele tipuri
de semnături cu care obişnuia să îşi marcheze lucrările.

Av.: Seba: Datt:; cerc format din flori de laur; circular: DER GROSE FERDINAND EUROPJENS ZIER, ZIEHT
SEINER VOLCKER RUH DEM KRIEGE FUR· [Marele Ferdinand allll-lea, podoaba Europei, preferă războiului
liniştea popoarelor sale] 13 ; în câmp, Ferdinand al III-lea călare pe un cal cabrat spre dreapta având în spate o
tabără militară campată în împrejurimile oraşului Regensburg (fig. 1).
Imaginea este structurată gradual, pe trei planuri diferite, clar delimitate prin două cercuri lineare de
segmentaţie. În centrul medaliei, pe o terasă cu caroiaj radial ne confruntăm cu un prim-plan cu reprezentarea
ecvestră la scară mărită a împăratului Ferdinand al III-lea. În spate, într-un plan secundar şi la o scară mult
redusă ne este prezentată o tabără militară unde apar înşiruite ordonat trupele imperiale, în grupuri compacte
de călăreţi, pedestraşi, lăncieri, dar sunt şi trupe de soldaţi ieşind din liziera pădurii precum şi o caleaşcă
care străbate cu greu prin mulţimea de luptători. Lăncile corect aliniate sunt un semn al fermei discipline a
batalionului, armata austriacă prezentând o imagine cu trimiteri directe la grandiozitatea paradelor militare. În
fundal apare oraşul Regensburg, creionat grijuliu de turnurile bisericilor, de acoperişurile caselor şi palatele,
un ansamblu arhitectonic dominat de turnul catedralei, distinct delimitat de zidurile fortificaţiei care îl apără.
Pe malul celălalt al fluviului, a cărui traversare se face pe un pod, sunt redate pâlcuri de case la marginea
pădurii.

Ferdinand al III-lea apare în toată splendoarea gloriei sale militare, cu privirea ridicată, având un aer de
pentru spiritul monarhiei habsburge. Pare o încarnare a tuturor virtuţilor monarhice
însă aerul melancolic care apare şi în alte portrete ale sale nu îl părăseşte nici măcar în această reprezentare.
măreţie demnă tipică

7
8

9

10
11

12
13

Ibidem, p. 50-53.
Ibidem, p. 99.
Ales rege roman şi rege al Boemiei, Ferdinand al IV-lea (8 septembrie 1633- 9 iulie 1654) nu a domnit efectiv, întrucât
Ferdinand al III-lea era încă în viaţă la momentul morţii fiului său survenită la doar 21 de ani în urma variolei.
Eric Zollner, op. cit., p. 268.
Având dimensiunea D= 77,7 mm medalia se prezintă într-o stare de conservare foarte bună şi poate fi consultată la nr.
de inventar N 72029.
Allgemeines Lexicon der Bildenden Kiinstler, Leipzig, 1913, voi. VIII, p. 255.
L. Călian, Heraldică medalistică central-europeană, sec. XVII-XIX, 2003, teză de doctorat, ms.
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Portretul împăratului este de o nobleţe impunătoare, uşor rigidă, sigur de sine, într-un elogiu adus suveranului,
văzut ca monument de putere şi sţăpânire. Doar mantia fluturândă pe care o poartă pe umeri preia forţa şi
dinamismul transmise de mişcarea calului într-o imagine impregnată de magnilocvenţă şi de spectaculozitate
teatrală. Ferdinand pare să ţină trupele în aşteptare , să le calmeze cu sceptrul pe care îl ţine în mâna dreaptă;
îmbrăcat în armură, având cunună de la uri pe cap stăpâneşte cu mâna stângă frâiele calului cabrat. Solemnitatea
personajului este fericit echilibrată de vivacitatea calului. Animalul este redat minuţios, prezentând detalii
anatomice clare într-o reprezentare extrem de dinamică şi de însufleţită care ne duce cu gândul direct la
zgomotele făcute de calul care necheză şi fornăie nerăbdător. În mod intenţionat calul şi călăreţul formează
o imagine unitară, un tot în care trecerile sunt atât de fine încât aproape nu se percepe unde sfârşeşte unul
şi începe celălalt. Uşoara diagonală creată de ridicarea calului pe picioarele din spate este preluată de călăreţ
şi transformată într-un efect de subtilă verticalitate care trădează influenţe manieriste. Armata este descrisă
magistral atât prin mulţimea de soldaţi disipaţi cât şi prin pâlcurile compacte care creează o impresie cantitativă
de multitudine de luptători, nedescrişi individual, reconoscibili prin lăncile verticale; avem o tabără care
pal pită de viaţă, pregătită să acţioneze la ordinele suveranului. Norii simetriei şi încărcaţi , plasaţi de-o parte şi
de alta a personajului principal, deasupra oştilor, sunt o alegorie pentru atmosfera încărcată de spirit belicos
care domină tabăra militară.
Aversul acestei medalii ne apare împărţit: dacă jumătatea inferioară a câmpului este complet acoperită de
reprezentări, jumătatea superioară a medaliei prezintă un fundal destul de spaţios, cu o panoramă delineată cu
acurateţe. Elementul de unitate constă tocmai în figura suveranului călare care sparge dezechilibrul de densitate
al celor două părţi reuşind să aducă laolaltă secvenţele narative. Registrul superior este în fapt un spaţiu rezervat
în exclusivitate divinităţii, locul de unde Dumnezeu priveşte îngăduitor zbuciumul pământenilor . Profilarea
siluetei lui Ferdinand al III-lea irupând din mulţime înspre spaţiul celest face aluzie la rolul monarhului de
mediator dintre cer şi pământ, veriga de legătură între popor şi divinitate cu trimiteri directe la calitatea sa
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de uns al lui Dumnezeu. Interesantă şi sugestivă ni se pare şi alegerea legendei care însoţeşte aceste imagini:
preferă războiului liniştea popoarelor sale. Textul este în acest
caz completat şi nu ilustrat de imaginea împăratului şi a armatelor sale, gata de luptă, subliniind opţiunea şi
nicidecum incapacitatea de luptă, altfel spus putem să luptăm, suntem gata să o facem, însă am prefera pacea.
Nimic nu este lăsat la voia întâmplării: suntem informati direct că nu ne confruntăm cu un imperiu slab ci cu
un imperiu puternic, dar paşnic. Desigur că în lumina contextului istoric al epocii acest text putea constitui
şi o explicaţie voalată a abandonării Spaniei, o formă de justificare a gravei hotărâri de a renunţa la o alianţă
pentru care înaintaşii s-au străduit atât.
Concepută ca un tablou istoric, imaginea devine parcă o scenă cinematografică în mişcare în virtutea
îndemânării de care a dat dovadă gravorul. Diferenţa de scară dintre reprezentări creează o ierarhie vizuală
între episoade permiţând totodată un amplu respira spaţial, respira accentuat şi de tăietura compoziţională
prin care personajul supradimensionat pare să acapareze aproape complet spaţiul imaginii. Bogăţia detaliilor,
în linie cu tendinţa narativă a picturii epocii, grafica elegantă alături de alegerea unei reprezentări prospectice
creează un superb efect scenografic prin imagini care prevestesc parcă gustul artistic al secolelor viitoare
amintind totodată şi de tradiţia clasică romană a monumentelor ecvestre.

Marele Ferdinand al III-lea, podoaba Europei,

Rv.: · S · D ·;cerc format din flori de laur; circular: DURCH DIESER GOTIER FRIED UND EINIKEIT IST ALLE

CHRISTE WELT SEHR HOCH ERFREUT· [Prin această pace şi unitate a zeilor întreaga lume creştină se bucură
foarte mult]; în exergă: FRIEDGEMACHT/ M.D.CIL. [Pacificat, 1640]1 4 ; în câmp: imaginea unui oraş deasupra
căruia tronează

acvila unicefală limbată şi 10 scuturi încărcate cu steme (fig. 2).
Reversul medaliei este conceput printr-o separare clară în două planuri orizontale inegale ca dimensiuni:
avem planul terestru ocupând o treime din spaţiu cu imaginea unui oraş şi deasupra, pe două treimi din
suprafaţa medaliei avem planul celest, mai întins, în care evoluează o serie de personaje fantastice şi imagini
alegorice. Nu putem să nu facem legătura cu procedeul iconografie atât de frecvent întâlnit în operele
baroce în care partea de jos a imaginii este dominată de o corporalitate terestră puternică în timp ce partea
superioară este rezervată apariţiilor divine şi corurilor angelice. Partea celestă a reprezentării este dominată
de o aglomeraţie tipic barocă: trei putti plutind printre nori, fiecare având asociat un element simbolic primul putto are o ramură de palmier (care simbolizează pacea), cel din mijloc suflă din trâmbiţă (victoria)
iar al treilea putto are în mâini frunze de laur (încununarea virtuţilor războinice care urmează să asigure
pacea tuturor). Cei trei putti fac un gest de binecuvântare indicând înspre planul aflat imediat dedesubtul lor
unde acvila imperială (personificând demnitatea imperială) domină cadrul cu aripile larg desfăcute. Având
globul cruciger în faţă aşezat pe un nor central şi ţinând în gheare sceptrul şi sabia, acvila este încoronată,
reprezentată din profil şi flancată de două personaje feminine înaripate, probabil victorii, care ţin cu câte
o mână un lanţ elegant pe care sunt înşirate 10 scuturi încărcate cu steme 15 • Norii, foarte baroci, plini,
rotunzi, domină acest plan, îl încarcă şi interacţionează cu personajele. Dispunerea este extrem de simetrică,
fiecare nor având drept pandant unul identic pe partea cealaltă, norul central fiind cel mai mare iar norul de
deasupra imaginii mai prelung, într-o adaptare a formelor la spaţiul circular al medaliei. Imaginile încărcate
de simbolism irup într-un efect de simfonie barocă care ne duce inevitabil cu gândulla cupolele pictate din
catedralele baroce.
Graniţa dintre cele două zone diferite, între spaţiul celest şi cel terestru este punctată prin intermediul
a doi nori semicirculari. Partea terestră a reprezentării este clasică, riguroasă, metodică, ordonată şi detaliată:
un oraş cu biserici şi case, cu un palat aşezat pe o "acropolă"; nu lipsesc nici zidurile unei incinte de apărare,
o fortificaţie prevăzută cu foarte multe turnuri şi bastioane, unele supradimensionate. În faţa oraşului un râu
şerpuieşte printr-o zonă cu vegetaţie bogată, în care sunt vizibile nişte case simple plasate în afara zidurilor. La
o privire atentă putem distinge chiar şi un călăreţ primind indicaţii de la un drumeţ rezemat în toiag care arată
cu o mână înspre oraş. Deşi discret, elementul uman însufleţeşte imaginea, îi conferă o notă de optimism, de
vioiciune, animând atmosfera şi umplând-o de viaţă.
14

15

Ibidem.
Aceste steme sunt atent identificate de L. Călian: stemele Franţei şi Suediei, ambele timbrate cu coroane deschise,
stemele Kăln-ului, Trierului, Mainz-ului, Palatinatului, Bavariei, Saxoniei, Brandenburgului şi iar Palatinatului,
toate timbrate de bonete princiare.
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Cunoscută fiind situaţia delicată a monarhiei Habsburge la momentul istoric ales, medalia pare o tentativă
de salvare a aparenţelor, o justificare voalată a deciziilor şi acţiunilor întreprinse de noul împărat în dorinţa de a
păstra neştirbită imaginea Casei de Austria. Dincolo de caracterul vădit propagandistic, medalia se remarcă prin
reuşita artistică indiscutabilă , minuţiozitatea descriptivă a detaliilor concurând înspre realizarea unor imagini
de mare efect. Impresia finală este sensibilizată de voinţa artistului de a depăşi limitele materiei concentrând
atât de multă informaţie pe o suprafaţă extrem de redusă în încercarea, reuşită dealtfel, de a metamorfoza mica
piesă de metal într-o veritabilă operă de artă şi cronică istorică.

Unaccustomed Iconographical Speach
A Ferdinand III of Habsburg Medal
(Abstract)
Based on a Ferdinand III medal preserved today in the collection of the National History Museum of
Transylvania in Cluj-Napoca, this paper is aimed to signal the existence of some components of an artistic
value in this medal which is relevant in order to rebuild the artistic uni verse of society from Austrian territories
in the seventeen century. The possibility that the ideas lying on the hasis of imperial propaganda could be
spread among the masses created real interest in Vienna and the medal art was indeed an efficient weapon
in the propaganda of the House of Habsburg. Pursuing aur analysis of the medal mainly focused on artistic
aspects, the work underlines the stylistic arguments we found on the obverse and the reverse of this piece,
arguments concerning the attempt to give a new kind of vis ual history.
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Fenomene cereşti insolite şi sensibilitate barocă
în arealul carpatic
Mihai GEORGITĂ

În plină modernitate fenomenele cereşti neobişnuite încă mai puteau provoca aprehensiune în rândul
populaţiei puţin educate. Din vremuri ancestrale, apariţiile de cornete sau căderea unor meteoriţi erau privite
cu groază şi percepute ca un semn de rău augur. Pentru o societate profund religioasă, ca cea medievală, orice
fenomen natural era considerat un dat al voinţei divine, întrucât aceasta era, în egală măsură, creatoarea tuturor
entităţilor existente atât naturale cât şi spirituale. Prin urmare, orice anomalie a fenomenelor astronomice,
precum şi a celor naturale climatice, avea în concepţia oamenilor din societăţile premoderne aceeaşi sursă
divină. Anomaliile celeste erau înţelese ca semne divine, ca manifestări ale unei divinităţi justiţiare, menite a
corija nedreptăţile şi păcatele oamenilor. Sentimentul covârşitor de spaimă la apariţia acestora nu era cauzat
atât de necunoscutul inexplicabil al fenomenului\ cât mai ales de convingerea superstiţioasă că ele atrag
răul. Sensibilitatea barocă din veacurile XVI-XVII a dezvoltat o psihoză pronunţată în sesizarea, perceperea
şi reprezentarea unor astfel de fenomene cereşti. Trăirea cu intensitate a acestor psihoze colective până în
plină epocă modernă se explică printr-o serie de factori de sorginte socio-psihologică şi istorică. Într-o lume
care traversa o criză de conştiinţă, iar colectivităţile umane erau asediate periodic de calamităţi şi dezastre,
credinţa cultivată de biserică într-un Dumnezeu justiţiar, care-i pedepseşte pe cei răi şi-i răsplăteşte pe cei
buni, constituia un suport psihic însemnat. În cazul răului provocat de oamenii (mai ales războiul, cu cortegiul
lui de nenorociri) se mai putea păstra o speranţă, dar în cazul calamităţile naturale şi al anomaliile cereşti,
semne certe ale dizgraţiei şi urgiei divine, omul se găsea instantaneu singur şi neajutorat, "având împotrivă un
Dumnezeu răzbunător şi copleşitoare forţe care-i depăşeau puterile" 2 • Sentimentul de înstrăinare a omului faţă
de Dumnezeu a fost resimţit mai acut de oamenii din epoca barocului.
Barocul este considerat de unii cercetători nu doar un curent cultural, ci şi un mod specific de existenţă,
cu o mentalitate colectivă proprie, recognoscibilă de la mijlocul secolului al XVI-lea până pe la începutul
secolului al XVIII-lea 3 • Pentru Marcel Raymond barocul semnifică drama spirituală care se consumă în urma
descoperirii Antichităţii şi Lumii Noi, pe tărâmul luptelor confesionale dintre Reformă şi Contrareformă 4 •
Tensiunea la nivelul conştiinţei este generată, după unii exegeţi, de coexistenţa unor tendinţe antagonice:
ascetism-mundanitate, spiritualism-senzualitate, civism-mizantropie, căutarea liniştii domestice-evaziuni
dramatice, etc 5 • Astfel, existenţa barocă intră sub zodia tragicului. Mai cu seamă secolul al XVII-lea marchează
tragic existenţa tuturor oamenilor, iar spectacolul tragic al vieţii umane a creat un soi de pesimism general 6 ,
fapt pentru care cărturarii au ajuns să dezvolte, cu predilecţie, în lucrările lor ca leitmotiv, fonuna labilis
şi vanitos vanitatum. Sentimentele de angoasă, disperare, culpabilitate şi zădărnicie într-un univers tragic
1

3

4

Toader Nicoară, Sentimentul de insecuritate în societatea românească la începuturile timpurilor moderne{1600-1830},
Editura Accent & Presa universitară clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 98.
Ibidem, p. 101.
Edgar Papu, Barocul ca tip de existenţă, Editura Literatura pentru toţii, Bucureşti, 1980; Unii teoreticieni şi exegeţi
au descoperit trăsături constante ale mentalităţii de tip baroc de-a lungul istorie umanităţii, reflectată în cultură şi
civilizaţie. Vezi: Diana Adamek, Ochiul de linx. Barocul şi revenirile sale, ediţia a 11-a, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004,
p. 61-64, passim
Apud, Ion Pulbere, Literatura barocului în Italia, Spania şi Franţa, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p. 27.
Ibidem, p. 34.
Romul Munteanu, Clasicism şi baroc în cultura europeană din secolul al .>..'VII-lea, ediţia a 11-a, partea întâi, Editura Allfa,
Bucureşti, 1998, p. 153-155. pentru detalii, Peter Lahnstein, Das Leben im Barock, Stuttgart, 1974.
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sunt cultivate acum mai ales de teologii protestanţi, vocile cele mai răsunătoare în aceste veacuri de plină
afirmare a Reformei religioase 7 • Recrudescenţa ştiinţelor oculte şi prigoana vrăjitoriei atinge acum paroxismul 8 •
Pretutindeni se puteau descifra semnele fatidice şi viitorul sumbru al vremurilor din urmă, care prevesteau
iminenta Apocalipsei şi ineluctabila Judecată finală. Spaimele supersti!ioase din evul mediu cu privire la
sfârşitul tragic al lumii devin obsesie pentru oamenii din Renaştere şi Baroc. Artişti, oameni de ştiinţă şi teologi
s-au preocupat cu asiduitate să ilustreze şi să explice catastrofele apocaliptice care băteau la uşa pământenilor.
În ajutorul decriptării semnelor nefaste au venit ştiinţele oculte antice, redescoperite de intelectualii Renaşterii.
Kabala, astrologia, alchimia şi magia au devenit preocupările serioase chiar şi pentru cei mai renumiţi oameni
de ştiinţă9, iar multi învăţaţi calculau data începutului şi sfârşitului lumii, care trebuia să corespundă celor
7000 de ani, cât trebuia să dureze aceasta. Datele sfârşitului lumii, potrivit acestor calcule, variau în intervalul
1639-1700, şi în ele tindeau să creadă cei mai luminaţi oameni ai epociP 0 • Viziunea animistă despre univers
nu era proprie doar oamenilor simplii, ci şi elitelor 11 • În rândul elitelor s-a format datorită hermetismului care
cuprindea toată marea moştenire magico-astrologică a gândirii antice şi medievale. În concepţia hermetică,
natura şi universul erau deopotrivă materie şi energie spirituală, stelele erau considerate divine animale vii,
iar pământul era conceput ca un organism uman şi totul era structurat într-un întreg cu subtile corespondenţe,
intuite doar de cei iniţiaţi. Aşa s-a ajuns ca cei mai rafinaţi gânditori şi oameni de ştiinţă să fie atraşi de mirajul
hermetismului şi au urmărit, în lucrările lor ştiinţifice, să demonstreze unele teze ale acestuia 12 • Astronomia,
ca ştiinţă modernă, s-a detaşat foarte greu de astrologie, iar savanţii mai găseau încă extrem de interesante
interpretările pe marginea fenomenelor cereşti 13 • Mulţimea extraordinară de manuscrise cu privire la astrologie
este destul de elocventă în acest sens. Ciocnirile doctrinare dintre Reformă şi Contrareformă au creat o nesiguranţă
generală, de pe urma căreia a avut de câştigat noul avânt al astrologiei, iar frica de stele redevine acum mai
puternică decât speranţa creştină. Pentru orice acţiune importantă Principii şi consilierii lor consultau stelele
cu ajutorul astrologilor. Autorii de pronosticuri şi almanahuri trebuiau să împace cenzura bisericii şi solicitările
publicului. De aceea, apar formulări de tipul: Dumnezeu a încrucişat stelele pentru a servi oamenilor ca semne
prin intermediul cărora să poată prevedea starea societăţii, regatelor, religiei şi cârmuirii acestora. Însă, exista
opinia comună potrivit căreia astrele prin mişcarea lor anunţau mai degrabă nenorocirP 4 • Aceste preocupări
au avut inevitabil tangentă cu sensibilităţile milenariste din epoca barocă, care s-au manifestat cu precădere în
lumea protestantă cu afinităţi mozaice, pe fundalul unor noi modalităţi de descifrare a simbolurilor din Scriptură
şi într-o strânsă legătură cu evenimentele sociale şi politice cruciale ale timpuluP 5 • De asemenea, evenimente

7

8

9

10
11
12

13

14
15

Istoricul francez Jean Delumeau a găsit cel mai ilustrativ şi mai bogat material documentar pentru studiul fricii şi al
sentimentului de insecuritate în Europa apuseană tocmai în veacurile al XVI-XVII-lea. Vezi în acest sens: Jean Delumeau,
Frica În Occident (sec. XIV-Jn'lll). O cetate asediată, Vol.I-11, Edituera Meriadiane, Bucureşti, 1986, passim; Idem,
Păcatul şi frica. Culpabilitatea În Occident (sec. XIII-.n'III), Val I-11, Editura Polirom, Iaşi, 1997, passim. Sentimentul
de securitate devine treptat un bun comun abia în veacul al XVIII-lea. "Secolul al XVIII-lea-subliniază acest istoric- a
marcat aşadar în Occident un regres general al insecurităţii". Cf. Idem, liniştiţi şi ocrotiţi. Sentimetul de securitate în
Occidentul de altădată, val. Il, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 177.
Jean Palou, Vrăjitoria, Editura Corint, Bucureşti, 2003, p. 59-98. Wayne Shumaker, Ştiinţele oculte ale Renaşterii. Un
studiu al patternurilor intelectuale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003, p. 83-126; Norman Cohn, Demonii Europei.
Demonizarea creştinilor În Evul Mediu, Editura Pandora-M, Târgovişte, 2002, p. 215-245; Jean Delumeau, Frica în
Occident ... , val. Il, p. 263-292; Robert Muchembled (coord.), Magia şi vrăjitoria în Europa din Evul Mediu până astăzi,
Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 49-241.
Cea mai importantă sursă a învăţăturii oculte este Corpus Hermeticum, tradus din greacă de Marsilia Ficino. Potrivit
acestui corpus de texte se credea că întreg universul este animat de duhuri, care locuiau pe stele şi determinau mişcarea
acestora şi soarta oamenilor. Vezi: Wayne Schumaker, op. cit., p. 73-74.
Lucian Boia, Sfârşitul lumii. O istorie fără sfârşit, Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 73-86.
Jean Delumeanu, Frica în Occident ... , vol.l, p. 115, 127-128.
Despre influenţa mare a tradiţiei hermetice de factură magico-astrologică asupra gândirii celor mai mulţi exponenţi ai
revoluţiei ştiinţifice vezi: Paolo Rossi, Naşterea ştiinţei moderne în Europa, Polirom, Iaşi, 2004, p. 33-38, 42-44; idem,
Omul de ştiinţă, în "Omul Baroc", volum coordonat de Rosario Villari, Polirom, Iaşi, 2000, p. 287-289.
Ovidiu Drimba, Istoria cu/turii şi civilizaţiei, voi. III, Editura Ştiintifică, Bucureşti, 1990, p. 214; Pierre Chaunu, Civilizaţia
Europei clasice, val. II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1989, p. 99-133.
Jean Delumeau, op. cit., p. 116-117, 122-123.
Richard Popkin, Milenarismul secolului al.n'II-lea, în "Teoria Apocalipsei şi sfârşiturile lumii", editor Malcolm Bull,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1999, p. 137-147.
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naturale ciudate, cum ar fi carnetele sau meteoriţii, naşterea unor copii monştri, trebuiau studiate pentru a
stabili dacă erau semne a ce va să vină 16 • Sionismul creştin al grupărilor radicale protestante din Occident
până în Transilvania, aţâţau aşteptările milenariste. Antitrinitarismul lor se baza pe o interpretare literală a
imaginii veterotestamentare a aşteptatului Mântuitor, iar unii adoptau practici evreieşti în pregătirea venirii
iminente a unui Mesia politic evreu 17 • Un soi de milenarism s-a născut şi în rândul oamenilor de ştiinţă, mai
ales după 1640. Ei au perceput progresul cunoaşterii ca un semn providenţial al apropierii deznodământului
istoriei, iar aportul lor în cercetarea secretelor naturii îl considerau un ajutor în lucrarea lui Dumnezeu la
împlinirea vremurilor din urmă 18 • Astfel, de la oamenii simpli până la savanţi, cu toţii au simţit povara acelei
epocii tragice, care trebuia să aibă un final pe măsură, iar orice semn şi fenomen nefiresc pe firmament părea
să-1 prevestească.

Nu de puţine ori, de exemplu, o cometă putea să provoace o mare panică oamenilor de rând, încât unii
se îmbolnăveau, iar alţii mureau. O astfel de cometă monstruoasă s-a arătat pe cerul Occidentului în 1527,
efectele ei dezastruoase au trecut din tradiţia orală în cea scrisă, însoţită de ilustraţii 19 • Nenorocirile prevestite
de cornete erau în prealabil descrise minuţios de numeroase profeţii. Aşa au fost profeţite grozăviile ce urmau
să se întâmple după apariţia cometei din 1604. Acelaşi efect îl aveau şi eclipsele. De pildă, eclipsa din 12 august
1654 a provocat o mare panică la nivelul întregii Europei, fiind generată cu anticipaţie de predicţiile sumbre
ale astrologilor cu privire la sfârşitul lumii. Comportamentul oamenilor înspăimântaţi în timpul ei a fost de-a
dreptul aberant2°. Cu toate că, de la mijlocul secolului al XVII-lea au apărut oamenii de ştiinţă care combăteau
virtuţile divinatorii ale cometelor, luând în derâdere temerile poporului şi stabilind adevărata natură a
acestora, tot ei au fost aceia care, în secolul următor, au creat psihoza unui dezastru terestru, chiar apocaliptic,
datorat coliziunii dintre o cometă uriaşă şi pământ 21 • Şi de atunci până astăzi încă persistă o nelinişte !atentă,
transformată imediat în psihoză, la eventualitatea căderii unui asteroid pe pământ, iar grupările milenariste
continuă să existe şi să conceapă diferite scenarii apocaliptice 22 .
Însă niciodată ca în perioada barocă, spaima şi groaza de fenomenele cereşti neaşteptate nu au fost
descrise şi percepute mai acut. În bazinul carpatic, un areal unde cerul le-a oferit oamenilor destule fenomene
nefireşti şi insolite, aceştia au trăit uneori cu aceiaşi intensitate sentimente de spaimă la apariţia unei cornete
ori au fost copleşiţi de groaza bubuiturilor provocate de căderile unor meteoriţi. Ele erau întreţinute de diverse
prognoze astrologice 23 colportate prin almanahuri şi calendare. Cărţile de prevestire erau preferate încă din
evul mediu în toate clasele sociale româneşti, ele fiind reminiscenţe clare în creştinism a vechilor credinţe
astrale. Cu toate că erau condamnate de biserică, asemenea lucrări continuau să apară chiar de sub teascurile
tipografiilor mitropolitane, alături de tipărituri religioase, întrucât erau extrem de solicitate. Unul din aceste
texte era Gramovnicul sau Fulgerarnicul, care oferea interpretări despre soarta oamenilor şi zodiilor în funcţie
de felul în care cădea fulgerul, sau de momentul în care tuna. Piosul voievod Constantin Brâncoveanu ţinea
la curtea sa un astrolog, care se ocupa cu "tălmăcirea almanahelor", prelucrate de pe izvoare italiene 24 • Prin
caracterul ei fatidic, literatura de prevestire inducea oamenilor o stare de angoasă, potenţată în momentul
produceri unor fenomene astronomice nefireşti. Cât de mult erau dominate conştiinţele oamenilor, chiar şi cu
o educaţie aleasă, de o asemenea gândire analogică, ne dovedeşte răspunsul oferit de logofătul Ioan Vizantie
domnitorului Şerban Cantacuzino, în legătură cu descifrarea unei anomalii naturale (naşterea unui iepure cu
două capete): Dumnezeu "ca să arate covârşitoarea sa putere şi înţelepciune, în chip nespus a dat făpturilor
16

17

18
19
20
21
22
23

24

Luther face următoarea remarcă privitoare la moartea prinţului-elector de Saxa: "semnul morţii sale a fost un curcubeu
pe care l-am văzut, împreună cu Phillipp (Melanchthon), într-o noapte din iarna trecută peste Lochau, precum şi un copil
născut aici în la Wittemberg fără cap şi altul cu labele piciorelor întoarse la spate" vezi: Jean Delumeau, op. cit., p. 117.
Apud, Dan Robert, Az Erdelyi Sombatasok es Pechi Syimon. The Transilvanian Sabbatarians and Simon Pechi, Budapest,
1987, passim
Richard Popkin, op. cit., p. 148-155.
Lucian Boia, op. cit., p. 78.
Jean Delumeau, op. cit., p. 118-121
Lucian Boia, op. cit., p. 104-108.
Vezi Teoria Apocalipsei şi şfărşiturile lumii, passim
Pavel Binder, Date suplimentare la "Cronica observaţiilor astronomice", în Revista de istorie, tom, 33, nr.9, 1980, p.
1790; Toader Nicoară, op. cit., p. 106
Nicolae Cartojan, Istoria literaturii române vechi, Editura Minerva, Bucureşti, 1980, p. 129-131; Sextil Puşcariu, Latinitate
şi ortodoxie, ediţie îngrijită de Gabriel Vasiliu, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006, p. 59
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sale şi unele mijloace de prorocire şi prevestire, pe lângă firea lor deosebită, pentru ca să aibă şi o înrâurire
care să ne arate din vreme în vreme şi să prevestească lucrurile de fată şi cele viitoare. Deci, pe de o
parte firii omeneşti i-a dat prorocirea şi prevederea, pe de alta, corpurilor cereşti le-a dat însuşirea ca într-o
anumită vreme să se prefacă în semne numite cometi şi altele, ca în afară de lucrarea lor firească să însemne
şi moartea unor oameni mari sau nimicirea unui neam, ori schimbarea unei împărătii sau altceva de felul
acesta" 25 • Oamenii vechiului regim îşi reglementau anumite obiceiuri şi o multime de activităţi după mersul
astrelor, cuprinse şi în calendarele planetelor, şi credeau că ele le influenţează în mod direct viaţa; de aceea
era necesar să respecte cursul lor. Faptul ni-l atestă şi Gheorghe Şincai, care s-a pronuntat ferm împotriva
acestor credinte populare. "Prea multă nebunie este drept aceea că în calendariuri de pe planete pun când va
fi frig, cald, năduşeală, tâmp uscat sau umed; când să-şi sloboadă oamenii sânge, să trăiască cu leacuri, să taie
lemnele, să samene, să sădească, să-şi taie părul şi să întarce pruncii. Că toate prorociile se fac din împlinirea
planetelor sânt numai minciuni" 26 •
În ce priveşte fenomenele celeste insolite, desigur, exista o diferentă de perceptie de la o comunitate de
credincioşi la alta. În acest spaţiu, majoritar protestant şi ortodox, a existat o percepţie mai acută la nivelul
mentalitătii comunitătilor protestante, mai sensibile la semnele sfârşitului lumiF 7 • Neatinse de mişcările
milenariste, decât periferic 28 , viziunile escatologice ale ortodocşilor erau în general optimiste; ei nu se arătau
atât de preocupati de tema Judecăţii finale, deoarece biserica lor îi incredinta că mântuirea le era asigurată
de taina botezului în cadrul bisericii drept mărturisitoare. Din programele iconografice de pe biserici şi din
lucrările religioase de până la finele veacului al XVII-lea s-a putut observa de către cei care s-au ocupat de acest
subiect că cei destinati în bloc Infernului erau păgâni şi eretici, deci cei nebotezatF 9 • Ce nu au notat însă este
faptul că, în această perioadă, biserica răsăriteană urmărea să-şi salveze credincioşii în primul rând de la mai
gravul păcat al apostaziei (pierzându-i astfel definitiv), lesne de înfăptuit în condiţiile asaltării comunitătilor
ortodoxe de către diferite alte credinţe şi religii. Fricile escatologice individuale încep să se impună şi în
mediul ortodox românesc mai ales din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 30 • De altfel, făcând o evaluare a
însemnărilor despre evenimente astronomice, ponderea revine mediului protestant, datorată probabil lipsei de
interes a mediului românesc ortodox. Cronicarul Mihai Cantacuzino pune în evidentă această situaţie în veacul
al XVIII-lea: "în toate părtile lumii, când se întâmplă vreo mai deosebită întâmplare sau când se găseşte vreun
paraxenon lucru, lucru pentru tinere aminte, să însemnează. Poate că şi în Valahia multe să vor fi întâmplat şi
neînsemnându-le nimeni, nu să pomenesc" 31 •
Chiar dacă Jeatul 7000 a trecut pe la 1500 şi o dată cu el şi îngrijorarea febrilă a cărturarilor pravoslavnici
că urma sfârşitullumii 32 , nu s-a îndepărtat posibilitatea ca el să poată surveni în orice moment, fiind prevestit
tainică,
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Nicoară,

op. cit., p. 105. Vezi întreaga interpretare făcută de logofăt în E. Hurmuzaki, Scrieri şi documente
privitoare la istoria românilor, culese şi publicate de A. Papadopulos-Kerameus, traduse de G. Murnu şi C.

Litzica, Bucureşti, 1914, p. 185-187.
Gheorghe Şincai, Învăţătură firească spre surparea superstiţiei norodului, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964, p. 184-185.
Se presupune din analiza unor texte că lumea protestantă şi catolică era mai înclinată spre descrierea terifiantului,
a morbidului şi a altor grozăvi decât răsăritul ortodox: Vezi pentru aceasta Dan Horia Mazilu, Un Dracula pe care
Occidentul l-a ratat-din istoria literaturii medievale-, Editura Floarea Darurilor, Bucureşti, 2001, p. 157.
Este vorba de mişcarea condusă în nord vestul Transilvaniei de iobagul român Gheorghe Crăciun, Vezi Din Istoria
Transilvaniei, val. I, Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1960, p. 131-132
Daniel Barbu, Scrisoare pe nisip. Timpul şi privirea în civilizaţia românească a secolului al XVIII-lea, Editura Antet,
Bucureşti, 1996, p. 120-121; Idem, Bizanţ contra Bizanţ. Explorări în cultura politică românească, Editura Nemira,
Bucureşti, 2001, p. 233-234; În oraţiile funebre din Ardealul secolului al XVII-lea, gen literar religios care a cunoscut
o puternică înflorire în această perioadă sub influenţe protestante, erau irevocabil damnaţi morţii rele; sau celei dea doua morţi, turcii, tătarii şi ereticii. Vezi: Ana Dumitran, Religie ortodoxă-religie reformată. Ipostaze ele identităţii
confesionale a românilor din Transilvania în secolele XVI-XVII, Cluj-Napoca, 2004, p. 215-220.
Ibidem, p. 125-13; Ibidem, p. 239-249.
Vasile Mioc, Damaschin Mioc, Cronica observaţiilor astronomice româneşti (istrorie şi astronomie), Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 5.
Imediat după trecerea anului 1492, când s-a împlinit văleatul 7000 şi trebuia să survină sfârşitul lumii, au apărut alte
calcule care indicau ca dată a sfârşitului lumii văleatul 8000 pe baza speculaţiei că acest eveniment final trebuia să aibă
loc într-o duminică, ca şi debutul său, deci 7 zile+1zi= 8 zile. Vezi amănunte la Alexandru Mareş, Sfârşitul lumii (anii
7000 şi 8000} în textele slava-române şi româneşti din secolele al XV-lea -al XVIII-lea, în Studii şi materiale de Istorie
Medie, vol. XXII, 2004, p. 193-200.
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de anumite semne certe, căci Hristos a spus că numai Tatăl Ceresc ştie ziua, iar oamenii vor cunoaşte semnele.
unele circumstanţe însoţite de semne puteau anunţa oricând momentul fatidic, iar semnele cereşti
asociate cu alte catastrofe naturale şi evenimente politice majore corespundeau scenariului apocaliptic din
Scriptură. O omilie dintr-un manuscris redactat în jurul anului 1650 lângă Sibiu, deşi se referă la sfârşitul
lumii la împlinirea leatului 8000, se adresează credincioşilor astfel: "deci dacă se va apropia săvârşenia ceştii
lumi şi, zău, să credem că nu este departe". Dintr-un astfel de exemplu putem deduce în ce chip erau avertizaţi
credincioşi de iminentul final.
O simplă ploaie cu pulberi la Roman, rezultată în urma căderii unor meteoriţi, fenomen cunoscut în
popor ca "ploaia cu sânge", l-a determinat pe Ştefan cel Mare, în 11 august 1484, să sisteze imediat lucrările
începute la cetatea din acest târg, considerând că este un semn nefast al mâniei divine faţă de răutatea şi
necredinţa oamenilor de acolo 33 • Dar evenimentul trebuie legat neapărat de credinţa că se apropia leatul7000.
Alte semne anterioare, care corespundeau scenariului apocaliptic, este vorba de două cutremure şi de apariţia
unei stele luminoase, puteau, în asemenea climat, alături de "ploaia de sânge", să indice clar îngrozitorul
epilog34 • Apropierea sfârşitului lumii a resuscitat în Moldova lui Ştefan cel Mare mitului ultimului împărat,
căruia divinitatea i-ar fi hărăzit un rol important în mântuirea omenirii la vremurile din urmă. Există date
care i-a făcut pe unii cercetători să susţină faptul că mentalul colectiv îl percepea pe Ştefan cel Mare ca pe un
principe cu rol mesianic la sfârşitullumiP 5 •
Un astfel de fenomen putea, însă, prevesti un mare necaz, cum ar fi o ciumă. Aşa îl înţelegea cronicarul
sas, Georg .Kraus, la care se întâlnesc cele mai multe însemnări de acest gen. El relatează că, după ce bântuise
foametea în toată Transilvania şi Ungaria, făcând multe victime, "în luna iulie (1646) a plouat cu sânge şi
pucioasă. Acesta a fost un însemnat semn prevestitor al ciumei viitoare" 36 • Numai cu 5 ani mai târziu consemna:"
în ziua de 3 mai a plouat cu sânge la Sighişoara. Trăsnetul a lovit la 8 mai turnul spitalului şi biserica. Toate
acestea erau semne prevestitoare de nenorociri". Ploile de sânge au mai fost menţionate pentru acest spaţiu şi
înainte şi după aceste date 37 • În 1692 în ziua de 25 aprilie a plouat la Sibiu în câteva locuri tot cu "sânge" 38 • În
protocoalele magistratului sibian ea a fost înregistrată în 21 aprilie, dar fără să mai surprindă şi să îngrijoreze 39 •
Un asemenea fenomen avea să-I facă pe Radu Tempea să-şi îndrepte speranţele către clemenţa divină. În 17
aprilie 1731, cronicarul notează că "în sâmbăta Paştilor, la două ceasuri după ce s-au făcut ziuă, aici în Braşov,
în Şchei şi în cetate pe câteva sate au ploat ploaie roşie cum ar fi sânge şi strângând-o în pahară au fost roşie,
numai cât n-au fost sânge, iar aseminia. Aceasta socotim că este semn unii vărsări de sânge pre locurile acestea,
pentru ale noastre păcate, de care milostivul dumnezeu cu milă sa să ne apere şi să ne păzească" 40 • "Ploaia de
sânge" din această dată este confirmată şi de o sursă săsească 41 .
Alte fenomene de iluzie optică atmosferică sau parheliile (sorii multipli) erau percepute ca anticipări ale
unor nenorociri sau întâmplări neaşteptate. Radu Popescu notează, în cronica sa, ca pe ceva excepţional faptul
că "în zilele lui Neagoe Vodă şi a lui Bogdan-Vodă den Moldova, s-au arătat un semnu mare şi minunat spre
cer, chip de om, şi în câtăva vreme au stătut. Şi au perit. Aşijderea s-au făcut mare cutremur într-acea lună
ce s-au făcut semnu acela spre cer, şi Bogdan-vodă den Moldova au murit, leat 7025, la Huşi ... "42 • Fenomene
parhelice erau asociate îndeobşte cu moartea unor personalităţi notorii. În cazul morţii regelui Ştefan cel Sfânt,
Aşadar,
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Paul Cernovodeanu; Paul Binder, Cavalerii Apocalipsului.Calamităţile naturale din trecutul României (pînă la 1800},
Editura Silex, Bucureşti, 1993, p. 37-38
Maria Magdalena Szekely, Ştefan cel Mare şi sfârşitul lumii, în Studii şi materiale de Istorie Medie, val. XXI, 2003, p.
273-274; Maria Magdalena Szekely, Ştefan Gorovei, "Semne şi minuni" pentru Ştefan cel Mare. Note de mentalitate
medievală, în Studii şi materiale de Istorie Medie, val. XVI, 1998, p. 51-62.
Vezi interpretarea propusă de Liviu Pilat, Mesianism şi escatologie în imaginarul epocii lui Ştefan cel Mare, în Studii şi
Materiale de Istorie Medie, val. XXII, 2004, p. 101-116.
Georg Kraus, Cronica Transilvaniei 1608-1665, Editura Academiei RSR, 1965, p. 129; În "Cronica Sighişoarei", scrisă de
acelaşi cronicar notează că ciuma din 1646 a fost prevestită de o ploaie de pucioasă, în care putem înţelege fenomenul
"ploii de sânge": Vezi Georg Kraus, Schăssburger Chronik, în "Deuteche Fundgruben", Klausenburg, 1839, p. 177.
Pavel Binder, op. cit., p. 1795.
Vasile Mioc, Damaschin Mioc, op. cit, p. 330-332.
Inventarul protocoalelor primăriei Sibiu {1521-1700}, Bucureşti, 1950, p. 175.
Radu Tempea, Istoria sfintei beserici a Şcheilor Braşovului, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1969, p. 129-130.
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, vol. IV, Braşov, 1903, p. 179.
Radu Popescu, Istoriile domnilor ţării româneşti. Cronicari munteni, 2., Editura Minerva, Bucureşti, 1984, p. 45.
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cronicarul Bonfinius consemnează apariţia a doi sori pe cer, precedată şi urmată de incendii, cutremure şi
foamete 43 . Moartea lui Honterus, în 1549, a fost marcată de apariţia a 5 sori pe cer44 • Cronicarul Mihael Moses
consemnează pentru acest eveniment prezenţa a 7 sori, "asemenea soarelui de pe cer" 45 . Tot la începutul
acestui an calendarele lui Paul Eber înregistrează apariţia unei parhelii, formată din trei sori 46 • Alteori, astfel
de fenomene stârneau o gamă de sentimente, de la consternare până la groază. În 19 septembrie 1604, pe cerul
Transilvaniei s-a văzut noaptea, potrivit unor martori, "un semn roşu foarte mare şi groaznic în forma unui
cort rotund de război şi a ţinut până spre dimineaţă. Forma ciudată a acestui semn ceresc i-a făcut pe toţi să
se mire şi să fie îngrijoraţi". În 24 octombrie 1609, la orele serii. "s-au văzut ca două stele care se luptau între
ele, izgonindu-se pe rând cu fulgere şi tunete, care au produs mare groază muritorilor" 47 • Aceste semne cereşti
erau şi ele asociate mental cu mari calamităţi. De pildă, în anul1654 (un an consemnat în cronica lui Kraus cu
multe semne cereşti prevestitoare) soarele în 12 iulie a răsărit "verde ca iarba, iar înaintea sa erau două cruci.
În aceeaşi zi, în urma unei ruperi de nori, apele s-au revărsat în aşa măsură în Transilvania, încât mulţi oameni
şi vite au pierit, iar multe case şi bucate s-au prăpădit". Tot în acea zi- notează Kraus -,un fulger a lovit în
biserica din Alba Iulia pe un preot catolic şi pe rectorul său. Cu privire la această întâmplare, cronicarul sas
comentează: "aceasta a fost o prevestire sigură a nenorocirii prin care avea să treacă Alba-Iulia" 48 • Un fenomen
astronomic ciudat s-a petrecut în 1670, el este înregistrat pe un exemplar din Cazania lui Varlaam aflat la
mănăstirea Nicula: "Doamne ce cumplit a fost atunci în cer". Pravoslavnicul a aşezat acest fenomen în legătură
cu "lăcrămarea" icoanei "făcătoare de minuni" a Maicii Domnului cu Pruncul, icoană cinstită cu mare evlavie
de românul ortodox 49 • Într-adevăr, teama şi superstiţiile legate de aceste fenomene sunt prezente şi în mediul
românesc, dovadă este faptul că Gheorghe Şincai avea cunoştinţă de ele. "Superştiţiozii arătările acestea le ţin
a fi minuni şi când le văd ivirea, plini de frică şi de cutremur, nu înceată cu de-adinsul a întreba ce însemnează
trei sori sau trei luni pe cer" 50
Aurorele polare, deşi erau o apariţie destul de frecventă, încât putea fi socotită firească, provocau,
alături de diverse interpretări, stupefacţie şi îngrijorare 51 • Gheorghe Şincai, încercând să îndepărteze frica şi
credinţele greşite despre un fenomen natural ca acesta, cu o manifestare mai degrabă benignă, ne ilustrează
din nou concepţiile superstiţioase ale românilor: "Din calorii cei frumoşi, cu care este împodobită zioara de
miazănopate, oamenii cei ne-învăţaţi şi superstiţioşi prorocesc bătăi şi vărsări de sânge. Drept aceea cât văd
că razele zioarei aceştia se mută acuş în albe, acuş în roşie şi cu ieptare ridicându-se ca săgeata una către alta,
îndată se spăimântează întru sine şi încep a tremura, faţa lor se veştejeşte, bat în pălmi şi cu suspinuri se
vaieră zicând: atotputernice doamne! Ce va să fie iarăş aceasta!. Ci eu unora ca aceia le zic : nu vă întristaţi,
nici gândiţi că ziuara de miazănoapte insemneaza ceva rău căci este numai arătare firească pre cer şi ca aceea
trebuie să o şi socotiţi, mai mult desfătându-vă cu frumuseţa eii, decât temându-vă" 52 •
O auroră polară este interpretată de Georg Kraus ca un semn divin, care a împiedecat un masacru al
sibienilor, pus la cale de principele Transilvaniei Gabriel Bathori în 1612. Căpitanul pedestraşilor, Baltazar
Oerdegh, care trebuia să îndeplinească măcelul, a sosit "beat turtă" la gazda sa din Sibiu, inclusă în rândul
victimelor, şi s-a culcat lângă fereastră pentru a se răcori. Pe la miezul nopţii a văzut din întâmplare "nişte
semne cereşti îngrozitoare", -fireşte amplificate şi de starea sa de mahmureală. "Între altele, văzu spre apus
cum se ciocnesc şi se luptă două oştiri cuprinse de flăcări, iar spre miază-zi o altă arătare, în chip de zmeu de
foc, având gura şi gâtlejul căscate". Căpitanul s-a înspăimântat şi a fugit în miezul nopţii la principe, căruia
i-a relatat cele văzute şi i-a spus că ele sunt semne de la Dumnezeu, care ştia că vor să-şi păteze mâinile cu
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Vasile Mioc, Damaschin Mioc, op. cit., p. 275.
Ibidem, p. 278.
Doi cronicari ardeleni din secolul al XVII-lea, Studiu şi ediţie critică de Costin Feneşan, Editura de Vest, Timişoara,
2001, p. 33.
Costin Feneşan, Konrad G. Gundisch, Informaţii privind istoria Transilvaniei (sec. XVI-XVII) în calendarele lui Paul Eber,
în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca", XVII, 1974, p. 95, nota 105.
Vasile Mioc, Damaschin Mioc, op. cit., p. 286, 337.
Georg Kraus, op. cit., p. 173.
Florian Dudaş, Catastrofe naturale în Transilvania în lumina însemnărilor scrise pe cărţile
1900, Editura Lumina, Oradea, 1999, p. 98.
Gheorghe Şincai, op. cit., p. 159.
Pavel Binder, op. cit., p. 1793-1795.
Gheorghe Şincai, op. cit., p. 171.
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româneşti

vechi, între 1500-

sânge nevinovat, iar "Bathori, nu mai puţin înfricoşat, lăsă neîmplinite cele puse la cale şi hotărî ca prin acelaşi
Baltazar Oerdegh să li se vestească tuturor, înainte de revărsatul zorilor, prin trâmbiţe şi prin baterea tobelor,
linişte şi pace" 53 • Aurorele polare, parheliile şi alte fenomene de iluzie optică atmosferică erau interpretate de
către acest cronicar sas de regulă într-o cheie politică. Anul 1654, prin semnele sale cereşti, prezicea şi desele
schimbări de pe scena politică. La 20 ianuarie acest an, "la ceasul 9 dimineaţa, s-au văzut la Sibiu trei sori
alăturaţi şi două curcubeie. Acestea au fost semne prevestitoare ale numărului mare de principi şi domni ce vor
urma în viitor" 54 • Aceeaşi interpretare o găsim şi 3 ani mai târziu. Pe 2 februarie 1657"s-au ivit pe cer, într-un
nor negru, trei stele de foc luptându-se între ele. Apoi a apărut lângă ele o a patra stea, care de asemenea era
în întregime din foc şi mult mai mare ca celelalte. Aceasta a durat cam 2 ceasuri şi este un semn prevestitor
că vor urma mulţi principi şi multe domnii". Apoi, pentru a se justifica cronicarul adaugă fraza următoare:
"de altfel, în Transilvania au domnit în 5 ani 6 principi" 55 • O parhelie din 17 octombrie acelaşi an îl face pe
cronicar să repete predicţia. "S-au ivit pe cer patru sori deodată, ceea ce era înspăimântător la vedere. Aceasta
nu avea alt înţeles decât că vor urma multe schimbări în principat, şi că în curând vor fi, în acelaşi timp chiar,
3 şi 4 principi, cum vom arăta în curând" 56 • O posibilă auroră polară, consemnată pe un exemplar din Cartea
românească ... a lui Varlaam în 1703, a fost în măsură să producă o mare panică chiar între trupele de soldaţi,
care, prin calitatea lor, trebuiau să sfideze un asemenea fenomen. Astfel, armata austriacă participantă la
apărarea cetăţii Sătmar, asaltată de trupele de curuţi, atunci când a fost o "mare arătare" pe cer s-a risipit aşa de
tare, încât "d-abia o au strâns în trei zile" 57 • Manifestarea unor fenomene cereşti insolite stârnea, uneori până la
paroxism, fantezia celor ignari. Despre modul în care fantezia oamenilor simpli o lua razna cu asemenea ocazii
ne mărturiseşte sasul Simon Christophori. El notează în jurnalul său, pe 25 ianuarie 1714, că în 10 ianuarie
mulţi ţărani şi orăşeni au văzut pe cerul deasupra Moldovei o lumină puternică. La început s-a crezut că era
un incendiu mare, apoi alţii au susţinut că tătarii ar fi jefuit şi incendiat Moldova. În 7 februarie notează că se
vorbea cu certitudine despre o lumină cerească puternică cât ziua, iar pe 8 februarie că oamenii au constatat cu
groază dispariţia Luceafărului de pe firmament. În ultimul caz cei săraci cu duhul au afirmat că Luceafărul ar
fi căzut în Moldova, "şi că ar zace tocmai în târgui Iaşi" 56 •
La rândullor, căderile de meteoriţi prin contactul cu suprafaţa telurică, prin legătura lor contingentă cu
lumea pământeană şi prin pagubele cauzate uneori populaţiei, arătau efectul direct al dependenţei oamenilor
de un cer capricios şi de o Providenţă nemulţumită care le guvernează, generând de cele mai multe ori fiori
şi isterii colective. Fenomenele meteorice şi căderile de meteoriţi erau însoţite, în percepţia umană, pe lângă
spaime teribile, şi de numeroase fantezii, în urma cărora se formulau predicţii care de care mai hazardate.
Un prieten fidel al împăratului Sigismund de Luxemburg, mergând către Buda la cetatea imperială, trecând
prin satul Solta59 în anul 1495, a văzut o lumină puternică în nori, însoţită de un tunet imens. Înspăimântat
de fenomenul straniu s-a aruncat la pământ şi apoi, privind spre cer, a văzut pe Fecioara Maria cu Pruncul,
înconjurată de un nimb foarte strălucitor. Căderile de meteoriţi au fost destul de frecvent consemnate, mai ales
datorită pagubelor şi incendiilor produse. În 1579 o piatră din cer a aprins oraşul Alba Iulia sau în 1639 a aprins
poarta bisericii din Târgu Mureş 60 • Târgui Iaz în 1589 a ars în întregime, în afara de casa predicatorului 51 • O
ploaie de meteoriţi au îngrozit sufletele oamenilor în 1593 şi 1599, iar în 25 martie 1603 a căzut, în plină zi,
un meteorit şi a produs un zgomot atât de mare, "încât lumea de frică s-a aruncat la pământ". În 17 mai 1605,
pădurea din localitatea Arpăşel, comitatul Bihor, s-a aprins în urma căderii unor meteoriţi şi a ars timp de
două săptămâni. Un servitor din suita lui Ştefan Bathori, fiind trimis să constate cele întâmplate, a avut acolo o
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Georg Kraus, op. cit., p. 20-21; Gabriel-Virgil Rusu, Ceru/ şi politica. Fenomene naturale şi "Supranaturale" la Georg Kraus,
în Anuarul Şcolii Doctorale: ,.Istorie, civilizaţie, cultură", Tom II, 2006, p. 222; Margareta-Răchită-Aslan, Atitudinea
civică şi imaginea princiară. Superstiţii şi paralele biblice în cronicile transilvănene {1540-1660}, în op. cit., p. 215.
Ibidem, p. 168.
Ibidem, p. 197.
Ibidem, p. 243.
Florian Dudaş, op. cit., p. 99.
Adolf Armbruster, Dacoromano-Saxonica. Cronicari români despre saşi. Românii în cronica săsească, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, p. 406-407.
Localizată în Ungaria: Pavel Binder, op. cit., p. 1796.
Ibidem, p. 1792-1793.
Vasile Mioc, Damaschin Mioc, op. cit., p. 235. Pavel Binder localizează oraşul în sudul Slovaciei: vezi op. cit., p. 1796.
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viziune. S-a întâlnit cu un om bătrân; mulţi au crezut că era vorba de un înger, care i-a spus acestuia să meargă
la stăpânul său şi să-i spună să se lepede de păcatul tăinuit în care trăieşte, căci altminteri va muri curând, chiar
dacă îi miluieşte pe cei săraci. Iată cum era asociat acest fenomen cu diferite viziuni şi previziuni62 .
Despre reacţia oamenilor înfricoşaţi de căderea unor meteoriţi, avem mărturii din două surse turceşti.
Ele sunt importante şi pentru faptul că aduc date despre fenomenul "ploii de sânge", care însoţeşte căderea
meteoriţilor. Astfel, doi cronicari turci relatează despre raportul paşei de Buda, Karakash, în care se arăta că
în 14 iulie 1619, la graniţa de nord a Ungariei, înspre Moravia, în timpul vecerniei, un nor negru mare a venit
din direcţia Germaniei, nor din care ploua cu sânge şi apoi, cu o mare bubuitură de tunet, a căzut un meteorit
în formă de cruce, răspândind mult fum. O a doua bubuitură, neobişnuit de puternică, a zăpăcit în aşa măsură
animalele şi oamenii încât aceştia au căzut la pământ în genunchi, au ridicat privirile spre cer şi speriaţi au
fugit, iar unii n-au mai fost găsiţi. După aceea au mai fost auzite una după alta încă trei bubuituri puternice
din cer, astfel încât oamenii s-au speriat îngrozitor, iar de sus au căzut sfere negre de piatră, care au intrat în
pământ până la o jumătate de cot. Ele au fost dezgropate şi unul din acestea cântărea 150 de kilograme. Câteva
precizări şi amănunte picante la acest eveniment aduce preotul din Nave Mesto, în Calendarium perpetuum
aeconomicum, adăugând şi o ilustraţie menită să înfăţişeze fenomenul ceresc straniu şi panica ce a cuprins
oamenii şi animalele. El precizează că, la venirea norului, unora li s-a părut că văd un ciudat război în aer,
altora că în acel nor se putea vedea, ca pe o haină, scris ceva, care putea fi descifrat. În urma acestor apariţii,
s-a arătat un cerc de sânge din care au ieşit trei crucii de sânge, ce păreau să se lupte una cu alta. După ce au
dispărut acestea, cei care se aflau la munte au văzut un fum imens şi zgomote puternice ca în timpul unui
război. Unii, de spaimă, n-au îndrăznit să fugă, pentru ca urgia divină, ce socotea că s-a abătut asupra lor,
să nu-i prindă din urmă. Turmele care păşteau în munţii, deşi erau necugetătoare, de groază aproape că s-au
nimicit. Caii şi călătorii care se aflau la câmpie au căzut la pământ, aproape să moară, pentru că tunetul oribil
a fost urmat de căderea a trei pietre ciudate, ca şi când ar fi fost trase din arcul Atotputernicului Dumnezeu.
Cei care munceau la câmp s-au oprit din muncă şi au luat-o la fugă. Una din pietre a căzut în satul Odranec şi
celelalte la marginea satului. Au fost căutate pe urmă de săteni şi scoase din pământ iar apoi luate şi duse la
curtea nobil ului din Nave Mesto, unde oamenii mergeau acum să le vadă şi să le admire 63 • Se poate remarca,
din cele arătate până aici, cum locuitori comunităţilor creştine interpretau de fiecare dată căderile de meteoriţi
ca manifestări ferme ale mâniei divine. Tot aşa, un spectacol cutremurător avea să producă ploaia de meteoriţi
din 11 şi 12 decembrie 1642, între Estergom şi Buda64 •
În cronica lui Kraus astfel de fenomene erau interpretate ca semne de rău augur fiind redate în formule
aproape identice. În 27 septembrie 1647, "spre seară, s-au auzit bubuituri puternice în văzduh, spre apus, ca
şi când s-ar fi tras cu tunurile". Acesta "a fost un semn prevestitor, nu lipsit de însemnătate, al jalei viitoare
şi al pustiiri groaznice a bietei noastre patrii". Trei ani mai târziu, pe 9 octombrie, "s-au auzit în întreaga
Transilvanie mari bubuituri şi pocnituri în văzduh, ca şi când s-ar fi tras cu tunurile. Cei din Cluj credeau
că se trage la Oradea, iar cei de acolo credeau că se trage în altă parte. Cei din Braşov credeau că se trage în
Ţara Românească sau la Făgăraş, iar cei de acolo credeau că se trage în altă parte". Kraus vede, în acestea,
semnele certe ale apropierii sfârşitului lumii: "Toate sunt semne prevestitoare ale zilei celei de pe urmă şi ale
nenorocirilor ce vor urma" 65 • Căderea meteoriţilor era un eveniment care reţinea de asemenea atenţia oamenilor
politici ai vremii, găsindu-şi locul chiar în corespondenţa lor. Astfel, Aloisiu Molin, ambasadorul Veneţiei la
!stambul, îl înştiinţează pe doge, la 5 aprilie 1659, că în timp ce se deplasa spre Transilvania, la locul unde
trebuia să se ţină dieta, au căzut trei meteoriţi (el îi numeşte comette sau vapori, aşa cum erau cunoscuţi în
epocă 66 ). Unul dintre aceştia a lovit puternic locul unde se ţinea Dieta 67 , altul a căzut înspre Valahia, iar altul
înspre Polonia. Această întâmplare a provocat o mare spaimă (gran terrore) în rândul populaţiei de acolo (da
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queli populi). Epistola este importantă şi pentru faptul că atestă practicile divinatorii pe fragmentele meteorice.
Ambasadorul relatează, în continuare, că resturile din aceşti meteoriţi au fost adunate şi trimise astrologilor,
pentru a face diferite preziceri (e dan materia alle drimere degli astrollggi di formare pronostici) 68 • Deşi trecuse
data fatidică când trebuia să aibă loc sfârşitul lumii, Georg Kraus mai socotea încă "bubuiturile puternice, ca
şi când s-ar fi tras cu tunul", semne ce prevesteau nenorociri. În această manieră interpretează fenomenele din
1661 şi 166369 •
De la sfârşitul secolului al XVII-lea dispunem de date care confirmă şi un interes ştiinţific faţă de meteoriţi.
Căderea unui meteorit lângă cetatea Oradea, în aprilie 1692, a fost un prilej pentru generalul Veterani să-1
informeze pe împăratul Leopold I şi să-i trimită o schiţă cu traiectoria şi descrierea căderii acestuia. Presupunem
că el a fost prezentat şi pentru interesul ştiinţific 70 . Se ştie că fragmente dintr-un meteorit căzut lângă Buzău
(magnus meteoriticus Buzoianus), în ianuarie 1714, au fost trimise de domnitorul Constantin Brâncoveanu
de la Bucureşti la Cluj lui S. Koleseri, fragmente pe care acest om de ştiinţă le prezintă în cartea sa Auraria
Romano-Dacica 71 • Nu putem stabili cu exactitate dacă este vorba de acelaşi fenomen, datat şi descris cu câţiva
ani înainte de Radu Greceanu în cronica sa, cu toate că locul în care a căzut meteoritul este tot în Buzău, de
unde se spune că au fost adunate fragmente şi duse la curtea domnitorului. Însă cronica lui Greceanu nu reţine
numai aceste aspecte, ci şi stupefacţia şi spaima oamenilor sau animalelor. Date fiind împrejurările căderii
şi insolitul fenomenului, fragmentele au fost considerate semne divine, prevestind cele ce vor urma, dar nu
în maniera fatalistă ca la cronicarii luterani. Dumnezeul din tradiţia răsăriteană este singurul care va şti în
milostenia lui ce va iconomisi după acest eveniment. Potrivit cronicii, pe 28 ianuarie 1709. "la 10 ceasuri den
zi, fiind vreme frumoasă, senin şi soare, la judeţul Buzăului, de ceia parte de apa Buzăului, au trăsnit atât de
tare, cât oamenii şi dobitoacele au căzut la pământ şi au căzut şi câteva pietri de sus, care pietri le-au adus la
curte, de s-au minunat toţi văzându-le. Pietri mari bucăţi şi negre ca zgura care nu au căzut peste tot locul, ci
numai în două locuri, şi puţine nu multe; ce va fi semnul acesta singur împăratul cerescu va şti, căruia a păzi
cu mila sa norodul său. Glas dă mare rugăciune s-au dat slavei lui cei vecinece" 72 •
Însemnările ulterioare despre căderea meteoriţilor sunt caracterizate cu precădere de pura curiozitate
ştiinţifică, dovadă că cei cu o minimă cultură s-au dezis de ştiinţele oculte, ori superstiţiile din vechime 73 • În
schimb, oamenii simpli au continuat să perceapă astfel de întâmplări ca fiind prevestiri ale primejdiilor. Acest
lucru ne este dezvăluit de un raport, din 7 martie 1832, al consulului Prusiei în Ţara Românească, Hiller, care
notează că în noaptea de 25 spre 26 februarie 1832 s-a văzut în Bucureşti, la orizont, un meteorit deplasânduse pe orbită, care datorită strălucirii sale neobişnuite şi a culorii roşii ca focul, "a făcut să se creadă că ar arde
oraşul Văcăreşti, aflat în aceea direcţie. Când, mai târziu, s-a aflat adevărata cauză a împrejurării, superstiţia
locuitorilor români ai Bucureştilor a fost consistent alimentată pentru a deduce, ca de obicei, din acest fenomen
cele mai funeste consecinţe" 74 • Este posibil, aşa cum se obişnuia, ca această apariţie să fi fost legată de marele
cutremur din 3 martie, consemnat în acelaşi raport. Potrivit acestuia el a fost resimtit cel mai puternic de
locuitori din Râmnicul-Vâlcei, care s-au speriat atât de tare încât au fugit şi multă vreme nu s-au mai întors la
casele lor.
Există se pare, conform unor opinii, şi o legătură între fenomenul căderii meteoriţilor şi credinţa populară
în deschiderea cerului. Dar nu se poate stabili cu certitudine dacă este o legătură nemijlocită, sau doar o simplă
asociere a acestui fenomen unei credinţe ancestrale. Altfel spus, dacă credinţa în deschiderea cerului a luat
naştere din acest fenomen, sau, dacă în timp, el a fost integrat credinţei prin aglutinare. Astfel, potrivit opiniei
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lui Victor Anestin, cel care a sesizat acest lucru, credinţa poporului român că în noaptea de Bobotează şi
în noaptea Sfântului Andrei se deschide cerul trebuie să aibă la origine un fenomen astronomic şi singurul
corespunzător este fenomenul meteorilor şi meteoriţilor. El explică că la început de ianuarie şi la sfârşit de
noiembrie pământul se intersectează, în traiectoria sa, cu unele corpuri cereşti pe care le atrage în câmpul
său gravitaţional 75 • Condiţia ca cerul să se deschidă era ca el să fie acoperit cu nori, şi tocmai în aceste luni
probabilitatea e mult mai mare. Victor Anestin a găsit dovezi în căderile de meteoriţi din anul 1906 şi 1912.
Cel dintâi a căzut în 6 ianuarie, iar cel de-al doilea chiar de ziua Sfântului Andrei; în ambele cazuri cerul
era acoperit cu nori. Însă relevante i s-au părut mărturiile sătenilor, care au văzut meteoritul din 1912: "au
văzut cerul deschizându-se şi o lumină vie şi frumoasă ca ziua de se putea vedea curat, desluşit orice lucru
din prejur ... " sau "mi-au povestit amândoi dimineaţă, că s-a deschis cerul, după cum este credinţa la ţară" 76 •
Mai există o sursă care ar putea fi luată ca argument al acestei deducţii. Este vorba de mărturia din cronica
meşteşugarului Ioan Dobrescu, în care stă scris că în 19 octombrie 1818, sâmbătă spre duminică, la ora trei şi
jumătate noaptea, "s-a făcut o lumină mare, încât puteai să vezi ca pe lună. Şi au ţinut ca o jumătate de sfert.
Iar cerul ca când s-ar fi deschis şi în mijloc ca un balaur de foc" 77 • După cum am putut observa până aici,
meteoriţi nu au căzut numai în ianuarie şi noiembrie, astfel încât ipoteza lui Anestin poate fi uşor respinsă.
Totuşi, unele detalii ale credinţei populare în deschiderea cerului vin în sprijinul ipotezei sale. Spre exemplu,
există mai multe zile din an, considerate sfinte (Anul Nou, Paştele-cu o dată variabilă-, Crăciunul, Boboteaza,
Sfântul Gheorghe) la solstiţii şi echinoxuri, când se credea că se deschide cerul, fie că era noapte, fie că era
zi. Oamenii care puteau să vadă cerul deschizându-se trebuia să fie cinstiţi şi milostivi şi să creadă în aceasta.
Lor li se arătau semne care prevesteau evenimentul: "o dungă roşie" sau un "punct roşu" pe cer, o rază ca de
soare căzând oblic pe pămânf 8 • Dunga roşie, raza de soare căzută din cer ar putea desemna chiar căderea
meteoritului, iar posibilitatea ca acest fenomen să se producă în mai multe momente din timpul anului întăreşte
ipoteza lui Anestin.
Există, însă, o dovadă mai interesantă şi mai veridică în ceea ce priveşte legătura dintre credinţele populare
şi meteoriţi. Marcel Olinescu a consemnat o credinţă populară despre aşa-zisele stele călătoare, care erau
considerate de fapt zmei, ori balauri pedepsiţi de Dumnezeu să călătorească prin univers, departe, prin locuri
pustii; ei, însă, nesupunându-se, încearcă să se apropie de pământ, pentru a vrăji oamenii. Exista convingerea
că ei, atunci când treceau pe lângă pământ, vărsau foc din nări, lăsând dâre luminoase pe cer. Uneori se loveau
între ei, sau crăpau de ciudă că nu le-a reuşit vraja. Se auzea, atunci, un pocnet şi, dacă se ducea cineva acolo,
găsea bucăţi din corpul sau sângele lor, sub forma unor pietre negre. Desigur, este vorba de o credinţă cu
rădăcini animiste, dar care ilustrează indubitabil, prin acele dâre luminoase, pocnete şi pietre negre, că avem
de a face cu fenomenul căderilor de meteoriţi. Fragmentele meteorice erau utilizate în scopuri apotropaice şi
taumaturgice. Astfel, despre pietrele negre se credea că sunt bune de leac şi mai ales pentru vrăji; fereau pe copii
de sperietură şi, puse pe jar, se afuma cu ele casele ca să îndepărteze duhurile rele 79 • Utilizarea fragmentelor
meteorice în practicile magice ne poate conduce la un fapt dilematic: fie că acest fenomen era destul de des
întâlnit încât să poată fi folosit ca obiect magic, fie, dimpotrivă, că era unul rarisim şi tocmai de aceea avea să
devină un obiect magic. Sursele documentare care atestă căderile de meteoriţi, fiind oricum parcimonioase, ne
fac să înclinăm spre a doua variantă, deşi în egală măsură poate fi luată ca ipoteză prima variantă.
Pe de altă parte, se poate constata un izomorfism, cu simbolistica trăsnetului şi curcubeului, şi ele
fenomene cereşti, dar şi unele simetrii cu practicile magice născute pe baza urmelor materiale rezultate din
interferenţa celestului şi teluricul acestor fenomene. Se credea, de exemplu, că trăsnetul este săgeata de foc
cu care Dumnezeu sau Sf. Ilie loveşte pe diavol. Teodor Pamfile crede că aceste convingeri au apărut înainte
să se cunoască armele de foc şi găseşte unele trăsături comune cu religia vechilor slavi. Limba trăsnetului este
socotită ca o săgeată de fier sau de piatră, care se afundă de nouă stânjeni în pământ, de unde începe să se
ridice la suprafaţă câte un stânjen pe an. Pe urmă, se credea că cei care le descoperă pot descânta de pe ele de
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săgetătură şi

de alte boli; junghiul se tămăduia dacă se spăla cineva cu apa rezultată în urma spălării triple a

săgeţii şi se bea rugina de pe aceasta, sau se folosea ca amulet aducător de noroc 80 • Piatra găurită prin care se

credea că bea curcubeul apă, socotită de mare preţ şi lăsată moştenire din tată în fiu, era de asemenea folosită
pentru a vindeca vacile de anumite boli81 •
Credinţele şi superstiţiile legate de asemenea fenomene cereşti au fost combătute de învăţaţii iluminişti,
promotori ai gândirii raţionale. Gheorghe Şincai este primul învăţat român care a lăsat, în manuscris, o lucrare
ştiinţifică despre fenomenele naturale şi despre combaterea superstiţiilor la români sau a angoaselor pe care
le năşteau acestea. Un capitol îl consacră meteorilor. Însă pentru el noţiunea de meteor era una generică, care
circumscria toate fenomenele atmosferice; curcubeul, parheliile, fulgerele "cu celelalte focuri din cer" 82 • Toate
acestea, ne arată Şincai, aveau, în mentalul colectiv al vremii diferite, explicaţii stranii, iar reacţiile oamenilor
din popor în faţa manifestării lor erau adesea stupide. Conform explicaţiei ştiinţifice date de cărturarul iluminist
ele nu se formau în cer, ci erau produsul unor compuşi ridicaţi de la sol în aer şi care, în atmosferă, creau astfel
de fenomene. Chiar şi meteoriţii erau rezultatul combinării în atmosferă a diverşilor compuşi. "Drept aceea nu
e de mirare -subliniază cărturarul iluminist-că prin amestecarea acelora tot feliul de focuri se fac în atmosfera
noastră. De focurile acestea se ţin şi stelele care cad, zmeii şi globurile cele înfocate despre care prea multe au
scornit oamenii cei nepricepuţi. Steaua ce cade nu este alta fără numai aprinderea aerului celui flogistic din
oarecare materie cleoasă, care în aer cade la pământ şi după vederea cea dinafară atâtea e de mare cât o stea" 83 •
Explicaţia formării meteoriţilor, prin condensări de vapori metalici în cele mai înalte zone ale atmosferei, a
putut-o lua din vechile lucrări de astronomie 84 . Chiar şi cu acel nivel de documentare, dezideratul suprimării
credinţelor şi superstiţiilor era unul cât se poate de realist. Concepţia determinismului naturalist se baza la
Şincai, ca de altfel şi la alţi iluminişti, pe teza deistă, conform căreia Dumnezeu a creat, dintru început, natura
şi universul ca un mecanism autoreglabil, fără să mai intervină în existenţa şi evoluţia lor. Adept al acestei
teze, Şincai 85 respinge credinţele populare privitoare la influenţele divine, ori ale altor entităţi spirituale, în
desfăşurarea fenomenelor naturale şi cu atât mai mult a acestora din urmă asupra oamenilor.
În comparaţie cu meteoriţii, care puteau genera o spaimă teribilă prin instantaneitatea lor, carnetele sau
"stelele cu coadă", prin durata manifestării lor şi implicit prin perceperea îndelungată de către om, induceau
numeroase angoase şi psihoze colective în lumea vechiului regim. Cu rare excepţii la alte societăţi umane 86 , în
mentalul românesc tradiţional apariţiile lor, indiferent cu câtă intensitate, sunt interpretate ca semne de rău
augur. Întrucât văzduhul, în concepţia ţăranilor români, era populat de duhuri, carnetele cu coadă scurtă, slab
luminoase şi cu apariţii efemere, desemnau, pentru ei, pătrunderea arhidemonilor în văzduh, cu scopul de a urca
la ceruri, pentru a perturba activitatea făpturilor mitice celeste. Cele cu coadă lungă şi strălucitoare, care sunt
vizibile mai multă "Teme, vesteau mereu nenorociri, cataclisme războaie, epidemii, iar cu cât prezenţa lor era
mai îndelungată, cu atât prevestirile erau mai sumbre 87 • Faptul este oglindit în lucrarea lui Gheorghe Şincai, în
aceeaşi manieră combativă. "Mulţi oameni strâmb judecă că carnetele înseamnă nenorociri, bătăi, ciume şi alte
pedepsi ale ţărilor, ci fiindcă carnetele sunt mai de multe feliuri, ivirea lor nemică însemnează. Precum nu se
poate zice că ivirea planetelor însemnează ceva rău pentru ţări şi pentru cetăţi, aşa nu se poate zice aceasta despre
ivirea cometelor. Drept aceea nebunie este a se spăimânta şi înfricoşa de ivirea cometelor, căci sunt făpturile
lui Dumnezeu care trebuie să împle inimile noastre de minunare şi de bucurie" 88 • În mentalul tradiţional s-a
înrădăcinat ideea că sfârşitul lumii va fi vestit de o cometă, de aceea, la apariţia ei, mulţi din popor credeau că s-a
apropiat sfârşitul lumii, pregătindu-se de moarte prin post şi rugăciune, până când dispărea aceasta complet de
pe cer89 • Dar să vedem cum au fost înregistrate aceste fenomene şi ce reacţii au mai putut stârni.
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Imaginaţia în interpretarea acestor evenimente astronomice pare să fie cea mai spectaculoasă. De asemenea,
convingerea că unui fenomen ceresc insolit îi corespunde un eveniment terestru excepţional, în general o
calamitate, îşi găseşte expresia cea mai fidelă în ştirile privitoare la cornete. De-a lungul istoriei s-a întâmplat
ca în anii în care au murit unele personalităţi politice să apară cornete strălucitoare, aceste evenimente fiind de
îndată asociate în mentalul popular. Astfel, unii cronicari leagă moartea regelui Ungariei, Ludovic I, survenită
în 1382, de apariţia unei comete90 • Mai apoi, moartea lui Iancu de Hunedoara a fost corelată cu apariţia cometei
Halley. Rămânerea ei pe orbită timp de aproape o lună a produs groază. "Moartea acestui principe a fost
prevestită şi de oarecare semne- notează cronicarul Bonfinius- ... o cometă pe care au numit-o cea neagră, a
fost văzută în luna iunie, în gradul al douăzecilea al Peştilor, aproape treizeci de zile, şi care a provocat groază
în sufletele oamenilor" 91 • Cronicari români asociau şi ei ivirea unei cornete cu moartea unui conducător politic92 •
Semnalările referitoare la cornete se înmulţesc mai ales din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, de când
aproape în fiecare an avem mai multe consemnări. De pildă, cometa din 1556 a fost observată şi descrisă de mai
mulţi martori, lăsând fiecare impresii diferite. După unii ea avea şapte cozi 93 , iar alţii îi descriau parcursul pe
orbită. Cometa a rămas pe firmament aproape o lună, iar căldura neobişnuită din aceea primăvară a fost pusă
pe seama ei. Aceeaşi sursă ne mai spune că "potrivit judecăţii astrologilor, ea semnifică neînţelegerile cu privire
la legi, controversele în problema religiei şi boli de ciumă" 94 • Cea din 1558, consemnată şi ea de mai multe
surse95 , prevestea, după E. Gyulafi, căderea nobililor Kendi şi Bebek96 • Pentru interpretarea semnificaţiei
apariţiei unei cornete erau consultaţi îndeobşte astrologi vremii, dintre care unii erau remarcabili oameni de
ştiinţă. Astfel, cometa marea din 1577, care a rămas, potrivit unor surse, multe săptămâni pe cer 97 şi avea o
înfăţişare groaznică 98 , a fost descrisă şi de matematicianul clujean Ştefan Wolphard. El, fiind întrebat de
semnificaţia acestei cornete, a răspuns că prevesteşte risipirea familiei Bathory, ceea ce s-a adeverit mai târziu 99 •
Aceeaşi predicţie se pare că o repetă acest matematician cu prilejul apariţiei cometei din noiembrie 1580 100 ,
deoarece membri acestei prestigioase familii erau cele mai importante personalităţi ale timpului. Apariţia unei
cornete strălucitoare, la începutul anului 1593, alături de alte evenimente socotite miraculoase, au trecut drept
semne care prevesteau confruntările armate ulterioare 101 . Cometa Halley a reapărut în toamna anului 1607,
fiind consemnată de mulţi martorP 02 • Prezenţa ei, ca întotdeauna, stârnea groază, ori era interpretată ca o
dovadă a mâniei Divine, prevestind răul. Numeroase mărturii avem şi despre cometa uriaşă, apărută la finele
anului 1618, datorate de bună seamă dimensiunilor sale nemaivăzute. Se spunea, de unii, că Dumnezeu vrea
să măture toată lumea cu coada ei, mare ca o mătură 103 • Cronicarul Georg Kraus vede în apariţia acestei cornete
semnele apropierii sfârşitului lumii 10\ deoarece era cu totul insolită. În plus, a fost, probabil, însoţită de ploile
de meteoriţi, rezultate de intrarea pământului în zona de interferenţă cu acei curenţi meteorici din luna
noiembrie. Prima data o sesizează în 20 noiembrie, apoi "în ziua de 5 decembrie, a acestui an, la orele două spre
ziuă, a apărut o nouă stea cu o coadă lungă şi o jerbă lată cât o scândură, având un cerc mare, în întregime
scânteietoare, care arunca bucăţi din ea deasupra Sibiului. Aceasta a ţinut până la ceasurile 5. Acestea sunt
semne ale judecăţii de apoi. Această cometă şi stea nouă, precum şi marele cutremur din 1620, ca şi alte semne
ce s-au arătat înainte şi după aceea, au pricinuit nenumărate năpaste şi nenorociri ... "105 • La această însemnare
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adaugă,

ca notă de subsol, un paragraf din Cicero, care afirmase că din cea mai veche antichitate se credea că
cometelor prevesteau întotdeauna nenorociri. Dacă cometa Hevelius din decembrie 1652 nu a fost
prilej de îngrijorare pentru cronicarul sas 106 sau pentru alţi conaţionali ai săP 07 , pentru cronicarul român Miron
Costin ea avea să vestească sfârşitul domniei lui Vasile Lupu, eveniment prezis de astrologii din regatul
PolonieP 08 • "Nu s-au pomenit de semnele ceriului, carili s-au prilejit mainte de aceste toate răutăţile, şi crăiei
leşeşti şi ţărâi noastre şi stângere casei aceştii domni a lui Vasile Vodă în rândulsău; că era să să pomeniască
la domnie lui Vasile Vodă pentru cometa, adică stiaoa cu coadă, care s-a prilejit cu câţiva ani mainte de aciasta
aşea de grea premenială aceştii domniei...care toate semnele bătrânii şi astronomii în ţara leşească, a mari
răutăţi că sunt acestor ţări, meniia" 109 • Cometa văzută la începutul anului 1660 la Oradea avea să prevestească
cucerirea cetăţii de către turci 110 , iar cea semnalată din acelaşi loc, pe 15 decembrie 1660, va fi confirmat
evenimentul 111 • Reapariţia cu putere a cometei Hevelius în 1664, tot în luna decembrie, a fost descrisă în mai
multe izvoare 112 , dar unele au reţinut şi "teama de mari primejdii viitoare" 113 • Pentru Georg Kraus "cometa
groaznică" a pricinuit, "fără îndoială, războiul din Ungaria din acest an şi mari bătălii" 114 • Tot aşa cum, pentru
unii astrologii vestiţi, reapariţia ei în primăvara anului următor avea să prevestească luptele civile din Ungaria
şi Transilvania 115 • Despre reacţia poporului înspăimântat avem mărturii dintr-o însemnare făcută pe un
exemplar din Cartea românească ... a lui Varlaam: "s-au ivit pe faţa cerului 2 stele cu coadă ... au mers curmeziş
coadele lor şi le-au toţi luat aminte şi s-au spăimântat oamenii" 116 • Însemnările din alte cronici atribuie apariţiei
cometei Gottignies, din 1668, provocarea calamităţilor naturale din vara acelui an. Mai întâi ea a provocat o
mare secetă şi apoi, în timpul recoltei, ploi abundente şi inundaţii 117 • Cometa Kirch din 1680 a generat groază
şi interes deopotrivă, astfel încât s-au scris numeroase pagini cu această ocazie. Un cronicar ardelean, descriindui dimensiunile cozii, nota că ele"au fost atât de mari, încât nici bătrânii nu-şi mai amintesc ceva asemănător" 110 •
Astrologii căutau explicaţii ştiinţifice, iar astronomii făceau predicţii 119 • Ea a durat, conform unei surse
româneşti, şapte săptămâni şi patru zile, motiv pentru care "mulţi astronomi strângându-să prin alte ţări, au
făcut progniticu, ce se va lucra în lume după aceea în urmă; care lucru apoi curându după acea cometă s-au
scornitu vrajbă mare de oşti mai la toate împărăţiile şi ţările, câţi sun tu megieşi împregiuru, de se hotărăscu cu
turcii, iar mai vârtos între împărăţia Neamţului" 120 • Este vorba, aşadar, de preziceri cu referire la campania
turcilor împotriva habsburgilor şi de asediu! Vienei. Ion Neculce, de asemenea, leagă apariţia unei cornete şi
alte fenomene astronomice de plecarea domnitorului Gheorghe Ghica cu oastea pentru asediu! capitalei
imperiale 121 • Felurite interpretări s-au făcut cu ocazia apariţiei cometei din 1744. Ea a fost legată de izbucnirea
ciumei din acel an 122 , fiind precedată de un cutremur 123 • O descriere amănunţită a traiectoriei, dimensiunilor
şi formei acesteia o vom afla în Cronica Ghiculeştilor, unde se afirmă că, potrivit cunoştinţelor din epocă, ea
este un meteor. Aici apar elemente de modernitate, îmbinate cu concepţiile tradiţionale despre cornete. Pe de
o parte se resping temerile şi prezicerile de rău augur legate de aceasta, iar pe de alta se arătă urmările
devastatoare pricinuite de cometă. "Acest meteor a dat multora prilej să spună felurite lucruri, prezicând cele
ce se vor întâmpla în viitor, adică foamete, război şi năvăliri de popoare din alt neam, cu toate că ei nu se
apariţia
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pricepeau de loc la meteorologie. După dispariţia acestui meteor a dat boala în vitele ţării, adică în boi, şi a
pricinuit mare prăpăd, încât dacă a rămas a treia parte din boi" 124 • În mentalul românesc ortodox din Transilvania
apariţia concomitentă a acestei cornete cu mişcarea antiunionistă a călugărului Visarion Sarai în unele ţinuturi
transilvănene avea să fie percepută ca un semn divin, care confirma sfinţenia călugărului şi consfinţea acţiunile
întreprinse de acesta 125 • O însemnare din acel an vine să mărturisească despre această convingere. "Atunci s-au
arătat o stea mare cu coadă şi au fost trei luni şi s-au ascuns, şi iarăşi au ieşitu un om sfântu şi au venit la Lipova
şi au făcut minuni mari, arătându-i-se lui Hristos şi au ridicat o cruce şi iarăşi închină creştinii şi mulţi bolnavi
au mărs şi s-au izbăvit" 126 • O altă însemnare, din 1807, descrie cometa apărută în acest an ca "un semn
minunat" 127 • Însă o alta, din 1811, arată că după apariţia ei "ce ticăloşii ce morţi, ce vărsări de sîngiuiri, ce
negrăiti stricări şi pagube au urmat iar mai vârtos în Europa." 126 • Războaiele napoleoniene ce se desfăşurau în
aceste zone au prilejuit, la apariţia cometelor, diverse tălmăciri. Cometa din acel an a provocat o foamete mare
în Ţara Românească, greu de suportatl 29 • De campaniile militare ale lui Napoleon în Rusia este legată, într-o
însemnare, apariţia cometei din 1812 130 • În 22 iunie 1851, au fost observate în acelaşi timp pe cerul Transilvaniei
patru cornete, urmarea apariţiei lor s-a crezut a fi o vijelie năprasnică, care a curmat vieţi omeneşti, a ucis
animale, a distrus case şi a scos copaci din rădăcini 131 •
Prezenţa lor pe firmament a continuat să înspăimânte lumea, mai ales pe cea de la sate, neinstruită şi
superstiţioasă. În 1853 apariţia cometei Klinkerfues a provocat o imensă panică în rândul sătenilor din Vâlcea.
Un martor ocular ne descrie manifestarea disperată a oamenilor, modul cum era perceput acest fenomen de
rău augur şi metodele prin care oamenii încercau să-i îndepărteze consecinţele nefaste. "La prima dată când s-a
văzut pe cer steaua cu coadă, toţi oamenii s-au îngrozit; au ieşit din case pe uliţi, se închinau, făceau mătănii
şi au pus să tragă clopotele la biserici; parte din oamenii bătrâni de pe atunci spuneau că are să se scufunde
pământul şi toată lumea are să se prăpădească. Femeile, când au auzit că se prăpădeşte pământul au început să
plângă, să se închine şi să facă mereu mătănii. Alţi oameni mai spuneau că are să fie răzmeriţă, sau bătălii mari,
că are să vie Nemţii, Turcii şi Muscalii ... Mi-aduc aminte că şi în Râmnicul Vâlcea toată lumea s-a îngrozit, când
a văzut pentru prima oară steaua cu coadă; chiar la episcopie se făceau rugăciuni" 132 • O însemnare făcută cu
şase ani mai târziu ne relatează din nou despre spaima ce a cuprins pe oameni la arătarea unei cornete în acel
an 133 . Chiar dacă simpla lor apariţie nu mai înspăimânta, ele şi-au păstrat funcţia divinatorie. Astfel, cometa
din anul marii foamete(1874) ar fi prevestit după mărturia dascălului Vasile Oancea din satul Cernat(Covasna),
războiul de independenţă a regatului RomânieP 34 , iar un ţăran român, contemporan cu aceste evenimente,
mărturiseşte că în timpul războiului a apărut pe cer o cometă, care la început s-a văzut mică, apoi s-a lungit
tot mai mult şi spre sfârşitul războiului a dispărut. În lumea satelor au existat multă vreme indivizii care
întreţineau spaima consătenilor cu privire la momentul când o cometa va distruge pământul 135 • Cu toate că
superstiţiile legate de presupusa legătură dintre cornete şi diferite calamităţi au fost combătu te în mediul savant
transilvănean încă de la începutul epocii baroce 136 , temerea faţă de cornete şi urmările lor nefaste a dăinuit
până târziu, în zorii epocii contemporane.
Eclipsele de lună şi de soare provocau o firească teamă. În mentalitatea străveche românească se credea că
eclipsele de soare şi de lună sunt provocate de muşcăturile vârcolacilor, care se urcau la cer 137 • Însă, tot în acest
mediu, s-au format concepţii menite să reechilibreze psihicul uman, agresat de gândurile că va putea dispărea
luna ori soarele şi odată cu acestea se va sfârşi lumea. De exemplu, se credea că luna rămâne mereu întreagă
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după atacul vârcolacilor, pentru că era pur şi simplu mai voinică şi mai sprintară, căci de ar fi altfel, atunci s-ar

sfârşi lumea. În aceste momente, în multe locuri se obişnuia să se facă un zgomot infernal: se trăgeau clopotele,
se loveau diferite obiecte din fier, se trăgea cu puştile, iar tiganii lăutari cântau cât mai tare cu instrumentele
lor; totul pentru a-i înspăimânta pe vârcolaci, ca să lase luna în pace. Soarele, la rândullui, scapă de vârcolaci
pentru că leul pe care călărea se luptă cu ei. Mai exista o traditie care spunea că nişte lighioane, vietuitoare în
138
cer, doresc să sărute aceşti aştrii frumoşi, dar îi înghit şi-i scot apoi şi mai frumoşi, spre bucuria oamenilor •
Se credea, de regulă, că eclipsele au şi o influentă directă asupra lumii pământene, generând dezastre naturale
şi sociale. De pildă, o eclipsă de lună din 16 august 1598, care a durat peste trei ore, ar fi provocat în Ungaria şi
în alte provincii o atât de mare epizotie de vite, cum nu s-ar mai fi văzut 139 • Totodată, spaima oamenilor în fata
acestor fenomene era întretinută de pronosticurile, la modă în epocă, făcute de unii astrologi. Astfel, se poate
aminti cel făcut în 1600 140 de Prognosticum pro anno Domini 1600, care, pentru începutul anului, prevede o
eclipsă de lună, vizibilă în provinciile româneşti şi în celelalte state din jur; aceasta prevestea, la rândul ei,
secetă şi războaie 141 .

Până în zori lumii moderne eclipsele au continuat să-i înspăimânte pe oameni. O însemnare din 23
noiembrie 1798, atestă credinta că în acest moment vârcolacii mănâncă luna: "duminică spre luni, s-au
întâmplat o minune, şi un semn în lună de au mâncat-o vărcolacii" 142 •
Eclipsele de soare erau mult mai impresionate şi în egală măsură generau o mai mare spaimă, complinită
de cele mai halucinate tălmăciri şi prevestiri. Disparitia soarelui şi a luminii, surse primordiale ale vietii, era un
eveniment mult mai înfricoşător decât toate celelalte fenomene astronomice. De aceea, probabil, consemnările
despre eclipsele solare erau direct proportionale cu îngrijorarea oamenilor, cu toate că erau vizibile îndeobşte
de pe arii geografice restrânse. Ca în cazul cometelor, în mediul traditional românesc, mai ales pe timpul
eclipsei de soare, se aprindeau în case lumânările de la Paşti, apoi se făceau mătănii şi rugăciuni . Tot aşa
precum celelalte anomalii cereşti, eclipsele de soare erau corelate, în general, cu evenimentele politice; dar
sfera interpretării se lărgea în functie de durata şi intensitatea spaimei. Războiul dintre turcii osmani şi creştini,
din Balcani, de la 1386 a fost anuntat de o eclipsă de soare, notează cronica lui Azarie 144 • Aceasta potrivit vechii
credinte, care afirma că în caz de război, dacă era eclipsă de soare pierdeau creştini, iar dacă era eclipsă de lună,
turciP 45 (probabil datorită faptului că simbolul turcilor era semiluna). Sursa din care s-a inspirat Azarie, despre
~elipsa totală de soare din acel an, ne relatează în ce chip au perceput martorii eclipsa şi cum au interpretat-o.
In viziunea acestor creştini, producerea ei într-o zi importantă de sărbătoare, ca acea din 1 ianuarie de Sfântul
Vasile, la 4 ziua, cu o putere atât de tare că se "vedeau stelele pe cer strălucind cu o lumină neobişnuită", era
evident un semn ceresc nefast, ca urmare a păcatelor pedepsite de un groaznic neam păgân: "dar ca o vedenie
de foc şi de sânge şi arătând semn de durere şi de boală şi de vărsare de sânge, care a fost şi mai înainte şi iarăşi
va fi vărsat de turcii cei fără Dumnezeu, prigonitori a lui Dumnezeu, pentru păcatele noastre", care s-a vărsat la
Kosice şi în alte locuri unde turcii au învins 146 •
Un alt eveniment istoric cu efecte profunde asupra cursului istoriei a fost cucerirea Constantinopolului de
către turcii. Evenimentul a fost asociat de cronicarii vremii cu o altă eclipsă de soare. "Făcutu-s-au într-ace zi
şi eclipsis soarelui, ca să cunoască toată lumea că s-au dat împărăteasca cetate în mâinile păgânilor 147 ". Soarta
unor mari conducători politici este asociată şi ea de către cei care făceau previziuni cu evenimentul unei
eclipse de soare 148 . O eclipsă de soare impresionantă, "aşa cum noi n-am văzut" (apud nos non visus) a fost
consemnată în 1628 de calendarele lui Paul Eber. Tot aici este pomenită pentru acest an o eclipsă de lună la fel
de impresionantă (apud nos non visus)1 49 • Eclipsele sunt asociate uneori atât cu evenimente politice, în general
143
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războaie, cât şi cu alte calamităţi naturale. Aşa înţelege cronicarul Miron Costin să asocieze o eclipsă de soare,
petrecută înaintea sărbătorii Paştilor din 1648, cu luptele purtate de cazacii zaporojeni împotriva polonezilor
şi cu o mare invazie de lăcuste 150 • Despre eclipsa mare de soare din iunie 1656, Miron Costin ne relatează că,
pe lângă panica din rândul oamenilor, au fost şi aceia care privind la eclipsa au orbit pe tot restul vieţii 151 • Dar
eclipsa de soar~ era considerată unul din semnele apocaliptice evidente. Cel puţin aşa apăreau ele în ochii
unor cărturari. In ziua de 12 august 1654 a avut loc o eclipsă de soare totală, despre care Georg Kraus afirmă
că era "cum nu s-a mai pomenit". Era întuneric beznă; ea a durat trei ore, astfel că se puteau vedea stelele, iar
păsările nu puteau zbura, şi s-au aşezat pe pământ. (Nu mai vorbim de simbolistica scenei zborului curmat al
păsărilor, care accentua disperarea oamenilor). Cronicarul sas a pus acest eveniment la temelia nenorocirilor

abătute asupra Transilvaniei în anii următori. Şi nu avea cum să-I interpreteze altfel, de vreme ce unii savanţi
din Transilvania prevesteau chiar sfârşitul lumii. Kraus îl foloseşte ca sursă pe matematicianul german Israel
Hubner (stabilit la Sibiu şi mort la Braşov în 1668). Deşi, în privinţa astronomiei, era adeptul heliocentrismului,
sau era convins că şi carnetele sunt planete şi că împreună cu eclipsele nu prevestesc neapărat război, ciumă
sau alte nenorociri, acest savant, în urma analizei eclipsei de soare din 1654, a concluzionat că în anul1666 va
fi sfârşitullumii 152 • Ceea ce este un fapt peremptoriu pentru a demonstra cum se împletea activitatea ştiintifică
cu speculaţiile astrologice la învăţaţii acelor timpuri. În primul său calendar pe 1646 Hubner făcuse deja un
studiu despre această eclipsă. Pe baza calculelor astrologice şi a deducţiilor din Scriptură (Cartea prorocului
Daniel, Apocalipsa şi unele versete din Noul Testament) a ajuns la concluzia că lumea nu va dăinui decât până
la 1666 153 • Ne putem uşor imagina cât de sumbră putea să apără, aşadar, această predicţie, pentru cei care o
cunoşteau, în timpul unei eclipse totale de soare care a durat trei ore!. Chiar dacă acest an fatidic a trecut, a
persistat în mentalul colectiv ideea angoasantă că lumina soarelui va putea dispărea cândva de pe pământ.
O altă eclipsa totală de soare, cea din anul 1699, când s-a cedat cetatea Cameniţei de către turci, a fost
înregistrată în mai multe însemnări 154 , dar panica şi isteria colectivă de proporţii care a pus stăpânire pe oameni
în acel timp este descrisă de un cronicar turc. Iată ce relatează acesta: "când cei ce plecau din Cameniţa au pornit
direct spre graniţa Moldovei a avut loc o eclipsă de soare. Această întâmplare, sau fenomen a avut o atât de
mare înrâurire asupra călătorilor, încât nu se poate explica. Ţipetele şi plânsetele femeilor şi copiilor aminteau
parcă de o caravană la Judecata de Apoi" 155 • Eclipsa de soare este asociată chiar cu izbucnirea flagelului ciumei.
Vocea acestei mentalităţi este autorul unei însemnări pe un Miscelaneu de la începutul veacului al XVIII-lea.
Astfel în 5 mai 1705, "s-au întunecat soarele şi după aceasta nu s-au mânat multă vreme şi au dat mare ciumă,
cât au ţinut toată vara şi iarna, şi au perit mult norod de oameni..." 156 • O eclipsă de soare văzută la Bucureşti
în 14 iulie 1748 a fost în măsură să provoace o asemenea spaimă unui băiat de şcoală, încât s-a îmbolnăvit 157 •
Eclipsa a putut fi vizibilă de pe teritoriul celor trei principate, fiind consemnată de multe cronici şi de alte
însemnări. Ea a durat două ore, iar dispariţia luminii solare a fost totală şi ca urmare stelele se puteau zări pe cer.
Într-adevăr, prin contagiune mentală ea a provocat mare spaimă şi mulţi oameni s-au îmbolnăvit 158 • Asocierea
eclipsei de soare cu posibilitatea sfârşitului lumii mai este atestată într-o însemnare din 1760, şi faptul este
o dovadă că această superstiţie marca încă gândirea vulgului. În 20 iulie 1760 a avut loc o eclipsă totală de
soare şi "multă frică era că va să pei lume de tot" 159 • Credinţa populară că, în timpul eclipsei de soare, de fapt
soarele este pradă vârcolacilor, este exprimată de un martor ocular din localitatea Mehadia, convins că eclipsa
totală din 18 august 1793 este o urmare a faptului că "au mâncat vârcolacii soarele" 160 • Îngrozirea oamenilor la
vederea eclipselor de soare s-a putut petrece şi mai târziu, ca de exemplu în timpul marii eclipse din 1816 16 \
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Ibidem, p. 175.
152
Pavel Binder, op. cit., p. 1790.
153
Georg Kraus, op. cit., p. 171-172.
154
Ilie Corfus, op. cit., p. 280-295.
155
Cronici turceşti privind Ţările Române. Extrase. Vol.II., (sec. XVII-încep. sec XVIII), Editura Academiei RSR,
1974, p. 505.
156
Ilie Corfus, op. cit., p. 171
157 Vasile Mioc, Damaschin Mioc, op. cit., p. 38.
158
Florian Dudaş, op. cit., p. 100.
159
Vasile Mioc, Damaschin Mioc, Raportul fenomen astronomic ... , p. 197.
16
° Florian Dudaş, op. cit., p. 100.
161
Vasile Mioc, Damaschin Mioc, op. cit., p. 52; Victor Anestin, op. cit., p. 164,
150
151

298

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

Bucureşti,

asociată neîndoielnic cu marea foamete din Transilvania, iar la Oradea cu un cutremur ce a avut loc în aceeaşi
zP 62 ; dar cele mai multe consemnări se opresc doar la descrierea fenomenului, fără să mai înregistreze panica
oamenilor 163 , ceea ce ne dovedeşte că aceştia au început să perceapă evenimentul ca pe un fapt pur natural. Nu
ar trebui, prin urmare, să surprindă că fenomenul eclipselor de soare a pătruns atât de adânc şi în conştiinta
românilor, pentru ca după aceea în unele părti ale tării să fie reflectat în expresie artistică 164 •
Putem conchide că oamenii vechiului regim credeau în corespondenta dintre lumea terestră şi cea celestă,
·din care s-a născut apoi formula "ceea ce este în cele de sus se află şi în cele de jos". Pentru ei exista convingerea
că sunt părti ale aceluiaşi cosmos. De aceea, pe lângă prezenta firească a planetelor, care influentau lumea
pământeană, o seamă de fenomene astronomice nefireşti veneau din când în când să perturbe acest echilibru,
provocând îngrijorarea oamenilor. Urmările nu puteau să fie decât nefaste şi plana temerea că un dezechilibru
total va duce la disparitia acestui cosmos. Dar ştiintele fizicii moderne i-a obişnuit pe oameni să nu mai creadă
cu tărie în "armonia" prestabilită a acestui "cosmos".

Himmlische ungewohnliche Phănomene und barocke Sensibilităt im Karpathenareal
(Zusammenfassung)
Die alten Gesellschaften vernahmen mit Schreck die himmlischen Anomalien. Kometen, Meteore,
Sonnen- und Mondfinsternis ruften seit den ăltesten Zeiten das Grauen unter der Bevălkerung hervor und
sie wurden als ein schlimmeres Vorzeichen angesehen. Das Barock wird sowohl als die kulturelle Bewegung
als auch als den Lebensstil mit eigener Mentalităt betrachtet. Die Haupteigenschaft der Barockepoche ist die
der Tragik. In diesen Umstănden, erschienen die himmlischen Anomalien sehr furchtbar. In der Renaissance
entwickelten sich die okkulten Wissenschaften und die Astrologie, die verschidene diistere Weissagungen
iiber das Weltende stellten, weil regelhaft die astronomischen ungewăhlichen Phănomene in Verbindung mit
den Ereignissen der Apokalypse gesetzt wurden. In vorliegende Abhandlung stellen wir die Weise dar, wie die
Leute aus der rumănischen Fiirstentumen dieselbe Phănomene angeschauen haben und wie das Entsetzen von
Kometen, Meteore, Sonnen- und Mondfinsternisse usw. in der Barockepoche verursacht wurde.
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Florian Dudaş, op. cit., p. 104.
Vasile Mioc, Damaschin Mioc, op. cit, p. 39-59; Victor Anestin, op. cit., p. 161-163.
Maria Olenici, Soarele şi eclipsele de soare în ornamentistica arhitecturală din judeţul Suceava, în "Făt Frumos", 2001,
3, nr, 3, p. 77-85.
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"Consilierea matrimonială" a cuplurilor din comunităţile năsăudene
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Claudia Septimia PETEANU

La fel ca în întreg spaţiul românesc şi în societatea rurală năsăudeană (prin această sintagmă facem referire
la fostele localităţi cuprinse în Regimentul II românesc de graniţă) a celei de-a doua jumătăţi a secolului al
XIX-lea, familia constituia structura socială de bază întemeiată prin căsătorie, "o primă formă de solidaritate şi
securitate" 1 care garanta supravieţuirea în faţa dificultăţilor traiului cotidian.
Ţinând cont de faptul că încheierea unui mariaj era determinat de considerente de ordin religios, social
şi demografic ("obligaţia" de a avea o familie şi copii care să ducă neamul mai departe) dar, mai ales, de
ordin material (căsătoria reprezenta o bună posibilitate pentru întărirea "găzduşagului" sau pentru a accede la
statutul social de"gazde"), căsătoriile par a fi afaceri calculate cu mult sânge rece de către familiile tinerilor, de
cele mai multe ori fără a se ţine cont de părerea acestora. Pe lângă aceste motive, în mentalul colectiv din lumea
satului năsăudean, alegerea partenerului de viaţă era condiţionată şi de legi nescrise care trebuiau respectate de
toţi membri comunităţii, bogaţi sau săraci, tineri sau bătrâni. Pentru că prestigiul social conta mai mult decât
sentimentele, cea mai importantă cutumă "obliga" tinerii să îşi aleagă perechea din acelaşi palier social: săracul
cu sărac, bogatul cu bogat, intelectualul cu intelectual.
În condiţiile în care principala motivaţie a căsătoriei a fost, în majoritatea cazurilor, de ordin material
fără a se pune accent pe relaţiile afective dintre viitorii parteneri, în faţa greutăţilor de zi cu zi, coeziunea şi
solidaritatea familiei a fost menţinută atâta timp cât întrebările au rămas nerostite şi alternativele neobservate
sau neaplicate 2• Pornind de la aceste consideraţii, în cuprinsul acestui studiu mi-am propus să cercetez modul
în care erau reglementate situaţiile de criză apărute în interiorul unui cuplu năsăudean în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, cine erau "consilierii" matrimoniali, care au fost soluţiile propuse de către aceştia şi
care a fost soarta finală a cuplului, iar pentru exemplificare am analizat concret situaţia din comunitatea Tiha
Bârgăului între anii 1891-1899. Pentru materializarea acestui demers m-am axat pe interpretarea unui material
arhivistic inedit provenit din fonduri bisericeşti greco-catolice păstrate la Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană
Bistriţa-Năsăud.

În intervalul temporal studiat cele mai multe cupluri transilvănene cu probleme grave, pentru a se elibera
din calvarul unei căsnicii nereuşite au apelat la divorţ, acceptat cu reticenţă de către biserică (greco-catolică şi
ortodoxă) care pe baza canoanelor religioase reglementa minuţios condiţiile încetării mariajului. Până în anul
1894 când prin legile XXXI-XXXIII biserica a pierdut dreptul de validare a actelor majore din viaţa indivizilor,
problematica divorţului a ţinut exclusiv de competenta forurilor bisericeşti, intervenţia autorităţilor laice fiind
limitată doar la aspectele legate de moştenire, întreţinerea soţiei şi a copiilor etc.
În mediul greco-catolic, cei care doreau să se despartă se adresau mai întâi preotului din localitate
argumentându-şi decizia, împreună cu probe şi martori care confirmau cele relatate. În această fază,
intervenţia parohului local era crucială pentru salvarea familiei deoarece acesta avea datoria şi obligaţia
să reamintească soţilor legămintele făcute la căsătorie ("ceea ce Dumnezeu a legat, omul să nu dezlege")
şi să îi consilieze pentru a se împăca, recurgând la "despărţirea de pat şi masă" pentru un anumit interval

1

2

Toader Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne {1680-1800}. Societate rurală şi mentalităţi colective,
Cluj-Napoca, 2001, p. 129.
Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Familie şi comportament matrimonial în Transilvania între 1850 şi 1914 (Între
tradiţie şi modernizare}, în Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean (coord.), "Om şi societate. Studii de
istoria populatiei României (sec. XVII-XXI)", Cluj-Napoca, 2007, p. 114.

Revista Bistriţei, XXII, 2008, pp. 301-306
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de timp • De asemenea, în această perioadă, preotul organiza "şedinţele" sau încercările de împăcare ale
partenerilor, desfăşurate la casa parohială şi repetate de 3 ori, la interval de cel puţin 8 zile; conţinutul acestora
~ra consemnat într-un ~rotocol în _prezenţa a doi martori. Dacă cuplul problematic se împăca după prima
mcercare, celelalte doua nu se ma1 desfăşurau, în schimb, dacă nici la a doua întâlnire nu erau şanse de
reconciliere, preotul era obligat să raporteze cazul forurilor superioare, a treia întâlnire fiind mai mult 0 simplă
formalitate 4•
3

Astfel, eşecul încercărilor de reconciliere îl obliga pe paroh să întocmească un dosar care cuprindea
redactarea mărturiilor, extrasele de botez şi căsătorie ale soţilor, adeverinţa despre împlinirea încercărilor
de împăcare şi să îl trimită scaunului vicarial. După analizarea cazului şi, eventual, solicitarea mai multor
informaţii de la preot, comisia vicarială prelucra cazul care era trimis mai departe Tribunalului matrimonial
episcopal, instituţia cu rol decizional în astfel de probleme. Decizia era comunicată vicarului care înştiinţa
persoanele implicate despre sentinţa finală, însă din cauza acestui parcurs, deseori, procesele de divort durau
ani întregP.
Din plângerile celor doi soţi adresate preoţilor, dar şi din corespondenta acestora cu forurile superioare
putem contura principalele motive invocate de sătenii năsăudeni, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
pentru despărţirea de partenerii conjugali: comportamentul imoral, viaţa nefericită, violenţele conjugale,
rutina, incompatibilitatea sexuală. De multe ori aceste cauze nu apar separat, ele sunt legate una de cealaltă,
şi ilustrează problematici matrimoniale asemănătoare cu restul spaţiului transilvănean, nu doar din mediul
greco-catolic, ci şi din cel reformat 6 •
Bărbaţii din areal ul geografic năsăudeanaleg să se despartă de tovarăşele de viaţă din cauza comportamentului
imoral: "[ ... ] ea, pentru imorala ei purtare în trei rânduri m-a alungat, aruncându-mi veşmintele pe uşă afară,
ba lăudându-se că m-ar hrăni ea pe mine de nu voi fi altu pe lume" 7; părăsirea domiciliului conjuga!: "În mai
multe rânduri sus numita femeie şi-a părăsit soţul ei sub diverse pretexte de nimic" 8 ; impotenta sotiei: "[ ... ]
bărbatul aduce ca motiv impotenta absolută a femeii pe baza căreia a cerut despărţire vinculară" 9 ; agresivitatea
femeii: "[ ... ] îndată după căsătorie am observat în purtarea ei unele însuşiri forte rele, între altele amintesc
aplecarea ei spre beţie, sfada şi ce este mai dureros, m-a ameninţat mai de multe ori cu moartea [... ]"10 .
Principalele motive care le determină pe femei să intenteze divort contra soţilor sunt: dispretul şi
agresivitatea partenerilor de viată: "[ ... ] am trăit cu sus numitul meu bărbat în bună armonie 2 luni, când
dânsul a început a mă batjocori nu ca pe o soţie adevărată, ci ca pe o străină, întrebuinţând toate mijloacele cele
mai grozave de batjocură faţă de mine [... ]" 11 ; impotenta:"[ ... ] în privinţa impotenţei virile a lui Dorotei Cărbune,
locuitor din această comună [Rodna-Veche, n.n.] domneşte în această parohie o faimă generală lăţită peste tot
şi cum că este lucru de notorietate publică că respectivul suferă de un defect trupesc incurabil prevenitoriu din
naştere în urma căruia dânsul este incapabil de a presta debiul conjugal" 12 ; defectele fizice şi comportamentul
violent:"[ ... ] bărbatul său e surd şi mut şi nu se ştie îngriji de celea trebuitoare pentru viaţă, ci o trimite a cerşi
cu pruncul în braţe pe stradă, pe de altă parte că e gelos peste fire şi astfel e spionată pe tot pasul, e batjocorită
şi bătută nu numai de bărbatul său, care la orice momente furios, încât şi cu securea a alergat după ea [... ]" 13 ;
3
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Idem, Biserica şi familia la românii din Transilvania în secolul al XIX-lea, în "Anuarul Insi. de Istorie Cluj", XXXI, 1992,
p. 101. Despre conditiile "despărţirii de pat şi masă" poate fi consultat şi Georgiu Plop, Părţi alese din dreptul privat
ungar, Bucureşti, 1923, p. 87.
Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Bistrita-Năsăud (în continuare ANDJBN), colecţia Anton Coşbuc, f. 120.
Pentru mai multe amănunte vezi Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania. A doua jumătate
a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, Cluj-Napoca, 1999, pp. 89-90 şi Mirela Andrei, La graniţa Imperiului.
Vicariatul Greco-Catolic al Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, 2006, p. 182.
Milandolina-Beatrice Dobozi, Căsătorii şi divorţuri la românii din protopopiatul greco-catolic Reghin la sfârşit de secol
XIX, în "Marisia", nr. XXVIII, Târgu-Mureş, 2006, pp. 243-254; Kolumbân Zsuzsânna, Cerinţa socială şi comportamentul
matrimonial în Dioceza reformată Odorhei la sfârşitul secolului al XIX-lea, în "Caiete de antropologie istorică", an II, nr.
1(3), ian.-iunie 2003, pp. 59-68.
ANDJBN, fond Oficiul parohial greco-catolic Maieru, dos. 10, f. 251.
Idem, fond Vicariatul Rodnei, dos. 661/1891, f. 46.
Ibidem, f. 141.
Idem, fond Vicariatul Rodnei, dos. 681/1892, f. 509.
Idem, fond Vicariatul Rodnei, dos. 701/1893, f. 410.
Idem, fond Vicariatul Rodnei, dos. 350/1891, f. 44.
Idem, fond Vicariatul Rodnei, dos. 681/1892, f. 233.
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comportamentul imoral al soţului: "Ba această învrăjbire familiară a dus şi pe acuzatul Toder Someşan ca să
intre în legături ilicite, care şi aşa nu era de tot străin cu o jună din comuna B. Bistriţa [Bistriţa Bârgăului, n.n.]
cu care a şi avut câţiva prunci" 14 •
Dar indiferent de gravitatea faptelor de care se făcea vinovat/ă soţul sau soţia, preotului îi revenea datoria
de a consilia cuplul şi de a găsi o rezolvare favorabilă problemelor conjugale care să îi readucă pe cei doi sub
acelaşi acoperiş. Din fericire, în fondul parohiei din Tiha Bârgăului se păstrează un dosar cuprinzând protocoale
de "împăciuire" din anii 1891-1899 înregistrate cronologic într-un manuscris numit "Protocolul probărilor de
împăciuire a căsătoriţilordin parohia B. Tiha''~ 5 • Documentul exemplifică modul în care se desfăşurau "probările
de împăciuire", pe care în limbaj modern le putem numi "şedinţe de consiliere matrimonială", lectura acestuia
ilustrând totodată şi principalele frământări ale cuplurilor bârgăuane supuse aceluiaşi cod comportamental
ca peste tot în Transilavania celei de-a doua jumătăţi a secolului XIX: căsătorii din interes, lipsa suportului
afectiv, agresivitate, probleme sexuale, tentaţia amorului extraconjugal.
Pe parcursul celor opt ani cuprinşi în protocol, preotul din Tiha a consiliat 13 cupluri cu probleme
matrimoniale. Dintre acestea, 7 perechi nu mai trec prin încercările de reconciliere, parohul consemnând în
protocol doar declaraţia de împăcare a soţilor obţinută ca urmare a "admoniţiunilor" şi sfaturilor acestuia. În
textul acestei declaraţii, considerând că "matrimoniul e un sacrament sfânt orânduit de bunul Dumnezeu şi noi
căsătorindu-ne laolaltă am promis unul altuia credinţă şi nestrămutată şi împrumutată dragoste până la moarte,
drept aceea aflăm de lipsă ca ambii să dăm uitării neînţelegerile dintre noi", cei doi soţi se obligă reciproc
să dea uitării neînţelegerile trecute şi promit ca niciodată soţul să nu mai "sfădească" [certe, n.n.], bată sau
maltrateze partenera de viaţă, iar soţia să nu îl mai "sfădească", ocărască [jignească, n.n.] sau batjocorească 16 •
Unele cupluri, pe lângă promisiunile de mai sus, îşi iau angajamentul ca în cazul în care şi-ar "călca declaraţia
dată" şi ar face uz de violenţă, partenerul vinovat să plătească bisericii greco-catolice din localitate suma de 10
sau 20 fl. v.a. (valută austriacă) 17 •
Dintre celelalte cupluri nefericite, doar unul este consemnat în protocol cu trei încercări de împăcare,
câte două cu două încercări, respectiv una, şi doar în cazul unei singure perechi, însemnarea parohului este
foarte scurtă, fără a reda întrebările standard, limitându-se la a preciza că soţia "după repetate provocări de-a
se împăca" nu acceptă concilierea cu soţullegiuit1 8 •
Tentativele de împăcare se desfăşurau în prezenţa a doi martori la casa parohială. La prima întâlnire
preotul încerca prin "admoniţiuni şi argumente" să împace perechea şi dacă nu avea succes îi provoca "să
şi propună căinţele sale răspunzâd chiar şi adevărat la toate întrebările punânde". Urma un set de întrebări
standard, aceleaşi şi pentru femei şi pentru bărbaţi, privind numele, religia, vârsta, ocupaţia şi locuinţa, abia
apoi fiind formulate întrebările legate de situaţia civilă şi de problemele din căsnicie. Preotul se interesa şi
dacă cuplul a mai avut tentative de a se împăca- "când, unde, înaintea cui şi cu ce succes?"- epuizând seria
întrebărilor cu cele legate de condiţiile necesare pentru împăcarea soţilor.
Pe primul loc între motivele invocate de soţi privind "neînţelegerea căsătoricească" se află infidelitatea
soţiilor sau în limbajul epocii "necredinţa căsătoricească". Urmează: neascultarea şi nesupunerea faţă de
soţ: "pentru că dânsa nu voieşte de la casa şi averea ei să vină la mine, la casa şi în averea mea"; înstrăinarea
obiectelor casnice: "[ ... ] tot ce am adus la casă a prădat şi nu a tras la casă şi mi-a vâdut lucrurile din casă şi
adică: icoane, masa, orologiu, trei securi, o manta, un cojoc, cămeşi, cu un cuvânt, tot ce am avut, lăsându-mă
numai într-o cămaşă;"; lenea: "Dacă am venit de la lucru de undeva nu am găsit nimic făcut de mâncare, apoi
tot mereu s-a sfădit cu mine zicând: mirăse lumea de găzduşag, de tine, de voi muţi"; dispreţul şi ura soţiei:
"Pricina neînţelegerii dintre noi e că ea zice "că nu is drag" şi şi că nu a şedea la mine că nu is dragi casele şi
nimica şi că îs urât să nu mă vadă şi să-şi caute pe cine va vrea că ea nu îmi are grija".
Pe de altă parte, femeile invocă ca pretext indubitabil pentru a cere separarea de soţi "neputinţa" sexuală a
acestora şi actele de agresivitate fizică care decurg de aici; sunt invocate apoi motive care vizează caracteristicile
fizice ale partenerilor "că pute de nu-l pot suferi", "că sunt urât să nu mă vadă"; imposibilitatea soţului de a-şi
14
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Ibidem, f. 426.
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Ibidem, f. 19.
Ibidem, f. 27.

Tiha-Bârgăului,

registrul2, 1891-1899.

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

303

întreţine sopa: "el nu e în stare să mă susţină fără cât am trăit laolaltă ne-au susţinut părinţii mei";
celorlalti membrii ai familiei: "mă bate frate-seu" 19 •

agresivitatea

La finalul primei tentative de conciliere, preotul îi întreba pe cei doi dacă nu doresc să se împace,
cerându-le să îşi argumenteze răspunsurile pozitive sau negative. De obicei, partenerul care a iniţiat acţiunea
de despărţire refuza concilierea şi astfel, în scurt timp, preotul comunităţii îi convoca pentru cea de-a doua
"împăciuire". Şi de această dată, în debutul convorbirii, cei doi soţi erau avertizaţi despre "păcatul" de a încălca
sfânta taină a căsătoriei după care li se adresa doar o singură întrebare legată de voinţa lor de a vieţui împreună.
Răspunsul negativ al unuia din soţi determina parohul să pregătească şi să trimită documentaţia necesară
iniţierii procesului de separare, deoarece a treia întâlnire, a cărei desfăşurare nu diferea de precedenta, era mai
mult o formalitate, şansele ca cei doi să accepte împăcarea fiind minime.
Dintre toate cele 13 cupluri consiliate de preotul din Tiha Bârgăului, Ioan Dologa, după cum am afirmat
şi mai sus, doar unul singur parcurge toate cele trei etape de împăciuire prescrise de canoanele bisericeşti. În
tentativa de a descoperi care a fost, în final, soarta acestui cuplu, dar şi pentru a ilustra durata unui proces
de divorţ în epocă, am cercetat şi în fondul "Vicariatului Rodnei" informaţii legate de desfăşurarea acţiunii
de separare a perechii de pe valea Bârgăului (parohia greco-catolică din Tiha Bârgăului aparţinea în epocă de
vicariatul Rodnei cu sediul în Năsăud).
Povestea celor doi începe aşa: Vasile Canon Hângan, greco-catolic, "econom" de 27 de ani din Mureşenii
Bârgăului şi soţia Maria Dumitru Tohis (măritată Hângan), greco-catolică, "eonomă" de 20 de ani din Tiha
Bârgăului se prezintă în faţa preotului din Tiha, pentru prima tentativă de împăciuire, în data de 13 decembrie
1891 20 •

Din relatarea soţului aflăm că cei doi erau căsătoriţi de trei ani; doi ani relaţia a mers bine şi doar "de un
an trăim în neînţelegeri". Bărbatul afirmă că totul a început de la nemulţumirea femeii în legătura cu viaţa
lor conjugală: "Dânsa zice că eu nu aş fi vrednic de dânsa [... ]", dar acesta infirmă acuzaţia şi se apără oferind
argumente: "După ce m-am căsătorit voind să o drăgostesc şi să am cu dânsa împreunare trupească m-a împins,
azvârlit cu lemne după mine zicând: "că nu voi şedea tot călare pe dânsa căci cine e făcut să poată face câte
puteţi voi". În plus, soţul se plânge de comportamentul neadecvat al partenerei conjugale: "Apoi dânsa cum m-am
dus eu de acasă, ea încă s-a dus pe uliţă pe la jocuri noaptea, găsind-o târziu noaptea pe la bere jucând" şi de
neîndeplinirea datoriilor conjugale: "Dacă am chemat-o ca să-mi ajute la lucru a încărca fân ori a descărca nu a
voit, fără mai bine a şezut acasă ori pe la mamă-sa. Dacă am venit de la lucru de undeva nu am găsit făcut nimic
de mâncare. Apoi tot mereu s-a sfădit cu mine zicând: "mirăse lumea de găzduşag, de tine, de voi muţi".
Soţia, responsabilă de intentarea procedurii de despărţire, susţine o altă variantă despre traiul lor conjugal.
Conform acesteia, din primul ceas după căsătorie cei doi nu s-au înţeles datorită "neputinţei bărbatului":"[ ... ]
2 ani şi jumătate de câteva ori a încercat ca să aibă împreunare trupească cu mine, niciodată nu a putut face
nimic, fără m-a necăjit". Femeia susţine că a rămas alături de sot această perioadă deoarece:"[ ... ] nu am ştiut că
ce plăteşte lumea şi tot am aşteptat că doar, doar îmi va putea face ceva [... ]"şi sfătuită de oameni "că poate e
legat" a dat slujbe şi a postit sperând în rezolvarea "neputinţei", fără succes însă. Frustrat, soţul o va agresa pe
femeie şi cu atât mai mult după ce "am alunecat şi am avut cu altul împreunare trupească care a fost vrednic" a
decis să îl părăsescă şi să se întoarcă la părinţi. La finalul declaraţiei, Maria infirmă celelalte acuzaţii aduse de
soţul său concluzionând că motivul principal al neînţelegerii conjugale e "neputinţa" sexuală a acestuia.
Naşii şi preotul din Mureşenii Bărgăului au încercat să îi împace şi au avut succes, dar numai pentru
o zi fiindcă tentativa de "împreunare trupească" a eşuat din nou, Maria reîntorcându-se la părinţi decisă să
divorţeze de soţul impotent.
În 3 ianuarie 1892 cei doi soţi se reîntâlnesc din nou în faţa preotului şi a martorilor. La întrebările acestuia
în legătură cu voinţa de împăcare, Vasile declară că este dispus să se împace cu consoarta "şi o primesc acasă
în ceasul acesta numai să meargă şi nu voiesc să mai adaug nimic la fasiunile mele din rândul trecut". Maria
în schimb nu acceptă concilierea motivând că "două femei nu voiesc ca să trăim laolaltă, fără doresc ca să ne
despartă şi nu voiesc a mai adăuga nimic" 21 •
La câteva zile după această întâlnire, Vasile Hângan, în disperare de cauză, va adresa o plângere oficiului
vicarial din Năsăud contra socrului său, Dumitru Tolis Pavelean, acuzându-1 de "luarea fiicei sale căsătorite
19
20
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Ibidem, f. 1-24.
Ibidem, f. 15-18.
Ibidem, f. 17.
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de la bărbat fără cauză de despăr!ire" cu toată averea, vitele şi veşmintele. Totodată, tânărul îşi exprimă
ca încercările de împăciuire să se desfăşoare la oficiul parohial din Mureşenii Bârgăului, unde soţii
au fost botezaţi şi cununaţi, nu în Tiha Bârgăului unde a fost dus în faţa preotului cu forţa de către jandarmi,
iar parohul: "i-a ascultat numai pe socru-meu şi pe muierea mea la protocol, ale mele spuse nu s-au luat nici
la una băgare de seamă". Supărat foc, bărbatul insistă ca acţiunea de împăcare să se desfăşoare în Mureşeni
unde "ambii cununaţi să fie ascultaţi fără părtinire" şi la protocol să nu se însemneze: "cauza fără dovadă şi
să urzească proces de despărţire până a nu cerca cauza vrednică de despărţire şi a-mi surpa găzduşagul fără
rugămintea

lipsă" 22 •

Vicarul Ioan Pop reacţionează promt şi în 23 ianuarie 1892 îi cere preotului din Tiha Bârgăului explicaţii
şi informaţii despre desfăşurarea acestui caz 23 • Răspunsul preotului Ioan Dologa, nu întârzie; la 1 februarie pe
parcursul unei scrisori detailate, Dologa oferă toate amănuntele desfăşurării acţiunii de împăcare, justificând
amestecul său în problemele acestei familii din Mureşenii Bârgăului, prin refuzul preotului de acolo de a-i
împăca pe cei doi. Parohul prezintă şi un rezumat al corespondenţei sale pe această temă cu vicarul interimar
Vasile Groze care l-a însărcinat cu rezolvarea acestui conflict. Preotul anexează acestei epistole şi restul actelor
necesare pentru completarea dosarului de divorţ care urma să ajungă la Tribunalul matrimonial din Gherla 24 •
După primirea dosarului şi studierea acestuia, vicarul năsăudean va redacta în 5 februarie 1892 o scrisoare
către Tribunalul matrimonial în care îşi exprimă opiniile vizavi de problematica acestui caz iniţiat de Maria
Hângan din motivul impotenţei bărbatului. El face recomadarea ca "investigaţiunea previa şi probatorie să
se îndeplinească în Năsăud", nu în Gherla, pe de-o parte fiind iarnă şi cheltuielile foarte mari, iar pe de alta
deoarece urmau să fie audiaţi pe lângă "litiganţi" şi părinţii lor, "apoi căsenii şi alte persoane întrucât ar fi de
lipsă"; vicarul mai solicită şi aprobarea privind consultarea celor doi soţi de către medicii din Năsăud 25 •
În timpul desfăşurării corespondenţei menţionate mai sus, preotul din Tiha va îndeplini şi cea de-a
treia împăciuire (în 6 martie 1892), soţul exprimându-şi din nou disponibilitatea pentru a se reîmpăca, spre
deosebire de consoarta sa care aduce din nou ca argument "neputinţa" acestuia: "nu voiesc a mă împăca cu
dânsul, pentru că nu-i de femei, adică e neputincios cu desăvârşire, fără voiesc să fiu despărţită de dânsul" 26 •
În 28 aprilie 1892, vicarul Ioan Pop primeşte răspuns din partea Tribunalului matrimonial care acceptă
consultarea celor doi soţi la Năsăud, rezultatul urmând a fi trimis la Gherla. Pe baza acestui acord, vicarul îi
convoacă în 13 mai 1892 pe cei doi la Năsăud pentru a fi investigaţi de către medicii specialiştF 7 • Atestatul
medical expediat de către vicar la Gherla în 1 iulie 1892 demonstrază că, de fapt, soţul nu este impotent, iar
soţia "nu este vergură [virgină, n.n.]", ceea ce infirmă motivul de despărţire invocat de tânăra nevastă, vicarul
susţinând validitatea căsătoriei şi "îndemnând părţile la convieţuire în pace şi în Dumnezeu" 28 •
După această dată, mai bine de un an, nu mai avem nici o ştire despre soarta cuplului de pe valea Bârgăului.
"Tăcerea" este întreruptă abia în 28 septembrie 1893 când soţia acuzatoare, Maria Hângan, adresează o scrisoare
Tribunalului matrimonial în care se plânge că din anul 1892 de când au fost consultaţi de către medicii din
Năsăud şi hârtiile s-au expediat la Gherla pentru deliberare, nu a mai primit nici un răspuns. Femeia se plânge
că locuieşte separat de soţ, în casa părinţilor, trăind u-şi "tinereţile în suferinţă şi necaz şi părinţilor mei le sunt
spre greutate şi supărare" şi de aceea solicită instanţei bisericeşti o sentinţă favorabilă despărţirii de soţ "ca să
pot păşi la o nouă căsătorie în frica Domnului"; totodată ea cere ca plata cheltuielilor implicate de proces să fie
suportate de soţ 29 •
Întâmplarea face ca în aceaşi zi, adică 28 septembrie, când Maria a redactat scrisoarea, în şedinţa Tribunalului
matrimonial să fie adoptată decizia care pecetluia soarta celor doi, sentinţa fiind expediată vicarului. Din
păcate, am identificat doar scrisoarea trimisă prelatului în care se menţionează "deliberatul" ataşat acesteia,
fără a găsi hârtia cu sentinţa. Pe verso-ul epistolei acesta menţionează că i-a "provocat" pe litiganţi la Năsăud în
22
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data de 4 noiembrie pentru a le comunica decizia; aceştia însă nu se prezintă deoarece pe aceaşi hârtie vicarul
"S-au provocat şi a doua oară să se prezinte pe 14/XI cu amenintarea de a fi escortati" 30 •
Date fiind aceste fapte, soarta perechii bârgăuane se lasă doar intuită; tinând cont că vicarul, pe baza
rezultatelor medicale a infirmat motivul impotenţei sotului, avem toate motivele să considerăm că şi sentinta
Tribunalului a fost una de respingere a cererii femeii şi de păstrare a validitătii mariajului. Şi atunci ne putem
gândi că motivatia iniţierii procesului de separare provine din traiul nefericit alături de sotul de care o legau
doar jurămintele făcute în biserică; lipsa suportului afectiv dintre cei doi precum şi perspectiva de a împărti
patul conjuga! doar cu bărbatul urât, o determină pe femeie să nu îşi îndeplinească atributiile conjugale, ba
mai mult, folosindu-se de pretextul "neputintei" sotului să-şi pună în pericol statutul conjuga! prin intentarea
procesului de divort. Desfăşurarea acestuia pe parcursul a aproape 2 ani ne-a oferit şi posibilitatea de a ilustra
complexitatea şi dificultatea unui astfel de demers, dar şi gradul de implicare a forurilor abilitate în viata
cotidiană a cuplului nevoit să îşi "popularizeze" actiunile şi trăirile cele mai intime.
Exemplele folosite pe parcursul acestui studiu demonstrează faptul că universul cuplului năsăudean din
cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea se configurează ca o lume măcinată de contradictii şi marcată
de lupta neîncetată dintre dorintele personale şi prejudecătile sociale. Cu atât mai mult, povestea de viaţă
a perechilor din Tiha Bârgăului conturează comportamente şi mentalităti desprinse din cotidianul crud al
sfârşitului de secol XIX când viata intimă a cuplurilor nefericite, frustrările şi neîmplinirile devin "transparente"
pentru întreaga comunitate. Asumându-şi calitatea de consilieri matrimoniali preotii folosesc o metodă unică
şi sigură pentru împăcarea cuplului (dar nu neapărat pentru rezolvarea problemelor acestuia) - inducerea
sentimentului de teamă şi vinovătie datorită încălcării jurămintelor matrimoniale. Dacă preotul eşuează şi dacă
iniţiatorul/-ea procedurii de despărtire perseverează, ignorând oprobriul comunitătii şi nesiguranta traiului
individual, abia atunci începe lungul drum al despărtirii care durează ani şi care, deseori, nu are finalitatea
dorită de cel sau cea care a iniţiat procesul.
notează:

Le conseil matrimonial des couples dans les communautes des alentours de Năsăud
dans la 2eme partie du 19eme siecle
(Resumee)
Comme dans toute la Transylvanie, dans la societe rurale de Năsăud dans la zeme moitie du 19eme siecle
aussi, les mariages etaient determines par des interets materiaux, sans tenir compte des relations affectives
entre les partenaires. Pour ce motif, face aux difficultes de la vie quotidienne, la cohesion et la solidarite de la
familie ont ete a peine mentenues, la vie misere, les violences conjugales et l'incompatibilite sexuelle etant les
motifs principaux qui ont determines l'apparition des conflits au sein de la familie.
A partir de ces considerations, j'ai iliustre tout au long de cette etude la maniere dans laquelle ont ete
reglementees les situations de crise «matrimoniale» des couples de Năsăud dans la zeme partie du 19"m• siecle,
qui ont ete les conseiliers et quelles ont ete les solutions proposees par ceux-la et quel a ete le sort final du
couple; pour exemplifier j'ai analyse concretement la situation de la communaute de Tiha Bârgăului entre
1891-1899.
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Femei în familie: relaţii familiale şi roluri în societatea transilvăneană
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Iulia Adina POP ·

Familia este şi a fost în permanenţă o realitate complexă a societăţii umane, ce înmagazinează diverse funcţii
şi are anumite roluri care transformă această instituţie într-un punct de reper pentru întreaga dezvoltare umană.

"Familia este oformă complexă de relaţii biologice, sociale, materiale şi spirituale între oameni legaţi prin căsătorie,
sânge sau adopţiune. Fiind un fenomen social, se dezvoltă odată cu dezvoltarea societăţii şi se modifică în raport cu
aceasta"1• Există aşadar o legătură stabilă între realităţile social-economice şi structura şi funcţiile familiei.
Funcţiile de bază ale familiei în societatea modernă sunt: de reproducere, economică, de socializare şi de
solidaritate socială, iar rolurile care erau rezervate în perioda care ne interesează membrilor familiei derivă
din normele cutumiare şi legislative existente precum şi dintr-o anumită atitudine predominantă referitoare
la relaţiile familiale: bărbatul, capul familiei, deţine în familie un loc privilegiat care derivă din funcţia sa
preponderent economică, de susţinător material al familiei; femeia este pe de altă parte responsabilă de
coeziunea familială, de educarea copiilor, locul ei fiind bine delimitat în raport cu viaţa publică; rolul femeii în
familie derivă din valoarea funcţiei sale biologice, reproductive; alte funcţii le sunt asigurate copiilor, fiul cel
mare fiind privilegiat din punct de vedere economic în calitatea sa de moştenitor al întregului patrimoniu 2 •
Problematica studierii familiei este extrem de vastă şi complexă, motiv pentru care se impune explicarea
în fapt a consistenţei studiului de faţă care se va centra pe dimensiunea feminină a familiei, pe rolurile şi
funcţiile feminine, pe locul şi statutul femeii în familie, pe relaţiile care se stabilesc în interiorul celulei
familiale pornind de la elementul feminin din mediul etnic românesc din Transilvania în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea.
Pentru a atinge miezul acestei problematici trebuie fixate încă de la început direcţiile de cercetare, care
în cazul de faţă vor fi: identificarea comportamentelor maritale, rolurile specifice soţului şi soţiei în cuplu,
comportamentul şi atitudinea faţă de copii şi faţă de ceilalţi membrii ai familiei înţeleasă în sens larg, şi
nu în ultimul rând ne vom referi la atribuţiile gospodăreşti specific feminine. Cum să identificăm aceste
comportamente şi cum să le dăm un sens comun? Este o sarcină grea deoarece, deşi nu pare, societatea crează
numeroase modele la diferite nivele care au ca scop reglementarea relaţiilor interumane, relaţiile între cele
două sexe fiind un punct de reper în acest sens. Ceea ce preocupă în special cercetătorul unei atari problematici
este evaluarea cu stricteţe a surselor şi informaţiilor pe care le are la îndemână, în efortul constant de a nu fi
atras în capcanele anacronism ului care pândeşte la tot pasul. Tocmai de aceea modalitatea de selecţie aplicată
surselor este esenţială în procesul de elaborare a unor concluzii care să întregească suma cunoştinţelor despre
femei în societatea transilvăneană. Presa, memoriile, corespondenţa, literatura populară sau cultă, sunt pilonii
de rezistenţă ai cercetării de faţă, cu menţiunea că textele pe care le-am considerat interesante şi utile în
descifrarea cotidianului feminin au trecut prin filtre precum impactul pe care 1-ar fi putut avea asupra societăţii
[prin importanţa unui autor sau prin caracterul în sine al sursei respective) sau difuziunea de care s-a bucurat
sursa respectivă în epocă.
Scopul ultim al acestei cercetări este delimitarea liniilor generale de comportament şi conduită specifice
segmentului feminin în Transilvania, ţinând cont de mediul de provenineţă şi de structura societăţii româneşti
în ansamblu.

* "Investeşte în oameni!" doctorand bursier în "Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
1

2

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"
Maria Voinea, Familia şi evoluţia sa istorică, Editura
Ibidem, p. 40.

Ştinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,

1978, p. 5.

Revista Bistriţei, XXII, 2008, pp. 307-319

307

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

Închegarea familiei: motivatii ale căsătoriei. Discursul despre familie în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea cunoaşte o savoare aparte sub imperiul disputelor pe marginea necesităţii introducerii căsătoriei civile
sau sub influenţa codurilor morale elaborate de diverşi autori şi publicate în presa vremii.
Ce este familia şi care sunt funcţiile acestei instituţii în societate? La această întrebare au răspuns mulţi dintre
cei interesaţi în procesul de secularizare a căsătoriei, care au încercat să dea familiei o definiţie cât mai completă,
bazată pe o abordare laica-religioasă. Astfel, ne-a reţinut atenţia o succesiune de articole rezervate unui fenomen
aparte denumit generic (dar impropriu) concubinaj, fenomen rezultat din maniera defectuoasă şi ambiguă în care
a fost înţeleasă şi aplicată căsătoria civilă în societatea transilvăneană la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Autorul suitei de articole denumite Concubinatul. Originea şi causele lui, relele ce resultă din el şi
mijlocele pentru împedecarea şi stârpirea lui, Gavriil Hange, optează pentru melanjul şi respectarea reciprocă
a caracteristicilor şi ritualurilor specifice celor două tipuri de căsătorie: religioasă şi civilă. Dacă prin căsătorie
religioasă autorul înţelege "misteriullegei cei noue, în care întru închipuirea spirituală a lui Christos cu biserica

se binecuventă legătura însoţirei pentru tată viaţa a unei persone bărbătesci şi femeesci înaintea preotului şi
a publicului, şi după depusa apromisiune solemnă în biserică din partea feţelor respective despre dragostea
împrumutată până la marte, preotul face rugăciunile prescrise pentru susţinerea acelei apromisiuni a însoţirei
şi a urmării ei, ceea ce esce nascerea şi crescerea copiilor", căsătoria civilă este rezultatul unei legiferări umane
care stabileşte "o legătură între bărbat şi femee şi o însoţire pe tată viaţa pentru participare la drepturile divine
şi umane". Căsătoriile care nu îndeplinesc toate aceste condiţii se numesc concubinaje, concubinajul nefiind
altceva decât degradarea legii date de Dumnezeu relativ la convieţuirea în cadrul familieP.
Vedem aşadar cum, la sfârşitul secolului al XIX-lea, în societatea românească apare un curent de opinie
conform căruia statul şi biserica trebuie să acţioneze coordonat şi să îşi accepte reciproc comandamentele,
normele şi ritual urile, pentru a preîntâmpina situatiile dificile în care statutul marital al unui cuplu ar fi putut
ridica o oarecare doză de incertitudine.
Dincolo de ampla dezbatere publică pe care a generat-o secularizarea căsătoriei, comportamentele
specifice dimensiunii maritale a existenţei şi rolul pe care familia îl îndeplineşte în societate, rămân în general
consecvente cu perioadele anterioare.
Societatea românească transilvăneană este în secolul al XIX-lea una preponderent agrară, ţărănească, astfel
încât modelul de familie predominant este cel tradiţional, patriarhal, în care bărbatul are un loc preeminent,
iar femeia se află într-o permanentă dependenţă socială şi economică. În cadrul acestei societăţi familia este:
"o primă formă de solidaritate şi securitate, un prim cadru indispensabil acestei lumi ţărăneşti, cu o existenţă
marcată de lipsuri şi deseori de foamete, de frică şi de cele mai diverse agresiuni şi violenţe. Familiei i se
circumscriu apoi alte legături de solidaritate, ca şi multiple ocazii în care sistemul de solidarirăţi rurale se
coagulează şi reînnoieşte mereu spre a asigura echilibrul şi supravieţuirea"4 •

Familia are aşadar în societatea transilvăneană un rol integrator, individul fiind protejat sub cupola aceastei
de la naştere. Mentalul colectiv rural asigură acestei construcţii umane o importanţă deosebită în
relaţiile sociale şi interumane şi tocmai de aceea familia se impune ca structură fundamentală a societăţii.
Indicatori ai schimbării în perioada care ne interesează apar la nivelul mult mai subtil strâns legat de
motivaţiile alegerii partenerilor şi de comandamentele morale pe care trebuie să se fundamenteze familia.
Şi pentru ca situaţia să fie şi mai ambiguă, observăm cum la încheierea unei căsătorii concură mai mulţi
factori, o suită întreagă de motivaţii şi determinanţi care influenţează alegerea partenerului. Motivaţiile
căsătoriei şi procedeele de alegere a unui partener sunt foarte complexe şi există diferenţe subtile între mediul
rural şi cel urban, aşa cum există şi tendinţe diferite de abordare a partenerilor dezirabili în cele două medii.
În ceea ce priveşte lumea rurală remarcăm la o primă vedere perpetuarea unui comportament tradiţional
în faţa căsătoriei, o constantă în acest sens fiind opţiunea pentru căsătoriile consangvine în detrimentul celor
exogame, această realitate fiind strâns legată de imobilismul tradiţional al societăţii rurale. Cu toate că motivaţia
predominantă în încheierea unei căsătorii pare a viza în principal interesele materiale care sunt urmărite, o
motivaţie economică aşadar, nu putem exclude alte categorii de factori care concură la alegerea partenerului de
viaţa, cum ar fi afinităţile sau situaţiile limită care îndemnau partenerii să oficializeze o realitate de facto.
instituţii încă

3
4

Telegraful român: foaie religioasă. Sibiu, 1901, nr. 13, p. 53.
Toader Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne {1680-1800}. Societate rurală şi mentalităţi colective,
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997, p. 137.
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Pentru societatea rurală românească predominantă rămâne motivaţia economică, această situaţie fiind
în mare măsură de necesitatea asigurării supravieţuirii; existenţa ţărănimii era strâns legată de
patrimoniul pe care îl deţinea, pierderea acestuia ducând la scăderea şanselor de supravieţuire; sporirea
patrimoniului sau măcar menţinerea intactă a acestuia nu putea însemna decât o binecuvântare, iar dacă această
conservare se putea realiza în urma unei căsătorii situaţia era considerată absolut normală. Această abordare
nu este specifică doar ţărănimii sau unui teritoriu anume, fiind încă destul de extinsă la nivelul întregii Europe:
determinată

"În secolul al XIX-lea individul rămâne subordonat familiei, care este garantul moralităţii naturale. Familia are
la bază căsătoria monogamă în Europa creştină, stabilită prin consimţământ mutual. Dragostea poate veni după
căsătorie, sau deloc, iar pasiunile sunt considerate chiar primejdioase. Căsătoria ideală se vrea cea "aranjată"
între taţi" •
5

Un mediu original de contractare a unei căsătorii, în care predomină motivaţia economică, era în
Transilvania târgui de fete de pe Muntele Găina. Procedeul selectării unui partener cu ocazia acestor manifestări
(târgui de fete de pe Muntele Găina nefiind o manifestare singulară în acest sens) era cu siguranţă unul inedit:
fata primea o anumită zestre pe care avea datoria de a o prezenta la târg într-o manieră cât mai atractivă; flăcăii
care doreau să se însoare cântăreau cu mare atenţie ofertele după care intrau în vorbă cu fetele pe care le
considerau potrivite; târgui propriu-zis îl făceau părinţii care comparau averile tinerilor şi stabileau gradul de
compatibilitate; cei care cădeau de acord făceau o inspecţie turmei de oi a flăcăului (fiind vorba de o regiune
muntoasă], urmăreau talentele şi deprinderile fetei care dădea o probă la horă, după care urma logodna şi
cununia religioasă oficiate de un preot care se afla la târg6 •
În alegerea partenerului un cuvânt greu şi o parte importantă a deciziei revine familiilor celor care se decid
să îşi unească destinele. Chiar dacă "junele românu, când îi vine vremea căsătoriei, îşi cunosce bine fata cu care

de bună voie se lega pe tata vieţa, în bine şi în reu; elu o iubesce din tată inima şi este siguru, că şi ea îlu iubesce;
deci căsătoriile juniloru nostri suntu Întemeiate pe iubire împrumutată", în practică această iubire are de trecut
testul foarte important al examenului părintesc "Fata din partea ei, la începutu e mai sfiicioasă mai cu reservă,
până se vadă ce părere au despre junele cutare părinţii şi neamurile ei, că mumă-sa-i cu ea la jocu, vede cu cine
jocă, se uită cu cine povesteşte mai deaprope şi de i-se pare, îndată ce ajunge acasă îi spune ordinu: fată hei! Cu
praşcălău acela se nu te mai vedu, că-i neamu reu, îi unu puturosu, de lucru ca butucu şi de jocu-i ca şi facu!
Nu-i de noi; tatăs'o-i unu beutoru becişnicu, şi-a zălogitu moşia pentru beutură şi n-are cadă de vită în aretulu
căsii [. .. ] aşchia nu sare departe de trupină" 7•
Iubirea ca motivaţie a căsătoriei nu este inexistentă în mediul rural: George Cătăramă, eroul unei povestiri
populare, poate oferi un exemplu elocvent în acest sens: "Eram săraci amândoi. Preotul avea o spuză de copii,

la care le-a dărăburit toată averea lui, de altfel mică. Numai dragostea era la mijloc şi numai dragostea m-a
legat de fata preotului"8• Principala formă de manifestare a iubirii atunci când aceasta nu este acceptată de
părinţi şi

loc

de societate era fuga pe ascuns, răpirea femeii iubite; tot la târgui de fete de pe Muntele Găina avea
între tinerii care fugeau împreună şi părinţii care se opuneau căsătoriei: "Pentru moţ este o fală

împăcarea

să poată dovedi că din dragoste şi iubire fără materie, se căsătoreşte şi poate trăi din Câşlegi - când se fură
fetele- până în vară, numai din munca proprie a celor doi tineri încredinţaţi (logodiţi) din bunul lor plac, prin
forţa lor. Părinţii înţeleg acest lucru şi de aceea la împăcare îşi petrec zile întregi în veselie, dând să înţeleagă
tinerilor, că n-au fost contra căsătoriei, ci au voit să se convingă, dacă au destulă bărbăţie, ca să poată trăi"9 •

Cu toate acestea apelul la sentimente în motivarea alegerii partenerului de viaţă este pentru mediul rural foarte
slab reflectat în sursele studiate; chiar dacă folclorul abundă în descrieri de natură erotică, nu putem spune că
avem certitudinea generalizării unui comportament matrimonial în care sistemul de motivaţii ale căsătoriei să
îşi fi schimbat ponderea în favoarea sentimentelor de iubire, ataşament sau afecţiune.
La toate acestea se adaugă motivaţiile practice invocate în contractarea unei căsătorii cum ar fi existenţa
unor relaţii erotice anterioare, existenţa unei sarcini chiar, în general legalizarea unei situaţii de facto, ceea ce
transformă comportamentul matrimonial ţărănesc într-un peisaj complex în care căsătoria este rezultatul mai
multor factori care concură la alegera sau eliminarea pretendenţilor, femei şi bărbaţi, la formarea unei familii.
5
6
7

6
9

Mircea Bălan, Istoria prostituţiei, Eurostampa, Timişoara, 2003, val. II, p. 16.
Ion Blăgăilă, Târgui de fete depe Muntele Găina, Editura Revistei "Orizonturi Noui", Arad, 1945, p. 16-17.
Gazeta Transilvaniei. Braşov, 1891, nr. 32, p. 2.
La Vatră (pilde şi glume ţărăneşti), Tipografia "Carmen", Cluj-Napoca, p. 37.
Ion Blăgăilă, op. cit., p. 23-24.
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Nici elita intelectuală românească sau mediul urban nu se detaşează definitiv de practicile tradiţionale
legate de căsătorie. Societatea, normele şi tradiţiile îşi spun cuvântul şi în ceea ce priveşte, de exemplu,
căsătoriile aranjate; într-o scrisoare din 31 decembrie 1891 adresată lui Alexandru Roman (profesor la
Budapesta), Valeriu Branişte se amuză copios pe seama unor amici vizaţi spre însurătoare: "Ne mai fac haz şi

cestiunile de însurătoare, căci babele noastre n-au lucru mai bun decât a tot combina; pe fratele Blaga 1-au făcut
deja mire cu o coconiţă drăgălaşă, el însă este atât de consternat ăncât nu cutează să se mai arate între coconiţe.
Nu l-am cunoscut aşa ruşinos, sau cere fericirea ascunsă singurătate? Pe Ghiţă PopI-au adus în legătură cu o
văduvă tânără, frumoasă, se povestesc totodată cele mai romantice întâmplări"10 •
Nimic nou dacă examinăm cazul mitropolitului Andrei Şterca Şuluţiu, care la 1814 a fost obligat de
părinţii "îngrijaţi şi pentru onorea numelui, şi mai multu pentru mântuirea sufletului filiului seu, neci decâtu
nu-i liertară, ca să păşiescă ca preotu şi omu teneru celibe în lumea slobodă, în parochi'a din afară în calea
ispiteloru şi a periculeloru sufletesci"11 să se căsătorească. Ceea ce reţine atenţia în viziunea asupra căsătoriei
a părinţilor viitorului mitropolit este caracterul de moralitate pe care această instituţie îl imprimă celor care

aleg să îşi lege destinele cu altă persoană, în contradicţie vizibilă cu moralitatea îndoielnică a celor care evită
să încheie o căsătorie. Revenim cu această ocazie asupra funcţiei integratoare a familiei care, în acest caz, este
valorizată nu numai economic şi social, ci este cu precădere încărcată cu o importantă funcţie de conservare
a moralităţii.
În mediul urban însă se va încetăţeni cu timpul o abordare aparte a relaţiilor de cuplu pentru că aici apar
o serie de scrieri care promovează o atitudine propice manifestărilor de afecţiune anterioare căsătoriei; aceste
scrieri promovează comportamente noi în sprijinul ideii că pentru a preîntâmpina posibilele suferiţe ulterioare,
fetele trebuie să îşi aleagă singure soţii, iar pentru a face o alegere bune ele trebuie să fie educate, informate
asupra căsniciei şi asupra noilor atribuţii şi responsabilităţi care vin odată cu statutul de nevastă; banul, în
schimb, nu trebuie să fie motivaţia principală la contractarea unei căsătorii, deşi, e general acceptat faptul că
de cele mai multe ori interesele materiale îşi spun cuvântuP 2•
Un instrument de educare a fetelor de măritat, pe care l-am considerat original în peisajul opiniei publice
româneşti este Cartea unei fete bătrâne cătră fetele nemăritate - schiţă umoristică, un articol interesant în
primul rând prin maniera umoristică în care abordează spinoasa problemă a căsătoriei. Autorul (sau autoarea)
necunoscut sfătuieşte cu mult umor pe tinerele fete să nu se grăbească la măritiş oricât de mare ar fi tentaţia sau
dragostea, ci să cântărească bine variantele pe care le au la îndemână. Fetele frumoase în special sunt avertizate
să se păzească de vorbele dulci ale curtezanilor pentru a nu fi dezamăgite ulterior de realitate. Pentru a face
alegerea corectă fetele sunt sfătuite să ignore lăudăroşenia sau infatuarea şi să aprecieze în special bunătatea şi
hărnicia pretendenţilor. Obligaţiile lor faţă de aleşi sunt de a respecta alegerea făcută şi de a arăta sentimente
de afecţiune soţilor pe care singure şi i-au ales, de a fi blânde, înţelegătoare, bune gospodine (bune bucătărese
şi gazde impecabile) şi de a face eforturi pentru a-şi păstra calităţile fizice (frumseţea) cât mai mult timp 13 •
Nu doar femeile sunt cele care primesc sfaturi referitoare la alegerea unui partener ci şi bărbaţii; unii
scriitori stabilesc seturi de calităţi care trebuie avute în vedere de un bărbat responsabil atunci când îşi alege
partenera de viaţă: independenţă economică (în măsura în care acest lucru e posibil), stabilitate şi fidelitate
faţă de soţ, modestie, inocenţă, toleranţă, acceptarea rolului rezervat femeii, existenţa sentimentelor de iubire
şi respect faţă de bărbatl 4 •
Aceste seturi de calităţi care sunt sintetizate de moralişti pentru cei care doresc să îşi intemeieze o familie
punctează o transformare a viziunii generale asupra căsătoriei. Dacă în trecut apanajul acestor abordări îl aveau
scrierile religioase, care orientau într-o direcţie conformă cu reglementările religioase relaţiile matrimoniale,
acum apar aceste scrieri moralizatoare care încep să substituie parţial morala creştină pe care nu o exclud
definitiv ci o prelucrează şi filtrează printr-o altă sensiblitate, tributară unei conduite în continuă mişcare
relativă la comportamentul matrimonial.
10

11
12
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Valeriu Branişte, Corespondenţă, 1879-1895, voi. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985, p. 65.
Foia pentru minte, inimă şi literatură. Braşov, 1862, nr. 21, p. 164.
Marie de Saverny, Femeia în casă şi în societate, Lito-Tipografia Naţională Ralian Samitca, Craiova, 1883, p. 1-4.
Foia pentru minte ... 1860, nr. 23, p. 175-176.
Adolphe Steinberg, Adevăratul cod al manierelor elegante pentru tinerii de orice condiţiune, Editura Tipo-Litografiei
Doru P. Cucu, Bucureşti, 1890, p. 57.
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Pentru mediul urban avem de asemenea numeroase exemple în presa vremii, care vin să pună în lumină
abordarea distinctă de modelul tradiţional a motivaţiilor căsătoriei. Indicatorul cel mai semnificativ în această
direcţie este întrezărirea unui comportament matrimonial aparte specific elitei româneşti din lumea urbană
sau chiar din mediul rural. Din Gazeta Transilvaniei aflăm de logodna dintre Valeriu Uveges, funcţionar
la filiala Albina din Braşov care şi-a ales ca soţie pe Melania Nastasi, fiica profesorului de gimnaziu Lazăr
NastasP 5 , de încheierea căsătoriei între Ioan Sâmpălean, învăţător în Sălcudu şi d-ra Victoria Manoviciu, fiica
preotului român greco-ortodox din Chesleru 16 , sau de căsătoria teologului Ştefan Saba, fiul notarului cercular
din Arghihat, cu d-ra Regina Fărcaş, fiica protopopului român din localitate 17 •
Observăm cum accentul în cazul căsătoriilor care se încheiau între membri ai elitei româneşti se deplasează
pe solidaritatea de grup socio-profesional în special şi pe conştientizarea unui nivel social aparte care anulează
parţial practica vehiculată pe scară largă în societatea românească a căsătoriilor endogame, specifică societăţii
rurale. Din acest indicator extragem de fapt măsura în care o parte a societăţii româneşti, redusă cantitativ
de altfel, înţelege să-şi modifice comportamentele matrimoniale sub imperiul unei abordări personale a
căsătoriei.

Scopurile contractării căsătoriei, indiferent de mediul din care provin partenerii, sunt dintre cele mai
diverse: alegerea unui partener de viaţă care să fie părtaş la bucurii şi necazuri, procrearea de urmaşi legitimi,
adaptarea la normele societăţii: "ca să nu li se facă aruncare că numai degeaba s-au născut şi trăit în lumea
după

aceasta,

cum prea adeseori se-ntâmplă că li se face celor ce rămân necăsătoriti" 18 •

de contractare a căsătoriei există a.şadar o dimensiune economică predominantă pe care se
alte considerente ce ţin de afectiv, de dimensiunea sentimentală a cuplului, sau pur şi simplu de
considerente practice cum ar fi legalizarea unei situaţii existente. Direcţiile acestei atitudini faţă de căsătorie se
modifică spre sfârşitul secolului, atunci când moraliştii încep să trateze problema dintr-un unghi diferit, care
pune accentul pe relaţiile de iubire, respect reciproc în cuplu.
Femeia în relaţiile de cuplu. Odată cuplul constituit şi căsătoria încheiată relaţiile se orientează spre sfera
privată a vieţii, domeniu aflat sub influenţa nemijlocită a femeii. Majoritatea celor care au analizat fenomenul:
moralişti, filosofi, memorialişti, au recunoscut rolul important al femeii în stabilizarea şi direcţionarea întrun anume sens a relaţiilor în familie şi în cuplu: "Ştiut este însă că femeia imprimă familiei caracterul său.
Ca

motivaţii

imprimă şi

poate fi cât de vrednic, cât de muncitor şi de inteligent, vrednicia şi inteligenta lui foarte putină
influentă va avea la el acasă. Acasă este domeniul femeii, individualitatea ei, gândurile şi simtirile, idealurile,
credintele şi aspiratiile ei domnesc şi sunt hotărâtoare în preajma casei, în familie, între copilaşii crescuti de
dânsa şi în societatea din care face parte. Şi apoi tot femeia este elementul care, în prima linie, hotărăşte soarta,
viitorul societătii. Căci ea este crescătoarea copiilor, prima şi cea mai importantă plăsmuitoare a generatiunilor
viitoare"19 • Supravegherea spaţiului privat, creşterea şi educarea copiilor, închegarea unei familii stabile sunt
Bărbatul

aşadar funcţiile

principale ale femeii.
Ideea de cuplu implică în primul rând o anumită intimitate, construirea unui univers propriu, separat
de viaţa publică, de privirile iscoditoare ale rudelor şi vecinilor. O mărturie surprinzătoare în acest sens o
desprindem din corespondenta lui Valeriu Branişte care în scrisoarea din 19 noiembrie 1893 este certat de către
Septimiu Albini pentru redactarea unui articol de felicitare cu ocazia căsătoriei: "S-a cam supărat Aurelia şi
m-am cam supărat şi eu că ne-ai pus îmbrătişările la gazetă. În privinta aceasta te rog să iei spre ştiintă o dată

pentru totdeauna: mi-am dat natiei capul, timpul şi pielea şi cred că este de ajuns atâta. Dar mireasa este numai
a mea, pe ea n-o dau odată cu capul, cu ea n-are treabă publicitatea. Ştii că nici logodna n-am publicat-o, pentru
ce faci dară prostii?"20•
Nevoia de intimitate care este dezvoltată de epoca modernă ţine de interiorizarea tuturor proceselor
mentale şi nu numai; societatea nu mai are influenţa pe care o avea în secolele precedente în relaţiile din
interiorul familiei şi îndeosebi în cele de cuplu; nici chiar în lumea rurală, unde comunitatea însăşi este o
15

16
17

18
19
20

Gazeta ... , 1892, nr. 110, p. 3.
Idem, 1892, nr. 114, p. 2.
Idem, 1891, nr. 33, p. 3.
Simion Florea Marian, Nunta la români. Studiu istorica-comparativ etnografic, Saeculum I. 0.,
Septimiu Albini, Scrieri, Imago, Sibiu, 1998, p. 196.
Valeriu Branişte, op. cit., p. 135.
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construcţie familială, nu mai este posibilă o asemenea intervenţie nedelimitată. Cu toate acestea societatea are

anumite aşteptări de la proaspeţii căsătoriţi de la care: "se aşteptau atitudini sănătoase, bărbatul trebuind să fie

,.capul căsî", iar femeia "mâna

dreaptă".

respectivă ,.cutcurujeşte găina"21 •

Când dimpotrivă bărbatul se dovedeşte a fi mai slab, e clar că în casa

Societatea rezervă

fiecărui soţ

un anumit statut, mentalitatea ţărănească fiind

impregnată de ideea că:

"familia este sfântă, cei doi soţi având obligaţii reciproce în a o respecta şi a veghea
cu seriozitatea cuvenită ca toate aspectele vieţii casnice să se înscrie În codul nescris al bunei cuviinţe, cu alte
cuvinte să fie o familie bine închegată"22 •
Relaţiile în cuplu depind de mulţi factori cum ar fi motivaţiile căsătoriei mai sus discutate, starea
materială a cuplului, interferarea în cuplu a unor elemente exterioare acestuia (neînţelegeri cu familia extinsă),
comportamentul unuia sau altuia dintre soţi. Aceşti factori care determină caracterul relaţiilor din cuplu
pot duce de multe ori la neînţelegeri grave; pentru a evita aceste neînţelegeri şi pentru a asigura succesul şi
durabilitatea căsniciei, ambele sexe sunt sfătuite să recurgă la atitudini specifice, o regulă de bază fiind în acest
sens perpetuarea comportamentului anterior căsătoriei; cu precădere căsătoriile aranjate, susţin unii, pot duce
la dezamăgiri şi nefericire pentru că în asemenea cazuri pertenerii nu se cunosc suficient de bine: "0 femeie cu
inteligenţă ca să placă bărbatului ei, trebuie a face după căsătorie tot ce făcea pentru dânsul în timpul când erau
în relaţii de amiciţie. Ea trebuie mai puţin decât oricând să nu neglijeze toaleta şi curăţenia sa, şi trebuie a-şi
ascunde cu mai mare îngrijire toate micile infirmităţi la care natura sau temperamentul ei o vor fi condamnat"23 •

Femeia are aşadar datoria de a asigura pacea casnică prin adoptarea unui comportament care să prezinte o
continuitate cu cel pe care îl avea înainte de căsătorie; în acest mod bărbatul va dezvolta sentimentul alegerii
bune pe care a făcut-o şi nu se va implica în sfera de activitate a femeii. În cazul căsătoriilor din dragoste un atare
comportament ar conserva sentimentele iniţiale, iar în cazul căsătoriilor din interes el ar putea duce la naşterea
altor sentimente şi interese decât cele economice. Această datorie a femeii derivă într-o anumită măsură şi din
funcţia sa de conservare a moralităţii, care o investeşte cu o importantă doză de autoritate în sânul familiei:

"Dumnezeu ne-a dat femeia ca să facă bucuria şi fericirea familiei, şi ea trebuie să primească acest rol cu multă
graţie. Pentru aceasta ea nu trebuie să fie niciodată posacă, respingătoare, gâlcevitoare, uricioasă şi mai puţin
încă mânioasă" pentru că dacă va adopta un asemenea comportament "ea va fi dispreţuită de bărbatul său, de
copii şi de toată familia, şi s-o ştie femeia că fericirea întregii sale vieţi depinde numai dela aceasta"24 •
Ultimul fragment din citatul de mai sus exprimă foarte bine statutul de dependenţă al femeii, aflată veşnic
sub ameninţarea nefericirii şi neîmplinirii în cazul nerespectării obligaţiilor specifice faţă de soţ şi copii. Familia
era aşadar singura posibilitate de împlinire a femeii, izolarea de familie ducând inevitabil la marginalizarea ei
în societate; un comportament inadecvat din partea femeii ar fi putut afecta relaţia dintre familie şi societate
într-o ecuaţie în care familia era celula de bază a societăţii iar societatea funcţiona ca entitate protectoare a
familiei, pentru că familia era de fapt unica formă de convieţuire legală pe care societatea o accepta.
Sintetizând putem constata că rolurile care îi sunt rezervate femeii sunt cele care ţin de sfera privată a
vieţii; femeia nu se află pe o treaptă de egalitate cu bărbatul pe care are datoria de a-l "sprijini", în calitatea sa
de liant al familiei.
Nu doar femeia are însă atribuţii sau obligaţii în viaţa de cuplu. Şi bărbatul are obligaţia de a adopta un
anumit comportament în relaţiile cu soţia sa: "Din partea-i bărbatul, trebuie a înţelege că femeia este egalul
său

înaintea naturii şi Înaintea oamenilor care rezonează. El nu trebuie aşadar a avea cu dânsa acele tonuri de
superior şi de despotism, care nu probează decât lipsă de educaţiune. -Pentru dânsa el trebuie a fi întotdeauna
dulce, bun, afabil, plin de blândeţe şi de afecţie" •
Bărbatul are în primul rând datoria de a-şi respecta (dacă nu chiar iubi) soţia: ,.Ia-ţi o femeie frumoasă dar
nu te lua numai după aceasta ci căsătoreşte-te cu una onestă, pioasă, lucrătoare şi temătoare de Dumnezeu;
dar atunci s-o şi stimezi căci bărbatul care-şi necinsteşte nevasta şi o bate, face ca şi cum şi-ar lovi mâna
stângă cu cea dreaptă"26 • Prin această afirmaţie Adolph Steinberg surprinde o realitate a societăţii româneşti
25
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Valeria Bilţ, Literatura şi obiceiurile vieţii de familie din Maramureş, Editura "Grai şi Suflet - Cultura Naţională",
Bucureşti, 1996, p. 40.
Ibidem, p. 40.
Codulu conversaţiunei polite sau arta de a reuşi în lume, Tipografia Laboratorilor Români, Bucureşti, 1870, p. 125.
Idem, p. 128-129.
Ibidem, p. 129.
Adolphe Steinberg, op. cit., p. 152-153.
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pentru că violenţa fizică este unul dintre motivele principale de neînţelegere în interiorul cuplului şi unul din
cele mai des invocate motive de divorţ. Chiar dacă unele dintre femeile abuzate intentează divorţul invocând
acest motiv, majoritatea nu obţin decât separare de pat şi masă sau nici măcar atît. Spre exemplu, în perioada
1856-1900 în Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla au fost instrumentate 15 cazuri de divorţ intentate de
femei maltratate; din acestea în patru cazuri s-a acordat separaţie de pat şi masă, în altele patru s-a cerut
reinstrumentarea procesului din lipsă de probe, iar în celelalte cazuri femeile au fost silite să se întoarcă la
sof 7• Relaţiile în aceste cupluri sunt deformate fie de anumite comportamente adulterine, fie sunt consecinţa
unor vicii precum alcoolismul. Oricare ar fi cauzele acestor denaturări ele demonstrează încă o dată faptul că
statutul femeii, nu numai în societate, dar şi în cuplu, este net inferior celui rezervat bărbatului.
Prescriptiile cu caracter de morală adresate atât femeilor cât şi bărbaţilor vădesc naşterea unui curent
mental favorabil reorganizării într-o anumită măsură a rolurilor şi datoriilor în interiorul cuplului. Îndemnurile
la iubire şi respect, interzicerea morală a unor comportamente posibil dăunătoare relaţiilor în cuplu se
înmulţesc în literatura celei de-a doua jumătăţi a secolului. Aceste noi orientări nu au încă tendinţa de a se
generaliza deoarece societatea românească tradiţională, ţărănească, nu era încă pregătită să renunţe la modelele
tradiţionale.

Femeia şi rolul fundamental de mamă: relaţiile între mamă şi copii. "Femeia are nobila misiune de a
creşte

copii şi de a încălzi căminul familiei printr-o iubire aleasă şi de cea mai înaltă tinereţe. Femeii creştine
i se dă prin datoria educaţiei şi a iubirii în familie o poziţie suverană, exercitând în societate influenţa cea mai
puternică"28 •

Prin educarea copiilor ei femeia are posibilitatea de a influenţa o parte din evoluţia societăţii.
idee este foarte extinsă în secolul XIX, părerea noastră fiind că susţinătorii ei încearcă să găsească o
cale de mijloc între tradiţionalismul care marginalizează femeia şi feminismul care îi atribuie comportamente
considerate inadecvate; cu alte cuvinte este acceptată o prezenţă feminină intermediată în societate, femeii
acordândui-se şi un rol educativ de o mare importanţă în evoluţia ulterioară a societăţii.
Rolul de mamă este cel care valorizează de fapt raţiunea existenţei feminine; un proverb străvechi susţine
ideea maternităţii: "mulţimea copiilor, bucuria românului", sau "mulţimea copiilor, averea românului"29 ;
pentru societatea tradiţională românească, cu o structură economică şi demografică de tipul vechiului regim,
un număr cât mai mare de copii însemna forţă de muncă suplimentară; secolul XIX, marcat de industrializare,
îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă, sanitare, etc., modifică atitudinea părinţilor faţă de copii; dacă în trecut
părinţii se ataşau mai greu de copii datorită riscurilor mari de deces la o vârstă fragedă, progresele din medicină
vor înlătura treptat această temere; cum societatea românească va cunoaşte revoluţia demografică abia la sfârşitul
secolului, până atunci motivaţiile principale de procreere rămân în mare măsură cele de natură economică.
Ceea ce nu înseamnă că în familiile româneşti din secolul XIX nu exista dragoste părintească pentru copii, ci
pur şi simplu manifestarea sentimentelor părinteşti era amânată până după ce se considera că pericolul de
deces infantil a dispărut.
Atitudinea faţă de naşterea şi creşterea copilului derivă din toate aceste considerente. Preocuparea pentru
noul născut începe chiar înainte de procreere prin riturile de fecunditate efectuate în timpul nunţii, şi ulterior
prin cele legate de sarcină şi lăuzie. Pe lângă ritualurile de fertilizare există şi cele contrare, de sterilizare, de
stopate a sarcinilor sau de eliminare a acestora. Femeile care încercau să se sterilizeze sau cele care apelau la
avorturi erau considerate drăcoaice şi exista credinţa că după moarte le aşteaptă o pedeapsă grea 30 • Acestea sunt
însă excepţiile pentru că tendinţa generală în comportamentul procreativ este de a aduce pe lume un număr
cât mai mare de copii. Pentru rolul de mamă, tânăra nevastă era pregătită încă din copilărie, iar în cazul în
care sarcina întârzia să apară, pentru a nu fi numită stârpitură, femeia apela la remediile tradiţionale, leacuri
realizate din orhidee, trandafir alb, liliac alb sau rujă; aceste plante erau fierte în miere sau vin iar sucul rezultat
era băut; în cazul în care acest remediu nu îşi făcea efectul femeia apela şi la alte leacuri (usturoi pus la macerat
în rachiu) şi ritualuri, iar dacă sarcina întârzia să apară rămânea întotdeauna soluţia abordării unui vrăjitor 31 •
Această

Adriana Florica Muntean, Condiţia femeii măritate în societatea tradiţională transilvăneană din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, în voi: Prezenţe feminine. Studii despre femei în Romînia, Editura Fundatiei Desire, Cluj-Napoca,
2002, p. 164.
28
Familia: Foia enciclopedică şi beletristică cu ilustraţiuni, Oradea, 1870, nr. 5, p. 49.
29
Simion Florea Marian, Naşterea la români, Saeculum 1. 0., Bucureşti, 2000, p. 13.
30
Valeria Bilt, op. cit., p. 10.
" Simion Marian Florea, Naşterea ... , p. 14.
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Majoritare în mediul românesc din Transilvania sunt însă comportamentele reproductive dezirabile la
nivel social: cuplurile procreau încă din primul an, noul-născut având rolul de a închega tânăra familie prin
năzuinţa comună a părinţilor de a asigura traiul zilnic al copiluluP 2• Reacţia societăţii la apariţia unui nou
membru al grupului social este de acceptare şi de solidaritate, primele manifestări în acest sens fiind vizitele
pe care celelate femei le făceau proaspetei mămici: "Neamurile şi vecinele mergu de o felicită, der nu mergu cu
mâna gală, nu facu visita ca domnele, pe 0 de oră, ci o caută totu mereu, adesea se întelnescu câte 2-3 deodată
în casa nou ei mame; un a-i aduce puiuţu friptu, alta nisce plăcintuţe numai cu lapte şi cu oue frămentate, alta o
leacă

de beutură bună îndulcită cu miere de stup ori cu zăharu, alta cu tăiţei pe găină,
nime nu vine la ea cu mâna golă"33 •

şi aşa

mai departe, dar

Preocuparea pentru procreere este completată după naştere de preocuparea pentru noul născut, care
este protejat în societatea tradiţională prin numeroase ritualuri menite să îndepărteze spiritele rele cum ar fi
Zburătorul, Samca sau Avestiţa, despre care exista cedinţa că puteau cauza moartea copilului dacă nu erau
descântate într-o zi de marţi sau de vinerP 4 • Prin botez abia copilul este integrat în circuitul creştin. În toată
această perioadă mama, ajutată de alte femei din sat, înfăptuieşte ritual urile de protecţie a copilului. Când acesta
trece de primele etape ale vieţii tot mama este cea care se ocupă de creşterea şi îngrijirea lui, de asigurarea unor
condiţii optime de viaţă şi de sănătatea copilului. Bolile copiilor mici sunt foarte numeroase şi periculoase:
deochiul, plânsorile, răul copiilor, ceasul rău cu spăriat, roşaţa sau zofiile, aripele, bubele dulci, părul porcului,
giunghiul, plesnele, focurile, socotele, restul, gălbenarea; mama încearcă de cele mai multe ori să combată
aceste boli prin diferite leacuri sau descântece, şi doar în cazul în care procedeele ei nu au succes apelează
la babe sau la vrăjitoare 35 • Toate aceste practici vădesc interesul pentru nou-născutul pentru care mama este
prima răspunzătoare; mai mult, aceste practici magice şi leacuri băbeşti menite să protejeze copilul au o forţă
deosebită care explică perpetuarea lor în timp până în plin secol XX.
Femeia era de asemnea responsabilă cu educarea copiilor care, ajunşi la o anumită vârstă, erau integraţi
în circuitul economic al familiei şi în cel cultural al societăţii; Michelet spunea în legătură cu rolul educativ al
mamei: "Este o regulă generală de la care nu au aflat mai nici o scăpare: atât bărbaţii cei mai însemnaţi cât şi
cei mai neînsemnaţi sunt fiii mamelor ce au avut. Ei poartă timbru! moralităţii mamelor lor"36 ; este accentuată
dimensiunea morală a educaţiei materne, cea care va forma individul pentru viaţă, îndeosebi educaţia fetelor
fiind lăsată pe mâna mamei. La sat această educaţie era de multe ori şi singura pe care o primea tânăra fată,
fiind considerată din acest motiv cu atât mai importantă. În mediul urban, unde existau mai multe şcoli şi
mijloacele materiale favorizau educaţia fetelor, sarcina mamei era aceea de a asigura fiicei o educaţie pliată
mai mult pe preceptele morale omologate. În acest sens Eleonora Slavici susţine într-una din scrierile sale
importanţa unei bune educaţii religioase care să înveţe tânăra fată ca prin iubire şi blândeţe să asigure pacea
familiei; ea structurează chiar un cod de poveţe pe care mama trebuie să le dea obligatoriu fiicei ei: "Fii mai

presus de toate cu frică de Dumnezeu şi fă numai ceea ce lui îi este plăcut", "Fă-ţi datoria chiar şi către cei ce
nu şi-o fac pe a lor în faţa ta", "Dă-le dovezi de iubire chiar şi celor ce te mâhnesc", "Nu abuza de iubirea altora
cerând să facă ce doreşti, ci lasă-le celor ce te iubesc mulţumirea de a te îndatora", "Nu face numănui ceea ce
după convingerea ta nu e bine", "Stăpâneşte-ţi toate pornirile căci numai bunul cumpăt e virtute", ,,Adună şi
păstrează, ţine rânduială şi curăţenie, nu lăsa să-ţi intre sărăcia şi boala în casă", "Suportă greşelile semenilor
tăi şi ţine seamă de virtuţile lor", "Nu lăsa să intre bănuială neîntemeiată în inima ta, căci mai bine e sufletului
să fie înşelat, decât să năpăstuieşti", "Fii nepărtinitoare şi iartă când judeci", "Nu grăi de rău pe numeni şi nu-ţi
da părerea fără ca să fii dumirită asupra împrejurărilor", "Fii înţeleaptă, ascunde-ţi secretele în inima ta, şi nu
sta de vorbă cu cei ce te ispitesc ori vorbesc despre lucruri scandaloase"37• Citind aceste sfaturi nu putem să nu
remarcăm faptul că ele reglementează de fapt toate relaţiile pe care femeia le putea avea cu mediul înconjurător.

Sarcina mamei era în consecinţă aceea de a asigura o educaţie corespunzătoare fiicei, o educaţie complexă care
avea rolul de a o pregăti pentru viaţă pe tânăra fată, şi de a furniza modelul unor comportamente specifice.
32
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Relaţiile propriu-zise între mamă şi copil în secolul al XIX-lea sunt, am spune, dictate de conjuncturile

concrete, situaţia materială, caracterul individual al celor implicaţi. Lavinia Rebreanu-Hulea realizează în
memoriile ei portretul mamei, Ludovica Diugan (crescută în casa unchiului ei, memorandistul SimionMoldovan),
o femeie închisă în sine, mai rece faţă de copiii care, deşi erau de multe ori nemulţumiţi de severitatea ei, erau
conştienti de dragoste pe care le-o purta. Funcţia educativă e strâns legată în familia Rebreanu de poveştile
mamei "pline de miez, de consistenţă hrănitoare, care lărgesc orizontul, fortifică, înmulţesc caloriile sufleteşti,

care se plasează în adânc, ca un izvor, care niciodată nu secătuieşte, chiar dacă nu ne dăm seama de existenţa
lui, al cărui scop nu-l înţelegem imediat uneori"38 •
O atmosferă plină de dragoste familială evocă Valeriu Branişte în scrisoarea pe care o trimite mamei sale
în octombrie 1880: "Din prima dimineaţă a vieţii, mamă, tu m-ai îngrijit, şi cu grija ta maternă, mamă, tu

m-ai încălzit. Şi cu câtă dăruire tu m-ai strâns la pieptul tău, ai vegheat şi zi şi noapte şi m-ai apărat de rău.
Nemişcată 1-al meu leagăn, strajă scumpă tu ai dat, de ţânţari ca şi de muşte somnul tu mi l-ai apărat. Când
copilu-ţi de durere noaptea se-neca-n suspine, tot tu, mamă nemişcată, nu te dezlipeai de mine. Pentru toate
mamă dragă, pentru toate-ţi mulţumesc şi iubirea-mi credincioasă, cât trăiesc ţi-o dăruiesc" •
39

Un exemplu de relaţii mai puţin cordiale este cel redat de
Iacob Ci pariu:" Tată-mieu nu fu prea plăcut mâni-sa; din ce cauză nu ştiu. Maică-mea-mi spunea că bună
mea, murindu-i un fecior mai mare, pe care încă-] chiema Iacob ca şi pe tată-mieu, zâcea: ,,A murit voia şi a
rămas nevoia"- înţelegând pe tată-mieu. De-aici bietul tată-mieu fu tractat mai mult ca un şerb decât ca un
fiu în casa tătâni-so şi ales în ochii bună-mea, măcare că singur era fecior şi moştean în casă, căci fetele erau
multe şi aveau multe de lipsă, iar părinţii îmbătrâniseră, de nu puteau agonisi mai mult. Maică-mea spunea
că în urmă nici servitor nu mai ţâneau la casă, ci numai un ţigan, cu care tată-mieu singur era nevoit a ţânea
economia casei, iară surorile lui nu-i ajutau întru nemica, fiind ţânute delicate" 40 •

Cele trei exemple de mai sus relevă existenţa de la caz la caz a unor diferenţe importante în relaţiile
din interiorul familiei, a raporturilor părinţi-copii. Cu riscul de a ne supune criticilor care ar putea imputa
practicarea unui truism ieftin, nu putem să nu remarcăm faptul că aceste diferenţe sunt influenţate, aşa cum
aminteam mai sus, de conjunctura în care se dezvoltau şi evoluau relaţiile dintre mamă şi copii, şi mai ales
de mecanismele psihice şi afective, precum şi de personalitatea celor implicaţi. Cel mai şocant este exemplul
familiei Ci pariu, unde discriminarea unuia dintre copii chiar de către mama sa duce la izolarea şi marginalizarea
acestuia în familie; comportamentele deviante, renegarea unui copil chiar de către mamă, sunt o tristă realitate
care nu se rezumă la o epocă sau la o clasă socială ci ţin de asumarea sau negare rolurilor, functiilor şi în final
a calităţii afective, considerată naturală atunci când vine vorba de dimensiunea maternă a femeii. Relaţiile
mamă-copii sunt în fapt urmarea sentimentelor şi atitudinilor naturale pe care le implică gradul de rudenie
avut în vedere, dar sunt influenţate în mare măsură şi de codurile morale şi de structurile organizatorice ale
societăţii respective.
Rude de sex feminin. Dincolo de relaţiile din cadrul familiei, înţeleasă în sens restrâns, care au fost
analizate mai sus, fiecare individ relaţionează cu restul familiei, fiind integrat într-un grup intermediar. Familia
extinsă: unchii, mătuşile, bunicii, verişorii, alcătuiesc acest grup intermediar, situat între familie şi societate,
şi reprezintă pentru fiecare individ un punct de reper, un grup de apartenenţă. Relaţiile între membrii familiei,
înţeleasă în sens larg, nu trebuie ignorate, pentru că ele pot furniza informaţii relevante cu privire la educaţia
individului, la mediul cotidian de viaţă, şi pot explica anumite comportamente şi habitudini cu caracter mai
larg.
Rudele de sex feminin deţin un statut diferenţiat în familie în funcţie de rolul lor în interiorul grupului
familial. Unele dintre ele au rol educativ, suplinind educaţia mamei, altele sunt ataşate familiei prin cauze de
natură economică sau socială, iar altele se limitează la un statut de vizitatoare, companioane sau pur şi simplu
de rude îndepărtate. În cele ce urmează voi încerca să concretizez printr-o serie de exempe aceste roluri,
gradele de rudenie asupra cărora mă voi opri fiind bunica, soacra, mătuşa/sora sau verişoara/nepoata.
Bunica este o figură care marchează copilăria fiecărui individ; ca şi mama ea are o funcţie cu precădere
educativă, însă spre deosebire de mamă ea nu are responsabilitatea deplină a educării; tocmai de aceea figura
38
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ei apare mult mai blândă: "pm'eştile bunicii erau atât de dulci şi limpezi, încât oricât le sorbeam de însetoşată,
nu încetam a le dori, ca pe un izvor proaspăt de munte"41 • Vizitele bunicii sunt aşteptate cu nerăbdare în casa
Rebreanu, pentru că aceasta niciodată nu venea fără a aduce daruri copiilor: carne afumată, pui fript, plăcintă
cu brânză şi magiun, prune uscate, ouă fierte, slănină, turte roz 42 • Bunătatea bunicii este cea care îi atrage pe
copii, care ghicesc în comportamentul ei o anumită înţelepciune şi o duioşie care lipseşte mamei. În societatea
tradiţională bunica are un rol important mai ales în cazul famiilor care îşi continuă existenţa după căsătorie
în casa părintească a unuia dintre soţi. În aceste cazuri bunica are posibilitatea de a educa copiii într-o măsură
mult mai mare, pentru că o parte din atribuţiile mamei trec asupra ei.
Analizând familiile care se stabilesc în casa părintească, un punct care prezintă interes este cel al relaţiilor
cu soacra. Amuzant sau nu, relaţiile cu soacra au constituit întotdeauna o problemă, pentru că intervenţia unor
factori din exterior putea duce la degradarea relaţiilor în familie; soacra este un asemenea factor conturbator,
intervenţia ei în familie fiind abordată de multe ori, mai ales în folclor, sub o notă comică: "De-aş găsi un pui de
drac/ L-aş prinde ca să-I dezbrac/ Să-i iau pielea de pe cap/ S-o pun soacrei cârpă-n cap" sau "Măi bădifă pentru
tine/ Cu soacra nu trăiesc bine/ Că la masă nu mă lasă/ Şi la foc nu-mi face loc,/ La fântână nu mă mână,/ La
pârău nu mă duc eu,/ La pârlezi nu-mi dă răgaz/ Cată bade să te Jas"43 • Tonul cu care sunt tratate imixtiunile
soacrei în familie nu este întotdeauna cel care se observă în exemplele de mai sus; în acest sens avem mărturia
lui George Bariţiu în legătură cu soacra lui: "soacră-mea, care este o femeie semismintită şi rea, precum abia

vor mai fi 10 în Braşov, a şi început a face pretensiuni de acelea cu care adusese pe bărbatu-său la desperanfă
mormânt. Eu, deşi mă costa mult, i-am înfrânt reinţa grecească, pentru că pe cât fie-sa are temperamentul
ilar şi flesibil, pe atât mumă-sa este furioasă şi nebună, care i se trage de la o educaţiune desmierdată preste

şi

măsură"44 •

Indiferent de tonul pe care sunt făcute reproşurile adresate soacrei, ele au ca esenţă iritarea pe care
aceste imixtiuni (mai ales cele ale soacrei care ca mamă nu putea fi imparţială) le provoacă în cuplu; această
iritare derivă în mare măsură din modificarea comportamentelor, din dezvoltarea nevoii de intimitate asupra
căreia am insistat mai sus.
Contactele familiei cu alte rude de sex feminin cum ar fi mătuşa sau verişoara sunt fie permanente, un
comportament încetăţenit fiind acela ca o familie să "adopte" o verişoară sau chiar mătuşă rămasă necăsătorită
sau orfană, fie sunt limitate în timp şi au caracter de vizită. Adoptarea unei rude de sex feminin de către o
familie surprinde existenţa unei preocupări permanente pe care o are grupul familial pentru aceste femei
care, în condiţiile economice şi sociale existente, ar fi fost incapabile să îşi asigure mijloacele minimale de
supravieţuire. Pentru a exemplifica avem la îndemână cazul mitropolitului Şaguna care adăposteşte în casa lui
familia uneia dintre surori, rămasă văduvă, asumându-şi rolul de tată de familie.
Rudele de sex feminin aveau funcţii educative sau ofereau copiilor modele de altă natură decât cele
părinteşti. Rolul principal al acestor rude de sex feminin care interferau cu familia restrânsă era acela de a
conferi unitate grupului familial şi de a oferi modele alternative de educaţie. Important este faptul că deşi
familia le accepta, şi uneori le oferea chiar protecţie, e evidentă tendinţa grupului familial de a-şi păstra o
anumită autonomie şi intimitate. Această atitudine interiorizată faţă de familie este cea care individualizează
familia restrânsă în cadrul grupului familial şi în cadrul societăţii.
Femeia in spaţiul privat. "Muierea bărbată: cu furca în brâu, cu fusul în mână, c-un copil în braţă şi cu unul
Ia ţâţă"45 - acesta este modelul ideal feminin în lumea tradiţională. Am mai amintit în cuprinsul acestui studiu
faptul că normele sociale rezervă femeii spaţiul privat, aceasta fiind viziunea oficială sau general acceptată
în epocă în legătură cu statutul femeii în societate 46; în consecinţă în analiza traiului cotidian al româncei
din Transilvania devine inevitabilă sau şi mai mult, dezirabilă, studierea itinerariului zilnic în dimensiunea
privată a existenţei.
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Aşa cum ne-a obişnuit până acum, secolul al XIX-lea oferă modele multiple, transformările din traiul
cotidian prezentând un caracter neuniform atât dacă ne raportăm la cele două spaţii: rural - urban, cât şi
dacă avem în vedere evoluţia unui grup social; astfel, dacă luăm spre analiză intelectualitatea transilvăneană
constatăm faptul că intelectualul din mediul rural duce o viaţă mult mai apropiată de modelul tradiţional decât
de cel al clasei din care face parte.
În această ecuaţie femeia avea datoria de a fi "nu numai consoarta luminată dar totodată chivernisitoarea

pricepută

a agoniselii bărbatului ei şi astfel o tovarăşă adevărată de viaţă, care având priceperea cerută
conlucre la bunăstarea şi înflorirea familiei ei special şi astfel neamului din care face parte în general"47 •

să

În mediul sătesc femeia era cea care ducea povara întregii gospodării, a creşterii copiilor şi atunci când
era necesar participa şi la munca câmpului. Deşi în mediul sătesc predomina sărăcia "româncele sunt foarte
şi au o deosebită aplicare pentru gospodărie, dovadă măeastra neîntrecută de la ţară,
care fără să fi învăţat în vreo familien - schule, fără să consulte tratatele de bucătărie,
prepară mâncările aşa de curat, aşa de gustoase şi cu atâta economie, încât nu ştiu ce străină ori ce străin,
meşteri în meşteşugul bucătăriei, i-ar putea ţine piept"48 • Femeia îşi dedica majoritatea timpului întreţinerii

harnice, foarte dibace
adevărata gospodină,

gospodăriei, gătitului, cusutului, torsului şi ţesutului. În familia Rebreanu mama avea foarte puţin timp liber,

fiind ocupată cu activităţile casnice zilnice; o amintire plăcută a autoarei este "mămăliguţa cu lapte, cu brânză,
smântână, mâncarea obişnuită de fiecare seară, care era pe gustul tuturor"49 • În timpul liber pe care reuşea să
îl câştige în ciuda muncii grele în folosul familiei (chiar dacă familia avea posibilitatea materială de a contracta
serviciile unei servitoare, Sofia) Ludovica Rebreanu se dedica lecturii, un adevărat refugiu pentru multe femei
care aveau un anumit nivel de educaţie 50 • Preocuparea pentru cultură se răsfrânge şi asupra copiilor, severitatea
mamei fiind îndreptată de cele mai multe ori în această direcţie; un moment foarte plăcut pe care îl petrecea
familia Rebreanu era perioada în care începeau pregătirile pentru sărbători, mama fiind cea care îi învăţa pe
copii colindele de Crăciun.
Gospodăria mătuşii, Ana Todoran, era foarte mare şi bine organizată. De ea se ocupa chiar mătuşa care
avea în grijă curtea cu păsări, vitele, oile, grădina cu legume, grădina cu pomi şi prăvălia în care se vindea
petrol, oţet, cremă de ghete, săpun, furci de fier, zahăr, gris, orez, bomboane, stafide, vanilie, ciocolată şi
caramele; de prăvălie aveau grijă atât mătuşa Ana cât şi fiica ei, pe care încerca să o educe şi să o iniţieze în
tainele gospodăriei 51 •
Timpul liber petrecut în cadrul familiei este şi el fructificat după preferinţele fiecăruia. În general lumea
din mediul rural beneficia de mai mult timp liber iarna, pentru că atunci ziua nu mai era încărcată cu muncile
agricole istovitoare: "maică-mea era şi cântăreaţă şi ştia o mulţime de balade, care oricum nu se mai aud. Când

eram prunc, în toate serile, mai ales de iarnă, când nopţile sunt lungi şi muierile au mult de a toarce, maică
mea şedea până târziu torcând la foc, şi de nu era altul eram ia lângă dânsa, ascultând-o cântând cântecullui
Manu-Tâlharul, al lui Petru din luncă şi altele, mai multe, care le-am uitat"52 •
Exemplele pe care le-am dat mai sus pun în lumină un anumit mod de viaţă, specific intelectualităţii
rurale sau unei clase favorizate din punct de vedere economic; aceste familii nu depindeau exclusiv de bucata
de pământ pe care o lucrau, iar nivelul lor de viaţă era calitativ mai ridicat atât din punct de vedere material
cât şi cultural decât cel al ţărănimii. Femeia care aparţine acestei categorii sociale dezvoltă pe lângă activităţile
casnice, zilnice, şi o anumită dimensiune culturală a vieţii pe care o transmite şi copiilor. Spre deosebire de
ea, pe lângă atribuţiile specifice care îi sunt rezervate, ţăranca mai are în grijă şi procurarea hranei zilnice care
de multe ori este o reală problemă în familiile ţărăneşti pentru că starea de mizerie şi sărăcie este consecinţa
directă a dependenţei economice faţă de pământ. Vorbim aşadar despre două nivele distincte de trai în lumea
rurală românească, despre două modele educative diferite care generează comportamente diferite.
Cu cât ne îndepărtăm de lumea rurală, cu atât diferenţele se acutizează, se nuanţează. Lumea urbană
transilvăneană preia din ce în ce mai mult comportamente ce ţin de viaţa privată, din exterior, din lumea
47
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germană sau cea franceză, iar preocupările femeilor care locuiesc în spaţiul urban sunt mult mai diversificate

pentru că nivelul de trai o permite. În linii mari atribuţiile lor sunt tot cele care ţin de modelul tradiţional:
organizarea gospodăriei, educarea copiilor, crearea unei ambiante familiale intime, atâta doar că mijloacele
sunt altele, nivelul de trai este mai ridicat (este vorba aici de intelectualitatea urbană şi de clasa burgheză,
pentru că viaţa cotidiană în familiile de muncitori nu diferă foarte mult de cea a ţărănimii). Pentru a puncta
această idee a nivelului de trai mult mai ridicat în familiile aparţinând burgheziei şi intelectualităţii avem ca
exemplu alimentaţia: "Chiar când intrai în casele lor [ale braşovenilor] îţi dădeai seama de marele rol pe care îl
juca în ele bucătăria. Înainte de a pătrunde în locuinţă, adesea treceai prin bucătărie, sau aceasta se întrepunea

între odăile de primire şi între camera copiilor. Aici, în bucătărie îşi petrecea cea mai mare parte a zilei stăpâna
casei, gătind pentru bărbat şi copii, înainte de prânz"53 • Varietatea de sortimente culinare este surprinzătoare:
se găteau preparate din porc, de la jumări şi cârnaţi până la friptura rece depozitată în cămară, sărmăluţe în
foi de varză, pui fripţi sau pane, tăiţei cu şuncă, chifteluţe şi perişoare, ghiveci de legume, diverse sortimente
de peşte sau raei, diverse sortimente de dulciuri şi prăjituri de influenţă orientală sau vieneză, care făceau
deliciul copiilor54 • În familia Puşcariu meniul zilnic era organizat după moda austriacă; masa începea între
orele 12.00 şi 13.00 iar ordinea sortimentelor era următoarea: supa, "mai cu seamă ne bucuram când ne făcea
mama ciorbă de maţe de viţel cu usturoi, îngroşată cu ou", rasolul, friptura şi apoi prăjitura 55 ; acest belşug era
susţinut prin munca a numeroase servitoare care ajutau la treburile casei, astfel încât stăpâna putea avea şi alte
activităţi împreună cu familia: "o dată pe an mă urcam în sanie cu părinţii şi fraţii, ca să facem traditionala

excursie la Ghimbav, ne îmbrăcam ca pentru o expediţie la polul nordic,
avem cărămizi înfierbântate, care ţineau căldura timp îndelungat"56•

şi

bunica avea grijă ca la picioare să

În scrisoarea datată în 10 februarie 1884, Vasile Branişte, aflat la studii în Sibiu unde era cazat la familia
Valentini, prezintă părinţilor săi programul zilnic: în fiecare dimineaţă se trezea la ora 7.00 şi îşi lua cafeaua
(după care aştepta în medie cam o juătate de oră) şi mergea la şcoală; pe la ora 12.00 se întorcea acasă şi aştepta
masa de prânz care era programată pentru ora 13.30; aceasta conţinea două feluri (specificul culinar al casei
era predominant săsesc) deşi de multe ori s-a întâmplat să fie şi unul singur sau trei; la ora 16.00 primea o
bucată de pâine şi două mere, iar la ora 18.00 se lua cafeaua; scrisoarea impregnată cu un umor fin prezintă
şi "activităţile" stăpânei care "citeşte romane ziua întreagă şi se plânge că are atâta de lucru de nu poate citi

nimica şi umblă dintr-o casă în alta cu servitoare cu tot şi nu face nimica"57•
Traiul acestor femei era cu siguranţă mult mai uşor decât cel al ţărăncii, şi în opinia publică vor apărea cu
timpul curente care vor combate modificarea comportamentelor care ţineau de atribuţiile feminine: "pe când
cea dintâi [femeia din trecut] era meşteră minunată în ale lucrului manual şi gospodăriei, cea de-a doua [femeia
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea] prin educaţia pe care o primeşte şi mediul în care trăieşte, s-a desprins

încetul cu încetul de acele folositoare şi imperioase ocupaţii, cărora le-a luat locul: jocul de cărţi, limbuţia fără
rost, intrigile şi calomnia, visitele convenţionale şi fără nici un pic de sentiment, şi câte alte inovaţii aduse odată
cu civilizaţia, ori stârnite din pricina ei" sau: "Să nu zâmbiţi nepăsătoare. Da, civilisaţia ne-a adus pânză ieftină,
broderii, împletituri, haine gata, ba slavă Domnului avem acum şi mâncare gata şi albituri spălate, tot gata"58•
Conform acestor critici, femeia din clasele sociale mijlocii, care beneficiază de ceva posibilităţi materiale, îşi
petrece viaţa în acest gen de activităţi pierzând din vedere o gospodărire bună, ceea ce o va transforma în timp
într-o cochetă şi o mondenă. Nemulţimirile criticilor se axează îndeosebi pe ideea că femeia se îndepărtează
tot mai mult de sarcinile ei, şi în loc să se ocupe de întreţinerea casei, care nu era şi aşa prea dificilă pentru că
existau servitori, ea se preocupă din ce în ce mai mult de activităţi facile care pot dăuna familiei, comportament
care este transmis şi fiicelor; ceea ce deranjează cu adevărat este faptul că până şi în familiile mai modeste se
fac sacrificii imense pentru a satisface nevoia exagerată de lux. 59 •
Iată cum discursul referitor la atribuţiile femeii în casă se transformă şi se moralizează, societatea nefiind
încă pregătită pentru adoptarea noilor comportamente despre care vorbeam. Se încearcă totodată o reeducare
53
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a femeii, care, ispitită de toate aceste mici câştiguri ale societăţii, ar putea să uite de menirea ei fundamentală,
aceea de mamă şi soţie.
Analiza relaţiilor care se stabilesc în interiorul familiei a relevat unele aspecte cu caracter de normă în
ceea ce priveşte rolul şi functiile femeii, statutul ei în familie; în secolul al XIX-lea femeia rămâne într-o stare
subordonată bărbatului care este capul familiei; relaţiile în cuplu şi relaţiile părini - copii sunt dictate de
normele instituite de către societate în acest sens, de particularităţile psihice şi morale ale indivizilor care
interacţionează, de mediul material şi spiritual în care evoluează familia, şi nu în ultimul rând de nevoile şi
trebuinţele specifice ale indivizilor. Familia este aşadar o realitate complexă care se supune atât unor norme
sociale, cât şi unor reguli proprii de existenţă. Pentru secolul XIX evoluţia familiei înregistrează o direcţie
definitorie de separare, individualizare în raport cu restul societăţii. Femeia se pliază pe normele care îi sunt
impuse de societate şi contribiue la închegarea unora proprii, limitate la propria familie; aceste norme sunt în
mare măsură influenţate de caracterul şi educaţia mamei de familie, cea care are sarcina de a menţine un mediu
familial propice pentru dezvoltarea unor relaţii familiale optime.

Woman in Family: Family Relationships and Roles in the Second Halfe
of the Nineteenth Centuri Transylvanian Society
(Abstract)
In the nineteenth century Transylvania was a traditional society, in order that the man had the main role
while the woman remained in a deep social and economica! dependency. So, the aim of this research was to
determine the general guidelines in the Transylvanian women's behaviour, taking into account the structure of
Romanian society. To reach the core of this problem we took into consideration some general indicators like:
the matrimonial behaviour, the roles and functions into the couple, the attitude towards children and other
relatives, and women's tasks in family and in household.
Watching all those parameters, we have identified the behaviours defining women's everyday existence in
Transylvania. In this regard we noticed that all data related to matrimonial behaviour and to the ro les of the two
sexes in family are influenced by moral norms and constraints that society has developed. From the marriage
motivations to the relationships wich were established within the family, the whole existence was governed by
the need for social acceptance. Those who did not respected the rules were all exposed to critics comming from
the social group in wich they lived.
Therefore, the family was the only possible means for woman's fulfillment, family isolation leading
inevitably to her marginalization in society; woman's inappropriate behaviour could ha ve affect the relationship
between family and society in an equation in which the family was the basic cell of society, and the society
operated as a protective entity of the family, the only social accepted form of cohabitation. The acceptance of
familial and social role was more than desirable, which is why we emphasised how the public opinion has
propagated the idea of preserving family fundamentals within the limits previously established.
The traditional approach to family started to be counteracted through the influence of some factors
that brought up in spotlight the changes in certain directions such as: assuming affectivity as motivation for
marriage, changing attitudes towards reproductive behaviour in late nineteenth century, reevaluating the roles
of the two sexes in the family. These new directions were partially promoted by some of the moralists, those
who managed to anticipate the future development of family and society, and to adopt the new rules.
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Relaţiile

economice româno-germane
şi mecanismele lor de articulare între anii 1866-1890
Iosif Marin BALOG,
Anişoara BALOG

Consideraţii

preliminare

Cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea marchează pentru spaţiul românesc de la sud şi răsărit de
Carpaţi continuarea unui proces început în deceniile anterioare, de orientare spre Occident. Schimbările devin
evidente şi capătă consistenţă pe măsură ce instituţiile de la noi se consolidează şi sunt dotate cu o elită de
esenţă liberală şi

de orientare europeană.
Aceste transformări pe care le înregistra societatea românească se oglindesc pe deplin şi în modul cum
au fost ele receptate în cercurile politice şi economice din spaţiul vest-european, fie el de expresie franceză,
germană sau britanică.
Dacă în perioada anterioară conturarea unei imagini despre spaţiul sud-est european s-a realizat în lumea
occidentală prin relatările mai mult sau mai puţin întâmplătoare ale unor călători veniţi în scopuri diplomatice,
de afaceri, ştiinţifice sau din simplă curiozitate, în perioada de după revoluţia paşoptistă relatările despre
spaţiul românesc devin expresia unor intenţii practice şi pragmatice ale unor cercuri economice şi politice
direct interesate de această regiune.
Ceea ce se cuvine remarcat în acest context şi care poate fi considerat un argument ilustrativ pentru
finalitatea acestor relatări este faptul că ele nu mai prezintă simple impresii superficiale, informaţii disparate
ale unor călători, ci descrieri ample cu certă valoare documentară şi finalitate practică. Cel mai adesea, relatările
despre Principatele Române cuprind analize referitoare la viaţa economică şi politică, aspecte sociale, etnice,
culturale şi urbanistice 1 •
Numărul şi diversitatea relatărilor creşte în mod constant în întreaga perioadă a celei de a doua jumătăţi
a secolului al XIX-lea; este vorba nu doar de descrieri de călătorie, ci lucrări publicate special în acest scop,
de la cele politice şi economice, cu caracter de actualităţi, până la descrieri cu caracter istorica-sociologic,
cultural şi chiar texte literare cu tematică românească, memorii, etc. Efectul cel mai concludent şi palpabil azi,
analizându-1 din perspectivă istorică este că au conturat o anume imagine a spaţiului românesc şi a românilor
ca popor în mediile socio-culturale vest-europene unde au apărut aceste lucrări. Cel de-al doilea efect este că
acestea au influenţat decizia politică şi economică a guvernelor vest-europene.
Intenţia noastră este ca în cele ce urmează să schiţăm modul cum s-a conturat imaginea românilor şi
a spaţiului românesc în cercurile politice şi economice germane şi să analizăm modul cum aceste percepţii
reciproce au influenţat relaţiile economice bilaterale în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Nu dorim
să realizăm o abordare de imagologie istorică, ci să integrăm aceste informaţii într-o încercare de reconstituire a
relaţiilor economice bilaterale într-o perioadă când acestea cunosc o articulare sistematică, pe baze moderne.
Subiectul abordat este nou în măsura în care se axează pe componenta economică a relaţiilor românagermane din perioada lor timpurie, începând cu anii 1860 până spre 1890, mult mai puţin analizate, în comparaţie
cu cele de după această perioadă când aderarea României la Tripla Alianţă a determinat o intensificare fără
precedent a acestora şi, implicit, o mai stăruitoare atenţie din partea istoriografiei.

1

Călători străini

despre

Ţările române în

secolul al XIX-lea, coordonator Daniela Buşă, serie nouă, vol. 4, Bucureşti, 2007,

p. 5-18.

Revista Bistriţei, XXII, 2008, pp. 321-332
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Descrieri de călătorie şi relatări germane despre spaţiul economic românesc (1850-1900)
Primul dintre germanii de la mijlocul secolului al XIX-lea care a vizitat locurile de la Dunărea de Jos şi care
a adunat date economice până atunci necunoscute publicului occidental a fost Wilhelm PresseF.
I-au urmat o serie de alţi autori care au abordat sistematic situaţia economică din România furnizând date
de o deosebită importanţă pentru cercurile politice ale vremiP.
La mijlocul secolului al XIX-lea cel mai avizat cunoscător al realităţilor din spaţiul românesc a fost fără
îndoială Ferdinand Neigebaur consulla Iaşi între 1843-1845. Lucrările sale despre români şi spaţiul românesc
au contribuit nu numai la informarea sub diverse aspecte a opiniei publice germane asupra Ţărilor Române,
ci şi la influenţarea factorilor de decizie de la Berlin în adoptarea unei atitudini favorabile faţă de aspiraţiile
românilor 4 •
Privitor la realităţile economice româneşti autorul german remarcă starea de înapoiere generalizată a
agriculturii, în ciuda fertilităţii pământului, înapoiere care se datorează lipsei unei pieţe interne, a sistemului
primitiv de cultură şi a uneltelor rudimentare. Cu toate acestea, observatorul german remarcă potenţialul
deosebit, inclusiv al celui uman, nevalorificat, pentru că ţăranii nu au fost niciodată stimulaţi să muncească
după tendinţele moderne ale timpuluP. Cu toate acestea Neigebaur se arată optimist în privinţa perspectivelor
economice ale românilor pentru că el vede în caracterul românilor o bază rezonabilă care odată canalizată
în direcţiile potrivite va aduce cu sine rezultate pe măsură. De aceeaşi părere este şi E.A. Quitzmann, un
medic bavarez care, călătorind în 1846 prin Ţările Române observa şi el că "românii nu au idee despre munca
planificată,

se mulţumesc cu puţin, însă dacă scăderile pe care o stăpânire străină i le-a inoculat de veacuri, vor
fi treptat smulse din rădăcină, atunci desigur poporului îi stă în faţă un viitor frumos''6.
Nu mai puţin adevărat este faptul că observatorii germani au remarcat poziţia strategică a spaţiului
românesc, legat de Europa Occidentală prin cursul Dunării pe atunci cea mai importantă arteră ce lega lumea
germană de Orient. Această situaţie avantajoasă trebuia fructificată nu numai din punct de vedere comercial,
ci trebuia transformată în avantaj politic pentru germani prin sprijin acordat românilor împotriva pretenţiilor
ruseşti. Numai astfel poate afla recunoştinţă din partea unui popor care are într-adevăr sprijin internaţional,
sprijin pe care, considerau autorii germani acest popor îl merită din plin pentru că de veacuri românii au avut
de luptat pentru supravieţuire 7 • Nu toţi observatorii germani erau însă la fel de optimişti. Wilhelm Hamm,
chimist german şi profesor de agricultură la Lepzig, făcea în anii 60 ai secolului XIX o călătorie în sud-estul
Europei, prilej cu care vizita şi spaţiul românesc 8 • El este mult mai critic la adresa românilor; spune despre
poporul român că este ospitalier, supus şi ascultător, dar toate însuşirile sale bune sunt îngropate în încetineală
şi indolenţă. Pesimismul său este şi mai accentuat când consideră că poporul român va avea încă nevoie de
multă vreme până va fi pus pe calea cea bună 9 •
Făcând o apreciere asupra modului cum a fost receptat spaţiul românesc din punct de vedere economic
în opinia germanilor, putem afirma că deja se constituise în imaginarul acestora câteva clişee care vor domina
întreaga perioadă de până la primul război mondial, clişee amendate şi nuanţate pe măsură ce informaţiile
despre români sporesc. Un prim clişeu era reprezentat de existenţa la gurile Dunării a unei regiuni cu o bogăţie
a resurselor naturale ieşită din comun, dar neutilizată, un spaţiu locuit de un popor înapoiat dar extrem de
2

3

4
5
6

7
8

9

Wilhelm Pressel, Reise nach Belgrad und Saloniki, Wien, 1861.
W. Derblich, Land und Leute der Moldau und Walachei, Prag, 1863; vezi si G.A. van Kli:iden, Romania ader die
vereigniten Fiirsten der Moldau und Walachei, in, "Handbuch der Liinder und Staatskunde van Europa", 2. Aufl, Berlin,
1867; Rudolf Henke, Rumiinien. Land und Volk. In geographischer, historischer und etnographischer Beziehung, sowie
in Reiseerrinerungen, Leipzig, 1877; Bernard Schwanz, Aus dem Osten. Reisebriefe aus Ungarn, Siebenbiirgen und
der Walachei, Freiburg, 1876; Adelheid Bandau, Bilder aus Rumiinien, Berlin, 1882; Witt Otto, Reiseskizzen aus den
Siidkarpaten, mit zwanzig Illustrationen, Berlin, 1889.
Despre Neigebaur a scris şi N. Iorga, în, Istoria românilor prin călători, Bucureşti, val. IV, 1981, p. 65-67.
F. Neigebaur, Beschreibung der Moldau und Wallachei, ed. Il, Breslau, 1854, p. 11.
Ernst Anton Quitzmann, Deutsche Briefe iiber den Orient, Stuttgart, 1848, p. 577.
F. Neigebaur, op. cit., p. 13.
W. Harnrn, Siidostliche, Steppen und Stiidte nach eigener Anschaung geschidert, Frankfurt, 1862; Harnm infiinta în 1851
cea mai veche fabrică de maşini agricole din Germania, iar din 1867 a activat ca funcţionar în Ministerul Comerţului de la
Viena; date despre biografia sa, în Hessische Biographien, (Hrsg), Hermann Haupt, Bd. 2, Darmstadt, 1920, p. 360-389.
Ibidem, p. 112.
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ospitalier şi în fine, imaginea unui spaţiu în care organizarea şi geniul german ar avea toate posibilităţile să se
afirme în economie şi comerţ. Se constata că produsele germane sunt prea puţin promovate aici şi că era nevoie
de mai multă "agresivitate" din partea comercianţilor germani care nu ar trebui să se mai plângă de concurenţa
produselor engleze, ci să facă ei înşişi ceva pentru a putea pătrunde pe piaţa românescă. Deşi acest fapt nu a
rămas fără urmări, se considera că nu s-a făcut îndeajuns pentru sporirea volumului produselor germane pe
piaţa românească.

Venirea pe tronul României a principelui Carol a schimbat în bună măsură percepţia germană despre
spaţiul românesc şi a încurajat iniţiativele economice. Imaginea de linişte şi stabilitate instaurată după 1866 a
sporit încrederea investitorilor. Această încredere a fost alimentată şi de lucrările ce au continuat să apară în
Germania despre România şi care în general, pe lângă faptul că furnizat informaţii tot mai complexe, prezentau
şi o imagine optimistă asupra potenţialului sporirii legăturilor economice dintre cele două ţărP 0 • Atât Rudolf
Henke, cât şi Rudolf Bergner remarcau posibilitatea deschiderii unui câmp deosebit de favorabil pentru
investiţiile germane în România, cel al căilor ferate, domeniu care nu numai că aducea prin sine profituri
substanţiale, ci mai ales, deschidea calea surmontării unui handicap al schimburilor comerciale la Dunărea
de Jos, cel al costurilor transporturilor. Bergner remarca spre exemplu acest grav neajuns care spunea el va
compromite definitiv posibilităţile de concurenţă cu produsele engleze, atâta vreme cât pentru 100 de kg de
marfă se plătea de la Leipzig la Bucureşti 21 de lei, de la Viena 15 lei, pe când aceeaşi marfă adusă de la
Manchester nu costa mai mult de 8leP 1 • Sporirea de scrierilor despre spaţiul românesc se reflectă în diversificarea
aspectelor abordate: geografie, organizare politică şi constituţională, comerţ, transporturi, industrie, adevărate
ghiduri pentru investitori 12 • Practic, din acest moment cele mai multe dintre lucrările care apar despre România
capătă un caracter pragmatic şi sunt investite cu un scop bine determinat, semn că cel puţin în cercurile direct
interesate de relaţiile comerciale şi de investiţii se depăşea faza romantică, iar aceştia păşeau deja într-un
teritoriu cunoscut. Dovadă stă şi deschiderea de consulate româneşti în Germania cu misiune economică 13 la
decenii bune după de germanii făcuseră ei primii paşi prin deschiderea reprezentanţelor de la Galaţi, Sulina
şi Brăila.

Începuturile şi consolidarea relatiilor economice româno-germane în contextul politicii vamale
a României din anii '70-90
Aşa

cum afirmam mai sus, primele exporturi de capital german în spaţiul românesc datau din anii '50.
Fundamentele care stăteau la baza acestor iniţiative aveau argumente economice avansate de consulul de
la Iaşi, Neugebaur şi de succesorul său Emil Richthofen, ambii conştienţi de rolul economic excepţional al
Principatelor, de resursele naturale şi agricole în cea mai mare parte neexploatate şi neutilizate. Argumentaţia
consulului se desfăşura prin intermediul presei care căuta să familiarizeze opinia publică germană cu puţin
cunoscutele Principate care prin apropiere, climă şi rodnicie se potriveau şi colonizărilor cu populaţie germană
în contextul unui adevărat fenomen declanşat de emigrările peste ocean ale populaţiei germane. Planurile
pentru înfiinţarea unei bănci în Moldova cu capital german datează din 1847, însă revoluţia a amânat acest lucru
până în 1857 când războiul Crimeii deschidea pentru Austria şansa concretizării planurilor unei Mitteleurope
economice avansată încă de la 1848. Fundamentele pe care urma să se constituie această entitate mai mult sau
mai puţin abstractă aveau la bază argumentele economice gândite de promotorii germani şi austrieci ai ideii
de Mitteleuropa. Conştient de rolul economic excepţional al Principatelor şi de resursele naturale şi agricole,
Richthoffen propunea cabinetului de la Berlin la 28 iunie 1848 înfiinţarea unui consulat propriu la Galaţi
care să acopere toate regiunile de la Dunărea de Jos inclusiv Bulgaria şi Serbia, cu reprezentante consulare
subordonate la Brăila Giurgiu, Rusciuc şi Belgrad care să reprezinte interesele comerciale ale Zollverein-ului
în scopul apărării şi promovării comerţului Uniunii vamale spre Principate şi a comerţului de tranzit spre
Levant.
10
11

12

13

RudolfHenke, Rumiinien, Land und Volk, Leipzig, 1877, p. 211-212.
Rudolf Bergner, Rumiinien, eine Darstellung des Landes und der Leute, Breslau, 1887, p. 395.
Vezi în acest sens, Benger Gottlieb, Rumiinien im jahre 1900, Stuttgart, 1900
În 1885 funcţionau patru consulate româneşti în Germania cu rol economic la: Berlin, Leipzig, Breslau şi Hamburg, cf.
Arhivele MAE, Bucureşti, Fond Arhiva istorică, Corespondenţa cu Agenţia Diplomatică din Berlin, dos. 397, f. 125.
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Încercările de a se întemeia companii de comerţ şi navigaţie germane, promovarea de mostre şi produse nu
au dus la acapararea pieţei româneşti din cauza puternicei concurenţe engleze şi austriece. Comerţul german a
rămas tributar căilor de transport terestre pierzând poziţiile de prim rang mai ales începând cu deceniul 6, dar
interesul german pentru spaţiul românesc s-a menţinut şi amplificat în deceniile următoare.
Până la 1866 România nu avea o politică vamală coerentă şi organizată, reglementările organizate până
la această dată fiind de fapt impuse de Turcia care în anii '60 a încercat să-şi sporească veniturile la bugetul
tot mai sărac prin creşterea tarifelor vamale. Modificările aduse tarifului vamal în 1862 au fost valabile şi
pentru România, acel tarif vamal fiind de 8% ad valorem pentru import şi export, împreună cu clauza că taxele
de export urmau să scadă cu un procent anual până la 1% 14 • Aceste reglementări nu au avut efect în cazul
României din cauza presiunilor Austriei care dorea menţinerea tarifelor la un nivel de cel mult 5%. Vama de
tranzit care era în România doar de 0,25% a fost menţinută, fără să se ţină cont de reglementările impuse de
Turcia.
După abdicarea lui Cuza situaţia dezastruoasă a finanţelor ţării a reclamat discutarea surselor de venit
între care şi o reformă a tarifului vamal prezentată în Mesajul Tronului la 28 august 1866. Proiectul de lege a
fost extrem de rapid înaintat Camerelor şi votat în regim de urgenţă.
Cele 6 articole ale legii prevedeau, între altele un tarif vamal de import de 7,5% ad valorem, unele produse
care conform tarifului vamal din 1859 erau interzise la import se menţineau. Se menţinea şi lista celor scutite de
vamă: cărbuni minerali, maşini necesare pentru dotarea manufacturilor interne, căruţe pentru călători, obiecte
necesare păstorilor austrieci (transilvăneni), cărţi în orice limbă, fontă, fier neprelucrat, maşini şi instrumente
agricole de orice fel.
În privinţa taxelor vamale aplicate pentru mărfurile tranzitate apare o prevedere importantă, aceea că
acele mărfuri destinate unor provincii ale Imperiului Otoman nu plăteau vama de tranzit decât la primul birou
vamal administrat direct de Turcia. Legea vamală din august 1866 a avut şi o serie de neajunsuri între care
aplicarea de cele mai multe ori arbitrară a reglementărilor privind vama de tranzit şi mai ales a posibilităţilor
comunelor de a acciza unele produse de import (între care vin, rachiu, rom, coniac, ulei de măsline, zahăr,
cafea, chibrituri, etc.) conform legii din 25 noiembrie 1871. Fără a insista asupra detaliilor, se impune să
observăm totuşi că dacă până la 1859 politica vamală a fost dictată în principal de interese fiscale, după această
dată concepţia fundamentală care se impune devine cea de promovare a comerţului industriei şi agriculturii.
Fundamentul a fost, desigur, politica liberului schimb.
Noul tarif vamal introdus la 5 iunie 1874 înlocuia tariful ad valorem cu unul bazat pe o tarifare calculată
pe greutate 15 • Acesta inaugura pentru tânărul stat român o politică comercială proprie şi constituia baza pentru
viitoarele tratate comerciale.
Pe baza acestor legi şi reglementări vamale s-au purtat negocierile pentru încheierea viitoarelor convenţii
comerciale, inclusiv a celei cu Austro-Ungaria.
Încheierea acestui tratat a fost percepută în mod diferit: văzut de unele cercuri drept o deschidere fără
limite a pieţei româneşti pentru mărfurile străine, sau de alte grupări drept un succes al tânărului stat român în
a-şi afirma dreptul de a încheia tratate comerciale fără acordul puterii suzerane, faptul echivala până la urmă
cu expresia unei manifestări clare de independenţă.
Convenţia vamală cu Austro-Ungaria a constituit drept bază de negociere a viitoarelor tratate comerciale
din perioada 18 76-1893, respectiv cele cu Anglia 16 , Belgia 17 , Rusia, Grecia 18 şi desigur cu Germania 19 • Din motive
politice, dar mai ales economice în sensul că guvernul român nu dorea să transforme relaţiile privilegiate cu
Austro-Ungaria şi piaţa românească într-un monopol al produselor austriece, s-au iniţiat negocieri şi cu alte
state europene. Tariful convenţional majorat (cel de 15%) era aplicat în relaţiile comerciale cu Imperiul Otoman,
Bulgaria, Spania, Danemarca, Suedia, Norvegia şi Statele Unite. Aceste reglementări rămâneau valabile până în
1885 când se hotăra repunerea în vigoare a tarifului din 1876.
14

15
16
17

18
19

Constantin Băicoianu, Geschichte der Rumănischen Zollpolitik seit dem 14. jahrhundert bis 1874, Stuttgart, 1896, p. 125.
Constantin Băicoianu, Câteva cuvinte asupra politicii noastre comerciale de la 1875 până în prezent, Bucureşti, 1902, p. 19.
Încheiată la 5 aprilie 1880, intrată în vigoare la 15 iulie acelaşi an şi valabilă până la 10 iulie 1891.
Încheiată la 13 martie 1880, intrată în vigoare la 14 martie 1881 şi valabilă până la 13 martie 1891.
Încheiată la 18 aprilie 1879, intrată în vigoare la 27 aprilie 1880 şi valabilă până la 27 aprilie 1887.
Daniela Buşă, Politica comercială a României în sud-estul Europie. Conventii, tratate şi aranjamente comerciale (sfârşitul
secolului XIX, începutul secolului XX, în, "Studii şi Materiale de Istorie Modernă", VIII, 1994, p. 115-146.
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Convenţia

cu Germania a fost încheiată la Berlin la 14 noiembrie 1877. Negocierile au început practic
din anul 1874 când se derulau deja cele cu Austro-Ungaria. Partea germană insista pentru încheierea
unui tratat în termeni similari celui negociat cu dubla Monarhie. Cele mai intense discutii s-au purtat în jurul
a două aspecte: dreptul comunelor de a impune accizarea unor mărfuri şi insistenta păflii germane de a se
limita aceste prerogative, iar în al doilea rând o serie de facilităţi pe care partea germană le cerea în porturile
Sulina, Brăila şi Galaţi. Convenţia româna-germană cuprindea 26 de articole care reglementa în toate detaliile
importante termenii relaţiilor comerciale dintre cele două ţări. 20 Articolul1 statua deplina libertate a comerţului
dintre cele două state în concordanţă cu legislaţiile în vigoare. Articolul al doilea statua faptul că în ceea ce
priveşte dreptul de a dobândi, de a poseda sau a înstrăina orice soi de proprietate mobilă sau imobilă, românii
în Germania sau germanii în România se vor bucura de drepturile supuşilor statului celui mai favorizat. În
privinta taxelor vamale s-a optat pentru un tarif A şi unul B. Produsele prevăzute în tariful A erau scutite de
orice taxe la intrarea în ţară între care: făină de grâu, de secară, legume, făinoase uscate, paste făinoase petrolul
brut şi rafinat şi lemne de constructii care urmau să intre sub regimul A al convenţiei şi cu Elveţia.
În tariful B erau cuprinse 16 reduceri tarifare pe care le obţinuse Germania. Pentru dobândirea acestor
beneficii a trebuit să se acorde Germaniei o serie de alte concesiuni: din tariful B s-au acordat o serie de scăderi
pentru următoarele articole: hârtie de lux de la 60 la 50%/ kg, hârtie de tapetat de la 40 la 3, ţesături de lânuri
fine de la 90 la 90 lei, ţesături de bumbac fine de la 45 la 35% extra fine de la 90 la 80, produse de cauciuc
de la 45 şi 90 la 40 şi 90% Kg, instrumente de muzică de la 5 şi 6 la 4 şi 5. De asemenea, articolul 9 prevedea
scutirea de orice fel de taxe de tranzit pentru mărfurile celor două părţi contractante, indiferent dacă în timpul
tranzitului ar fi trebuit descărcate şi depozitate. Semnificative sunt articolele 13 şi 14 ale Convenţiei: mărfurile
importate din teritoriul uneia din cele două părţi contractante nu vor fi pasibile la intrarea pe teritoriul celeilalte
de nici un drept de accize sau consumaţiune sub orice denumire ar fi dacă mărfurile de aceeaşi natură nu
sunt nici produse nici fabricate în această din urmă ţară. Mărfurile de orice natură originare din Germania
şi importate în România sau invers nu puteau fi supuse nici de autorităţile statului nici de administraţiile
municipale la accize sau taxe de consumaţiune superioare celor aplicate mărfurilor din producţia internă.
Cu toate acestea dispoziţiile articolelor 13 şi 14 nu afectau dreptul comunelor de a supune la taxe vamale sau
accize băuturile, produsele şi alte materiale la intrarea lor în comună când aceste articole n-ar avea similare
în ţara respectivă. Cu toate acestea, în România aceste drepturi nu pot fi superioare taxelor respective cele
mai ridicate prevăzute de legile româneşti în vigoare. Practic, convenţia comercială româna-germană asigura
cadrul schimburilor comerciale bilaterale la cel mai favorabil nivel posibil, pe bază de reciprocitate, având ca
principiu fundamental clauza naţiunii celei mai favorizate. Conform articolului 24, dispoziţiunile convenţiei
româna-germane urmau a fi aplicate întocmai şi ducatului de Luxemburg, atâta vreme cât acesta făcea parte
din sistemul vamal şi fiscal german. Totodată, se stabilea o valabilitate a convenţiei de 10 ani de la data
ratificării. Dacă în Parlamentul de la Bucureşti discuţiile privind încheierea tratatului comercial cu Germania
nu a suscitat discutii deosebite, nu acelaşi lucru se poate spune despre dezbaterile din Reichstag-ul german. La
Bucureşti se considera că oricum relaţiile economice nu erau de o amploare deosebită şi ca atare nu vor afecta
balanţa de plăţi a ţării şi mai mult, Germania a susţinut dintotdeauna aspiraţiile României în diverse chestiuni
politice şi diplomatice. De asemenea şi eventualii critici considerau că prin încheierea unui tratat comercial cu
Germania în termeni similari cu cel cu Austro-Ungaria se va atenua monopolul comercial al Austro-Ungariei
pe piaţa românească •
Pe de altă parte, în Reichstag proiectul de tratat a fost dur criticat mai ales de conservatori care considerau
că din această convenţie doar România ca stat agrar ar avea avantaje; Germania exporta la momentul încheierii
convenţiei foarte puţin în România, nu mai mult de 2,5-3 milioane de mărci anual, pe când România exporta
numai cereale de 50-60 de milioane anual. Opoziţia conservatorilor exprimată prin vocea lui Kardorf nu era atât
la adresa acestei realităţi a volumului schimburilor economice, ci a ideii clauzei naţiunii celei mai favorizate
care odată utilizată fără discernământ putea deveni periculoasă pentru economia germană dacă era extinsă şi
pentru alte state. O altă părere contrară termenilor Convenţiei era legată de problema evreiască şi a drepturilor
economice ale acestora şi a modului cum erau reglementate în constituţia germană, respectiv cea românească
încă

21

20

21

T. Djuvara, Tractate, convenţiuni şi învoiri internaţionale ale României actualmente în vigoare publicate din ordinul d-lui
Ministru al Afacerilor Străine, Bucureşti-Paris, 1888, p. 149-166.
Cornelius Antonescu, op. ciL p. 62.
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ideea fiind ca tratatul să nu fie încheiat, deoarece contravenea termenilor Constitutiei germane. Bismarck însă
era de părere ca problema să fie reglementată cu alt prilej. Prilej care s-a ivit foarte curând la Congresul de Pace
de la Berlin din 1878 când presiunile cancelarului german s-au dovedit de succes.
Se poate afirma cu certitudine analizând termenii Conventiei comerciale româna- germane că cele două
tări aveau posibilitatea să-şi consolideze relatiile economice. Cu toate acestea, curentul protectionist afirmat
în ambele tări avea să limiteze efectele în planul volumului schimburilor comerciale. În Germania, curentul
protectionist se afirma cu vigoare şi fără ezitare încă de la 1879 odată cu introducerea noului tarif vamal, iar
în Austro-Ungaria la 1882 când se impuneau restrictii pentru importul de animale vii din România, Serbia şi
Rusia.
În România, la 29 mai 1886 tariful autonom inaugura noua politică comercială 22 • În primul rând tariful
din 1886 a fost gândit ca instrument de protejare a intereselor economice nationale. Taxele de import pentru
produsele ce se fabricau în tară erau de 15-180%. De asemenea, guvernul îşi rezerva dreptul de a spori cu
30% taxele asupra mărfurilor provenite din tările ce aplicau suprataxe exporturilor româneşti. Dacă la 1875
se acceptase de nevoie o politică tarifară extrem de permisivă pentru importuri, la 1896 se pun bazele unui
nou tarif vamal protectionist pentru a asigura comertului românesc o reciprocitate reală menită a garanta şi
produsele româneşti de export şi în al doilea rând pieţe de desfacere mai stabile şi totodată convenabile 23
În anul1891 când expirau primii 10 ani de valabilitate ai tratatului, se înlocuia politica tarifară autonomă
cu cea bazată pe concesiuni tarifare reciproce, şi în primul rând Germania a fost cea care a reuşit să dea această
directie noii politici. Partea germană propusese încheierea unui tratat comercial pe baza principiului tarifului
minimal acordat tărilor europene cu care aveam interese să fim în strânse relatii economice cerând în schimbul
acesteia înlesniri pentru principalele produse de export. Concesia germană, secondată de cea austro-ungară
cerea ca în baza clauzei natiunii celei mai favorizate, partea română să modifice nomenclatura a 73 de articole
cum cereau interesele ei şi scăzând tarifarea unui număr de 30 de articole apoi să se înceapă pe această bază
negocierile pentru încheierea unui nou tratat de comerţ. La 1891 când se introducea un nou tarif vamal, pentru
a da curs angajamentului luat fată de Germania guvernul român modifica 103 pozitii dintre care pentru 30
articole reduceri tarifare. Între articolele asupra cărora s-au acordat reduceri se aflau şi articolele care până
la 1891 apartineau programului de încurajare a economiei nationale, decizie apreciată drept o mare greşeală
de politică economică 24 şi vehement criticată de protectionişti, văzută drept o politică vamală instabilă şi
păguboasă pentru economia românească.
În jurul anului 1885 cerculliber-schimbiştilor pierdea aşadar, aproape definitiv terenul în faţa sustinătorilor
protectionismului economic. Cei mai ferventi sustinători ai protectionismului erau P.S. Aurelian şi A.D. Xeno pol.
Concluzia celui din urmă era că "liberul schimb osândeşte pe un popor a se îndeletnici veşnic cu agricultura,

deci numai cu munca cea mai grea şi mai rău plătită şi va rămâne pentru totdeauna sclavul naturii, în loc ca el
comande acesteia''2 5 • Cei mai multi adepti ai protectionismului se raportau la modelul Germaniei în materie

să

de politică economică protectionistă. Şi Xenopol şi P.S. Aurelian au înteles că prosperitatea economică a unui
stat depinde de dezvoltarea industriei. În viziunea lor, în aceasta consta adevărata bază a prosperitătii actuale a
Germaniei. O subliniază şi Al. Simu secretarul legaţiei române de la Berlin în anul1881 care recunoaşte că "o
naţiune poate progresa numai dacă ştie care sunt elementele de care poate dispune şi cum ar putea întrebuinţa
mai cu folos aceste elemente ... .. oare interesele economice ale unei ţări nu sunt periclitate când se importă
numai lucruri finite şi se exportă materii brute pentru a fi înapoia te lucrate şi astfel plătite înzecit?"26 În privinţa

raporturilor cu Austro-Ungaria erau subliniate în dese rânduri, discrepantele majore în balanta comercială
dintre cele două tări care erau împovărătoare pentru România.
Fată de posibilitatea edificării unei industrii autohtone, economiştii de la noi erau de acord că şi aici se
puteau pune baze durabile pentru diverse ramuri, dar numai printr-o politică economică susţinută de stat
şi printr-o politică comercială protectionistă. Chiar secretarul legatiei române la Berlin, Dimitrie Ion Ghica

22
23
24
25

26

Vezi, Tarifa generală a drepturilor de vamă stabilită prin legea din 17 mai 1876, Bucureşti, 1876, p. 133.
C. Băicoianu, Politica ... , p. 56.
Ibidem.
Apud, Radu Dan-Vlad, Gândirea economică românească în perioada aplicării convenţiei vamale cu Austro-Ungaria, în,
"Studii şi materiale de istorie modernă", X, 1996, pp. 131-149.
Arhivele MAE, Fond Arhiva istorică, Corespondenţa cu Agenţia Diplomatică din Berlin dos. 397, fila 35.
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remarca: .... .în România există aşa de bine toate elementele care ar putea favoriza stabilirea şi prosperitatea unor

asemenea industrii, încât puţină energie ar fi de ajuns pentru a înlătura orice concurenţă străină, fără a avea
recurs la sacrificiile pe care le cere subvenţia şi alte măsuri protecţioniste condamnate de şcoală. Astăzi această
27
concurenţă ucide industria noastră în parte cu propriile noastre materii prime."
Politica comercială a României din ultimele decenii ale secolului XIX oscila aşadar, între liberul schimb
şi protecţionism, concretizat în tarife vamale şi încheierea de convenţii şi tratate comerciale bazate pe clauza
naţiunii celei mai favorizate 28 •
La 1891-1891 când se punea problema reînnoirii tratatelor de comerţ existau două curente de opinie
asupra strategiei de politică vamală, cea susţinută de P.S. Aurelian care promova tariful vamal autonom, acesta
urma a se aplica tuturor celor care tratau produsele noastre în mod favorabil iar pentru ceilalţi să se aplice
un tarif general majorat în funcţie de situaţia specifică. l.C. Brătianu trecea problema prin prisma interesului
politic pragmatic care propunea scutirea de vamă a produselor care nu se fabricau în ţară. O altă categorie
erau supuse numai unei taxe fiscale (materii prime sau produse inexistente sau insuficiente în ţară), şi în
fine, produsele care se puteau fabrica în ţară şi pentru care existau aici şi materii prime urmau a fi supuse
unui regim protecţionist. Proiectul său a fost aprobat de Cameră la 9 mai 1886 şi în Senat la 16 mai acelaşi an,
intrând în vigoare a doua zi.

Repere

şi realităţi

cantitative în

relaţiile

economice româno-germane între 1866-1900

Tratatele comerciale ale României cu Germania şi cu ceilalţi parteneri în general au fost în primul rând
tratate de prietenie. Deşi sunt legate indisolubil de componenta politică a relaţiilor ele au fost gândite în sensul
de a spori volumul tranzacţiilor comerciale: concesiuni la importuri atrăgeau după sine o sporire a exporturilor.
Toate au rezultat în urma unor runde de intense negocieri diplomatice, în care erau incluse o serie întreagă de
probleme politice sensibile, precum cea naturalizării evreilor 29 . Războiul vamal declanşat prin legislaţia vamală
din 1886 a dus la o gravă alterare a relaţiilor economice ale României cu Austro-Ungaria şi în acelaşi timp la
o sporire a legăturilor cu Germania. Spre deosebire de Anglia, Germania a beneficiat de o poziţie geografică
favorabilă, dar grevată de costuri de transport mai ridicate. Avea în schimb avantajul unor relaţii politice
privilegiate pe care încerca să le valorifice prin crearea unui posibil debuşeu economic pentru produsele sale
finite. "Drang nach Osten" nu a fost doar un simplu principiu politic, ci şi unul economic, iar în al doilea rând
relaţiile comerciale şi financiare aveau să orienteze şi politica externă. 30
Bilanţul schimburilor comerciale ale României s-a transformat, însă sub presiunea schimbărilor economice
pe care le-a cunoscut tânărul stat român, dintr-unul activ într-unul pasiv. România era şi atunci fără îndoială o
ţară bogată, însă nu înregistra doar un bilanţ comercial, ci şi o balanţă se plăţi pasivă datorită faptului că datoria
publică şi dobânzile aferente grevau puternic asupra balanţei generale de plăţi. Totuşi este o certitudine că
importurile au cunoscut în mod constant o evidentă creştere, însă având în vedere că în perioada de după 1876
până spre 1880 erau cuantificate în punctele vamale după volum şi greutate, este greu de urmărit valoarea lor
la nivel statistic. Creşterea importurilor în această perioadă se datorează unui complex de cauze, între care:
- creşterea numărului populaţiei şi, implicit a puterii de consum;
- importul in cantitate mare de materiale pentru construcţiile feroviare şi alte echipamente industriale;
Exporturi
româneşti

Valoare în lei

o/o

Importuri din
Germania

%

0,54
2,58
8,38

16.600.000
64.600.000
102.100.000

7,9
20,81
28,07

în Germania
1871-1880
1881-1890
1891-1900

1.300.000
6.100.000
34.400.000

Sursa: Georges D. Cioriceanu, La Roumanie economique et ses rapporls avec L'etranger 1860-1915, Paris, 1928, p. 291.
27
28
29

30

Arhivele MAE Bucureşti, fond cit., dos. cit, f. 55.
Daniela Buşă, Politica ..... , loc. cit., p. 146.
Vezi Arhivele MAE, fond cit., dos. 241, f. 205, Notă diplomatică de la Berlin prin care se trimite un extras din nr 131 al
ziarului Berliner Zeitung din 8 iunie 1876 cu privire la negocierile cu care este însărcinat Titu Maiorescu.
Georges D. Cioriceanu, La Roumanie economique et ses rapports avec L'etranger 1860-1915, Paris, 1928, p. 291 şi urm.
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Între importurile din Germania, în prima fază, până la 1880 cea mai mare pondere o deţineau textilele
şi îmbrăcămintea, pentru ca după anul 1900 produsele metalurgice, echipamentele şi maşinile să capete cea
mai mare pondere, fapt ce a contribuit şi la o creştere fără precedent a valorii importurilor, practic o dublare
a acestora. Exporturile româneşti spre Germania erau dominate de cereale şi, ca atare extrem de fluctuante, în
condiţiile în care erau determinate de calitatea şi cantitatea recoltelor. Spre anii 1900 ponderea cerealelor a fost
înlocuită de petrol şi produse petroliere care căpătau cea mai mare atracţie pentru piaţa germană.
Raportat la distribuţia comerţului nostru experior pe ţări, cel cu Germania a fost totuşi unul destul de
marginalia capitolul exporturi. Creşterea cea mai semnificativă se înregistra în perioada de după 1881, fapt ce
confirmă rolul convenţiei comerciale încheiată în 1879 şi intrată în vigoare în acelaşi an al aderării României
la Tripla Alianţă (1881).
Valoarea exporturilor româneşti cu principalii partenereri europeni în perioada 1876-1885:

Anul

Partenerul comercial

1876-1880

Anglia
Austro-Ungaria
Franţa

Germania
Turcia
Anglia
Austro-Ungaria

1881-1885

Franţa

Germania
Turcia

Valoare medie/an
-mii. Lei-

Pondere în%

37,40
76,60
20,49
0,99
37,95
83,07
74,50
18,83
3,07
11,41

17,80
36,44
9,75
0,47
18,05
37,62
33,74
8,53
1,39
5,17

Valoarea importurilor româneşti cu principalii partenereri europeni în perioada 1876-1885:

Anul

Partenerul comercial

1876-1880

Anglia
Austro-Ungaria
Franţa

Germania
Turcia
Anglia
Austro-Ungaria

1881-1885

Franţa

Germania
Turcia
Sursa: N.C.

Sută,

Istoria

comerţului

Valoare medie/an
-mii. Lei-

Pondere în%

44,99
135,27
23,37
23,34
11,13
56,94
134,80
24,06
38,16
11,91

exterior şi a politicii comerciale a României,

17,20
51,83
8,93
8,92
4,25
19,40
45,94
8,20
13,01
4,06
Bucureşti,

1998, p. 88.

Practic, în perioada 1881-1886 46,5% din importurile româneşti proveneau din Austro-Ungaria, 28%
din Anglia şi 13% din Germania 31 • Pe lângă curentele de opinie exprimate în favoarea necesităţii unei politici
protecţioniste, un cuvânt greu de spus I-au avut schimbările în politica agricolă la nivel mondial şi în primul
rând răspunsul ţărilor europene la supra-oferta de produse agricole de provenienţă americană, faţă de care
au trebuit să reacţioneze prin diverse mecanisme vamale. România s-a lovit ca întotdeauna de o complicaţie
în plus: după 1879 s-a confruntat cu o serie de recolte deosebit de slabe ceea ce a dus la o reorientare a
comercianţilor spre Rusia, încât nici în anii mai buni care au urmat n-au mai existat cumpărători. Astfel a
scăzut şi exportul de cereale spre Germania care dacă în 1882 înregistra o cantitate de 14424 t de grâu în

31

Gothard Rhode, Der Berliner Kongress und Siidosteuropa, in, "Siidosteuropa im Entwicklungsprozefi der Welt, Festschrift
fiir Dr. Hermann Grofi", Munchen, 1979, p. 167-186.
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valoare de 2569000 lei, scădea anul următor la 11072 t sau 1993000 lei, iar în anul1884 de doar 2619 t în
valoare de 484000 leP 2 •
Comerţul exterior al României în deceniul 9

al secolului XIX:

- selectiv-

Nr.
crt.
1.

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

Ţara

Austro-Ungaria
Belgia
Bulgaria
Rusia
Danemarca
Egipt
Elveţia

Anglia
Franta
Germania

1886
93518187
15595507
3324385
9644514
283
2551
2559412
71423284
14494550
73339859

1887
53455220
16615772
2030833
8775683
1952
4253
15631886
86786839
25017317
90053488

Sursa: Analele statistice şi economice ale României,
Nr.

Bucureşti,

Ţara

crt
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Austro-Ungaria
Belgia
Bulgaria
Rusia
Danemarca
Egipt
Elvetia
Anglia
Franţa

Germania

Import
- valoare în franci 1888
50858862
16373436
1725322
7380107
527
220114
19206507
84775349
280789984
83224501

1889
49376518
19316558
1819265
9829508
1104
450100
22007998
102261117
32810094
108245586

1890
52716386
18926503
1521180
8663744
277
333315
8010551
97558706
39647820
109252061

1889
16858784
37541899
4095674
4736076

1890
8912889
43623519
2578147
4583097
60
584
1435474
161385537
17195575
12605443

1887-1891.

Export
- valoare în franci 1888
13545164
31651868
5625416
4840419

1886
34677718
15240368
5349060
12897407

1887
2129030
15701989
4199723
7895785

--

--

--

--

108220
68262
116627134
29134135
2618003

24713
179354
154243067
19751011
8763636

79892
273863
143854789
18561272
6515142

95984
2964530
140551045
13106062
15517656

Cum se explică realitatea ecestor evoluţii a relaţiilor comerciale româna-germane, privite prin prisma
transformărilor pe care le-a cunoscut România în aceştui ani? În primul rând, caracterul şi starea de fapt a
societăţii româneşti de la finele secolului făceau ca agricultura să ocupe un loc primordial în condiţiile în care
majoritatea absolută a populaţiei era implicată şi depindea direct de agricultură. Ca în mai toate ţările central şi
est-europene, reformele agrare au reprezentat factorul social-legislativ decisiv al condiţiilor de modernizare a ţării
în toate sferele vieţii materiale. Prin reformele agrare începute la 1864, în vremea lui Al Ioan Cuza şi continuate
apoi în vremea lui Carol I, s-a început procesul de transformare mai întâi pe cale extra-economică, apoi şi pe cale
economică a marii proprietăţi funciare de tip tradiţional în proprietate de tip modern. Transformările regimului
de proprietate nu au dus însă la formarea proprietăţii de tip capitalist pentru că nu au dobândit decât foarte
puţin din însuşirile proprietăţii tipic capitaliste: producţia marfă, investiţiile de capital şi munca salarizată de
tip modern nu au avut decât o foarte mică pondere în acest proces. De aici a rezultat o evoluţie sinuoasă şi
plină de contradicţii în procesul de modernizare al agriculturii. Dimpotrivă, evoluţia uneori anacronică a celor
două insusiri ale societăţii, tradiţionalism şi modernitate, a generat o evoluţie plină de contradicţii în domeniul
relaţiilor agrare. S-a accentuat un proces de polarizare economică în agricultură, de o parte milioane de ţărani
cu pământ foarte puţin, total insuficient asigurării unui nivel minim de existenţă, de cealaltă parte, câteva mii
32

Datele au fost preluate după C.

Băicoianu, op.

cit., p. 218.
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de latifundiari deţinători ai majorităţii pământului cultivabil. Relaţiile de producţie în agricultură au avut la
bază celebrele legi de tocmeli agricole. Aceste învoieli s-au bazat în primul rând pe constrângerea economică
pentru a asigura, în condiţiile obiective date, funcţionarea producţiei agricole pe marea exploataţie. Trebuie
ţinut cont că, dintr-o serie întreagă de cauze, marea exploataţie cunoaşte o evidentă specializare spre producţia
cerealieră. Imaginea este relevantă dacă apelăm la ajutorul statisticii, care, la 1861, estima producţia cerealieră
a României la 1,7 milioane tone, pentru ca la 1913 producţia să se ridice la peste 6,2 milioane tone, din care,
cea mai mare parte, era destinată exportului. Numai între 1880-1914 România a exportat peste 80 de milioane
de tone de cereale, ca rezultat al unei productivităţi foarte scăzute la hectar (1200 de kg la grâu, 1300 de kg la
porumb). La capitolul tehnologizare, agricultura românească resimţea o acută rămânere în urmă. Abundenta
mâinii de lucru ieftine făcea, până la urmă, inutilă investiţia tehnologică la nivelul marii proprietăţi. În plus,
disoluţia economiei casnice ţărăneşti înainta greu în mediul rural. Transformările în lumea rurală au fost lente,
anevoioase şi extrem de inegale, rămânând categoric în urma celor de la oraşe. Niciodată în istoria modernă
a ţării, prăpastia dintre progresul economic şi material al oraşului şi înapoierea materială şi culturală, uneori
vecină cu mizeria a satului nu s-a adâncit atât de mult ca în a doua jumătate a secolului XIX. Această stare de
fapt reprezintă rezultatul transformărilor din agricultură cu un impact determinant asupra societăţii.
Dezvoltarea industrială a României în perioada 1866-1914 are loc în condiţiile avansului fără precedent
al industrializării occidentului european şi al integrării destul de tardive a spaţiului central şi est-european în
acest proces. Procesele şi evoluţiile spre societatea industrială de tip capitalist în spaţiul central şi est-european
vor determina modalităţile, căile şi mijloacele de transformare a industriei şi la noi.
În privinţa procesului de industrializare a României din vremea lui Carol I distingem două perioade: 18601886 şi 1886-1916. Prima perioadă stă sub semnul politicii de liber schimb şi se relevă prin crearea premiselor
necesare dezvoltării ulterioare: institutionalizarea economiei moderne de piaţă, edificarea infrastucturii,
instituirea unui sistem monetar national, crearea Băncii Naţionale a României.
Perioada 1886-1916 pune capăt politicii economice bazată pe liber schimbism şi se desfăşoară sub auspiciile
protecţionismului economic şi a rolului statului care devenea din ce în ce mai important în viaţa economică.
Şi în aprecierea şi în analiza comerţului exterior al Romaniei se impune să vedem nivelul de la care s-a plecat
şi pe care realitatea îl reflecta ca fiind extrem de redus. Contemporanii au remarcat handicapurile economiei
româneşti faţă de ţările vecine: volumul redus al pieţei naţionale, insuficienţa acumulărilor de capital intern,
lipsa mâinii de lucru calificate şi menţinerea dominaţiei otomane. Faţă de această stare de fapt şi mai ales faţă
de politicile de urmat în economie, forţele politice româneşti au avut o viziune diferită: liberalii erau de partea
protecţonismului economic şi susţineau chiar înainte ca România să devină independentă, o implicare mai
hotărâtă a statului în economie. În schimb, grupările de orientare conservatoare susţineau necesitatea politică
a încheierii convenţiilor comerciale- prilej de afirmare a unei poziţii independente a statului român. Paralel cu
politica liberului schimb, se constată în acest segment cronologic o implicare evidentă a statului în construirea
de căi ferate, premisă esenţială a dezvoltării economice a unei ţări la acea vreme. Statul a înţeles că nivelul
de dezvoltare al unei ţări se măsoară şi în kilometri de cale ferată. Din acest punct de vedere, progresul a fost
incontestabil şi remarcat ca atare inclusiv de călătorii şi observatorii germani de care vorbeam mai sus: dacă la
1866 pe teritoriul României nu exista nici un kilometru de cale ferată, în 1878 erau în funcţiune aproape 1300
de kilometri de cale ferată. În lipsa unor fonduri necesare unor investiţii de asemenea anvergură precum căile
ferate, implicarea capitalurilor străine a dus şi la consecinţe politice. Acest capitol al vieţii economice dezvăluie
în profunzime şi provocările cu care statul modern s-a confruntat într-un domeniu în care rolul surselor de
creditare era determinant şi era condiţionat şi de politică. Afacerea Strousberg a grevat ani întregi asupra
politicienilor români, inclusiv asupra regelui Carol I care era direct implicat. Sistemul de concesiuni devenise o
povară financiară extrem de grea pentru statul român. Ca urmare, în anul1880, statul, după tratative prelungite
cu societăţile străine concesionare, răscumpăra de la acestea căile ferate cu mari împrumuturi făcute la băncile
germane. Ele au fost practic singura soluţie de modernizare a ţării chiar dacă preţul plătit a fost mare.

Concluzii
Secolul XIX a marcat transformări profunde în relaţiile dintre naţiuni nu numai la nivel cultural şi
politic, ci şi la cel economic, în condiţiile în care expansiunea economiei şi a comerţului mondial înregistrau
dimensiuni fără precedent. Revoluţia industrială a cuprins până la finele secolului întregul continent, chiar
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dacă în ritmuri şi dimensiuni diferite. Dacă în unele ţări europene influenţele s-au resimtit timpuriu, în
Germania industrializarea s-a declanşat la mijlocul secolului XIX, iar în ţările din Europa Central-Răsăriteană,
la sfârşitul secolului XIX şi începutul celui următor. Estul continentului european, şi partial subsumat lui şi
spaţiul românesc, rămânea un spaţiu al contrastelor: o lume care adopta lent capitalismul, ancorată în cea mai
mare parte în spaţiul rural şi bazată pe proprietatea funciară recent eliberată din constrângerile feudale, dar
confruntată cu noile provocări economice, şi o lume urbană pe cale de dinamizare care încearca crearea unui
sector industrial modern şi dinamic, capabil să facă faţă concurenţei pe care o aducea mondializarea circuitelor
economice.
Pe acest fundal, asistăm şi la noi la o structurare şi orientare a relaţiilor economice, firesc, atât cu regiunile
învecinate, cât şi cu alte regiuni care puteau deveni de interes pentru noi şi mai ales piaţa românească ce se
contura ca posibil debuşeu pentru produsele occidentale.
Analizând relaţiile economice româna-germane în intervalul cuprins în linii mari între anii 1860-1890
constatăm că acest interval cronologic are o semnificaţie aparte, întrucât este perioada când se pun în mod
definitiv bazele unor relaţii de tip modern şi durabil. Dacă până în anii '50 putem vorbi doar de contacte
economice sporadice şi în general nesistematice în condiţiile în care formele de schimburi comerciale practicate
în secolul XVIII deveneau desuete, după această dată asistăm la o restructurare radicală a acestora. Dintre
numeroşii factori care au determinat aceste schimbări putem enumera: sporirea interesului economic al lumii
germane la Dunărea de Jos, inaugurarea de către tânărul stat român a unei politici vamale proprii, extinderea
pieţei interne de consum şi nu în ultimul rând conturarea în cercurile politice de la noi a unei opţiuni clare de
politică economică, vamală şi de relaţii externe. Se adăuga la aceasta inaugurarea unei perioade de stabilitate
politică odată cu sosirea pe tronul României a principelui Carol, fapt ce a sporit încrederea Germaniei în
stabilirea de relaţii politice la cel mai înalt nivel.
Deşi realităţile româneşti la mijlocul secolului XIX erau puţin cunoscute în mediile germane, treptat
această stare de lucruri se schimbă pe măsură ce apar tot mai numeroase informaţii despre spaţiul românesc.
Ele sunt la început produsul unor relatări ale călătorilor străini, dar care capătă consistenţă pe măsură ce
acestea se transformă în adevărate studii despre români, despre potenţialul economic al acestei regiuni şi care
aveau realmente valoare de informaţii luate în considerare de grupurile de afaceri şi de decizie din Germania.
Treptat, şi la nivel politic se conturează interesul reciproc pentru încheierea unui tratat comercial având la
bază principiile practicate în relaţiile comerciale la vremea respectivă, însă nu lipsit de dispute când era vorba
de împăcarea principiului liber-schimbist şi cel protecţionist.
O altă caracteristică a relaţiilor economice româna-germane din această perioadă a fost intercondiţionarea
intimă dintre acestea şi raporturile politice. Aceasta pentru că în general concepţia germană funcţiona pe
această linie, atât când era vorba de plasamente de capital, dar şi de schimburile comerciale. Deşi acest fapt
nu este foarte relevant la nivel cantitativ în anii avuţi de noi în vedere, el va deveni foarte clar în primii ani ai
secolului al XX-lea.
În termeni cantitativi perioada avută de noi în vedere ilustrează mai degrabă cifre modeste ale schimburilor
comerciale româna-germane în comparaţie cu alte ţări. Privind însă volumul acestor schimburi în termeni
comparativi între perioada de la începutul anilor '60 şi cea de la 1890 creşterea este aproape spectaculoasă.
Acest lucru explică apoi în mare măsură realitatea consacrării unor relaţii speciale cu lumea germană când
este vorba de importurile de capital, de rolul de creditor al Reichului pentru România şi nu în ultimul rând, de
evoluţia specifică a relaţiilor politice în cadrul Triplei Alianţe până la Primul Război Mondial.

*

331

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

The Romanian-German Economic Relationship in 1866-1890
and their Mechanisms of Articulation
(Abstract)
When we look closer at the Romanian-German economic relationships between 1866 and 1890, we see
that this time span is the hasis of modern and lasting relations. Until the 1850's one can only speak about
seldom and non-systematic economic contacts as the 18Lh century commercial exchanges were getting overrated; after 1850 one can notice their radical reorganization. We can enumerate as factors influencing these
changes: the augmented German economic interest around the Lower Danube region, the inauguration by the
young Romanian state of its own custom policy, the extension of the inner consumption market and, last but
not least, the shaping of a clear option of economic, custom and external politics among our politica! class.
Although the Romanian realities at the middle of the 19Lh century were less known in the German media,
this state of affairs changes as more information emerge about the Romanian space. This information is due, at
first, to foreign travelers, but it gets consistency as it turns into a real study dedicated to the economic potential
of the Romanian region - information that will be taken into account by the affairs and decision groups in
Germany.
As we look at this time span from a quantity point ofview, we can see mostly poor numbers of commercial
exchanges between Romania and Germany as compared to other countries. By comparing the volume of this
trade relations at beginning of the '60s and the beginning of the '90s, the increase is almost spectacular. The
increase is explained by the permanent and special relations with the German world concerning the capital
import, Reich's role as a creditor for Romania and finally by the specific evolution of the politica! relationships
among the Central Powers up to World War I.
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I.C.

Brătianu şi

contururile unei laturi oculte
Ana-Maria VELE

I.C. Brătianu a dobândit o influenţă deosebită în România după aducerea pe tron a lui Carol de Hohenzollern
- Sigmaringen, devenind totodată şi omul de încredere al acestuia. Direcţia politicii sale era orientată spre
cucerirea independenţei de stat, de aceea profitând de înclinaţiile spre acelaşi obiectiv al lui Carol, a încercat
să-1 manipuleze pe prinţ. Un reprezentant din Casa de Hohenzollern nu putea admite a fi vasal sultanului
turc. Agenţii diplomatici francezi analizează detaliat politica lui Brătianu şi-i reproşează în numeroase rânduri
propensiunile sale aventuriere şi revoluţionare.
Franţa nu dorea redeschiderea "chestiunii orientale" şi destrămarea Imperiului Otoman, astfel nu subscria
la planurile îndrăzneţe ale lui Brătianu. Bravura lui şi acţiunile susceptibile a provoca incidente în această
parte a continentului, îşi aveau originea în suportul unei mari puteri în opinia Franţei. Această mare putere
în mâinile căreia era "înfeudată" politica internă şi externă a României, era Rusia. Dar la aceasta se adăuga şi
Prusia, al cărei reprezentant se afla în fruntea României din anul1866.
Odată cu venirea lui Carol, Franţa se vede pierzând teren în favoarea statului rival cu care va avea o
confruntare decisivă la Sedan. Recuperarea terenului pierdut va începe cu paşi timizi spre sfârşitul secolului
al XIX-lea, iar Franţa se va detaşa din nou prin implicarea în această parte a continentului înaintea primei
conflagraţii mondiale. Interesele sale vor fi reale şi constanta preocupare pentru tot ceea ce se petrece în acest
spaţiu, va fi reliefată de rapoartele diplomatice întocmite de reprezentanţii săi diplomatici. Oricum prezenţa
acestei mari puteri în spaţiul românesc, precum şi influenţa sa vor fi permanente, însă uneori vor părea
estompate sau evanescente, de aceea se impune clarificarea contextului european şi a evenimentelor care se
succed neîncetat pe scena internaţională.
Chestiunea evreiască, titlul generic al unei problematici complexe din istoria modernă a României
monitorizată în permanenţă de reprezentanţii diplomatici francezi, revelează natura duplicitară a lui
I.C.Brătianu, dar şi puterea pe care acesta a dobândit-o în detrimentul imaginii prinţului Carol.
Agenţii francezi relatează maniera în care Brătianu înţelegea să-şi extindă autoritatea, infiltrând în
structurile şi instituţiile statului personaje fidele lui. Îl bănuiesc şi de intenţia de a-l înlătura pe Carol şi a
proclama republica, prin instrumentarea unui complot. Deşi iniţial fusese apropiatul prinţului german şi-1
consilia în diverse problematici, relaţiile dintre ei s-au deteriorat treptat din raţiuni diverse pe care nu le vom
discuta în acest studiu, întrucât ceea ce ne propunem este o apreciere distinctă asupra personalităţii marelui
om de stat. Este o latură mai puţin cunoscută, misterioasă şi intrigantă, care întregeşte imaginea lui de personaj
controversat în anumite circumstanţe, dar personaj de o notorietate şi o autoritate de netăgăduit. Totodată acesta
rămâne într-o manieră incontestabilă unul din întemeietorii României moderne, care şi-a dedicat întreaga viaţă
împlinirii idealurilor unei generaţii şi ca urmare câştigând dreptul de a rămâne în istorie şi a fi pomenit de
posteritate.
Ideile republicane le avea inoculate din perioada în care studiase în Franţa şi unde frecventase cercurile
revoluţionare. Această aserţiune este confirmată de prezenţa sa alături de fratele său Dumitru şi de C.A. Rosetti,
încă din anii 1844-1845 în loja republicană de la Paris intitulată "L'Athenee des Etrangers", care ulterior fiind
trecută în "adormire", i-a determinat să se afilieze unei alte loji "Trandafirulliniştei desăvârşite". În cadrul
acestei loji îi întâlnim şi pe C.A.Rosetti, dar şi pe arhivistul paleograf francez Paul Bataillardl, care ulterior va
elabora o lucrare în care va dezbate direcţiile politicii lui LC.Brătianu într-o manieră favorabilă acestuia din
urmă. Ion şi Dumitru Brătianu avansează foarte facil pe treptele ierarhiei francmasonice, trecând în mai puţin de
1

Dan Berindei, Românii şi Europa în perioadele premodernă şi modernă, Bucureşti, 1997, p. 383-387; Horia NestorescuBălceşti, Ordinul Masonic Român (mai puţină legendă şi mai mult adevăr), Bucureşti, 1993, p. 61-62.
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jumătate de an de la gradul de companion, la cel de maeştri (2/14 iulie 1847)2. După venirea în ţară şi revoluţia
paşoptistă,

I.C. Brătianu acumulează experienţă în chestiunile statului şi îl întâlnim în plină ascensiune, dar
şi uzând de o deosebită abilitate şi diplomaţie în episodul aducerii prinţului Carol de Hohenzollern în ţară.
Devine în scurt timp omul de încredere al noului conducător, însă ambiţiile sale şi proiectele sale îndrăzneţe
şi aventuroase, vor determina mai târziu puterile europene să iniţieze presiuni diplomatice pe lângă Carol în
vederea îndepărtării acestuia de la putere.
Puterea şi influenţa covârşitoare pe care o manifestă Brătianu şi pe care o deţine încă din 1867, se poate
exprima astfel: "El sc6te pe Miniştri, el îi numeşte. Camera, Senatul nu ştie nici când, nici cum, nici pentru ce
vin şi se duc. I.Brătianu face şi desface Ministerele" 3 .
În calitate de ministru de interne, acesta a luat măsuri restrictive contra evreilor din Moldova, conform
cărora aceştia nu puteau poseda sub formă de proprietăţi nici hanuri, nici cârciumi. Această decizie nemulţumea
atât comunitatea evreiască, cât şi pe marii latifundiari, care profitau de pe urma inteligenţei şi "spiritului
speculativ" al acestora. Prin ofertele avantajoase pe care le făceau proprietarilor de pământ uri, evreii au devenit
"les fermiers d'une grande quantite de biens ruraux et de presque tous les cabarets et auberges" 4 • Conştient
de această realitate verificată şi verificabilă pe teren, consulul francez la Iaşi, Louis Castaing, descrie în
corespondenţa sa cu ministrul de externe, tocmai punctul de vedere al lui Brătianu şi al lui Kogălniceanu. Din
aceste considerente, Kogălniceanu susţine că problematica relativă la evrei deţine o coordonată preponderent
economică. Astfel, măsurile coercitive se impun ca legitime şi susceptibile a favoriza creştinii, care nu puteau
concura cu evreii în domeniul economic.
Dispoziţiile prohibitive au fost susţinute conform agentului francez din Iaşi, de o politică de expulzări
masive şi brutale a tuturor israeliţilor care nu exercitau o anumită funcţie sau nu posedau un anumit capital.
Castaing confirma pe de o parte justetea unei astfel de măsuri, întrucât Moldova era împânzită de evrei imigraţi
din Galiţia şi Rusia, fără mijloace de subzistenţă şi care îngroşau numărul săracilor. Pe de altă parte, aplicarea
hotărârii s-a efectuat într-o manieră foarte violentă, agenţii poliţiei dovedind exces de zel în desfăşurarea acestui
proces. Ceea ce recomanda agentul francez în aceste condiţii, era respectarea stipulaţiilor din codul civil care
solicitau ca vagabondajul să fie stabilit în urma unei sentinţe pronunţate de instituţiile juridice 5 . Brutalitatea
exercitată de autorităţi este dublată de faptul că acestea nu expulzau evreii care nu dovedeau mijloace de
subzistenţă, ci atenţia lor se îndrepta asupra unor evrei capabili a-şi cumpăra libertatea, informaţie considerată
veridică de Castaing. Coruptibilitatea agenţilor elimina obiectivul esenţial al circularelor lui Brătianu şi-1
discredita. Opinia generală care se contura în urma stabilirii acestor realităţi, era considerată de agentul francez
a fi doar o manevră politică. Agitarea spiritelor contra unui "inamic naţional invadator" deturna populaţia de
la ideea separaţiei Principatelor6 • Deşi aflate sub conducerea unui principe străin, tendinţele de separare se
manifestau în contextul instabilităţii politice şi a problemelor de ordin economic.
Brătianu acţiona făţiş prin circulare, se disculpa în faţa cabinetelor europene şi a corpului diplomatic,
adoptând postura binecunoscută de victimizare a ţării în faţa "invaziei" evreieşti, iar în subsidiar lansează
recomandări prefectului din Iaşi de a lăsa primăria să acţioneze în virtutea bunului plac. Castaing acordă
credibilitate acestei actiuni, întrucât agenţii de poliţie au operat numeroase arestări, în timp ce tribunalele se
pronunţă doar pentru proclamarea valabilităţii acestora 7 • Astfel, agenţii diplomatici nu pot interveni pentru a
reclama ilegalitatea actiunii, tribunalele stabilind vagabondajul şi pronunţându-se în consecinţă.
Diplomatii francezi consideră că roşii sunt foarte influenţaţi de personalitatea autoritară a lui Brătianu,
suspectat de propensiuni revoluţionare. Obiectivul principal al politicii acestuia este de a dobândi independenţa
totală şi recunoscută pe plan internaţional a României. Pentru ca acest deziderat să se transforme în realitate,
el încercă să negocieze abandonarea de către puterile garante a jurisdicţiei consulare şi a capitulaţiilor, astfel
având posibilitatea de a încheia tratate şi convenţii de orice natură cu alte state. Independenţa era urmărită
şi prin sprijinul acordat comitetelor bulgare. Acestea primeau subsidii din partea Rusiei şi aveau sarcina de a
2
3
4

5
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7

Dan Berindei, op. cit., p. 387.
Constantin Boerescu, Discursuri politice {1866-1891}, Bucureşti, 1903, p. 383.
Ministerul Afacerilor Externe Franţa, Centrul Arhivelor Diplomatice Nantes (în continuare M.A.E.F., C.A.D. Nantes),
Fond Consulat Iaşi, Carton 29, Direcţia Politică nr.S, 22 mai 1867, fila 171.
Ibidem, filele 171-172.
Ibidem, fila 172.
Ibidem, Direcţia Politică nr.6, 26 mai 1867, fila 174.
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crea o stare conflictuală în cadrul Imperiului Otoman. De asemenea, prinţul Carol manifesta aceeaşi doleanţă
de lărgire a autonomiei până la proclamarea independenţei prin intenţiile de realizare a unei monede şi a unei
medalii naţionale.
Agenţii diplomatici francezi îl urmăresc îndeaproape pe I.C.Brătianu pentru a fi informati în fiecare
moment asupra demersurilor întreprinse de acesta. Sub formă confidenţială, ministerul de externe francez este
înştiinţat asupra comitetelor secrete sau loji masonice formate începând cu anul 1866 în Iaşi şi alte oraşe ale
Moldovei. Misiunea acestor loji care grupează notabilităţile regiunii, membrii ai Partidului Liberal moderat, este
de a evita orice obstacol susceptibil de a abate direcţia politicii urmărite de Brătianu. Aceste loji sunt afiliate
Marelui Orient Francez, însă nu au dreptul de a interveni în chestiuni de ordin politic sau religios. Scopul lor
era de a uza de orice mijloace de care dispun, respectiv financiare sau de influenţă pentru a se ajuta reciproc
Jld'hommes enfin qui feraient du bien a plusieurs et ne feraient de mal apersonne" 8 . De fapt, dezbaterile direct
politice şi religioase erau interzise, temele predilecte spre care se îndrepta discursul masonic fiind cele de ordin
educativ, social, pacifist, moral etc., imitând tendinţele masoneriei franceze. Oricum, tentativele de creare a
unei Mari Loji Naţionale în România sub oblăduirea şi influenţa Marelui Orient al Franţei se intensifică în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea. Abia în anul1879 se va ajunge la crearea Marelui Orient al României, mare
maestru devenind Theodor Rosetti, secondat ca adjunct de cunoscutul doctor Carol Davila 9 • Lojele româneşti
afiliate Orientului francez în anul venirii lui Carol sunt "Steaua României" (Iaşi) condusă din martie 1866 de
venerabilul Iorgu Şuţu şi Areopagul "Discipolii lui Pitagora" (Galaţij1°.
Francmasoneria franceză era divizată la 1861 în 3 Obedienţe, cea mai importantă şi influentă fiind Marele
Orient al Franţei, prezidat de un Mare Maestru, urmând Consiliul Suprem al Franţei condus de un organism
intitulat tot "Obedienţă" în fruntea căruia se afla Marele Comandant Suveran ("Souverain Grand Commandeur")
care-şi desemna succesorul. O astfel de funcţie a fost deţinută şi de Adolphe Cremieux (numit la 16 iulie 1868),
avocat strălucit, republican, preşedintele Alianţei Israelite Universale, militant ardent pentru cauza israeliţilor
din România. A 3-a Obedienţă era Ritul Misraim, care era interzis în Franţa însă se menţine în străinătate 11 •
Probabil, în mod fortuit sau premeditat s-a ajuns la propagarea mitului "complotului iudea-masonic" începând
cu această perioadă sau doar utilizând-o ca precedent, prin asocierea evreului A. Cremieux cu cea mai înaltă
distincţie din ierarhia francmasonică şi creând astfel o impresie eronată că evreii sunt şi masoni.
Crearea lojilor în România a fost facilitată de tinerii studioşi care plecau la studii în străinătate, cu predilecţie
în Franţa. De inspiraţie franceză, respectiv influenţată de Marele Orient, a fost loja înfiinţată la Bucureşti la
26 august 1863 intitulată .Jnţelepţii din Heliopolis", iniţial condusă de un căpitan, apoi de prinţul Ghica,
devenit prefect al poliţiei capitalei. Activitatea acestei loji este prolifică în sensul creării mai multor instituţii
de cultură sau caritabilă, oferind consultaţii medicale gratuite sau înzestrând cu diverse volume copii educaţi
în şcoli private şi publice. Printre aceste mijloace de mediatizare se numără o bibliotecă, o şcoală de arte şi
meserii, o revistă care vede lumina zilei datorită donaţiilor, dar loja susţine totodată şi o activitate intelectuală
semnificativă prin organizarea şi susţinerea unor conferinţe ştiinţifice 12 . Instalarea oficială a acestei loji va avea
loc pe data de 4 mai 1864 13 •
Lojile înfiinţate în anul 1865 sunt numeroase şi îşi au sediul în diverse oraşe ale ţării: Brăila, Galaţi, Iaşi,
Roman, Botoşani, Vaslui, Ismail, Ploieşti, pentru ca doar câţiva ani mai târziu (1871), Marele Orient să deţină
doar 4 loji în Bucureşti, Craiova, Piteşti şi Turnu Severin 14 . Loja din Turnu Severin se numea "Steaua lui
Sever", iar cea din Bucureşti "Egalitatea" 15 •
În anii '80 ai secolului al XIX-lea se înregistrează mai multe tentative de întemeiere a unui Mare Orient
sau Mari Loji Naţionale, soldată cu eşecuri succesive datorită divizării. Un prim demers în sensul fondării
unui Mare Orient este iniţiat de Rosetti în mai 1879, dar durează doar până în 1880. O altă tentativă este
reprezentată de întemeierea unei Mari Loji în 1880 de un anume căpitan Moroiu, exclus din .Jnţelepţii din
8
9
10
11

12
13
14
15

Ibidem, Direcţia Politică nr. 20, 7 februarie 1868, filele 20-21.
Dan Berindei, op. cit., p. 395.
Horia Nestorescu-Bălceşti, op. cit., p. 71.
Andre Combe, Histoire de la Franc-M01;onnerie au XIXe siecle, Tom II, 1999, p. 5-6, 8, 66.
Ibidem, p. 83, 166.
Horia Nestorescu-Bălceşti, op. cit., p. 68.
Andre Combe, op. cit., p. 83 şi 165.
Horia Nestorescu-Bălceşti, op. cit., p. 74.
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Heliopolis". Numărullojilor din România având drept obedienţă principală Marele Orient al Franţei a variat
în sens crescător (1876 - 6 loji;1882 - 7 loji; 1889 - 8 loji), pentru ca înaintea izbucnirii primei conflagraţii
mondiale numărul acestora să se reducă la 3 (1913 - Bucureşti, Brăila, Galaţi). Venerabilii lojilor erau de
origine franceză, armeană, română 16 • Dintre lojile bucureştene aflate sub obedienta Orientului francez în 1913,
sunt retinute "Progresul" şi "Le Travail" 17 •
Venerabilul lojei din Iaşi era George Şuţu, personalitate a cărei probitate intelectuală şi morală era
recunoscută. Acesta întocmeşte un memoriu la câteva luni după venirea lui Carol în România (ianuarie 1867)
în care expune valorile francmasonice care însufleţesc lojile româneşti dintre care inteligenţa şi onestitatea
sunt ridicate la rangul de virtuţi esenţiale. Carol este chemat a deţine rolul de conducător allojilor în masoneria
românească. Acesta este ispitit de argumentarea conform căreia cunoscând personalităţile cele mai capabile,
ar avea posibilitatea de a crea în jurul său un partid monarhie foarte loial, fidel şi care să acţioneze la ordinul
său 18 • Şuţu clarifică prinţului Carol acţiunile lojilor, excluzând obiectivele politice. Actele de caritate, intenţia
instruirii şi luminării maselor constituiau principalele direcţii de acţiune ale lojilor masonice. Aceste valori
principiale aparţin masoneriei universale, adoptate însă şi de cea românească.
Carol se manifestă iniţial în favoarea acestei solicitări, însă ulterior pare să-şi modifice opţiunea. Diplomatii
francezi atribuie această schimbare lui Brătianu, care, fiind informat de existenţa lojilor, îl convinge pe Carol de
pericolul reprezentat de acestea pentru viitorul său şi al ţării. Făcând uz de autoritatea şi influenţa sa, începe
să destituie funcţionarii francmasoni. În paralel, susţine o campanie de presă contra lojilor, denigrându-le în
jurnalul "Românul". Le prezintă în termeni defăimători ca fiind instrumente ale Rusiei, care urmăresc vânzarea
ţării evreilor sau străinilor. De asemenea, pune pe seama acestora intenţia de a-l îndepărta pe Carol de pe tronul
ţării 19 •

Reprezentanţii

diplomatici francezi analizează traseul urmat de Brătianu pentru a fi iniţiat în proiectele
masoneriei româneşti, astfel un prim pas este întreprins prin integrarea ca francmason într-o lojă din Bucureşti,
care nu intretinea legături afabile cu cea din Iaşi, creată ulterior. Antagonismul între cele două organizaţii
îşi avea originea în momentul îndepărtării lui Cuza. Notabilităţile din loja de la Bucureşti erau considerate
principalii culpabili ai înlăturării prinţului autohton, acest demers fiind opus principiilor francmasonice. Dacă
nu au putut respecta un jurământ depus, nu erau apţi a urma şi susţine valorile masonerieF 0 • Diplomatii
francezi nu au consemnat în documentele cercetate de noi până în momentul de faţă, prezenţa lui I.C.Brătianu
chiar în lojile de la Paris şi activitatea sa în capitala Franţei a fost ignorată.
Brătianu căuta recunoaştere internaţională asupra lojilor din Principate, de aceea întreprinde o vizită
Marelui Orient, care îi refuză acest privilegiu din considerente de politică internă. Membrii lojii din Iaşi au
informat din timp Marele Orient în privinţa măsurilor luate de Brătianu împotriva evreilor şi a funcţionarilor
francmasoni. "Le Grand-Orient de France rejeta categoriquement la demande de ce faux frere" 21 • Agenţii
diplomatici francezi sunt informati, sursele fiind neidentificate, de demersul realizat de ministrul de interne
român ulterior refuzului Marelui Orient. Acesta se adresează lojilor italiene unde este acceptat. Conform
francezilor, aceste loji, cunoscute sub titulatura de "carbonare", utilizează principiile masonice pentru
organizarea unor comitete secrete şi revoluţionare. Jurământul de credinţă este prestat înainte de admitere în
loji şi presupune ascultare şi loialitate faţă de voinţa şefului.
După revenirea în ţară, Brătianu planifică o întreagă reţea asupra căreia să-şi manifeste în mod
incontestabil autoritatea. Împreună cu C.A.Rosetti conduceau Comitetul Central de la Bucureşti, în timp
ce la Iaşi şi în celelalte districte ale Moldovei, a dispus crearea de sub-comitete. Şefii acestor sub-comitete
instruiau prefecţii, sub-prefecţii şi primarii din teritoriu. Printre membrii comitetelor roşiilor din Iaşi se
numărau prefectul districtului Iaşi (Pastia), şeful poliţiei (Sihleanu), comandantul plasei (Lecca), procurorul
general, membrii ai Curţii de Apel, majoritatea profesorilor universităţii şi de licee, care urmează doctrina
şcolii Bărnuţiu 22 •
16
17
18

19
20

21
22

Andre Combe, op. cit., p. 166 şi 406.
Horia Nestorescu-Bălceşti, op. cit., p. 143.
M.A.E.F., C.A.D. Nantes, Fond Consulat Iaşi, Carton 30, Direcţia Politică nr.20, 7 februarie 1868, filele 20-21.
Ibidem, fila 22.
Ibidem; Horia Nestorescu-Bălceşti, op. cit., p. 70.
M.A.E.F., C.A.D. Nantes, Fond Consulat Iaşi, Carton 30, Direcţia Politică nr.20, 7 februarie 1868, fila 22.
Ibidem.
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Caracatiţa lui Brătianu se întinde astfel în toată ţara, iar influenţa sa o depăşeşte pe cea a lui Carol în aceşti

ani de debut al domniei prinţului străin. Pânza ţesută de .. adepţii carbonarismului sau ai şcolii Bărnuţiu" se
extinde până în cele mai întinse comitate ale Moldovei. Liberalismul promovat de I.C.Brătianu este reprezentat
în administraţie, justiţie, instrucţie publică. Diplomatii francezi menţionează că această situaţie a devenit
posibilă după destituirile în masă ale funcţionarilor de către ministrul de justiţie Arian. Reacţia contrară a
opiniei publice l-a determinat pe Carol să-1 demită pe Arian, însă acest act justificat n-a fost considerat veridic
de către reprezentanţii francezi. Susceptibilitatea acestora a rezultat din politica succesorului lui Arian la
justiţie (Argiropoulo), care a urmat aceeaşi direcţie, dar şi preluarea postului de către acelaşi personaj Arian,
după întoarcerea lui Brătianu în ţară în septembrie 1867 23 •
Din primii ani de domnie ai prinţului Carol, diplomaţii francezi ajung la concluzia că acesta subscrie
în totalitate politicii promovate de roşii lui I.C.Brătianu. Anxietatea care se manifesta în cadrul corpului
diplomatic în privinţa direcţiei politicii externe a României rezulta tocmai din această idee, prezentă şi reiterată
în corespondenţa acestuia. Principala supoziţie a diplomaţilor consta în tendinţele revoluţionare ale lui Carol
şi I.C.Brătianu, care ar fi susceptibile a provoca un echilibru labil în zonă. Consecinţa esenţială în privinţa
României ar fi ..le renversement du chef de l'Etat et l'etablissement d'une republique anarchique" 24 •
Prin prezenţa comitetelor sale secrete, a adepţilor săi în continuă creştere ca număr şi a influenţei exercitate
asupra lui Carol, Brătianu conducea destinele României. Această tristă realitate era deplânsă de agenţii francezi
care întrevedeau o agravare a chestiunii evreieşti datorită abuzurilor funcţionarilor. Din aceleaşi considerente
de împânzire a instituţiilor statului cu membrii partidului radical, rezulta lipsa unei garanţii de integritate
a justiţiei. Reprezentanţele sale din teritoriu, tribunalele erau suspectate a funcţiona prin decizii şi sentinţe
parţiale şi subiective.
Sistemul administrativ implantat de I.C.Brătianu nu reprezenta decât o stare de haos şi anarhie în opinia
consulului francez Ph. Delaporte. Martor ocular al evenimentelor din România primilor ani ai domniei lui
Carol, Delaporte investighează activitatea destabilizatoare a lui I.C.Brătianu în minister, reiterând în rapoartele
sale anarhia din sistemul administrativ extinsă la nivelul întregii ţări.
Brătianu este culpabil de intenţia de a discredita Senatul. Tot el este responsabil şi de ralierea în Camera
Deputaţilor la grupul personal al lui Cuza, care încerca să îngreuneze sarcinile guvernului şi a-l determina să
comită greşeli. Obiectivul central al acestei partide cuziste fiind conform diplomatului francez, înlăturarea lui
Carol de pe tronul României. În acelaşi timp, subscria şi la activitatea antimonarhică a grupului de profesori
moldoveni ai Şcolii Bărnuţiu. Prin circularele sale restrictive, Brătianu a contribuit la resuscitarea antagonismului
între săraci şi bogaţi, dar şi între indigeni şi străini, concretizat prin expulzări abuzive. Chiar şi pretinsele
neînţelegeri din cadrul Partidului Liberal sunt pure fantezii, ahile în a înşela opinia publică 25 • De aceste fapte
îndoielnice, Carol a fost informat la timp, însă nu l-a renegat pe Brătianu, ci dimpotrivă, încrederea sa a cunoscut
o cotă paroxistică. Delaporte a căutat o justificare pentru menţinerea la putere a acestei personalităţi liberale.
Singura explicaţie pe care a considerat-o plauzibilă, a fost faptul că acesta putea reprezenta un instrument util
fie prusacilor, fie ruşilor, în eventualitatea izbucnirii unor complicaţii în Orient.
Analizând suportul popular de care se bucura partidul roşiilor, Delaporte constată din nefericire că
segmentul ignoranţilor din mediul urban, numeros de altfel, determină popularitatea acestuia. Notorietatea
liberalilor radicali se datorează cu predilecţie atitudinii adoptate în ceea ce priveşte comunitatea evreiască.
Din această perspectivă, profilul psihologic al lui Brătianu este întregit de o nouă constatare, inteligenţa
lui pragmatică nu se manifestă în administraţie, ci se evidenţiază .. uniquement comme chef d'une faction
demagogique ... "26 •
Consulul francez remarcă incertitudinea stabilirii adevăratelor tendinţe ale lui Brătianu, fie este devotat
lui Carol, fie îi pregăteşte înlăturarea de la domnie. Ceea ce constată însă este atitudinea prudentă şi liniştită
a Rusiei şi a Prusiei în chestiunea evreiască. Negările şi justificările ministerului român au fost desfiinţate
de către corpul consular la Iaşi, prin prezentarea de fapte concrete şi liste nominale ale abuzurilor exercitate
asupra membrilor comunităţii evreieşti.
23
24
25
26

Ibidem.
Ibidem, fila 23.
Ibidem, Direcţia Politică nr.30, 17 mai 1868, filele 63-64.
Ibidem, fila 65.
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Din aceste considerente o telegramă din 30 noiembrie 1868 care anunţa la laşi căderea ministerului
a fost primită cu mulţumire, dacă nu chiar cu entuziasm "le soir la viile s'est illuminee en signe de
rejouissance" 27 • Iluminarea oraşului avea loc doar în momentele excepţionale, de sărbătoare naţională sau în
cazul vizitei prinţului. Delaporte surprinde unicitatea şi mulţumirea provocată în Moldova de hotărârea lui Carol
de a se desprinde de consilierul său intim. Acesta îşi manifestă într-o manieră temperată satisfacţia personală,
însă surprinde opinia liberalilor, care consideră această circumstanţă drept temporară. Acest eveniment
indezirabil survine pe fondul unei presiuni externe conform liberalilor, care nădăjduiau în revenirea la putere a
lui Brătianu. Opoziţia dimpotrivă, vedea acest capitol închis şi reprezentând o încununare a eforturilor interne
şi externe, dar cu predilecţie "un triomphe de la politique occidentale et de la France en particulier ... "28 •
Căderea lui Brătianu a antrenat imediat o schimbare a componenţei guvernului, asupra căruia plana
supoziţia continuării politicii anterioare. Noul preşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru al afacerilor
externe, Dimitrie Ghica este prezentat ca un personaj integru, al cărui probitate morală este incontestabilă.
Totuşi i se impută de consulul francez o anumită înclinaţie spre popularitate, de aceea nu se poate miza
cu certitudine pe menţinerea principiilor sale consacrate 29 • Cât despre noul ministru de interne, Mihail
Kogălniceanu, reprezentantul francez considera că este un personaj controversat şi imprevizibil, dar şi cu
tendinţe instabile şi schimbătoare. Pe de o parte recunoaşte calităţile sale esenţiale, formaţia culturală deosebită,
instrucţia şi inteligenţa, însă pe de altă parte, conduita sa politică s-a dovedit a nu fi tocmai ireproşabilă. În
viziunea lui Delaporte, Kogălniceanu este pătruns de vise de mărire naţională 30 , întocmai ca şi prinţul Carol
care se doreşte eliberat de sub suzeranitatea otomană. Acelaşi deziderat se manifestă în numeroase rânduri şi
la Brătianu, de aceea politica acestuia are un suport pozitiv în persoana lui Kogălniceanu.
Brătianu

I.C. Bratianu and his Misterious Side
(Summary)
After helping the german prince Charles de Hohenzollern-Sigmaringen to establish his reign in Romania
(1866), I.C. Brătianu became one of his closest politicians and confidents. The radical liberall.C.Bratianu
acquired agreat politica! power and influence and he took many discriminatory decisions concerning the jews
and the local authorities which weren't loyal to him. According to the french diplomats accredited in Romania,
in order to expand his influence all over the country he created secret groups of people who listen to his orders
and decisions. These secret orders were similar to francmason organization and they were created after the
refusal of him being accepted in the Great Orient of France.

27
28
29
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Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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Cultul eroilor militari reflectat în monumentele
Războiului de Independenţă din Regatul României 1877-1918
Teodora BONfEANU

Noţiunea

de "erou" îşi găseşte utilizare din zorii istoriei umane, fiind în mod generic un personaj care se
distinge prin abnegaţie, vitejie şi curaj excepţional în războaie sau în alte împrejurări dificile; el poate fi de
asemenea un semizeu sau o persoană legendară ale cărei acţiuni o impun în memoria oamenilor şi constituie
un exemplu de urmat. Idealizarea unora dintre cei decedaţi sub forma eroilor presupune ridicarea lor în plan
simbolic, transcederea morţii reale. Eroul este cel care se sacrifică pentru patrie şi naţiune, devenind un martir
sau un sfânt secularizat 1 • Dar apariţia său pe scena politică şi- în cazul de faţă- artistică nu este evidentă până
în momentul în care acţiunea politică atinge mitul istoric 2 , omul politic jucând întotdeauna, uneori direct,
alteori indirect şi discret, rolul unui fondator sau "refondator".
Eroii militari au jucat un rol deosebit de important în imaginarul naţiunilor moderne. Deşi istoriografia
recentă identifică în general debutul temporal al edificării monumentelor eroilor militari doar după primul
război mondial, numărul mare al statuilor de for public, în special, şi al picturilor, în subsidiar, contrazic
această teorie. În spaţiul public eroii au fost comemoraţi pe mai multe nivele simbolice, acest fapt influenţând
şi aspectul monumentelor: poate fi astfel făcută distincţia între monumentele individuale - busturi, statui,
grupuri statuare- dedicate unui singur personaj central, conducător sau lider militar ale cărui fapte de vitejie
au semnificat nu doar victoria, ci şi înfrângerea, moartea pentru un ideal cu substrat naţional, şi monumente
colective, dedicate memoriei unui grup, în special militari anonimi, victime ale războiului, uneori identificaţi
prin plăcuţe memoriale, alteori rămase anonime. Monumentele dedicate comemorării unui singur personaj
tind să scoată în evidenţă calităţile şi abilităţile speciale ale acestuia, de natură militară, fiind uneori însoţite
de personaje secundare: duşmani înfrânţi sau alegorii ale Justiţiei, Dreptăţii, Sacrificiului sau întruchipări ale
Patriei. Moartea pentru patrie devine un element esenţial al mitului eroilor, sacrificiul suprem pe care îl poate
face un individ sau un grup.
Monumentele eroilor înglobează, mai puternic decât orice altă categorie tematică a monumentelor de for
public, o lectie pedagogică pentru generaţia responsabilă de edificarea lor. Exemplul celor căzuţi pentru patrie
este privit ca unul extrem de important nu doar de către cei direct afectaţi (familii), ci şi de către publicul larg
şi chiar de către stat, transformând edificarea monumentelor dintr-o simplă glorificare într-o obligaţie civică.
Rememorarea constantă a morţii pentru patrie prin intermediul statuarului din afara spaţiului cimitirelor
conţine cel mai puternic mesaj educativ civic, atât pentru generaţiile prezente, cât şi cele viitoare. Monumentele
comemorative colective ale eroilor înglobează şi o componentă socială, fiind dedicate tuturor celor morţi,
indiferent de statutul lor social - se constată astfel o "democratizare" 3 a eroilor, constând în egalitatea tuturor
indivizilor în faţa morţii, indiferent de categoria socială din care făceau parte.
Eroii naţionali îşi fac apariţia şi sunt împinşi în faţa publicului în momente în care elita politică are nevoie
de justificare şi de un suport istoric pentru acţiunile pe care le întreprinde la un moment dat. Sentimentul
ameninţării de către vecini în cazul naţiunilor mici şi cel al efortului de a avea un stat suveran aduce în prim
1

2
3

Simona Nicoară, Naţiunea modernă, mituri, simboluri, ideologii, Ed. Accent, Cluj Napoca, 2002, p. 162. Despre
transcederea eroilor din imaginarul colectiv ecleziastic înspre cel laic, vezi cap. "The Gloriuos Dead" în Anthony D.
Smith, Chosen People:Sacred Sources of Nationalldentity, Ed. Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 218-253.
Lucian Boia, Pentru o istorie a imaginarului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 195.
Reinhart Koselleck, "Les monuments aux morts, lieux de fondation de l'identite des survivants" în Idem, L'experience
de l'histoire, Ed. Gallimard, Le Seuil, 1997, p. 140.
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plan ideea curajului eroic în faţa unui duşman numeros şi ideea jertfirii vieţii pentru apărarea patriei. Aceste
elemente constituie izvoarele legitimării naţiunii şi a drepturilor sale istorice de a trăi în libertate şi unire;
jertfa individuală promite un viitor mai bun în care naţiunea periclitată şi umilită va străluci într-o nouă faimă
(suveranitate, neatârnare, libertate fără imixtiune externă)4.
Necesitatea ridicării monumentelor de for public în Regatul României şi-a aflat fundamentarea teoretică
în idealurile revoluţiei paşoptiste, precum şi în crezul şi dorinţa lui Carol I de a reveni la exemplul trecutului
pentru a legitima continuitatea ca pe o componentă esenţială a politicii sale. Importanţa sculpturii cu tematică
istorică se regăseşte două decenii mai târziu la arhitectul Dimitrie Berindei, care sublinia că "statua unui herou
al ţerrei va impressiona imaginaţia viă a poporului cu mai mare tărie decât biografia lui" 5 • Cu toate acestea,
anterior anului 1877 oraşele româneşti erau extrem de sărace în ceea ce priveşte decorul statuar urban, o
excepţie constituind-o statuia lui Mihai Viteazul din Bucureşti, inaugurată în anul 1874 într-o atmosferă de
tensiune publică 6 •
Victoria militară a armatei Principatului Român în războiului româno-ruso-turc din 1877-1878, eveniment
care a dus la proclamarea în 9 mai 1877 a independenţei Principatului iar în 14 martie 1881 a Regatului, a avut
un rol deosebit în cimentarea identităţii naţionale la sfârşitul secolului al XIX-lea. Prezenţa monumentelor de
for public dedicate acestui important episod al istoriei româneşti în peste 80 de localităţi, urbane şi rurale,
demonstrează impactul său puternic la nivelul mentalităţii colective. Primele monumente, simple cruci de
piatră sau obeliscuri de dimensiuni reduse decorate cu o simplă inscripţie pe o plăcuţă de bronz şi-au făcut
apariţia imediat după încheierea războiului în localităţi rurale, la iniţiativa familiilor soldaţilor căzuţi în război
şi a veteranilor întorşi de pe câmpul de luptă de la sud de Dunăre. Solidaritatea naţională în jurul comemorării
războiului a transformat victimele în eroi glorioşi şi a determinat amplasarea monumentelor în afara spaţiului
cimitirelor, în cel public, unde ritualul comemorării îşi pierde încărcătura religioasă şi se transformă într-o
manifestare a conştiinţei civice, a patriotismului şi loialităţii faţă de statul român independent, a cărui existenţă
a depins în mod direct de sacrificiul cetăţenilor săi.
În mod surprinzător, istoriografia română contemporană nu a acordat atenţie acestor monumente, istoricii
fiind chiar de părerea că un fenomen statuar public comemorativ al evenimentelor din 1877-1878 nu există:
"Războiul de Independenţă şi Războaiele Balcanice nu au fost urmate de un elan al edificării de monumente.
Doar după Primul Război Mondial s-a dezvoltat un ,cult al eroilor' institutionalizat în 1919 prin decretul regal
ce stabilea existenţa Societăpi Cultul Eroilor Morţi ca for de patronaj al practicilor comemorative" 7• Existenţa
însă a unui cult închegat al eroilor Războiului de Independenţă reiese din tabelul următor8 , care reuneşte
monumentele edificate între 1877 şi 1918 pe teritoriul Regatului Român:

4

5

6

7

8

Teodora Bonţeanu, Imaginea eroului naţional în Monarhia Austro-Ungară la 1900. Perspectivă istorica-artistică, în
"Anuarul Şcolii Doctorale, Istorie. Civilizaţie. Cultură"', voi. Il, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, p. 302.
Dimitrie Berindei, Despre arte şi despre cultura lor în Terra Românescă, în "Revista Română", 1862, citat în Mariana
Neguţu, Radu Coroamă (edd), România în timpul lui Carol 11866-1914, Ed. Logos, Bucureşti, 2006, p. 119.
Constantin Bacalbaşa, "Statuia lui Mihai Viteazu cauză de tulburări studenţeşti" în idem, Bucureştii de altădată, voi. 1,
Ed. Eminescu, Bucureşti, 1987, p. 143-145.
Maria Bucur, "Edifices of the Past- War Memorials and Heroes in 20th Century Romania", în Maria Todorova (ed.),
Balkan Identities. Nation and Memol)', New York University Press, New York, 2004, p. 162.
Lista monumentelor comemorative ale eroilor Războiului de independentă ridicate înainte de 1918 a fost realizată cu
ajutorul bazei de date a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor disponibilă pe internet la adresa http://www.once.ro/
ro/monumente.php (site consultat în luna august 2007) şi a listei monumentelor istorice 2004 disponibilă pe internet la
adresa Ministerului Culturii şi Cultelor http://www.cultura.ro/Documents.aspx?ID=89 (site consultat în lunile ianuariemartie 2007).
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Nr.

crt.
1 Crucea

Autor

Monument
Comemorativă

a Eroilor din
de Independenţă
Monumentul Eroilor din Războiul de

Anul inaugurării
monumentului
1877

Localitate, judet
Bucureşti

Războiul

2

Iaşi,

1877

jud. Iaşi

Independentă

3

Monumentul Eroilor din Războiul de

1878

Crucea de Piatră, jud.
Giurgiu
Călineşti, jud., Prahova

1878

Blejeşti,

1878

Independenţă

4

Monumentul Eroilor din Războiul de
Independenţă

5

Monumentul Eroilor din Războiul de

jud. Teleorman

Independenţă

6

Monumentul Eroilor din Războiul de

1878

Scurtu Mare, jud. Teleorman

1880
1885
1886

Calafat, jud. Dolj
Băileşti, jud. Dolj
Calafat, jud. Dolj.

1890

Letca Nouă, jud. Giurgiu

Independenţă

Monumentul "Cobuz"
Obelisc-osuar
Monumentul
"Independenţa" Ion Pavelescu-Dimo
{"Bateria Carol")
10 Monumentul Eroilor din Războiul de
7
8
9

Independenţă

Ion Georgescu
George Vasilescu
D.D. Mirea

11 Bust general Alexandru Cernat
12 Monument comemorativ 1877
13 Bust maior Dimitrie Giurescu

Bucureşti

1894
1897
1898

Ploieşti,

jud. Prahova
Câmpulung Muscel, jud.
Argeş

14 Monumentul dorobanţului
15 Monumentul eroilor români din
Războiul de Independenţă
16 Monumentul Eroilor din Războiul de

Oscar Spaethe

1900
1900

Craiova, jud. Dolj
Slobozia, jud. Giurgiu

1900

Ogrezeni, jud. Giurgiu

1900

Stoeneşti,

Independenţă

17 Monumentul Eroilor din Războiul de

jud. Giurgiu

Independenţă

18
19
20
21

Monumentul Eroului Marcu Voicu
Statuia general Carol Davila
Monument comemorativ 1877
Monumentul Eroilor din Războiul de

Carol Stork

Crevenicu, jud. Teleorman

1900
1903
1904
1904

Bucureşti

Brăila,

jud. Brăila
Buciumeni, jud. Galaţi

Independenţă

22 Monumentul Eroilor din Războiul de

1904

Frăţeşti,

1904

Dărăşti-Vlaşca,

jud. Giurgiu

Independentă

23 Monumentul Eroilor din Războiul de

jud. Giurgiu

Independenţă

24 Monumentul Eroilor din Războiul de

1904

Pietrele, jud. Giurgiu

1904

Dodeni-Bicaz, jud. Neamţ

Independenţă

25 Monumentul Eroilor din Războiul de
Independenţă

26 Monumentul Eroilor din Războiul de

V. Timofte

1904

Crăcăoani,

jud. Neamţ

1904

Vânători-Neamţ,

Independenţă

27 Obeliscul Eroilor din

Războiul

de

jud. Neamţ

Independenţă

28 Monumentul Independenţei sau George Vasilescu,
Monumentul de pe Colnicul Hora
Constantin Bălăcescu
29 Monumentul Eroilor din Războiul de

1904
1904-1905

Tulcea, jud. Tulcea
Gogoşari,

jud. Giurgiu

Independenţă

30 Monumentul Eroilor din Războiul de

1904-1905

Hodivoaia, jud. Giurgiu

Independenţă
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31 Monumentul Eroilor din Războiul de

1905

Vedea, jud. Giurgiu

1905

Neajlov, jud. Giurgiu

1905

Găujani,

Independenţă

32 Monumentul Eroilor din Războiul de
Independenţă

33 Monumentul Eroilor din Războiul de

jud. Giurgiu

Independenţă

34 Monumentul Eroilor din Războiul de

1905

Cucuruzu, jud. Giurgiu

1905

Roata de Jos, jud. Giurgiu

Independenţă

35 Monumentul Eroilor din Războiul de
Independenţă

36 Monumentul Marita
37 Monumentul Eroilor din Războiul de

1905
1905

Smârdan, Bulgaria
Mici, jud. Giurgiu

Vânătorii

Independenţă

38 Monumentul

Companiei

VIII
Dorobanti
39 Monumentul Eroilor din Războiul de

1905
1906

Azuga, jud. Prahova
Călugăreni,

jud. Giurgiu

Independenţă

40 Monumentul Eroilor din Războiul de

1906

Puieni, jud. Giurgiu

Independenţă

41 Monumentul Eroilor din Războiul de

1906

Ghimpaţi,

1906

Bulbucata, jud. Giurgiu

1906

Gostinu, jud. Giurgiu

jud. Giurgiu

Independentă

42 Monumentul Eroilor din Războiul de
Independenţă

43 Monumentul Eroilor din Războiul de
Independenţă

44 Monumentul Eroilor din Războiul de

1906

Hulubeşti,

jud. Giurgiu

Independenţă

45 Monumentul Independenţei
Ion D. Traianescu
46 Monumentul Eroilor din Războiul Raffaello Romanelli
pentru Independenţă
(statuia) şi George
Boboc (piedestalul şi
reliefurile)
47 Monument comemorativ 1877
48 Obelisc 1877
P. Vincenzo
49 Obeliscul Eroilor din Războiul de

1907
1907

1908
1908
1908

Piteşti,Jud. Ar~

Turnu Măgurele, jud.
Teleorman

Moineşti,

jud. Bacău
jilava,Jud. Ilfov
Roznov, jud. Neamţ

Independentă

50 Monumentul Eroilor din Războiul de

1909

Chirnogi, jud.

Călăraşi

Independenţă

51 Monumentul Eroilor Români din

de Independenţă
52 Monumentul Eroilor din Războiul de

1909

Dumitreşti,

1909

Păuneşti,

jud. Vrancea

1909

Mărăşeşti,

jud. Vrancea

jud. Vrancea

Războiul

Independenţă

53 Monumentul Eroilor din Războiul de
Independentă

54 Monumentul Eroilor din Războiul de

1909

Suraia, jud. Vrancea

Independentă

55 Monumentul Eroilor din Războiul de

1909

Vârteşcoiu,

jud. Vrancea

Independentă

56 Obeliscul

Eroilor

Români

din

de Independentă
Eroilor Români din
Războiul de Independenţă
58 Monumentul Eroilor din Războiul de

Bacău

1910

Sascut, jud.

1910

Târgu Ocna, jud.

Războiul

57 Obeliscul

1910

Independenţă
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Şuţeşti,

jud.

Bacău

Brăila

Potlogi, jud. Dâmboviţa
Calafat, jud. Dolj
Sălcuţa, jud. Dolj

1910
1910
1910

59 Monument comemorativ 1877
60 Obelisc "Bateria Mircea"
61 Monumentul Eroilor din Războiul de
Independenţă

62 Monumentul Eroilor din Războiul de

1910

Fierbinţi-Târg,

jud.

Ialomiţa

Independenţă

din

Ermax Tatomir

1911

Flămânzi,

64 Statuia eroului Neacşu
65 Monumentul Eroilor din Războiul de

Frederic Storck
F. A. Gosler

1911
1911

Cislău,

1911
1911

Nicor~ti,

N. Collios

63 Obeliscul
Războiul

Eroilor

Români

jud.

Botoşani

de Independentă
jud. Buzău
jud. Dolj

Pleşoi,

Independenţă

66 Monument comemorativ 1877
67 Monumentul Eroilor din Războiul de

Nicoreşti,

jud. Gal~
jud. Galaţi

Independentă

Constantin Brâncuşi
68 Bust Carol Davila
69 Monumentul Eroilor din Războiul de Nicolae Kagheorghis

Bucureşti

1912
1912

Rucăr,

jud.

Argeş

Independenţă

70 Obeliscul

Eroilor Români din
de Independenţă
71 Obelisc "Bateria Perseverenţa"
Ioan Pavelescu-Dimo
72 Monumentul Independenţei
73 Monumentul Eroilor din Războiul de
Jane N. Trifan

Orbeni, jud.

1912

Bacău

Războiul

1912
1912
1912

Ciupercenii Noi, jud. Dolj
Craiova, jud. Dolj
Păstrăveni, jud. Neamţ

1912
1912

Cezieni, jud. Olt
Măicăneşti, jud. Vrancea

Independenţă

74 Monumentul Eroului Osinceanu Ilie
75 Monumentul Eroilor din Războiul de
Independenţă

76 Monument comemorativ 1877
77

78
79
80
81
82
83

Monumentul Eroului Grigore Alucăi
din Războiul de Independenţă
Bust ~eneralul Gheorghe Teleman
Monumentul eroilor regimentului 10
Putna
Bust erou 1877
Bust maior Constantin Ene
Monumentul Independenţei
Monumentul eroilor din Regimentul

Bârgăoani,

1913
1914
G. Vignali Firenze
Constantin
Demetrescu
Oscar Spaethe
Ion Iordanescu
Oscar Han

jud. Neamt
Salcea, jud. Suceava
Hl!§_i, jud. Vaslui
jud. Vrancea

1914
1914
1914
1915
1915
1916

Focşani,
Huşi,

jud. Vaslui

Bucureşti

Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea
Bucureşti

IV "Ilfov"

84 Monumentul Eroilor din Războiul de

1916

Valea Plopilor, jud. Giurgiu

Independenţă

85 Monumentul Eroilor din

Războiul de

1916

Răcoasa,

1916

Fog_ani, jud. Vrancea

jud. Vrancea

Independenţă

86 Monument comemorativ 1877

Oscar Spaethe

Din tabelul prezentat se desprind o serie de concluzii preliminare: din punct de vedere cronologic, edificarea
monumentelor debutează încă din anul 1877 în capitalele fostelor Principate, Bucureşti şi Iaşi, pentru ca din
1878 în localităţile rurale şi oraşele de pe tot cuprinsul teritoriului românesc să se ridice cruci, obeliscuri,
troiţe, precum şi monumente figurative. De asemenea, nu poate fi surprins un anumit moment temporal care să
constituie un reper determinant pentru distribuţia monumentelor; anul aniversar 1906 nu a marcat un moment
de debut sau de intensificare a fenomenului comemorativ, din totalul monumentelor de for public (reamintim
faptul că toate aceste monumente se regăsesc în spaţiul public, nu în cimitire), 38 fiind edificate anterior anului
1906, 48 ulterior. Distribuţia geografică este la rândul ei unitară; trebuie însă subliniat faptul că prezenţa a
85% dintre monumente în mediul rural denotă un interes aparte din partea publicului (familiile celor căzuti
în război şi asociaţiile veteranilor) de a finanţa şi edifica aceste monumente. 23 dintre monumente se află în
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actualul judeţ Giurgiu, fostul judeţ Vlaşca, teritoriu aflat la graniţa sudică a Principatului Român cu Bulgaria
(în 1877 Bulgaria făcea încă parte din Imperiul Otoman; statul bulgar ia naştere în 1878 ca urmare a Păcii de la
San-Stefano); aceste complexe monumentale, împreună cu cele 13 aflate în alte judeţe româneşti de la graniţa
cu Bulgaria [Teleorman, Călăraşi, Dolj, Olt), constituie 46% din totalul realizărilor de gen ridicate între 18771918. Monumente se edifică însă în aproape toate localităţile de origine ale militarilor căzuţi, până la limita
nord-estică a Regatului României, la Huşi sau Iaşi. Bucureştiul concentrează mai multe monumente închinate
Războiului de Independenţă: Crucea Comemorativă a Eroilor din Războiul de Independenţă (1877), Bustul
generalului Alexandru Cernat (1894), Statuia generalului Carol Davila (1903), Bustul lui Carol Davila (1912),
Bustul maiorului Constantin Ene (1915), Monumentul eroilor din Regimentul IV "Ilfov" (1916). Cu excepţia
Monumentului Independenţei din Craiova, realizat din fondurile statului, toate celelalte monumente au fost
ridicate din iniţiative ale organizaţiilor neguvernamentale, asociaţii ale veteranilor, cu aportul financiar al
publicului larg. Artiştii implicaţi în realizarea lor sunt cunoscuţi doar în mică măsură, acest fapt datorânduse în primul rând dimensiunilor şi calităţilor estetice ale monumentelor; majoritatea obeliscurilor, crucilor,
troiţelor din spaţiul rural fiind de dimensiuni considerabil mai reduse comparativ cu cele din oraşele mari, au
o geometrie simplă şi au putut fi realizate în piatră în ateliere locale sau regionale. Marile monumente, implicit
mai scumpe, cuprind pe lângă aceste elemente din repertoriul simbolic geometric şi figuri alegorice realizate în
bronz: Patria, Dorobanţul, Soldatul anonim, vulturi semnificând victoria.
Conducătorilor armatei, eroi ai luptelor de la Plevna, Griviţa şi Smârdan le-au fost ridicate busturi
individuale: generalului Gheorghe Teleman [autor G. Vignali Firenze) în 1914 la Huşi; generalului Alexandru
Cernat în 1894 [autor Ioan Georgescu) şi maiorului Constantin Ene [autor Oscar Spaethe) în 1915la Bucureşti
şi maiorului Dimitrie Giurescu în 1898la Câmpulung Muscel [autor D. D. Mirea). Alţi militari cu grad inferior
[sergenţi sau simplii soldaţi) au fost comemoraţi individual în oraşele natale (Cezieni, Salcea).
Monumentele ridicate sunt dedicate amintirii colective a celor căzuţi, din acest motiv majoritatea sunt
simbolice. "Am ridicat în 1916 un monument în memoria eroilor neamului nostru. Un havuz, o stâncă de piatră
de Muscel şi o femeie însemnând numele eroilor de pe soclu ... "9 declara Oscar Han referitor la monumentul
ridicat în Bucureşti în faţa Spitalului Militar Central. Monumentul ostaşilor putneni din Focşani, jud. Vrancea,
ridicat în 1916 din subscripţie publică, înfăţişează un dorobanţ înaintând într-o coloană nevăzută, în plin asalt,
şi o femeie cu tricolorul în mână semnificând Patria 10 • Pe placa montată pe soclul monumentului sunt înscrise
247 de nume ale eroilor căzuţi în bătăliile din sudul Dunării. Monumentul din Cislău 11 [jud. Buzău, 1911, autor
Frederic Storck) surprinde de asemenea figura alegorică a unui dorobanţ cu mâna dreaptă încleştată pe steagul
de luptă iar cu cea stângă îndemnându-şi camarazii la luptă.
Majoritatea monumentelor însă sunt non-figurative, obeliscuri de piatră sau marmură: la Vârteşcoiu, de
exemplu, monumentul înalt de 3,9 metri cu baza în trepte, de forma unui trunchi de piramidă, a fost construit
de locuitorii comunei. Dezvelirea monumentului s-a desfăşurat pe data de 21 mai 1909. Pe un soclu din piatră
se înalţă un obelisc din marmură albă având în vârf un vultur reprezentat cu aripile întinse, realizat tot din
acelaşi tip de material. Pe partea frontală a obeliscului sunt reliefate un drapel, o puşcă, o sabie şi mai multe
ramuri de laur.
Monumentul Vânătorilor din Războiul de Independenţă a fost înălţat în anul1897 de prahoveni în memoria
celor 250 de eroi ai "Batalionul 2 Vânători" din Ploieşti, comandat de maiorul Alexandru Candiano Popescu, o
unitate militară care a contribuit hotărâtor la prima mare victorie românească din Războiul de Independenţă,
cucerirea redutei Griviţa, la 30 august 1877. Iniţiativa înălţării monumentului a aparţinut unui comitet de
acţiune din care făcea parte şi Nicolae Prusanu de la Radu, fost luptător în "Regimentul 14 Dorobanţi" în
Războiul de Independenţă. Monumentul - care a costat 60.000 de lei, bani strânşi prin subscripţie publică
-este opera sculptorului George Vasilescu (1863-1898) din Craiova, un proiect pe care acesta l-a obţinut prin
concurs şi 1-a executat pe durata a patru ani. A fost înălţat în primul rond al Bulevardului Independenţei din
Ploieşti, sub supravegherea directa a sculptorului George Vasilescu şi a fost inaugurat la data de 12 octombrie
1897, la 20 de ani de la obţinerea independenţei României, în prezenţa unui numeros public [peste 30.000

9

10

11

Florian Tucă, Monumentele neatârnării. Itinerar istoric 1877-1878, Ed. Militară, Bucureşti 1977, p. 96.
V. Cucu, M. Ştefan, România, Ghid-atlas al monumente/ar istorice, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, p. 470; Florian Tucă,
op. cit., p. 65.
Florin Argeşanu, Constantin Ucrain, Tripticul vitejiei româneşti,Ed. Sport Turism, Bucureşti, 1977, p. 26.
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de persoane). Înalt de 14 metri, monumentul este format din bază, soclu, obelisc, un vultur de bronz ţinând
în cioc drapelul batalionului, patru statui de vânători în mărime naturală, turnate în bronz, aşezate pe patru
contraforturi, două placi de bronz cu scene din Războiul de Independenţă, lucrate în altorelief, alte două plăci
cu inscripţii şi diverse elemente decorative tot din bronz. Prezent la inaugurare, regele Carol va sublinia în
discursul său că recunoaşterea trecutului glorios trebuia "să fie amintită generaţiunilor prezente şi viitoare prin
un semn vădit" 12 •
Proiectul Coloanei comemorative aflat azi Muzeul Naţional Peleş a fost realizat din bronz în anul 1903,
o replică mai redusă ca dimensiuni (188x26x26 cm) fiind expusă în anul 1906 la Expoziţia Naţională de
la Bucureşti. Lucrarea a fost un proiect al unui monument comemorativ de mari dimensiuni, proiectat de
sculptorul Wladimir Hegel pentru a celebra victoria armatei române în Războiul de Independenţă, proiect însă
nerealizaP 3 • Pe fusul coloanei erau redate episoade din timpul războiului, lucrarea făcând referire tipologie la
Columna lui Traian de la Roma.
Amplasat pe Colnicul Horei, Monumentul Independenţei din Tulcea a fost ridicat de către acelaşi George
Vasilescu în cinstea militarilor români care au luptat în Războiul de Independenţă (1877-1878) şi pentru a evoca
reunirea Dobrogei cu România. Fondurile necesare construirii monumentului au fost adunate prin grija "Ligii
pentru propăşirea Dobrogei". La 17 octombrie 1879 domnitorul Carol Ia pus piatra de temelie a monumentului.
Deşi acesta a fost finalizat în anul1899, inaugurarea a avut loc la 2 mai 1904, tot în prezenţa regelui Caroll.
Conceput sub forma unui obelisc înalt de 22 de metri, înălţat pe un soclu cu două trepte, monumentul a
fost executat de sculptorii George Vasilescu şi Constantin Bălăcescu. La baza obeliscului, în părţile laterale, sunt
fixate două elemente sculpturale: un dorobanţ cu arma pe umărul stâng şi o goarnă în mâna dreaptă, respectiv
un vultur impunător, cu aripile desfăşurate. Pe faţada principală a piedestalului era montată o placă cu textul:

"Ridicatu-sa acest monument de cetăţenii tulceni ai ţării, în anul MDCCXCIX spre vecinica amintire a readucerii
Dobrogei la căminul strămoşesc prin vitejia armatei române sub conducerea Regelui Carol!". În 1901 Monetăria
Română emite medalia "Inaugurarea monumentului Independenţei de la Tulcea", medalie comemorativă a
obţinerii independenţei având gravate pe cele două feţe portretul regelui şi monumentul tulcean. În timpul
primului război mondial, armata germana-bulgară care ocupase Dobrogea a demontat statuia dorobanţului,
vulturul şi plăcile monumentului şi le-a transportat în Bulgaria pentru a fi topite. Monumentul a fost refăcut
ulterior celui de-al doilea război mondial.
În anul jubiliar 1906 Parlamentul României votează în unanimitate un fond de 500 000 de lei destinat unui
Monument al Independenţei în Craiova 14 . Acesta a fost realizat de sculptorul Ioan Pavelescu-Dimo (autor, în
acelaşi an, şi al monumentului împăratului Traian din Brăila), şi inaugurat în 1912 în prezenţa regelui. Soclul
monumentului, în forma parapetului bateriei de artilerie de la Calafat, conţine basoreliefuri reprezentând
luptele de la Smârdan şi Rahova. Pe soclu erau reprezentate figura regelui Carol I în picioare, în mijlocul luptei
alături de ilustrarea alegorică a Independenţei. Complexul monumental craiovean a redat sculptura!, pentru
prima şi singura dată 15 în arta de for public românească de până la 1918, figura regelui.
Amplasat în localitatea Smârdan (actualmente localitatea Inova, Bulgaria), un alt monument în memoria
eroilor români a fost înălţat în 1905. Acesta a fost realizat din bronz şi reprezenta o femeie, în ronde-bosse,
care tinea în mâna dreaptă o coroană, iar în mâna stângă avea un ulcior cu apă "pentru eroii cărora le e
sete". Monumentul a fost supranumit Mariţa, după numele unei fete voluntare în vârstă de 15 ani, făcând
parte dintr-un grup de 37 tinere fete, toate voluntare, din Bregova, Gânzova şi alte localităţi româneşti din
jurul Smârdanului. Lor li se dăduse în grijă, de către generalul Nicolae Haralambie o parte din serviciul
sanitar şi distribuirea apei şi hranei soldaţilor din tranşee, iar Marita a fost prima dintre cele 5 victime căzute
la Smârdan 16 • Monumentul a fost distrus în 1917, dinamitat de către naţionaliştii bulgari. A fost singurul
monument comemorativ al Războiului de Independenţă ridicat pe teritoriu străin (localitatea a făcut parte din
Regatul României doar după anul1913).
12

Constantin C. Giurăscu (ed. îngrijită de), Cuvântările Regelui Carol l, val. II, 1886-1914, Fundatia pentru Literatură şi
Regele Carol, Bucureşti, 1939, p. 194.
George Oprescu, Sculptura românească, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1965, p. 66.
Carmen Tănăsoiu, Iconografia regelui Carol!. De la realitate la mit, Ed. Amarcord, Timişoara, 1999, p. 58.
Alte două statui ale regelui Carol 1 vor fi ridicate în anii '30 în Bucureşti şi în curtea castelului Peleş.
Dunonia Svistu, Nicopole Passarowitz, La Triballie, Vidin-Paris, 1991, p. 135 (editia română Dunonia Svistu, Nicopole
Passarowitz, Sacra Tribalia. Scurtă privire asupra istoriei valahilor din Tribalia, Ed. Erasmus, Bucureşti, 1994.)
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Modul de reprezentare al colectivelor militare prin intermediul unui personaj ideal obligă artistul la
concentrarea atributelor caracteristice, în tentativa de a reda cât mai realist mesajul. Aceste personaje, care
întruchipează fizic şi moral colectivul militar, surprind calităţile camarazilor într-o manieră idealistă, de la
aspectul fizic la îmbrăcăminte şi alte elemente caracteristice. Astfel de reprezentări se întâlnesc în statuarul de
for public dedicat comemorării dorobanţilor din armata română, imagine-simbol al Războiului de Independenţă
din 1877-1878. Figura dorobanţului român apare în mai multe monumente din perioada anterioară primului
război mondial, la Iaşi (1877), Ploieşti (1897), Craiova (1900), Tulcea (1904), Turnu Măgurele (1907), Potlogi
(1910), Cislău (1911), Bârgăoani (1913), în ţinută militară de campanie, element distinctiv fiind căciula cu
pană de curcan. El poartă întotdeauna în mână arma şi uneori drapelul (Cislău, Turnu Măgurele). Majoritatea
monumentelor Independenţei din spaţiul rural românesc, realizate în manieră geometrică sub forma unor
blocuri tronconice din piatră decorate pe o parte cu o cunună de la uri, fac trimitere la evenimentul comemorat
doar prin inscripţia "Morţi pentru patrie în Războiul Independenţei 1877-1878".
Cele câteva monumente descrise sumar mai sus nu reprezintă decât o parte infimă din totalul monumentelor
de for public destinate comemorării Războiului de Independenţă din 1877-1878. Este însă obligatoriu de
remarcat şi de subliniat existenţa unui fenomen coerent închegat de comemorare publică pe teritoriul Regatului
Român anterior anului 1918 şi înfiinţării primelor societăţi dedicate cultului eroilor. Impulsul edificării acestor
monumente nu provine dintr-o politică culturală coordonată de stat, ci din iniţiative ale asociaţiilor veteranilor.
Monumentele intră, după inaugurarea lor, în conştiinţa colectivă a cetăţenilor, prilejuind ritualuri comemorative
anuale, sau gesturi simbolice precum cel din 9 mai 1877, când populaţia Bucureştiului s-a strâns în jurul statuii
lui Mihai Viteazul pentru a sărbători proclamarea independenţeP 7 , iar lângă statuie au fost aşezate din ordinul
domnitoruluP 8 tunurile turceşti capturate la Griviţa. Alte două tunuri au străjuit monumentul domnitorului
Ştefan cel Mare din Iaşi.
Intrarea în posteritate a militarilor căzuţi în războiul româna-rusa-turc prin intermediul monumentelor
de for public prezintă, anterior Primului Război Mondial, un fenomen aparte la nivel european. Accentul
comemorativ românesc evidenţiază sacrificiul colectiv, un cult al elitei militare fiind slab reprezentat pe
teritoriul românesc comparativ cu fenomenul sincron din alte spaţii, precum cel francez, englez, austo-ungar
sau german. Este singular la nivel european şi numărul extrem de mare al monumentelor precum şi distribuţia
lor pe întreg teritoriul românesc; privind comparativ, în spaţiul francez ca urmare a războiului din 18701871, iniţiativele comemorative publice s-au concretizat doar 20-30 de ani mai târziu 19 şi nu la nivelul întregii
ţări. De asemenea momentul debutului fenomenului edificator al Monumente/ar Independenţei coincide cu
proclamarea Independenţei statului român în 1877, primele dintre acestea fiind ridicate chiar anterior încheierii
conflictului militar, în 1878.
Cultul eroilor militari reflectat în Monumentele Războiului de Independenţă edificate anterior anului 1918
ia naştere şi se dezvoltă independent de iniţiativa şi coordonarea statului, reflectând un fenomen comemorativ
particular la nivel european. Trauma războiului este resimţită la nivelul întregii mentalităţi colective a societăţii
româneşti, transformând celebrarea victimelor într-o acţiune civică manifestată în spaţiul public, expresie
a glorificării eroilor sacrificaţi pentru patrie şi a obiectivului îndeplinit de aceştia, independenţa statului.
Implicarea tuturor categoriilor sociale în finanţarea şi edificarea monumentelor de for public ilustrează un
moment de solidaritate patriotică inexistent anterior anului 1877 şi contribuie în mod definitor la consolidarea
identităţii naţionale moderne româneşti. Până la Primul Război Mondial, ritmul constat, pe parcursul a 30
de ani, al inaugurării monumentelor Războiului de Independenţă în spaţiul public românesc a reprezentat
principala modalitate de manifestare a cultului eroilor militari, fiind în timp completată de alte forme estetice,
precum medalii şi plachete comemorative, timbre, ilustrate, albume de litografii, şi nu în ultimul rând de
primul film românesc, apărut în 1912 şi intitulat Independenţa României. Răsboiul Româna-Rusa-Turc 1877.

*

17

18

19

Cristina Oprescu, Amintirea războiului pentru întregirea neamului în capitala ţării, în "Acta Musei Porolissensis", nr.
XXII, Zalău, 1998, p. 561.
Constantin Bacalbaşa, op. cit., p. 261.
Antoine Prost, "Les monuments aux morts. Culte republicain? Culte civique? Culte patriotique?" în Pierre Nora, Les
Iieux de Memoire, voi. I "La Republique", Ed. Gallimard, Paris, 1984, p. 196.
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The Cult of Military Heroes Reflected in the Monuments Dedicated
to the Independence War in the Romanian Kingdom 1877-1918
(Summary)
The cult of military heroes that have fallen in the Independence Wai from 1877-1878 has shaped the
public space of the Romanian Kingdom into a place of commemoration, celebration and ritual dedicated to the
memory of the victims and their accomplished gaal, the independence of the country on the 9lh of May 1877
and the proclamation of the Kingdom on 14lh of March 1881. In the 30 years from 1877 to 1918, more than 80
monuments were erected both in towns (15%) and particularly in villages (85%) in a constant rhythm over the
years. The public expression of this cult is a singular one in Europe due to the la.Ige number of monuments and
the fact that they cover the entire Romanian space. The cult originates from the initiatives of associations and
it's financial support comes from the public with only one exception, the Independence Monument in Craiova
inaugurated in 1912, that was built out of the state's initiative and funding. As a coherent phenomenon, the cult
of soldiers who have died in the Independence War was not coordinated by the state, nor by a central office; it
rase from rural areas towards the large cities defining the national solidarity of the whole Romanian society, in
an esthetic shape that will only appear in other European states after the First World War.
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1918- o lume în schimbare
Adrian ONOFREIU

Evenimentele anului 1918, concretizate la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia prin unirea
Transilvaniei cu România sunt bine cunoscute în desfăşurarea lor la nivel general sau pe anumite zone
temporale şi spaţiale în ceea ce priveşte acţiunea în domeniul naţional, politic şi militar.
Mai puţin cunoscut este modul în care acestea au fost receptate şi asumate cât şi implicarea comunităţilor
locale, prin prisma raportării şi analizei impactului asupra mentalului colectiv. În această zonă, denumită plastic
"mustul care fierbe" acţiunea are la bază realităţile imediate, interacţiunea dintre indivizi sau comunităţi se
realizează fie în cadrul general, fie prin manifestări spontane, toate având însă ca determinare situaţia generală
cauzată de cei patru ani de conflicte militare.
Sunt asumate astfel direcţii de acţiune determinate de curentele şi tendinţele generale, dar cu un pronunţat
caracter de specificitate locală. Ca trăsături generale acţiunile sunt caracterizate de spiritul revoluţionar,
manifestat în special în rânduirile soldaţilor originari din Transilvania care luptau în armata austro-ungară,
cerinţa reparării unor nedreptăţi istorice care dobândeşte puternice conotaţii naţionale şi ideea libertăţii de
acţiune, determinată de vidul de autoritate cauzat de retragerea/alungarea funcţionarilor monarhiei austroungare, începând cu luna noiembrie 1918 1•
Pentru zona comitatului Bistriţa-Năsăud de atunci, reconstituirea trebuie să ţină cont de câteva elemente
definitorii reprezentate de vidul de autoritate datorat retragerii/alungării funcţionarilor şi autorităţilor
administrative austro-ungare, spiritul revoluţionar şi de nesupunere, caracteristic celor întorşi de pe teatrele de
operaţii militare şi credinţei în mitul autorităţii bunului împăratului, atât de persistentă în zonă 2 •
Evoluţia evenimentelor din judeţul Bistriţa-Năsăud a fost analizată prin prisma direcţiilor generale de
cercetare ale temei şi s-a concretizat atât în abordări mai vechi privind anumite aspecte, cum ar fi atitudinea
faţă de unire a ţăranilor, evocarea unor personalităţi care au participat la evenimentele de la Alba-Iulia,
prezentarea unui număr ocazional al unei publicaţii locale 3 cât şi în altele recente, care încearcă să aducă
1

2

3

Realitatea este surprinsă de un contemporan al evenimentelor, care arată că în toamna anului 1918 în urma pierderii
războiului a început destrămarea monarhiei; în timp ce în reşedinţa comitatului, Bistriţa, situaţia era oarecum sub control,
probleme serioase erau cauzate în localităţile acestuia, de unde "populaţia izgonea notarii, brutaliza evreii, foloseau
trenurile fără să plătească, le opreau în câmp deschis, furau lemne din pădure; în Bistrita s-au adunat atunci circa şapte
sute de refugiaţi, din comunele comitatului şi în parte şi din Bucovina"; Gustav Zikeli, Memorii, la Direcţia Judeţeană
Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale fond Gustav Zikeli, dosar 5, fila. 46; în continuare A.N.B.-N., fond ..... d ....
Pentru atitudinea autorităţilor şi respectul faţă de acestea consemnăm faptul că primele două numere din publicaţia
oficială "Hivatalos Lapja" apar în 2 şi 9 ianuarie 1919, primul în limba maghiară, al doilea în limba română, iar actele
normative sunt semnate de alispăn=vicecomite. Abia începând cu numărul 3, denumită în limba română "Gazeta
Oficială a comitatului Bistriţa-Năsăud" din 6 februarie 1919, actele sunt semnate de Leon Scridon, dar tot în calitate de
vicecomite; decretul 1 privind funcţionarea în mod provizoriu a serviciilor publice şi decretul II despre funcţionarea în
mod provizoriu a serviciilor publice administrative au fost publicate la 24 ianuarie 1919 ("Gazeta Oficială", nr. 6, 14/27
ianuarie 1919, pp. 55-59), iar decretul IV pentru statorirea unor denumiri româneşti în administraţie şi justiţie, la 7
februarie 1919 (Ibidem, nr. 10, pp. 102-103).
Vezi începutul făcut cu articolele publicate în "Plaiuri Năsăudene" (1943-1944), apoi în "Răsunetul" în momente
aniversare, continuat prin studii şi lucrări care respectă mai mult sau mai puţin criteriile ştiinţifice de abordare a
subiectului; între cele cu valenţe ştiinţifice amintim Andrei Moldovan, Aspecte din lupta pentru pământ a ţărănimii
de pe Someşul Mijiociu în perioada 1 Decembrie 1918-1921, în Arhiva Someşană. Studii şi comunicări (1973-1974),
Năsăud, 1974, pp. 66-79; Al. Matei, Documente despre Marea Unire. Glasul Vremei, în Ibidem, pp. 80-107; Teodor
Tanco, Parlamentari bistriţeni şi năsăudeni la Marea Adunare Naţională din 1 Decembrie 1918 de la Alba-Iulia, în Virtus
Romana Rediviva, val. IV, Bistriţa, 1981, pp. 16-26; interviuri cu actori şi participanţi la evenimente: Laurian Someşan

Revista

Bistriţei,

XXII, 2008, pp. 349-363
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noi abordări sau să redefinească preocupări mai vechi prin deschiderea de după 1989 în abordarea acestor
probleme 4 •
Analiza situaţiei la nivelul comunităţilor locale, reprezentate de microcosmosul aşezărilor rurale cu
atitudini adânci în trecut de respect a autorităţii, cu grija pentru conservarea averii individuale şi colective,
cu speranţa în mai binele aşteptat de generaţii întregi ne descoperă o altă faţă a desfăşurării evenimentelor.
Această lume profundă, ostilă schimbărilor bruşte, care se obişnuise cu războiul- fără a-şi mai aduce aminte
de el - ca o parte a vieţii cotidiene, are dintr-o dată revelaţia schimbării.
Primele semnale sunt aduse de soldaţii care se întorc de pe fronturile conflagraţiei şi care în mare parte
sunt contaminaţi de idei revoluţionare; ei devin agenţii schimbării, la îndemnul lor se constituite comitete de
acţiune şi iniţiativă, sunt contestate autorităţile locale şi ei definesc cel mai bine noţiunea de schimbare a unei
lumi apuse. Acestora li se raliază cu bune intenţii, în primul rând inteligenţa satelor, atâta câtă mai era rămasă
acasă, reprezentată de preoţi, dascăli, alţi indivizi care nu fuseseră angrenaţi de malaxorul conflagraţiei ca şi
combatanţi activi.
La acţiunile şi iniţiativele acestora rezonează poporul, populaţia aşezărilor, cei atât de obidiţi în trecut şi
care suportau cu stoicism atât pierderile de vieţi omeneşti - prin membrii familiilor mobilizaţi - cât şi toate
greutăţile şi privaţiunile din timpul războiului.
Aceste două componente vor acţiona în direcţia schimbării şi lor le vor fi adresate mesajele şi acţiunea
practică a elitei naţionale româneşti din Transilvania.
În timp ce la nivel politic şi naţional acţiunea convergea spre finalul de la Alba-Iulia, lumea rurală se
manifestă după norme şi reguli proprii. Se constituite organe de auto-apărare, sunt lansate iniţiative de păstrare
a liniştii şi ordinii publice, care, toate, depăşesc de multe ori, cadrul legal şi normal, datorită presiunii şi
aşteptărilor. Vidul de autoritate face ca acţiunile să fie asumate la nivel local, în care indivizi şi atitudini se
generează şi au loc în numele atât de mult aşteptatelor schimbări.
În acelaşi timp se produc şi excese, sunt devastate locuinţe, proprietăţi, bunuri particulare sau comunale,
păduri, într-o descătuşare de energii şi atitudini prea multă vreme ascunse de sistemul din fosta monarhie 5 •
Aceste manifestări sunt asumate în numele dreptăţii, a solidarităţii naţionale, a răzbunării unui trecut nedrept
şi a speranţei în soarele dreptăţii care era necesar să apară după veacuri de suferinţă şi resemnare. În acest sens
trebuie înţeleasă frecvenţa termenului revoluţie, cât şi dorinţa de schimbare a vechilor stări de lucruri.

- Idem, Am fost între cei peste 100.000 la Alba-Iulia, în Ibidem, pp. 27-35; Liviu Rusu- Idem, Am fost cu delegaţia de
din satul meu la Alba-Iulia să facem Unirea cea Mare, în Ibidem, voi. VI, 1987, pp. 207-219; Simion Lupşan, Ioan
Rusu-Sărăţeanu, Victor Onişor -militant de seamă pentru unirea Transilvaniei cu România, în File de istorie, Bistrita,
1988, voi. V, pp. 134-146. În aceiaşi perioadă sunt publicate principalele documente create de Consiliul Naţional
Român din Năsăud de către Al. Porţeanu, Documente privind lupta revoluţionară a maselor populare din judeţul Bistriţa
Năsăud pentru unirea cu România (din arhivele Consiliului Naţional Român 1918}, în Arhiva Someşană, seria Il, Il,
1974, pp.108-145. Mărturii privind teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud au fost publicate şi în sinteza documentară cu
denumirea generică 1918la români, în special în volumele VII şi X din 1989.
Lazăr Ureche, Solomon Haliţă- militant pentru înfăptuirea Marii Uniri, în Revista Bistriţei, Bistriţa, VIII, 1994, pp. 185191; Vasile Ilovan, Românii din N-V Transilvaniei şi Marea Unire{1910-1920}, Napoca-Star, Cluj-Napoca, 2007; Ioan
Seni, Năsăudenii şi Marea Unire, Napoca-Star, Cluj-Napoca, 2008. Consemnăm şi apariţiile- care impun un travaliu de
redescoperire şi publicare ştiinţifică a documentelor- datorate lui Ioan Bureacă, Spre întregirea neamului, Ed. "George
Coşbuc" Bistriţa, 2000; Idem, Prezenţa activă a românilor de pe văile Someşului Mare şi Bistriţei la întregirea neamului
1918 (octombrie-decembrie), Edit. "George Coşbuc" Bistriţa, 2005.
"Cronica" parohiei Ilva-Mică consemnează că "în anul1918, atunci când poporul românesc a scăpat de sub jugul
străin, a fost resimţită şi în această comună o puternică revoluţie, care a distrus fabrica de la uzina Ilva-Mică,
o distanţă de 2-3 km. de la sat, împreună cu populaţia din comunele învecinate. In apropiere de gara Ilva-Mică
exista un depozit de ecrazită, care prin neglijenta a doi tineri din comuna Feldru- care fiind în stare de ebrietate,
trăgând cu armele în acel depozit - au provocat explozia acelui material în chip înspăimântător, încât toată
populaţia a suferit clipe de panică, pomenindu-se într-un moment dat cu spargerea geamurilor de la casele lor,
iar cei doi tineri zburdalnici au fost aruncaţi în aer şi prefăcuţi în mii de bucăţi"; A.N.B.N., fond Oficiul parohial
greco-catolic Ilva-Mică, d. 8, f. 48). Mărturii asemănătoare la nivel local sunt consemnate în Monografia oraşului
Sângeorz-Băi, Idem, fond Emil Precup, d. 316, Spicuiri din monografia comunei Rebrişoara, idem, colecţia Onisim
Filipoiu, d. 28, 29).
ţărani

4

5
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Acţiunea

este

canalizată

pe o linie de echilibru de

către fruntaşii comunităţilor

gărzi cetăţeneşti, încearcă să apere siguranţa persoanei şi a avutului- fapt

locale, care organizează
deosebit de important- fără deosebire

de apartenenţa naţională.
În timp ce la nivel politic şi naţional hotărârile sunt fundamentale pentru viitor, asigurând un alt statut
românilor transilvăneni, la nivel local problemele sunt rezolvate prin mijloace specifice: se distribuie arme
pentru asigurarea liniştii şi securităţii publice, alcoolul are ca motivaţie a distribuirii atât "greutatea serviciului
de pază şi ordine, prestat permanent" cât şi combaterea epidemiei de gripă spaniolă, excesele sunt justificate prin
libertatea adusă de evenimente. Fiecare individ devine important, este parte componentă a acţiunii, participă la
schimbarea societăţii. Dacă până la actul de la 1 Decembrie 1918 toate aceste acţiuni sunt motivate de aşteptări
şi speranţe, după această dată ele sunt asumate în virtutea rolului jucat în evenimente, a conştientizării noilor
realităţi şi a faptului că după secole de retorsiune românii devin parte a unui tot care se definea România
întregită. În acest mod s-a asigurat şi prin acţiunea la nivelul comunităţilor locale realizarea actului de la 1
Decembrie 1918, iar modul de acţiune la cumpăna unui moment de istorie completează direcţia principală în
care s-au desfăşurat evenimentele şi se înscrie deplin în aceasta.
Peste toate acţiunile enumerate mai sus se suprapun reglementările oficiale ale reprezentanţilor mişcării
naţionale româneşti din Transilvania, se constituie Consilii Naţionale sau Senate/Sfaturi Naţionale în fiecare
localitate, Gărzi Naţionale care vor direcţiona atitudinea şi manifestarea practică şi vor asigura transferul de
autoritate către noile organisme în care erau reprezentati românii 6 • În acest mod se defineşte perioada care
începe în octombrie 1918 şi se continuă cel puţin în anul1919 ca o lume care se schimbă, în care transformările
se desfăşoară lent, depăşind cu greu inerţii şi bariere mentale care îşi aveau originea în trecut şi care la nivel
local avea un impact mult mai mare asupra populaţiei.
Această latură a fost puţin cercetată şi analizată deşi este reflectată în numeroase mărturii documentare. De
aceea, documentele pe care le publicăm contribuie la cunoaşterea unor aspecte din desfăşurarea evenimentelor
la nivelul comitatului Bistriţa-Năsăud. Ele reprezintă atât mărturii ulterioare, sub forma unor "cronici", cât şi
documente din timpul transformărilor, datorate atât autorităţilor, cât şi actorilor implicaţi.
Mărturiile documentare pe care le prezentăm în continuare -în mare parte inedite - se constituie în
"relatări din epocă" privind reacţia şi comportamentul atitudinal al comunităţilor locale, care adaugă un plus
de informaţie şi definire a timpului istoric pe care-I consemnează.

Document nr. 1.

"Cronica parohiei Mureşenii-Bârgăului; autor, preotul Victor Lazăr.
Evenimente din

războiul1914-1918

În toamna anului 1914 într-o zi, prin baterea dobei se anunţă mobilizarea generală. Tot insul înrolat la
armată este obligat a se prezenta la regimentul căruia aparţine. Fierbere mare, toţi se pregătesc pentru plecare.

Trenurile erau pline şi înghesuite chiar şi vagoanele pentru vite. Eram împreună cu alţii la tren în PrunduBârgăului la trista privelişte a despărţirii. Strigăte de durere, lacrimi, vaiete, ţipete sfâşietoare de inimi din
partea copiilor care se despărţeau de părinţii lor, de fraţii lor, de soţii îndurerate, mame şi soţii care rămâneau
cu copii mici- era o jale care nu se poate descrie.
6

În acestea sunt cooptaţi şi vechi funcţionari cu experienţă şi numai unei politici obtuze a autorităţilor de la Budapesta
i se va datora faptul că mulţi dintre aceşti funcţionari, de origine etnică maghiară, vor trebui să-şi caute un rost în
Ungaria, deşi prin origine şi activitate erau legaţi de Transilvania. La fel de adevărat este FAPTUL că o parte însemnată
a acestora au refuzat gestul normal de a depune jurământul faţă de statul român; la nivelul judeţului Bistri!a-Năsăud, cu
o componentă etnică mixtă în anul1918, preluarea instituţiilor de la vechea administraţie s-a desfăşurat până în anul
1920. Vezi despre atitudinea funcţionarilor de la Direcţia Silvică Bistriţa, la Gheorghe Avram, Memorii, în Idem, fond
Gheorghe Avram, d. 21/7, p. 7-14; Idem, fond Prefectura judeţului Năsăud- prefect, d. 156. 158/1919- procese-verbale
privind numirea funcţionarilor în localităţile judeţului, d. 168/1919- proces-verbal privind preluarea Perceptoratului
de dare din Năsăud, d. 204/1919; revizorul şcolar Ioan Pavel cere sprijinul armatei pentru preluarea şcolii civile de fete
din Bistriţa, d. 263/1919; tabele nominale cu funcţionarii care au refuzat să depună jurământul faţă de statul român, d.
340/1920; tabele cu funcţionarii care au depus jurământul de credinţă faţă de statul român.
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Trenul a plecat cu cei mulţi, dintre care unii nu s-au mai întors nici harem o dată în concediu. Cei rămaşi
cu inima întristată şi-au continuat lucrările zilnice cu nădejdea că nu va dura mult războiul, cum zicea neamţul,
că pe când cade frunza e gata războiul. Dar numai după a patra cădere a frunzelor s-a gătat războiul.
În acest răstimp neliniştit a fost omul în sufletul său, dar nelinişte au avut cei rămaşi acasă, chiar şi în casa
şi în satul lor. Cu deosebire, nelinişte a fost pe aici căci îndată de la începutul războiului, zi de zi treceau spre
frontul rusesc trupe de soldaţi, infanterie, cavalerie, tunuri, muniţii, trăsuri cu tot felul de provizii, automobile,
camioane încărcate; unii mergeau, alţii veneau, aşa că de multe ori călătorind cu trăsura spre Prundu-Bârgăului
erai oprit ca să poată trece, trebuind să aştepţi chiar ore întregi. Drumul s-a strâmtat şi prin aceea că îndată
la început au luat o parte din el pentru trenul electric, care făcea calea Susenii-Bârgăului-Dornişoara. Trenuri
electrice erau vreo şase în circulaţie, care ziua, noaptea, circulau neîntrerupt. Drumul trenului electric s-a făcut
sub comanda unui căpitan Cermack, care era comandant în Prundu-Bârgăului. Acest comandant voia să facă
drum pentru tren regulat până la Dornişoara. A făcut măsurătorile de lipsă 7 , a pus semne- pe aici erau puse
în dosul grajdului parohial- dar n-a ajuns la aceea. Un soldat dintre care îngrijea drumul trenului - ştrecul
-s-a cerut mai de multe ori în concediu. Comandantul Cermack nu i-a aprobat concediul niciodată. Soldatul,
care avea familie, necăjit de aceasta, şi-a pus în gând răzbunarea. Într-o zi ieşind comandantul de la inspecţie
în Tihuţa, soldatul care era acolo a luat o puşcă, s-a pus la pândă până în coasta pădurii şi când a plecat
comandantul cu automobilul, a tras şi l-a împuşcat în maşină, prin plămâni. Cum căpitanul era un om înalt şi
puternic, nici n-a ştiut că ce s-a întâmplat, crezând că-i ceva pocnitură de la maşină. A umblat mereu şi numai
cu greu îl puteau opri medicii ca să stea liniştit. Ba după ce a ştiut ce s-a întâmplat, dorea să-l bată pe soldatul
care l-a împuşcat. La trei săptămâni însă moare iar soldatul a fost executat prin glonţ.
Pe lângă acestea erau şi maşinile - Crucea Roşie - uneori câte 30, care aduceau bolnavi de pe front în
Prundu-Bârgăului, din sus de cancelaria- primăria- comunală. Lângă târgui de vite era spitalul, care a fost

nimicit în timpul revoluţiei- 1918.
Tot aşteptând să se termine războiul şi să se îmbunătăţească situaţia de până aici, iată că aceea se face mai
rea, mai ales de când a intrat şi România în război. Eram speriaţi cu toţii şi ne gândeam îngrijoraţi la soarta ce
ne aşteaptă. Tremuram de frica ungurilor, nu cumva să fim suspicionaţi cu cel mai mic lucru, ca îndată să ne
aresteze.
Altcum, relaţiile dintre români şi unguri pe Valea Bârgăului erau bune, la petreceri, conveniri, eram una
cu ei, dovadă că din Bârgău numai unul a fost internat în Şopron-ul ungurilor - Ilarion Bozga, învăţător în
pensiune din Prundu-Bârgăului, nu într-atât din motive naţionale, ci mai ales că era rău de gură şi nu punea
seamă pe ce vorbeşte.
Cu toate relaţiile bune, de frica percheziţiei, nu a rămas o carte românească, un calendar, ceva petea8
naţională, toate au fost arse şi nimicite din casele românilor de ei înşişi.
Au fost strâns toţi oamenii până la vârsta de 60 de ani şi duşi la lucru, care aveau trăsuri, cu trăsuri cu
tot. Au fost evacuate toate vitele din sat şi transferate la Lăpuşul Unguresc. Numai o vacă cu lapte era voie să
rămână la o familie, celelalte toate trebuiau predate. Subsemnatul le-am vândut pentru armată cu preţul de
batjocură, cât au vrut să-mi dea. Le-au belit 9 pe toate- de la mine încă aici- şi le-au agăţat prin pomi, pe lângă
biserica cea veche. Unii, puţini, le-au îndosit prin pădure şi au scăpat cu ele. Nu mică a fost jalea prin sat atunci
când a trebuit să-şi lepede 10 omul toate vitele cu oi, porci, cu tot de pe lângă casă, să rămâie numai cu găinile.
În sat au rămas deci numai muierile cu copiii, bătrânii neputincioşi, bolnavii, preotul, primarul, cantorul
şi învăţătorul Petru Tomoroaga, care nu era încorporat la armată. Boii, caii, până a nu fi evacuarea din 1916,
au fost luaţi la armată. Preotul avea drept din oficiu la un cal pentru care am primit un document, pe care
pururea11 îl purtam în buzunar, că mă opreau soldaţii pe stradă ca să mi-1 ia de la trăsură, mirându-se cum mai
există un cal bun prin sat.
Pe lângă acestea, au reviratl 2 şi fânul pentru armată cu un preţ de batjocură, stabilit de ei. Tot fânul cât îl
făceam vara cu mare greutate, toamna sau iarna ni-l recvirau soldaţii pentru armată.
7

8
9

10
11
12

Necesare.
Simbol, panglică
Sacrificat.
Abandoneze, să renunţe.
Permanent, întotdeauna.
Rechiziţionat.

352

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

Veneau apoi civilii din administraţie sau chiar notarul comunal, umblau de la casă la casă ca să stabilească
câtă cantitate de bucate -grâu, cucuruz 13 , orz, ovăz- are fiecare familie. Conform lipseP 4 , se făcea apoi un

tablou, în care erau trecuţi fiecare cu membrii de familie şi se stabilea pentru fiecare familie o cantitate - cu
câteva kilograme de fiecare membru - pe care apoi o primeau de la primărie. Se aducea adică la primărie
porumb, făină de grâu, zahăr, care se împărţea de câţiva inşi în frunte cu primarul. Erau însă atâtea nereguli
şi nedreptăţi la împărţirea aceea! Primeau mai mult tot neamurile şi cei mai aproape a acelor ce împărţeau, de
unde proveneau multe neînţelegeri.
La începutul războiului erau din belşug de toate. Trecând soldaţii spre front, făceau popas aici în comună.
Cântau, se veseleau, câte unul zicea în armonică sau alt instrument şi jucau. Femeile şi copiii mergeau de
priveau. După ce li se împărţea minagea 15 , ca să nu se îngreuneze, o împărţeau la cei din jurul lor. Duceau
femeile cu şorţul slănina şi zahărul. La cai dădeau zahăr - cristal cu ovăz. Din an în an însă lipsa era tot
mai mare. Prin anul al treilea şi al patrulea de război, uneori nu se căpăta făină, altă dată nu se afla zahăr.
Primeau de la pretură uneori numai câteva kilograme, după multă umblătură, ba chiar cu protecţie, numai
câteva kilograme de făină sau zahăr.
Era apoi mare aglomeraţie de soldaţi aici în sat, fiindcă atât cei care mergeau, cât şi cei care se reîntorceau
de pe front, staţionau aici. Mai ales în timp de iarnă făceau multă mizerie sătenilor, scoteau vitele din grajduri
ca să bage pe a lor, ba mai luau şi fânul şi-1 dădeau la caii lor. Uneori se întâlneau aici vuind câteva sute de cai,
cu oamenii şi ofiţerii lor din jos, şi tot pe atâţia din sus, care toţi se încartiruiau în sat. Unii stăteau mai mult
timp în sat - chiar şi Yz an - care trimiteau hrană şi alimente pe front. Familiile unde erau aceştia încartiruiţi,
cu culina 16 o duceau foarte bine. Soldaţii - unguri, cehi - s-au împrietenit şi familiarizat pe la acele case.
Rezultatul a fost nişte şpuri- copii ilegitimi- care au rămas în urma lor, care se deosebeau de băştinaşi prin
aceea că-s "blonzi" pronunţaţi, care conform legii s-au pus în "cârca" părinţilor, care poate de când au plecat
nu s-au mai abătut acasă nici odată.
[... )1 7 În toamna anului 1918- fără să-şi aducă cineva aminte de sfârşitul războiului, cu care eram obişnuiţi
de 4 ani- trece cineva prin comună şi spune că-i revoluţie. Îndată încep a se reîntoarce câte unul din sat,
spunând la fel, că-i revoluţie. Tot mai mulţi se reîntorc din război, până încep a curge 2 rânduri de soldaţi. Un
rând pe o margine de drum, se reîntorceau ruşii prizonieri spre Rusia, alt rând, pe cealaltă margine de drum, se
reîntorceau ai noştri prizonieri, spre casă.
Aceasta a durat mai mult timp. Au urmat apoi isprăvile din revoluţie. La soldaţii în grade şi la ofiţeri le
tăiau stelele - gradele - şi ruj a18 de la chipiu - capelă; ce-i aplicaţi la certe - beţivii revoluţionari - au început
a devasta prin oraşe şi sate. Aici au intrat la jidanP 9 , le-au luat veşmintele de prin case şi mai ales goleau
prăvăliile. De bucurie că s-a sfârşit războiul, nimeni n-a pus în seamă revoluţia. Aduceau vin în sat cu butoaiele,
unii vindeau vin şi la alţii, era băutură în sat şi se bea fără cruţare.
Şi de bucurie şi din beţie, având toţi arme, împuşcau în toate părţile pe afară, că-ţi era frică să umbli pe
stradă, mai ales noaptea.
S-a format apoi Consiliul Dirigent, în frunte cu d-1 Iuliu Maniu - fost deputat pe timpul ungurilor. S-au
format "gărzi naţionale" în fiecare oraş şi sat, la care preotul- pe sate - era preşedinte. S-au strâns toate armele.
În fiecare seară patrula de pază venea la preşedinte pentru a-i raporta evenimentele de peste zi. Aceasta pentru
paza liniştii şi ordinii. Numai cât, patrula de pază - fiecare la rândul ei - păzea numai butoaiele de vin, aşa că

de câte ori veneau să raporteze, erau rupţi de beţi.
S-a ivit apoi boala- gripa spaniolă- care, pe cum scriu gazetele, a făcut mai mari pagube în oameni decât
Spre sfârşitul revoluţiei, care a durat ca 2 luni, am fost avizaţi din Tihuţa că soseşte prima ceată de
fraţi români de peste Carpaţi.
În timpul anunţat, le-am făcut o primire în faţa bisericii, cu frică însă în suflet şi cu gândulla unguri, care
dacă s-ar întoarce imediat, ne-ar executa. Din fericire am scăpat.

războiul.

13

Porumb.

H

Necesităţilor.

15

Ratia.
Cu gospodăria.
17
Pasajele se referă la persecutarea populatiei româneşti de către comandantul militar încartiruit în localitate.
1
a Emblema.
19
Evrei.
16

353

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

Între primii care au venit pe aici în Ardeal din Vechiul Regat au fost câţiva soldaţi- rău îmbrăcaţi, cu
aţă la puşcă, cu o opincă şi un bocanc- în frunte cu Eugen Goga, fratele poetului Octavian Goga, un ofiţer şi
Constantin Bucşan, avocat. l-am bine-ventaF 0 • A răspuns Eugen Goga, cu care ne-am îmbrăţişat şi sărutat de
bucuria păcii şi unirii pe care o presimţeam şi doream. Soldaţii au fost găzduiţi la săteni, iar unul fost în război
i-a cinstit cu un butoi mare de vin, iar inteligenţa la preot.
Aici în comună era post de jandarmi unguri, care simţind revoluţia, au luat-o care încotro; notarii încă au
părăsit satul, fiind amenintati de către mulţi, în urma tratării rele cu soţiile lor rămase acasă.
Într-o zi anunţată a fost mare adunare în Prundu-Bârgăului, pe locul dintre biserica ortodoxă şi hotarul
comunal- unde a fost multă lume adunată - din toate Bârgaiele, cântând cântece patriotice şi naţionale, ceea
ce nu îndrăznea nimeni până atunci. Nu peste mult, în 1 Decembrie 1918 s-au adunat din toate părţile la AlbaIulia, la marele act: Unirea tuturor românilor.
După Unire aşteptam tot mai mari îmbunătăţiri, dar cum lumea trebuia adusă la ordine- oamenii veniţi
din război erau aplecaţi spre bolşevism -lucrurile nu mergeau aşa cum ar fi trebuit. Alţii explicau lucrul prin
aceea că, aşa-i după război, vre-o 10 ani până se pun lucrurile la cale.
(D.J.B.-N. A.N., fond Oficiul parohial greco-catolic Mureşenii-Bârgăului, reg. inv. nr.19, f. 22-28.)

Document nr. 2.
1918, noiembrie 14, Bistriţa.

Apelul comisiei constituite ad-hoc pentru

apărarea

averilor grănicereşti.

Fraţi grăniceri!

şi

În aceste zile de mare însemnătate şi de grea răspundere pentru neamul nostru românesc, cea dintâi
mai mare datorinţă a noastră este de a ne păzi şi păstra moştenirea noastră - întreaga averea noastră

grăniţerească.

Cu durere trebuie să constatăm că în Borgo-Bistriţă, Valea-Mare, Ilva-Mică, Salva
uitat de drepturile şi îndatoririle lor faţă de averea noastră grăniţerească.

şi

Telciu

grăniţerii

au

Cu mii de milioane de coroane au păgubit averea noastră, devastând fabricile de acolo, înstrăinând în mod
neiertat depozitele de scânduri şi materialul de lemne înmagazinate.
Şi aşa

se vede că n-a fost destul cu atâta. Mai auzim că grăniţerii noştri din jurul Anieşului nu voiesc să se
lase mai apoi. O nouă lovitură pregătesc contra averii noastre strămoşeşti, începând în nesocotinta lor a devasta
şi fabrica şi depozitele de lemne din Anieş.
Grăniţeri! Să nu uitaţi, că libertatea ce ne-a dat-o bunul Dumnezeu, sângele, viaţa şi vitejia soldatului
român nu înseamnă să ne jefuim şi prădăm noi pe noi şi averile noastre strămoşeşti.
Nu uitaţi că noi suntem proprietarii, noi suntem stăpânii tuturor fabricilor, tuturor depozitelor de scânduri
şi lemne, tuturor pădurilor noastre grăniţăreşti.
Nu uitaţi, că cel ce păgubeşte aceste fabrici, depozitele de lemne şi pădurile, pe noi ne păgubeşte, nu o
comună, două, fără pe toate cele 44 comune grănicereşti.
Grăniţeri! Să ştiţi, că

tot cel ce jefuieşte va

răspunde

cu pierderea libertăţii sale personale şi cu averea sa

-paguba făcută.
Fraţi Grăniţeri! Încetaţi de a păta cinstea moşilor şi strămoşilor noştri, care au fost în toate vremurile
oamenii ordinii şi a siguranţei publice şi private. Respectaţi poruncile pădurarilor, care de aici înainte slujesc
în numele nostru şi sub controlul nostru.
Fraţi Grăniţeri! Noi suntem proprietarii, noi trebuie să păstrăm şi să păzim averea noastră strămoşească!!
Să răspundem cu cinstea noastră asigurarea moştenirii strămoşeşti!
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Bistriţa,

20

la 14 Noiembrie 1918.

Le-am urat bun venit.

354

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

Comisiunea constituită ad-hoc:
Dr. Vasile Pahone, Dr. Leon Scridon, Dr. Dionisiu Login, Dr. Victor Onişor, Alexandru Haliţă, Greogoriu
Pletosu, Pamfiliu Grapini, Ieronim Slăvoacă, Ioan Dologa, Ioan Pop, Valeriu Vârtic, Geroge Vârtic, Elseu Dan,
Ioan Mihăilaş, Alexiu Candale, Dr. Alexandru Pop, Dr. George Linul, Procopiu Cutean, Ioan Corbul, Pavel
Tofan, Dr. Ioan Mălaiu.
(A.N.B.N., fond Vicariatul greco-catloic al Rodnei, d. 1.215. f. 1).

Document nr. 3.
1918, 9/22 noiembrie 1918- Blăjenii de Sus.

Proces-verbal al şedinţei Sfatului Naţional Român din localitatea Blăjenii de Sus.
Protocol
Luat în şedinţa Sfatului Naţional Român din Braşfalăul de Sus ţinută la 9/22 noiembrie 1918 sub prezidiu}
ordinar, fiind prezenţi subscrişii.
I. Prezidentul prin cuvinte potrivite cu însemnătatea şi gravitatea întâmplărilor de astăzi, desluşind
membrilor Sfatului Naţional Român care sunt îndatoririle şi drepturile Sfatului Naţional, deschide şedinţa.
Ad. I. Membrii Sfatului Naţional Român, după ascultarea celor spuse de prezident, iau la cunoştinţă cele
împărtăşite de prezident.
II. Se face propunerea ca Sfatul Naţional Român să aducă la cunoştinţa organelor competente, precum
Senatului Naţional Român Districtual din Bistriţa, organelor administrative, înfiinţarea Sfatului Naţional
Român local şi că acest Sfat Naţional, prin înfiinţarea şi a Gărzii Naţionale Române, ia asupra-şi sarcina de a

purta grija de buna ordine în comuna noastră şi că viaţa şi averea fiecărui locuitor din comună, fără deosebire
de confesiune ori naţionalitate, să ne fie periclitată ci apărată, şi să ceară ca acest Sfat Naţional să fie recunoscut
şi investit cu toată puterea ce i se cuvine.
Ad. II. Această propunere se primeşte cu unanimitate, iar cu îndeplinirea celor cuprinse în ea se însărcinează
prezidentul.
III. Se face propunerea ca în urma decisului adunării poporului din ... Y, Sfatul Naţional Român local să
ia asupră-şi îndatorirea ca să aducă la cunoştinţa Senatului Naţional Român Districtual ca for superior, precum
şi la cunoştinţa prim-pretorului cercual următoarele transgresiunF 2 comise de notarul cercual Gavril Puica şi
consoţii:

a) În vara anului 1916, fără a întreba proprietarii de pământ din această comună, a vândut notarul şi
jidanul Diamenstein Hersek din comuna Braşfalăul de Jos, dimpreună cu Mititean Ştefan, Mititean Ion, Vasile
Chiş, Ion Moldovan- primar comunal- Mihăilă Mititean şi Vasile Moldovan l. Grigore, păşunea de pe imaşul
nostru la ungurul Bincze din Nimigea Maghiară, ca acesta să aducă pe imaş 600 de miei cu preţul de 1.800
coroane şi că numitul a şi adus mieii şi a plătit suma celor numiţi mai sus, iar banii i-au reţinut pentru sine.
b) În toamna anului 1916 au fost încartiruiţi aici militari 160 şi cai 180, de la regimentul de husari nr. 2 din
Debrecin, timp de 10 săptămâni, iar taxele de încartiruire notarul ori primarul nu le-au plătit la locuitori.
c) Tot în toamna anului 1916 au fost încartiruiţi vreo 80 militari cu 300 cai, de la al5-lea escadron de ulani
din Moravia, timp de 10 zile şi taxele pentru încartiruire le-a reţinut primarul Ioan Moldovan pentru sine şi nu
le-a împărţit celor competenţi a primi acele taxe.
d) Au îngăduit ca, cu ştirea şi învoirea notarului cercual şi a primarului comunal, să strice maestrul zidar
Pavel Beşuan din Bistriţa ghetarul comunei şi să-I folosească pentru sine materialul din acela, cauzând astfel
comunei o pagubă însemnată.
Ad. III. Sfatul Naţional Român îşi însuşeşte propunerea şi însărcinează pe prezident şi pe membrii Grigore
Chifa şi Ion Bălan ca să facă paşii de lipsă 23 ca toţi cei vinovaţi de aceste transgresiuni să fie arătaţi la forurile
competente, de la care să se ceară cercetarea afacerii şi pedepsirea celor vinovaţi, conform legii.
21
22
23

Nu este trecută data.
Abuzuri.
Necesari.
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După citire, protocolul se încheie, subscrie şi verifică.

Vasile Bălan, preşedintele Sfatului Naţional Român local.
(A.N.B.-N, fond Oficiul parohial ortodox Blăjenii de Sus, d. 39, f. 1-2).

Document nr. 4.
1918, noiembrie 25- Năsăud.

Nota-raport şi justificarea contabilă a lui Artenie Mureşan către Senatul Naţional local, privind distribuirea
de băuturi alcoolice gărzilor naţionale române.
Onoratului Sfat Naţional Român
În Năsăud
Subscrisul la începutul lunii curente am fost dispus să supraveghez peste băuturile spirtoase aflătoare
în Năsăud, primind 2 chei de la magazinul lui Pollak Marcus. În magazin s-a aflat spirtul oficios destinat a se
pregăti din el rom pentru comunele din cercull\ăsăudului şi Rodna-Veche, apoi rom deja pregătit, vinarsuri
dulci şi coniac.
După ce influenţa spaniolă 24 a început a se lăţi în ţinutul nostru, apoi spre a linişti spiritul agitat, am aflat
cu cale a împărţi romul şi o parte din spirt la comuna Năsăud şi la comunele învecinate. Banii incurşP i-am
solvit în datoria de 80.000 coroane a lui Pollak, la banca Naszodvideki 72.000 coroane, apoi la Sfatul Naţional
Român, 20.000 coroane" fapt ce dovedesc cu chitanţele care le am la mână. Celelalte băuturi le-a vândut Pollak
din mână liberă.
Au rămas 5 butoaie de fier cu spirt, unul de 800, apoi 4 câte 700 litri. Aceste butoaie mai târziu bărbaţi din
Sfatul Naţional, anume Catarig, Zăgrean Ion şi Nistor Ionică faurul, după ce n-au fost în deplină siguranţă, le-au
dus din magazinul lui Pollak aşezându-le în mizerniţa populară din piaţă. Din un butoi de 700 litri s-a mai dat
la unele comune, aşa că astăzi mai sunt 4 pline şi poate ceva rămăşiţă din un butoi.
În localitatea amintită s-au depus şi alte băuturi confiscate, care nu s-a permis să iasă din Năsăud.
După ce astăzi sunt conducătorul judecătoriei cercuale din Năsăud, care se extinde peste 23 de comune şi
după ce agendele oficiului nu-mi permit să mai supraveghez peste băuturi, apoi după ce în magazinul nou sunt
şi alte băuturi, de care nu putem dispune şi după ce mulţi indivizi, atât din Năsăud cât şi din satele vecine, în
continuare mă recercau să le dau cantităţi mai mici de băutură- ceea ce eu nu am făcut- prevăzând în urma
acestora că nu pot lua rola 26 de măsurător de băuturi, în 21l.cY am pus la dispoziţia Onoratului Sfat Naţional
cheile de la magazinul de băuturi, simţindu-mă prin asta absolvat de ori şi ce răspundere şi funcţionare mai
departe în fosta calitate. Acum lucrule mai limpezit şi uşor mă poate susbtitui altă putere.
În legătură cu acestea fac raport că din cercul Năsăudului comunele Năsăud, Salva, Mititiei, Rebrişoara,
Luşca, Telciu, Rebra, Mocod, Runc, Bichigiu, Nimigea Ungurească, Nimigea Românească, Entradam şi în parte,
Prislop, au căpătat cota corespunzătoare de rom şi alte băuturi, api din cercul Rodnei, comunele Vărarea,
Feldru şi Leşu.
În urmă fac propunerea ca următoarelor comune să li se dea spirt în proporţia locuitorilor cum urmează:
Zagra- 160, Poieni- 90, Găureni- 80, Suplai- 90, Romuli- 130, Parva, Mintiu, Tăure- câte 100, Ilva-Mare
- 200, Ilva-Mică- 120, Maieru- 170, Sângeroz- 200, Rodna-Veche- 200, Şanţ- 160, Măgura- 130, Poiana
- 100 litri. Litra costă 32 coroane şi 50 bani.
Notez că şi după împărţirea spirtului în cantitatea de mai sus, rămâne o rezervă de până la 500-600 litri
de spirt.
Năsăud, la 25 noiembrie 1918.

24
25

26
27

Gripa spaniolă.
Încasati.
Rolul.
Luna curentă.
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Socoteală

peste vinderea băuturilor spirtoase de la Markus Pollak din Năsăud
la îndrumarea Sfatului Naţional Român din Năsăud
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Comuna
Năsăud

Salva
Mititei
Rebrişoara
Luşca
Văr are a

Telciu
Rebra
Mocod
Runc
Bich~u

Nimigea UI!S_uresască
Nimigea Românească
Entradam
Feldru
Leşu

Solvit la banca Naszodvideki
La Senatul Naţional Român
În total
Diferen_la

Intrate

Ieşite

9.621 cor.
8.619 cor.
4.212 cor.
10.660 cor.
2.600 cor.
6.188 cor.
20.702 cor. 50 b
3.250 cor.
3.575 cor.
3.575 cor.
4.000 cor.
3.250 cor.
2.925 cor.
1.040 cor.
4.875 cor.
3.900 cor.

-

92.992 cor 50 b

-

-

72.000 cor
20.000 cor
92.000 cor
992 cor 50 b
92.992 cor 50 b

Năsăud,

la 4 decembrie 1918.
Diferenţa de 992 coroane 50 bani am primit-o. Markus Pollak.
(Idem, fond Iuliu Moisil, d. 124, f. 1-2; 18).
Document nr. 5.
1918, decembrie 31, Măgura-Ilvei.
Scrisoarea lui Titus Mălaiu adresată judelui cercual prin care justifică distribuirea băuturilor alcoolice şi

achitarea valorii acestora.
Stimate Domnule Jude!
Abia acum am ajuns să ştiu ce faime sunt răspândite prin Năsăud privitor la spirtul ce D-ta, Domnule Jude,
ai binevoit să-I estradi pentru Leşu. Din partea D-tale a fost o bunăvoinţă extraordinară, că ai avut amabilitatea
să-mi estrădezi spirtul fără legitimaţie de la comună. Şi iacă, tot lucrul a luat o fază reprobabilă. Convingerea Dtale. sigure că eu am abuzat de această bunăvoinţă a D-tale. Şi în Leşu aş fi vândut spirtul cu un preţ exorbitant.
Şi nu mă mir. Aşa ai primit informaţii de la câţiva oameni ce au luat parte la alegerea de reprezentanţi pentru
Alba-Iulia, în Năsăud, într-o joie.
Leşenii care au fost la D-ta. Nu au mers din iniţiativă proprie, ci instigaţi de un intrigant din branşa
intelectualilor din Leşu. Iacă de ce!
Frate-meu ducând spirtul la Leşu, l-a oferit gardei naţionale de acolo, dorind bineînţeles şi ceva
renumeraţiune pentru cărăuşie şi oboseală. Eu în ziua aceea a împărţirii spritului din Năsăud, nici n-am mers
cu trăsura la Leşu, ci cu trenul la Rodna. Comandantul gardei- om extraordinar de zgârcit- nici n-a voit să
audă de renumeraţiune pentru cărăuşie, ci a accentuat, că spirtul perfect cu 32 coroane care să fie vândut litra.
Frate-meu, crescut prin Rusia 4 ani în spirit bolşevic, s-a revoltat foarte şi a dus spirtulla el acasă, declarând că
aşa

nu-l extrădează comunei.

357

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

A doua zi - a fost joia cu alegerile pentru Alba-Iulia - au mers la Năsăud mai mulţi din Leşu şi doi, la
îndemnul comandantului de gardă, au mers la D-ta, domnule Jude, şi au spus fel de fel de lucruri ciudate, până
la neadevăruri josnice. Între altele, că eu (nu frate-meu) îmi însuşesc spirtul şi-1 vând cu pret înşăpit. Resping
cu scârbă atare calomnii murdare. Eu n-am nevoie să-mi fac profit din spirtulleşenilor. Chiar eu am fost, care la
câteva zile după aceea am mers de la Rodna la Leşu şi am poruncit fratelui meu să estrădeze numai decât spirtul
şi să abzică şi de spesele de cărăuşie. Sunt deja două săptămâni de când comuna Leşu a luat în seamă spirtul şi
1-au împărţit uniform pe toţi locuitorii din comună cu preţul original de 32 coroane. Acesta e adevărul!
Prin urmare te rog frumos, Domnule Jude, aibi amabilitatea şi-Ţi formează o convingere bună despre
toată chestia spirtului, iar pe oamenii buni ai mei, care ţin mult la mine şi- pe baza calomniei mârşave- s-au
scandalizat, Te rog frumos informează-i corect despre starea faptică a lucrului.
Pentru încrederea şi mărinimozitatea D-tale. Promit recunoştinţa mea şi sunt al D-tale,
Măgura, la 32 XII 1918, devotat Titus Mălaiu 28
(Ibidem, f. 13-14).

Document nr. 6.
1919, ianuarie 8- Prundu-Bârgăului

Cererea lui Ioan Forfotă, comandantul Gărzii Naţionale de pe Valea Bârgăului, adresată Senatului Naţional
Român comitatens în Bistriţa, pentru a primi un post de maestru de drum.
Onorat Senat Naţional Român Comitatens
Bistriţa

Subscrisul de prezent sunt aplicat interimal ca subofiţer la comanda Gărzii Naţionale Române de pe Valea
Bârgăului, care

post

însă

nu îmi va putea asigura

existenţa

mea

şi

a familiei mele decât numai pe un timp

scurt.
În urma acesteia, îmi iau libertatea a-mi oferi serviciile mele Onoratului Senat Naţional Român Comitatens
şi a vă ruga să bine voiţi a mă lua în evidenţă şi la timp potrivh, a-mi da un serviciu conform calificării şi
potrivit împrejurărilor ce se vor ivi în viitor.
Eu am servit ca subofiţer activ timp de 13 ani în armata austro-ungară şi ca sergent major am luat parte în
război, unde am fost distins cu medalia de aur pentru vitejie, dar totodată am rămas ca invalid după o fractură
a piciorului drept şi în urmare acum neapt pentru serviciul militar activ.
Sunt născut în comuna Borgo-Prund, în etate de 39 de ani, căsătorit şi am un copil, am 4 clase elementare,
posed în scris şi citit, afară de limba maternă, româna, limba germană, pricep îndestulitor limba maghiară şi
sârbă. În urma experienţelor făcute în război ca sergent-major în timpul din urmă la artilerie, aşi putea prevedea
serviciul de maestru de drum, după cursul de specialitate recerut.
Din armata austro-ungară am fost concediat fără nici o despăgubire, nici după serviciu, nici ca invalid; rog
deci Onoratul Senat să binevoiască a interveni la Consiliul Dirigent din Sibiu pentru mijlocirea renumeraţiei
cuvenite după serviciul de 13 ani ca subofiţer activ şi ca invalid.
În aşteptarea unui răspuns mângâietor, gata de a primi orice serviciu potrivit chemării mele, dacă ar fi cu
putinţă în comuna natală ori în apropierea ei, unde am casa mea proprie şi aşa aş putea trăi mai uşor, rămân ...
28

Pentru "afacerea" distribuirii băuturilor alcoolice, sunt relevante dezvăluirile lui Iulian Marţian, cuprinse în raportul
înaintat lui Ioan Pecuariu la Sibiu la 19 iulie 1919. "Gărzile Naţionale s-au organizat din soldaţi veniţi de pe fronturi,
plugari săraci, chinuiţi de nevoile războiului, rău nutri ti de ani de zile şi porniţi spre anarhie". După ce arată că aceştia
au fost "prevăzuţi cu mâncare şi băutură, Iulian Marţian dezvăluie şi motivaţia acestui gest. "Distribuirea de băutură
spirtoasă în măsură modestă, am aflat-o necesară- arată în continuare- de o parte, pentru ridicarea moralului decăzut, de
altă parte, s-a impus prin raporturile atmosferice neprielnice, în urma cărora ploaia şi frigul favorizau gripa contagioasă,

care zilnic secera mai multe sacrificii. Era imposibil ca gardiştii să îndeplinească ziua/noaptea serviciul greu, fără o
dotaţie de alcool". Apud. Al. Porţeanu, op. cit, p. 139. Fenomenul ia o asemenea amploare încât "considerând că în multe
comune crâşmele iar s-au deschis şi vinderea de băuturi spirtoase şi-a luat iar începutul", vicecomitele Leon Scridon
ordonă "închiderea tuturor crâşrnelor de la sate în duminici şi sărbători şi opresc în aceste zile vinderea de băuturi
spirtoase" iar cei care încălcau dispozitia "vor fi daţi comandamentului militar român, unde vor fi pedepsiţi cu toată
severitatea". Vezi "Gazeta Oficială a comitatului Bistriţa-Năsăud", nr. 3, 6 februarie 1919, p. 5.
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Borgo-Prund, la 8 ianuarie 1919; cu toată stima, Ioan Forfotă a lui Petru. .
.
•
Rugarea prezentă se recomandă cu toată căldura din partea Senatulm Naţwnal Roman de pe Valea
Bârgăului, fiind petentul om de încredere deplină şi bun român.
Borgo-Prund, la 11 ianuarie 1919.

(A.N.B.-N., fond Prefectura judeţului Năsăud-Prefect, d. 48/1919, f. 2).

Document nr. 7.
1919, ianuarie 24- Bistriţa.

,

_

. .

.

..

Reclamaţia lui Redlich Solomon împotriva devastării proprietăţilor sale de pe Valea Bargaulw ŞI a ucidem
fiului său în anul1918.
Domnule Prefect!

Cu profundă stimă vin a preda plânsoarea de mai jos, rugându-mă de sprijin şi de iniţierea unei cercetări
severe prin care mi s-ar da harem întru-câtva satisfacţie pentru nedreptatea nemăsurat de mare, ce mi s-a
cauzat.
În toamna trecută eram încă comerciant mare de lemne şi dispuneam de magazine considerabile în
Colibiţa, Borgo-Suseni, Borgo-Bistriţa şi Borgo-Prund.
În zilele dintâi ale revoluţiei mi-au devastat însă locuitorii acestor comune magazinele, au alungat
oficianţii şi lucrătorii cu forţa şi mi-au furat tot avutul: marfă, boi, cai, căruţe, fân şi instrumente de economie
şi industrie.
Mi-a reuşit a constata următoarele:
Mi-au furat în Colibiţa: 4 boi, 1 cal, 2 căruţe, din magazinul de alimente 5 saci de făină, 100 kg caş,
instrumente pentru tăiatul de pădure, fân în preţ de 20.000 coroane, bârne, lemne de lucru, şindrile şi scânduri
în preţ de 200.000 coroane.
Tot acolo au demontat şi furat un grajd nou ridicat pentru 40 bucăţi de vite [... ]29 •
La gara din Borgo-Bistriţa am avut circa 10 vagoane de material de lemn (lemn de lucru, scânduri, şindrile)

[.... po.
În Borgo-Suseni am avut 7-8 vagoane de material de lemn şi o casă cu întocrniri de cancelarie şi de
care de asemenea le-au devastat [... )3 1•
În Borgo-Prund mi-au furat 6 cai, 3 căruţe şi fân în preţ de 10.000 coroane (... )3 2•
Toate acestea le-am înştiinţat în 16/3 decembrie a.c 33 • în scris cornandei militare a Regimentului de
infanterie nr. 14, în urma căreia d-1 maior Popovici a trimis o patrulă de 8 soldaţi spre a-rni recâştiga cele
furate.
Patrula a început cercetarea şi 3 membrii a patrulei s-au dus la Colibiţa în 19/6 34 decembrie, însoţiţi de
feciorul meu Moritz de 19 ani, spre a aduce boii în siguranţă. Sosind acolo s-au adăpostit în casa vigilului de
pădure Visci. Casa aceasta au asaltat-o noaptea făptuitori necunoscuţi şi au tras salve spre ea. În 20/7 decembrie
dimineaţa, ducând fiul meu împreună cu cei 3 soldaţi de la casa lui George Boneu 2 boi furaţi, apropiindu-se de
casa lui Grigore Ţarcă, 1-au împuşcat pe fiul meu în drum din loc ascuns şi după ce a căzut fiul meu la prima
împuşcătură la pământ, au mai tras 8-10 împuşcături asupra soldaţilor. Fiul meu a murit la 2 zile în urma
locuinţe,

rănii.

La aviz telefonic, comanda Regirnentului 14 a trimis fără întârziere pe locotenentul Popovici la faţa locului
de 20 de soldaţi. Acest locotenent a făcut cercetare, a făcut schiţă, a deţinut făptuitorii şi i-a escortat la

însoţit

Bistriţa.

29

În continuare sunt enumerati făptuitorii şi martorii.

30

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

31
32
33
34

Având în vedere data la care a fost redactată plângerea, anul corect este 1918.
Datare pe stil vechi şi nou.
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Făptuitorii au fost închişi câteva zile la cazarmă, de acolo predaţi Gărzii Naţionale Române. Referentul
Senatului, dr. Ioan Lazăr, după ascultarea făptuitorilor a ordonat ca aceştia să fie predaţi procurorului de stat
spre a fi judecaţi pe calea legii.

_ Spre _m:are~ mea.surprindere î~să am constatat că pe făptuitori garda nu i-a predat forului competent, ci i-a
lasat pe piciOr hber, Iar actele au dispărut şi numai acum de 2 zile s-au aflat iar.
Vă rog cu supunere a ordona cercetarea severă, că din vina cui au dispărut actele, unde au fost ascunse
până azi, din ordinul cui au fost eliberaţi făptuitorii, căci este evident că s-a comis un act criminal sau cel puţin
o neglijenţă de responsabilitate mare, iar cei vinovaţi trebuie pedepsiţi.
Rugarea aceasta o motivează împrejurarea că, prin faptul că făptuitorii au fost pe picior liber circa 20 de
zile, rezultatul cercetării este aproape iluzoriu, iar că, de altă parte, fapta celor vinovaţi a fost îndreptată nu
numai împotriva nefericitului meu fiu, ci şi împotriva soldaţilor români şi a fost numai întâmplare, că n-au fost
nimeriţi de glonţ şi soldaţii armatei române.
Bistriţa, la 24 ianuarie 1919, Al D-voastră supus,
Redlich Solomon.
(Ibidem, d. 66/1919, f. 1-2).

Document nr. 8.
1919, ianuarie 3- Maieru.

Plângerea locuitorilor din Maieru împotriva comportamentului abuziv practicat de fostul notar al localităţii.
Ilustre D-le Prefect!
Prin prezenta Vă aducem la cunoştinţă cum că în luna trecută am cerut cercetare disciplinară în contra
fostului notar al comunei noastre, Hapka.
După ce numitul notar şi în prezent agită contra conducătorilor de azi ai comunei, iar în trecut- timp
de 5 ani, cât a stat la noi- a căutat tot felul de mijloace pentru de a isca ură şi neînţelegeri între inteligenţă şi
popor şi după ce în contra D-sale, sunt înaintate la noi peste 120 plânsori, Vă rugăm respectuos ca în timpul cel
mai scurt să ordonaţi cercetarea cerută, iar pentru buna linişte a comunei, pe numitul notar a-l depărta pentru
totdeauna din mijlocul nostru şi a lua Ia cunoştinţă alegerea noului notar ales cu unanimitate de adunarea de
popor- Vicenţiu Ilieşiu - care s-a ales sub orişice condiţiuni, pentru totdeauna şi în orice împrejurări.
Luând în considerare ordonanţele de stat major ale armatei române şi amintind şi în acest loc, că Hapka a
păcătuit în contra acestor ordonanţe tulburând liniştea publică, din nou Vă rugăm a lua prezenta cerere în cea
mai grabnică rezolvare.
De la Sfatul Naţional Român din Maieru,
Maieru, la 3 februarie 1919,
Iulian Corba, preşedinte
Demetriu Boşca, secretar
(Ibidem, 97/1919, f. 1).

Document nr. 9.
1919, februarie 5- Bistriţa.

Plângerea notarului din

Şieuj,

Anton Rosenfeld, împotriva

devastării locuinjei şi bunurilor sale

din localitate.

Domnule Prefect!
Subscrisul îmi iau libertatea a înainta următoarea plânsoare în cauza daunei cauzate mie şi mamei
mele, care a conlocuit cu mine, cu ocaziunea zaverei produsă în noiembrie 1918 în urma dizolvării fără rost a
armatei regulate şi a Vă ruga Domnule Prefect, să binevoiţi a dispune cercetarea serioasă a cauzei, urmărirea
şi pedepsirea exemplară a făptuitorilor, apoi despăgubirea noastră şi înapoierea lucrurilor noastre, care s-ar
mai afla la făptuitori, aceasta cu atât mai vârtos şi mai energic şi grabnic, căci aceeaşi făptuitori şi până astăzi
-văzând că nu li s-a întâmplat nimic pentru reaua lor faptă- continuă cu terorizarea locuitorilor din comuna
Şieuţ, fac nesigură viaţa lor şi imposibilă reîntoarcerea mea şi a familiei mele în acea comună, sediul meu
oficios.

360

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

Starea lucrurilor este următoarea:
Eu dimpreună cu familia mea şi mama mea am fost în afaceri familiare în Bistriţa. La 6 noiembrie 1918
st.n. în înapoierea noastră spre casă, spre seară, am poposit în Şieul-Mare la rude. Acolo ne-a venit ştirea că
în Şieuţ cei veniţi din miliţie şi cu ei alţi răi din comună s-au răzvrătit şi jefuiesc şi cum că viaţa noastră ar fi
periclitată. Din această cauză ne-am hotărât a mânea 35 în Şieul-Mare.
În aceeaşi zi seara, cam la orele 8, veni la mine în Şieul-Mare Ion Pantea, jurat comunal din Şeiuţ, căruia
i-am fost încredinţat, dimpreună cu fiului meu Dumitru, paza locuinţei mele notariale în absenţa noastră, cu
capul spart şi plin de sânge. El îmi spuse că au mers asupra locuinţei mele notariale [... ]36 toţi locuitori din
Şieuţ, înarmaţi cu puşti, au dat salve, pe păzitori i-au alungat cu forţa, spărgându-i capul, apoi s-au dat la
jefuirea a tot avutul meu din locuinţa mea şi din ogradă.
Au răpit, jefuit şi demolat tot avutul meu şi al mamei mele, nelăsându-ne absolut nimic. Din aducerea
aminte a noastră, de la mine au jefuit şi demolat obiectele conscrise în conspectul A şi de la mama mea cele
conscrise în conspectul B, aici alăturate 37 •
Am mare suspiciune şi ridic acuză şi contra vice-notarul şi substitutului meu, Mihail Rednic din Şieuţ, cum
că n-a fost străin de acest jaf, ci el a fost autorul moral, instigatorul lui, pentru că el, toată ziua de 6 noiembrie,

cu toată opreliştea se~'eră a vânzării de alcool, au băut cu sus numiţii făptuitori în cârciuma comunală, până
la momentul mergerii acestora la locuinţa mea, iar după isprăvirea jefuirii şi a devastării, la 1-2 zile, el însuşi
cu familia lui s-a mutat în locuinţa mea fără mici un drept ori autorizaţie din partea celor îndreptăţiţi la acea
locuinţă, unde se află şi de prezent, aşa că eu n-am unde mă reîntoarce cu familia mea.
Reînoindu-mi rugarea rămân,
Bistriţa, la 5 februarie 1919,
Al Domniei Voastre devotat, Anton Rosenfeld, notarul cercului Şieuţ.
(Ibidem, d. 104/1919, f. 1).

Document nr. 10.
1919, februarie 16- Ruştior.

Memoriul locuitorilor din Ruştior adresat prefectului prin care solicită pădure din hotarul localităţii Şieu.
Ilustrisime Domnule Prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud!
Subscrişi în numele comunei Ruştior îndrăznim a păşi înaintea Ilustrităţii D-voastră cu următoarea
rugare:
Comuna Ruştior constătătoare din 120 fumuri a fost sub stăpânirea domnilor de odinioară din Şieul
Mare.
Cu ocazia dezrobirii pentru serviciul prestat domnilor, aceştia au împărtăşit de favorul împărţirii de păduri
numai pe unii dintre foştii iobagi, iar o parte nu.
Astăzi 40 de familii nu au nici un drept de pădure, nici din a domnilor, nici de aiurea.
Din această cauză comuna noastră a focărit tot din păduri cumpărate de pe alte hotare.
În toamna anului trecut n-am avut de nicăierea de unde cumpăra lemne de foc, deci au mers mai mulţi
oameni din comuna noastră la curtea baronului Andrei Banffy din Şieul-Mare să cumpere lemne din pădurile
curţii. Economul domnului a voit să ne dea, dar n-a voit să ia răspunderea pentru paza pădurii vândute, ba a
poftit de la ai noştri să ia ei răspunderea pentru pădurea ce va rămânea domeniului.
Destrămându-se fronturile

în formă de revoluţie şi văzând că nu-i nici o pază, oamenii dan comuna noastră
şi mulţi din comuna Şieuţ, recunoaştem, au devastat pădurea baronului de mai sus din Şieul-Mare, numită Faţa
Bochii.
La aceasta ne-a dus lipsa arzătoare, ba şi zvonurile de pe fronturi şi începutull-au făcut chiar cei veniţi de

pe fronturi. Văzând ceilalţi oameni că nu-i opreşte nimeni şi cugetând sosit timpul revendicării nedreptăţii făcute
nouă din partea stăpânirii odioase ungureşti de odinioară, am mers toată comuna.
35
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A înnopta.
Urmează numele făptuitorilor.
Cele două conspecte lipsesc.
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Acum când se lucră cu zor pentru vindecarea tuturor nedreptăţilor cauzate românilor din partea stăpânirii
ungureşti, ne luăm voia a Vă cere sfatul şi sprijinul cum am putea ajunge la pretensiunea justă şi pentru acele
familii care nu au primit dreptul lor de la domnii pe care i-au slujit moşii lor.
În lipsa arzătoare de lemne de foc, pe baza unei nedreptăţi cauzate românilor din partea domnilor, care
nedreptate ne-a jignit mult şi pe care am suferit-o din silă- dar n-am putut-o uita- apoi împrejurările tulburi
ivite, recunoaştem devastările ce s-au făcut- da r ne rugăm că dacă se va ajunge la rezultatul îmbucurător ce se
aşteaptă cu legea agrară, din pământurile domneşti de la Şieul-Mare nouă să ni se dea, pe baza legală, partea
devastată de noi, iar cauza devastării acum să se sisteze şi numai după executarea legii agrare ce se plănuieşte
să se înceapă cauza noastră. Dacă ni se va da în ori care formă legală partea devastată vom fi mulţumiţi cu ea.
La caz dacă ni se va da acea parte, luând în considerare lipsa mare ce am avut şi împrejurările tulburi pe timpul
când s-a întâmplat devastarea, Vă rugăm să binevoiţi a ne sprijini şi apăra faţă cu pretenţiile baronului de mai
sus.
Ruştior, la 19 februarie 1919.

[... ps
(Ibidem, d. 135/1919, f. 1-2).

Document nr. 11.
1919, martie 10- Bistriţa.

Solicitarea Direcţiei Silvice Bistriţa adresată prefecturii pentru oprirea devastării pădurilor.
Domnule Prefect!
Locuitorii unor comune muntene din judeţul nostru- conduşi de un spirit unic, puţin revoluţionar, încă şi
astăzi ne fac pagubă în păduri, tăindu-şi şi întrebuinţând materialul pentru speculă nepermisă.
Am luat măsurile de lipsă ca să putem delătura acest pericol ce ne ameninţă prin devastarea pădurilor,
dând ordinaţiuni de oprire şi atrăgând atenţia locuitorilor la pagubele enorme ce le suferă cu toţii şi, în primul
rând, ei însuşi, ca proprietarii acestor păduri.
Răspunsul primit, durere, nu numai că nu a fost îndestulitor, chiar contrar. Această împrejurare ne
astrânge 39 să recurgem la mijloace mult puţin mai energice.
Ne vedem siliţi a da ordin contra locuitorilor din Ilva-Mare care comit mai tare aceste devastaţiuni, ca
să fie escortaţi prin jandarmeria de acolo la pretura din Rodna-Veche, acolo să fie somaţi ca să înceteze cu
devastarea pădurilor, sub greutatea urmărilor prescrise prin lege şi, totodată, să li se confişte întreg materialul
de lemne ce se află la ei, şi eventual şi la alţii, care au comis delictul devastării.
De aceea Vă rugăm, domnule Prefect, să binevoiţi a ne executa acest ordin şi în cunoştinţă, să recercaţi
prin organele competente primăria comunei Il va-Mare, precum şi jandarmeria română de acolo, ca să purceadă
contra celor mai sus numiţilor proprietari conform îndrumărilor de mai sus. 40
Bistriţa, la 10 martie 1919.
(Ibidem, 116/1919, f. 1).
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Urmează semnăturile

39

Obligă.
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Devastarea pădurilor este subliniată şi de un specialist în domeniu- Gheorghe Cioc- care arăta în 1938, rememorând
trecutul pădurilor din judeţ, că "în timpul rel'Oluţiei din 1918, pădurile au fost devasta te, instalaţiile distruse şi materialele
furate, iar banii depuşi în băncile din Budapesta au fost blocaţi". Idem, fond George Avram, d. 1, p. 51, studiu intitulat
Pădurile comunităţii celor 44 de comune foste grănicereşti din judeţul Năsăud. La fel surprinde situaţia şi Gheorghe
Avram, functionar la Direcţia Silvică, care arată că "în exterior, în cursul Re\'oluţiei din 1918, personalul de la ocoale şi

a 109 locuitori.

de la cantoanele de brigadieri a fost alungat, multe instalaţii de exploatare au fost distruse, depozitele de lemne devastate,
iar delictele si/vice se făceau nestingherite"; Ibidem, d. 21/7, p. 8. Situaţia era de aşa natură încât însuşi şeful resortului
de Agricultură al Consiliului Dirigent, Victor Bontescu, emite o circulară în care după ce constată "cu durere, că se
devastează şi se taie pădurile - fără a se ţine seama de nemăsurat de marea lor însemnătate şi de pagube ce se face
statului prin aceasta", cere consiliilor, comitetelor, gărzilor naţionale, precum şi organelor armatei "să oprească cu toate
mijloacele devastarea pădurilor". "Gazeta Oficială a comitatului Bistriţa-Năsăud", nr. 4., 16 februarie 1919, p. 16.
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Document nr. 12.
1919, aprilie 6- Bistriţa.

Fragment din raportul cuprinzând situaţia judeţului, înaintat de prefect către resortul de Interne din cadrul
Consiliului Dirigent.
... Funcţionarii unguri renunţaţi ori absolviţi sunt abătuţi dar cazuri de nelinişte nu sunt. Poporul săsesc
se poartă liniştit şi la asentări 41 se supune. În Nimigea Ungurească a fost deţinut de jandarmerie şi transportat
la Dej părintele lui Kun Bela, şeful comuniştilor din Ungaria. El locuia în Nimigea Ungurească şi conduita lui
era suspectă înaintea jandarmeriei.
... Comuna Borgo-Rus, locuitorii de acolo în săptămâna aceasta au intrat din nou, cu puşcături pe hotarul
saşilor din Dorolea. Mi s-a raportat că Balci Crăciun, soldat fost prin Rusia, îmbibat de idei bolşevice, se poate
însă ca de idei şi sentimente de revendicare,
pierdute pe vremuri pe cale de proces.

aţâţa

mereu sătenii din Borgo- Rus a intra şi a-şi relua pământurile

Bistriţa,

la 6 aprilie 1919.
(Ibidem, d. 283/1919, f. 1-2).

41

Recrutări.
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Idei legionare în dezbaterea politică şi culturală
în perioada interbelică
Din PETRE

Studiul de faţă îşi propune să prezinte impactul ideilor legionare în dezbaterea politică şi ~ultu~ală
românească în deceniile trei şi patru ale secolului al XX-lea. Pentru o percepţie adecvată asupra acestm subtect
am considerat că este utilă o sumară expunere a istoriografiei mişcării legionare. Din varietatea surselor
publicate am selectat acel "material livresc" ce prezintă explicaţii istorice şi sociologice cât mai pertinente şi
exclud prejudecăţile ideologice.
Francisco Veiga, profesor de Istorie Contemporană la Universitatea Autonomă din Barcelona, consideră
că în pofida pregătirii sale minuţioase şi a teatralităţii sale indiscutabile, legionarii erau o mişcare mai degrabă
derizorie şi obiect al glumelor L.A.N.C. Liderul lor, Corneliu Zelea Codreanu îi convoca pe ţărani în faţa
bisericilor din spaţiul rural şi li se adresa cu discursuri scurte dar electrizante. "Să ne unim cu toţii, bărbaţi şi
femei, să ne croim nouă şi neamului nostru altă soartă. Se apropie ceasul de înviere şi mântuire românească.
Cel ce va crede, cel ce va lupta şi suferi, va fi răsplătit şi binecuvântat de neamul acesta. Vremuri noi bat la
porţile noastre! O lume cu sufletul sterp şi uscat, moare şi alta se naşte, a acelora cu sufletul plin de credinţă.
În lumea aceasta nouă, fiecare îşi va avea locul său, nu după şcoala, nu după ştiinţa, ci în primul rând după
credinţa sa şi după caracterul său." 1
Codreanu impune călăreţilor ce-l însoţeau să poarte căciuli cu pene de păun, care simbolizau la nivelul
mentalităţii lumii rurale semnul distinctiv al conducătorilor militari moldoveni şi valahi în lupta împotriva
otomanilor. Statura înaltă şi distinsă a sa, împodobită de costumul naţional, înflăcăra imaginaţia ţăranilor. În
acest mod legionarii vor străbate multe sate, cântând marşuri patriotice şi în multe cazuri vor fi împiedicaţi de
autorităţi să rostească un discurs. 2
Istoricul german Ernst Nolte considera Garda de Fier ca pe o varietate de fascism, în pofida notelor sale
particulare, adesea reliefate. "Cea mai interesantă şi complexă mişcare din Europa." 3
Încercând să decripteze cauzele succesului Mişcării Legionare, Eugen Weber consideră că aceasta şi-a
însuşit percepţia critică a diferitelor structuri sociale, fiind extrem de receptivă la nemulţumirile lor. Această
sensibilitate faţă de frustrările mai tuturor segmentelor sociale româneşti reprezintă una dintre explicaţiile
succeselor înregistrate de legionari. Pe acest fundal, Mişcarea Legionară s-a prezentat ca fiind salvatoarea
României, capabilă să amelioreze statutul existenţial naţional. 4
Alt mesaj lansat cu succes de legionari a fost acela că ei semnifică o misiune socială poziţională deasupra
lumii politice, erodată de multă ineficienţă.
Mişcarea a apelat nu doar la o structură socială, aşa cum procedau partidele politice, ci şi-a direcţionat
mesajul către toţi românii, pe care prezentul îi interesa. 5 Apariţia legionarismului, deşi nu se poate nega
existenţa unor similitudini cu mişcarea antebelică sămănătoristă, trebuie circumscrisă în principal contextului
socio- politic şi economic anterior primului război mondial, fără a eluda mişcările similare din afara graniţelor.
Analizând ultimul reper al discuţiei precedente, menţionăm că fascismul italian şi nazismul german au
1

2
3
4

5

Francisco Veiga, Istoria Gărzii de Fier, 1919-1941, Mistica ultranaţionalismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, pp.
112-113
Ibidem, p. 113
Ernst Nolte, Die Faschistischen Bewegungen, Munchen, 1966, p. 227
Eugen Weber, Dreapta românească, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999, Ediţia a II-a, Traducere, studiu introductiv şi
note de Achim Mihu, pp. 17-19

Ibidem

Revista Bistriţei, XXll, 2008, pp. 365-370
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reprezentat o paradigmă şi un impuls pentru legionarism, ceea ce nu implică negarea originalităţii discursului
ideologic legionar .
a vieţii ~olitic~ s-a poziţionat profesorul ieşean A.C.Cuza, liderul Ligii Apărării
Naţwnal- ~reştme, ce Implementam societatea românească un antisemitism vehement prin care consideră că
poate soluţiOna complexa problematică a României 6 • Chiar dacă au existat relaţii de colaborare între Corneliu
~~lea Codrean~ şi A.C.Cuza, încă din 1927, divergenţele dintre cele două grupări devin ireconciliabile, disputa
fund accentuata de momentul publicării celor zece teze ale cuzismului în 1928 7• Mihail Polihroniade îl acuza
P~ A._C.Cuz~ .c~ acordă o importanţă excesivă chestiunii evreieşti, şi nu se ocupă de aspecte esenţiale pentru 0
gandrre politica de dreapta, spre exemplu, aportul maselor în cadrul naţiunii sau necesitatea potenţării rolului
statului în plan socio - economic8 • Liga Apărării Naţional-Creştine a fuzionat în 1935 cu Partidul Naţional
Agrar, condus de Octavian Goga, formând Partidul Naţional Creştin şi a rămas pe poziţii de dreapta. În acest
context L.A.N.C. şi P.N.C. au constituit extrema dreaptă tradiţională, conservatoare, pe când Garda de Fier avea
un caracter revoluţionar 9 •
Cea mai importantă organizatie de extremă dreapta din România între cele două războaie mondiale a fost,
însă, Legiunea Arhanghelul Mihail. Constituirea sa în 1927 va fi urmată de o audienţă considerabilă la nivelul
electoratului românesc prin sprijinul acordat ţărănimii în gospodărie, crearea unui comert destinat să elimine
concurenta străină, organizarea de tabere de muncă, ceremonii religioase, recurgerea la violenţă şi asasinaP 0•
Teoreticienii Mişcării Legionare nu au fost exclusiv membrii ai acestei organizaţii politice. Este de remarcat
contribuţia importantă a lui Mircea Eliade, Emil Cioran, Ernest Bernea, Constantin Noica, Nae Ionescu şi
Nichifor Crainic la conturarea ideatică a mişcării de extremă dreapta.
Enunţurile doctrinarilor legionari se concentrează pe contestarea vehementă a democratiei şi a individului
modelat de acest regim. Ernest Bernea evidenţiază spiritualitatea omului nou, "etica nouă" şi precizează că
mişcarea legionară trebuie să redirecţioneze individul la o existenţă proprie, de care a fost îndepărtat prin
tehnica, confortul şi securitatea sa materială. "Lumea veche se năruie astăzi sub ochii noştri, tocmai din cauza
«culturii» şi «progresului» ce domnesc de câteva veacuri în istoria neamurilor" 1:.
Într-una dintre cele mai importante lucrări ale sale, "Ortodoxie şi etnocraţie", Nichifor Crainic, contestă
democraţia cosmopolită care atomizează societatea şi supune dzbaterii publice "doctrina naţionalistă, deci nu
demosul ci etnosul, adică neamul sau naţiunea care îşi creează expresia politică proprie în statul naţional" 12 •
Utopia omului nou, conceptualizată de Corneliu Zelea Codreanu, reliefează că mişcarea legionară are în
principal caracterul unei reforme spirituale şi doar secundar întruneşte o direcţie de actiune politică.
Tipologia omului nou este construită după un model ideal, care este omul legionar, subordonat interesului
superior al colectivităţii organice. El este caracterizat prin cunoaştere şi mai ales prin trăire, motiv pentru care
"piatra unghiulară de la care porneşte legiunea este omul, nu programul politic" 13 •
Constantin Noica este cucerit de ideea omului nou pe care o creditează, ca fiind diferenţa dintre mişcarea
legionară şi celelalte organizaţii politice româneşti. Percepţia omului nou, la filosof, este în conexiune cu
valorile creştinismului ortodox dar şi cu cele ale spiritului românesc. Conştient de aspectele negative ale
mişcării legionare, antisemitismul în mod pregnant, Noica le-a acceptat ca pe un rezultat firesc a evoluţiei
legionarismului în contextul social şi politic al perioadei interbelice ... Iar dacă regretăm ceva pentru prietenii
noştri evrei, nu e atât faptul că vor avea de suferit de la mişcarea legionară. Cine e lovit pe nedrept (şi despre ei
ştim bine că vor fi loviţi pe nedrept) e mai puţin chinuit, spunea un filosof, decât cel care loveşte. Dar regretăm
că le este interzis să vadă şi să înţeleagă tot ce e bun, tot ce e purtător de adevăr în legionarism. Regretăm
. În

6

7

8

9

°

1

11

12
13

extrem~ drea~tă

Programul Ligii Apărării Naţional - Creştine, în Partidele Politice din România 1918-1940. Programe şi orientări
doctrinare, pp. 308-315
A.C. Cuza, Doctrina naţionalistă creştină. Cuzismul în .,Apărarea naţională" din 8 şi 15 aprilie 1928, în Partidele Politice
din România 1918-1940. Programe şi orientări doctrinare, pp. 315-319
Mihail Polihroniade, Dreapta românească în totalitarismul de dreapta în România, vol. III, Ideologie şi formaţiuni de
dreapta în România, Ioan Scurtu (coordonator), Bucureşti, 2002, p. 126
Florin Miiller, Metamorfoze ale politicului românesc, 1938-1944, Bucureşti, Editura Universităţii, 2005, p. 67
Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, editia a II-a, Bucureşti, 1999, p.
319
Ernest Bernea, Etica nouă şi progresul (Cuvântul, nr. 3121, 22 ianuarie, 1938)
Nichifor Crainic, Ortodoxie şi etnocraţie, Editura Cugetarea, Bucureşti, 1938, p. 276
Corneliu Zelea Codreanu, Pentru legionari, Editura Totul pentru ţară, Sibiu, 1936, p. 307
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suferinţa lor de a nu participa la nimic, nici măcar cu o nădejde, nici măcar cu o iluzie, la ziua românească de
mâine" 14 .
Dintr-o perspectivă metafizică Mircea Eliade definea omul nou ca un rezultat al factorului spiritual. Geneza
acestei valori iniţiate de mişcarea legionară se află în creştinism ca "răsturnarea tuturor valorilor". "De câte ori
a apărut în istorie un om nou, el s-a înfăptuit printr-un primat al valorilor spirituale. Lupta între lumină şi
întuneric, între bine şi rău nu va fi curmată decât de sfârşitul veacurilor. Dar orice nouă victorie a spiritului, a
luminii nu s-a împlinit decât printr-o renunţare desăvârşită la instinctele de conservare individuale. Omul nou
15
înseamnă, înainte de toate, depăşirea firească a acestor instincte" •
O notorietate la fel de consistentă, ca idealul omului nou, a avut şi ideea de moarte sau jertfă legionară.
În concepţia lui Mircea Eliade, jertfa legionară şi omul nou sunt două aspecte ale aceleaşi realităţi: revoluţia
creştină ortodoxă realizată de tineretul legionar, pentru salvarea spiritului românesc." Ceea ce loveşte în primul
rând pe un creştin din afara mişcării, care nu cunoaşte adâncimea spirituală şi bărbăţia vieţii dinlăuntrul
Legiunii este prezenţa atât de gravă a Morţii .. ..În orice clipă să stau gata de moarte! Nu mai e vorba de o mişcare
16
politică ci de un Război, de o revoluţie însufleţită de ideea jertfei de sine" •
Acelaşi Mircea Eliade consideră că totala libertate accesibilă individului în această existenţă decurge din
17
acceptare morţii, iar mântuirea individuală survine când omul renunţă la sine, la limitele individualităţii sale •
Ideea jertfei legionare este reluată în articolul Noua aristocraţie legionară care accentuează faptul că aristocraţia
de sânge a fost înlocuită de Mişcarea Legionară cu o nouă aristocraţie a spiritului capabilă de jertfă. "În locul
aristocraţiei de sânge, Legiunea creează o nouă aristocraţie a spiritului. În locul elitelor care-şi moşteneau
drepturile- odată cu virtuţile şi păcatele strămoşeşti - se naşte o nouă elită care-şi cucereşte libertatea învăţând
să moară şi să se jertfească" •
Ideea că moartea sau jertfa reprezintă sensul vieţii şi al creaţiei Mişcării Legionare este conceptualizată de
Mircea Eliade în articolul Libertate: "Vii în legionarism pentru că eşti liber, pentru că te-ai hotărât să depăşeşti
cercurile de fier ale determinismului biologic (frica de a rămâne pe drumuri) ... Cel care intră în Legiune îmbracă
pentru totdeauna cămaşa morţii. Asta înseamnă: legionarul se simte atât de liber, încât nici moartea nu-l mai
18

înspăimântă.

Dacă Legionarul cultivă cu atâta pasiune spiritul de jertfă- culminând cu moartea lui Ion Moţa şi Vasile
Marin- asta stă mărturie de nesfârşită libertate pe care şi-o dobândeşte legionarul. «Cel care ştie să moară nu va
fi rob niciodată.>> ... Dacă eşti gata să mori, nu te mai poate robii nici o frică, nici o slăbiciune, nici o timiditate.
Impăcându-te cu gândul morţii atingi cea mai totală libertate care îi este îngăduită omului pe pământ" 19 •
Printr-o intensă propagandă, legionarii au contestat valorile democraţiei şi au acţionat pentru instaurarea
unei dictaturi ce viza segregaţia rasială. Corneliu Zelea Codreanu consideră că democraţia este incapabilă
să satisfacă doleanţele şi că prin alternanţa la guvernare, partidele politice îşi anulează reciproc programele
şi demersurile lor. Mai mult, democraţia este incapabilă de autoritate căci ea, prin intermediul organelor
partidiste nu poate acţiona împotriva partizanilor alegători dar nici a adversarilor care sunt dominaţi de interese
similare şi care în multe situaţii se intersectează dincolo de coloratura politică 20 • În aceste condiţii, mulţimea
este percepută de Codreanu, ca fiind incapabilă de a gestiona treburile publice, fiind nevoie de o elită, aceea
categorie de oameni înzestraţi cu anumite atitudini şi specialităţi2 1 • Referitor la strategia de selectare a acestei
elite, el refuză acest drept mulţimii, care este uşor manipulată, aşa cum se derulaseră campaniile electorale
după 1918, când ea este într-o primă etapă dominant averescană, ulterior, dominant liberală.
Posibilitatea maselor de a alege elitele este principala eroare a democraţiei , căci efectele ei sunt demagogia
şi mediocritatea, în timp ce o elită selectată pe criteriile virtuţii, iubirii şi jertfei pentru ţară este de o cu totul
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Apostrof, Doctrina legionară şi intelighenţia interbelică, Cluj, anul IX, nr.4, 1998, p. 19. Apud, Constatin Noica, Între
parazitul din afară şi parazitul dinăuntru (Vremea, nr. 523, 30 ianuarie 1938)
Mircea Eliade, Revoluţie creştină, în Buna Vestire, anul I (1937) iunie 27, nr. 100, p. 3
Idem, Elogiul Transilvaniei, Vremea, anul IX, nr. 465, 29 noiembrie 1936
Idem, Libertate, în "Iconocar", n. 5/ 1937, în Ideea care ucide, p. 263
Idem, Textele "legionare" şi despre "românism", Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 74
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° Corneliu Zelea Codreanu, Însemnările lui Corneliu Zelea Codreanu despre Mişcarea Legionară şi Biserica Creştină, în
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Totalitarismul de dreapta, vol.III: Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, p. 414
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altă natură. Alegerea elitei se va face în primul rând pe criteriul valorii, şi nu exclusiv pe cel electiv, ca în
democraţie.

În acelaşi spirit al contestării valorilor regimului democratic, Mircea Eliade critică dezinteresul politicienilor
pentru susţinerea personalităţilor culturale româneşti. Premisele reale care au alimentat notele critice ale lui
Eliade s-au cantonat pe ideea că intelighenţia politică nu a susţinut o politică constantă prin care să stimuleze
existenţial personalităţile culturale interbelice. "Şi mai întrebam ce au făcut politicienii noştri pentru oamenii
cu adevărată personalitate, care au ieşit la lumină prin munca, geniul sau talentul lor, şi au fost osândiţi la o
viaţă de mediocritate şi jertfă. Ce au făcut politicienii noştri din toate partidele pentru un Lucian Blaga sau
Aran Cotruş, un Carnii Petrescu, un Perpessicius şi alţii? Ce au făcut politicienii pentru generaţia tânără de
cărturari, artişti, tehnicieni şi gânditori? Care este tânărul cu "personalitate" pe care l-a descoperit vreun partid
politic şi l-a pus la locul pe care-I merită, i-a dat putinţă să-şi fructifice inteligenţa sau talentul pentru binele
obştesc?" 22 •

Pe acelaşi fundament doctrinar, Emil Cioran consideră că ţărănimea nu s-a manifestat ca un factor
democratic activ, nefiind în cunoştinţă de cauză şi în consecinţă i-a lipsit vocaţia politică. Accentuând premisa
că un lider politic în căutarea adevărului este o monstruozitate, cunoscutul filosof nihilist, deşi nu manifestă
un entuziasm pentru dictatură, o consideră totuşi singura soluţie a României. Concluzia la care ajunge Cioran
este că pentru a înlătura dezastrul naţional singura speranţă este un regim de dictatură care va arde etapele 23 •
Antidemocratismul proliferat de Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Mircea Eliade şi Petre Ţuţea au ca
fundament ideea că democraţia este un regim "de import" motiv pentru care ei propun o soluţie autohtonistă.
Nae Ionescu a criticat democraţia ca fiind un regim politic generat de "mentalitatea protestantă", neadaptat
realităţii spirituale româneştF4, dar a denunţat şi capitalismul şi moştenirea culturală occidentală.
Una din caracteristicile Mişcării Legionare a fost inexistenţa unui program politic. În perioada în care nu
avea o responsabilitate politică, acest fapt reprezenta un element benefic, făcând apel la ceea ce era intangibil,
esenţial şi raţionaF 5 •

În percepţia legionară, democraţia, liberalismul şi structura parlamentară erau distincte de dezvoltarea
de tradiţii şi necesităţi naţionale, fiind impusă de democraţiile occidentale. Revoluţia română de la
1848 semnifică finalul tradiţiilor şi al legislaţiei autohtone şi debutul unei civilizaţii transplanta te din Occident.
Concluzionând, elita legionară menţionează că revoluţionarii de la 1848 au violentat formele specificului
românesc, implementând modelul socio-politic occidental.
Ancorat acestei realităţi ideatice, Corneliu Zelea Codreanu preciza că situaţia în care se aflau românii
nu se datora lipsei de programe ci inexistenţei liderilor politici care să servească binelui public. "Toţi cred că
ţara moare din lipsă de programe bune ... ţara aceasta piere din lipsă de oameni, nu din lipsă de programe" 26 •
Nae Ionescu respinge ideea de necesitate a unui program ca pe o invenţie democratică, ipocrită, generată de
necesitatea câştigării electoratului. "Pentru naţionalişti, care sunt şi creştini, şi care deşi sunt realişti, istoria nu
are sens. Din care pricină naţionaliştii nu pot avea nici program ... Naţionaliştii sunt gospodari" 27 •
Altă idee vehiculată cu succes de legionari a fost aceea a valorilor creştin-ortodoxe ce caracterizează
Mişcarea Legionară. Enunţul că ortodoxia este regenerată prin legionarism şi că are un deosebit impact în
mediul românesc graţie faptului că este ancorat în ortodoxie, apare în mod constant în textele elitei legionare.
"Promovarea bărbăţiei şi a spiritului ofensiv- valori europene, aristocratice- a adus după sine o altă prefacere
a sufletului tinerei generaţii româneşti. A creat conştiinţa unei misiuni istorice, sentimentul că ne-am născut
ca să împlinim o revoluţie unică în istoria neamului. Legionarul nu mai trăieşte la întâmplare. Viaţa lui are
un sens precis şi major: revoluţia creştină, mântuirea neamului românesc. Eroismul şi sfinţenia sunt valorile
superioare în care cred tinerii de astăzi. Am scris de mai multe ori despre spiritul revoluţiei creştine, aşa
cum începe să fie realizat ea de mişcarea legionară - şi mi-am îngăduit, acum, să mă opresc numai asupra
internă,
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valorilor eroice, aristocratice, pe care le cultivă legiunea. Conştiinţa unei misiuni istorice, a fost întotdeauna
28

caracteristica oricărei aristocraţii" •
Limbajul uzitat de Mircea Eliade semnifică, cu siguranţă, adeziunea acestuia la ideile extremei drepte,
Mişcarea Legionară. Incriminările aduse de Corneliu Zelea Codreanu, Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Petre
Ţuţea democraţiei au fost reluate într-un stil vehement de Eliade în articolul "Pil~ţii or~i", în care ac~ză clasa
politică de a fi permis statuarea în graniţele României a altor etnii: unguri, bulgan .. evrei, etc. "Cred ca ~un tem
singura ţară din lume care respectă tratatele minorităţilor, încurajând orice cucenre de a ~or, ~romo~a~du-le
cultura şi ajutându-i să-şi creeze un stat în stat. Şi asta, nu numai din bunătate sau prostle. CI pur ŞI simplu
29
pentru că pătura conducătoare nu mai ştie ce înseamnă stat, nu mai vede" •
Cultivarea valorilor ortodoxiei şi naţionalismului sunt asociate în perioada interbelică cu fundamentarea
unui antisemitism legionar. Trăsătura distinctă a Mişcării Legionare, comparând-o cu celelalte mişcări
asemănătoare a fost asocierea unor elemente ortodoxe în doctrina politică proprie, fapt care i-a supradimensionat
popularitatea la nivelul sensibilităţii populaţiei rurale. Ca mijloace utilizate, în mod special, enumerăm:
cântece religioase, rugăciuni colective şi procesiuni rituale. Aspectul creştin din ideile mişcării a avut succes,
căci creştinismul este perceput în formula ortodoxă, ca un element de continuitate al identităţii naţionale. "Cei
care vor azi să desfiinţeze naţionalismul românesc cel adevărat şi deplin vor trebui să biruiască în noi întreaga
30
noastră istorie, să sfarme în întregul popor înţelepciunea stratificată de veacuri" •
Cultivarea valorilor creştine este însă însoţită de antisemitism, căci evreii sunt percepuţi ca un reper
constant al modernităţii şi democraţiei sau chiar mai mult, ca un element ostil afirmării naţionale. De asemenea
antisemitismul legionar are motivaţii economice, însă la care se răspunde nu cu argumente specifice ci tot prin
apriorismul prototalitar şi antidemocratic. 31 Conform unui document oficial al Mişcării Legionare din 1931,
percepţia acesteia în chestiunea evreiască are la bază nu un clivaj religios, ci necesitatea unor iniţiative pentru
afirmarea spiritului românesc, care, totuşi, trebuie să fie antisemite. "Ridicarea drepturilor politice tuturor
jidanilor cu înlăturarea categorică a amestecului lor în conducerea destinelor poporului român. Expulzarea
celor intraţi după 1914. Aplicarea lui <<numerus clausus» în şcoli şi în profesiuni libere" 32 •
Unul din stereotipurile întâlnite în lucrările de specialitate afirmă că antisemitismul Mişcării Legionare
îşi are sorgintea în structura i"deatică a lui Mihai Eminescu. Ceea ce se omite, însă, este faptul că el nu a acuzat
poporul e\Teu, limba şi cultura lui, ci anumite trăsături comportamentale (mercantilism, speculă) ale evreului
moldovean. Antisemitismul poetului nu a fost unul de natură rasială. El îşi propunea doar să stimuleze rezistenţa
românilor la concurenţa economică accerbă a evreilor. Provocat la o discuţie pe tema antisemitismului Mişcării
Legionare, Petre Ţuţea a pledat în sprijinul ideii că legionarismul nu poate fi catalogat în mod fundamental
ca fiind antisemit, căci, acesta a fost o revoluţie care a instituit o ordine statală bazată pe substanţa istorică
a spiritului românesc. "Cuzismul e fundamental antisemit, legionarismul nu" 33 ••• "Legionarismul a fost o
revoluţie pentru că a însufleţit o generaţie, construind ordinea de stat pe substanţa istorică a poporului român" 34 •
Explicându-şi apartenenţa la Mişcarea Legionară şi cauzele care 1-au motivat în această opţiune politică, Petre
Ţuţea menţiona: "Mi-am dat seama că democraţia nu garantează nici suveranitatea, nici existenţa sigură a
poporului român" 35 •
Caracterul antisemit al Mişcării Legionare a fost formulat încă de la începutul anului 1930, când Corneliu
Zelea Codreanu dorea să structureze o organizaţie anticomunistă cu o largă audienţă la nivelul electoratului
românesc. "Atunci mă găndesc să lansez o nouă organizaţie naţională pentru combaterea comunismului
jidănesc, în care să intre şi "Legiunea Arhanghelul Mihail" şi oricare alte organizaţii de tineret, peste deosebirile
28
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de partide ... Acum pregăteam această acţiune anticomunistă, nu anti-muncitorească. Pentru că, eu când zic
jidani" 36 •

comunişti înţeleg

Documentele elaborate de legionari atestă faptul că ei nu au adoptat un punct de vedere rasial sau religios,
cum e cazul cu Naţion~l-socialismul german sau alte mişcări politice. Antisemitismul legionar era de sorginte
economică şi socială. In percepţia lor 70% din bogăţiile ţării se aflau în proprietatea evreilor, fapt ce afecta
nivelul existenţial al structurilor sociale mijlocii româneşti. Singurii beneficiari erau evreii şi liderii partidelor
politice care acceptau situaţia de facto. Drept consecinţă se profila o dominare economică a românilor de către
o minoritate iudaică.
Nichifor Crainic, teoretician şi simpatizant al Mişcării Legionare a promovat şi el un antisemitism, dar nu
de semnificaţia celui profesat de A.C. Cuza, ci unul generat în principal de necesitatea primordială acordată
elementului creştin ortodox şi înlăturarea evreului din componenţa corpusului social românesc, iar în plan
secund de diferenţa religioasă dintre iudaism şi valorile naţionale româneşti. "Chiar când lăuda «noua ordine»
nazistă, Crainic n-a fost niciodată rasist" 37 •
În concluzie, perioada interbelică a reprezentat un spaţiu fertil pentru circulaţia ideilor legionare la elita
intelectuală prolegionară.

Succesul Mişcării nu s-a datorat atât ideilor colportate de elita acesteia în spaţiul public românesc, cât
faptului că legionarii au substituit dezbaterea politică cu retorica. Aşa cum menţionează şi Sorin Alexandrescu,
ideile legionare, contestarea democraţiei, spiritualitatea omului nou, moartea sau jertfa legionară, cultivarea
valorilor creştin-ortodoxe, antisemitismul, nu pot fi valorizate ca fiind originale, constituind "un fel de
vulgata a naţionalismului românesc", în schimb ele impresionează prin faptul că sunt "incendiar exprimate şi
aplicate" 38 •

Iron Guardist Ideas in the Politica! and Cultural Debate of the Inter-war Period
(Summary)
This study has the purpose to present the impact of the Iron guardist ideas in the politica! and cultural
debate of the third and fourth decade of the 20th century.
Trying to decript the causes of the Iron Guardist Movement' s success, Eugene Weber believes that
this movement took the critica! perception of different social structures being extremely receptive to social
disaproval. This sensitivity towards the frustrations of every Romanian social layer represents one of the
successes of the Iron Guardist Movement. On this background, the Iron Guardist Movement presented itself as
a saviour of Romania, being able to improve Romania' s destiny and existence.
The ideas promoted by the Iron Guardist Movement were:anti-Semitism,anti-Democracy, promoting
national values, especially Orthodoxism and totally rejecting the Comunism.

36
37
38

Corneliu Zelea Codreanu, Pentru legionari, Editura Totul pentru (ară, Sibiu, 1936, p. 293
Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade, Editura Polirorn, Iaşi, 2004, p. 198
Sorin Alexandrescu, Paradoxul român, Editura Univers, Bucureşti, 1998, p. 217

370

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

RECENZII
Lidija Nikitovic, Milorad Stoic, Rastko Vasic, Mojsinje. Nekropola pod humkama. iz
bronzanog i gvozdenog doba - Mojsinje. A Bronze and lron Age Mound Necropohs
(Cai:ak 2002) 153 pp. (cu 23 + 23 fig. în text, inclusiv XVII pl.).

Alcătuită în stil "clasic" (introducere, material, apendice, bibliografie şi planşe), prezenta încercare de
monografie este extrem de binevenită, dat fiind faptul că istoricul are nevoie în primul rând de publicări
temeinice, la care să poată reveni după orice tentativă de interpretare, reuşită sau nereuşită.
Aşa cum ni se explică în paginile introductive (pp. 7-10, 69-72), lucrarea a apărut sub auspiciile Muzeului
Naţional din Cacak şi ale Institutului Arheologic din Belgrad, respectiv prin. colaborarea dintre arheologii celor
două instituţii, finanţarea fiind asigurată de către autorităţile locale din Cacak, de Ministerul culturii şi de
Ministerul federal pentru ştiinţă ale Republicii Serbia. În cadrul unui proiect emblematic intitulat "Penetrarea
etnoculturală a văilor Moravei şi Dunării în epoca fierului", un impresionant colectiv format din doisprezece
cercetători a investigat zona din punct de vedere arheologic, concentrându-se, din câte ne-am putut da seama,
asupra entităţilor funerare ale epocii.
Publicarea bilingvă sârbo-engleză trebuie salutată de la bun început: traducerea integrală a textului dintr-o
limbă slavă (textul fiind scris cu caractere chirilice) de veche tradiţie, dar nu foarte răspândită, într-un idiom
totuşi frecvent folosit în ultimul timp oferă un acces relativ uşor la substanţa cărţii; pe de-asupra, cu ajutorul
repetării tuturor celor 23 de ilustraţii în text se obţine, nu fără o anumită osteneală, şi amploarea necesară unui
volum. A fost o hotărâre înţeleaptă, căci în caz contrar, valoroasa monografie prezentată în cadrul de faţă s-ar fi
pierdut probabil într-o revistă oarecare, neavând impactul unui volum separat, aşa cum o merită descoperirile
de la Mojsinje.
Primul capitol al cărţii, "Burial and Grave Architecture of the Bronze and Iron Age in the Cacak Region" (pp.
11-28, 73-90) prilejuieşte prezentarea tumulilor din 17 localităţi (inclusiv, rezumativ, şi a celor de la Mojsinje),
oferind u-ni-se prin celelalte 16 o încercare de conturarea fenomenului funerar, cu referire la tumulii din zonă.
Trebuie constatat că nu ne sunt prezentaţi decât turn ulii ca ansamblu şi planurile lor generale; de asemenea nu
este descris sau ilustrat nici un material, capitolul rămânând deci la nivel orientativ şi întrucâtva la mijloc de
drum, neslujind concret la nimic. Este necesară întotdeauna reîntoarcerea la sursă, deci la bibliografia indicată
pentru fiecare localitate, unde reîntâlnim editări relativ inegale. A fost ratată astfel şansa de a prelucra temeinic
ansamblul fenomenului, care părea a fi scopul proiectului.
Al doilea capitol este consacrat necropolei de la Mojsinje (pp. 29-60, 91-120). Primul segment este rezervat
publicării propriu-zise a monumentului funerar şi a materialului rezultat din săpături. Este vorba de cinci
tumuli, conţinând 39 de morminte (18+5+1+1+1+13) datate în trei faze diferite: sec. XVI-XV, sec. IX şi sec.
VI-V a. Chr. Şi aici ne întâmpină însă, din păcate, inegalitatea prelucrării: la turnului I nu sunt date planuri de
detaliu ale mormintelor, în schimb piesele de inventar sunt descrise şi ilustrate fiecare în parte, neputându-le
repera totuşi pe planul general, mult prea schematic, al tumulului. Exemplele se pot înmulţi.
În cel de-al doilea segment urmează o succintă caracterizare a orizonturilor cronologice amintite,
efectuată pentru fiecare turnul în parte. Elementul de bază îl constituie discutarea mormintelor aparţinând
celor trei orizonturi, precum şi a unor piese de inventar alese relativ ad libitum, fără a se oferi analogii,
fără a ni spune cărei culturi le aparţin şi fără fundamentarea atribuirii lor anumitor orizonturi cronologice.
Munca este îngreunată substanţial şi datorită faptului că lipsesc trimiterile exacte la ilustraţie. În cel de-al
treilea segment, "Characteristics of graves", sunt luate în considerare toate mormintele de la Mojsinje: baza
de discuţie rămâne tot aceeaşi - pe orizonturi cronologice, de data aceasta fără deosebire de apartenenţă la
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vreun turnul-, ~ar inter::en~~d _ş~ i~troducerea unor tratări succinte ale pieselor de inventar. Analogiile strânse
cu o anume_ spr_I~teneala şh~nt1flca nu ofer_ăA o temelie solidă pentru încadrarea complexă a pieselor. Ajunge
doar o_ scurta pn~~eA arunc~ta asupra felulmm care au fost discutate acele de tip Hiilsenkopfnadel ("pins with
le~ummous head ). In afara de faptul că lipseşte lucrarea iniţială a lui H.-J.Hundt, se resimte şi absenţa lucrării
lm Al. O~~cea,_ c~e -~ste u~a dintre cele mai temeinice tratări ale tipului de ac în discuţie. Concret (şi datorită
cronologiei ma1 tarzn) ar f1 fost de folos şi amitirea acelor de la Pecica; e vorba de două piese găsite în context
arheologic sigur (în corelatie cu un topor cu marginile ridicate şi unite la mijloc şi cu ceramică caracteristică
fazei Mureş II). Citarea acului de tip Hiisenkopfnadel de la Liubcova drept "Rumania" ni se pare o dovadă de
uşoară superficialitate (mai ales că Liubcova are o rezonantă toponimică sârbească de necontestat), alături de
citarea precisă a celorlaltor localităti. Fără a mai dori să lungim discuţia, surprinde necitarea lucrării lui F.
Gogâltan, unde autorii monografiei ar fi găsit şi exemple foarte potrivite pentru contextul dorit. Nu mai vorbim
de absenta monografiei lui I. Bona. Tocmai ocazia conturării acestei de-a doua faze de evolutie a tipului de
ac discutat, fază confirmată atât de descoperiri mai îndepărtate, din mediu Noua, cât şi mai apropiate si mai
recente, (chiar probabil din mediu Gârla Mare, vezi Crăciunescu), dar şi de cele de la Pecica, a fost din păcate
ratată. Ciudată ni se pare, între altele, nu atât utilizarea lucrării lui M. Gumă 1997, ci excluderea celeilalte căqi
a lui, din 1993, care ar fi adus servicii de departe mai mari în analizarea etapei cronologice următoare de la
Mojsinje.
"Final observations" sunt un mixtaj în care se reiau foarte pe scurt (tot pe baza orizonturilor cronologice)
elemente din precedentele pagini, privând de fapt monografia de o analiză serioasă a materialului. În esenţă
lipsesc (cel putin) trei planşe cronologico-tipologice, care să fi sintetizat grafic materialul ceramic, metalic etc.
oferind dintr-o singură privire esenta monografiei. Ele ar fi folosit mult mai mult decât repetări de text inutile.
Nici lipsa sectiunilor prin cele mai multe dintre obiecte - elemente tehnice utile chiar şi alături de fotografii
- nu este de natură să ajute celui care doreşte să adâncească studiul monumentului principal al căqii.
Analizele antropologice făcute de Zsuzanna Zoffmann (pp. 63-65, 123-125, integral publicate cu un an mai
târziu, vezi recenzia următoare), a urmelor de textile, analize realizate de Olivera Nincic (pp. 66-68, 126-128)
şi lista bibliografică (pp. 131-133) încheie o lucrare care iese în conditii tipografice bune, nefiind de loc inutilă,
dar care ar fi avut şansa - cu un supliment de străduinţă - să devină cu adevărat monografia substantială,
dorită, cel putin a necropolei tumulare de la Mojsinje.
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o. L. ŞOVAN, Necropola de tip Sântana de Mureş-Cernjachov d~ la Mihălăşeni, judeţul
Botoşani (Târgovişte 2005) 973-7925-51-3. 354

+ 390 Taf. + 1 Betlage.

Monografia Necropola de tip Sântana de Mureş-Cernjachov de la Mihălăşeni, jud~tul ~otoşan~ reprezint~
rezultatul studiului întreprins de O. L. Şovan asupra sitului de epocă romană târzw dm preaJma satul~~
Mihălăşeni din nord-estul Moldovei. Regiunea amintită aparţine zonelor principale de ră~pândir: a ~ul.turu
Sântana de Mureş-Cernjachov şi este, cu siguranţă, una din verigile importante ale lanţulm de legatun dmtre
Imperiul Roman şi Europa de Nord şi Scandinavia.
_ _ .
Cercetările au început în anii 80 (1983-1988, 1990), când autorul lucrării recenzate a condus sapatunle de
salvare în sit. În anii următori O. L. Şovan a dezvoltat rezultatele investigaţilor la nivelul unei teze de doctorat,
pe care a susţinut-o la Universitatea "A. 1. Cuza" din Iaşi.
Necropola de la Mihălăşeni este unul din cele mai mari cimitire c~noscute î~ România pen~r~ :poe~
postromană. După publicaţiile preliminare [0. L. ŞovAN, La shronologw de la necropole de M1h~laşem,
Roumanie. In: G. GoMOLKA-F'ucHs (Hrsg.), Die Sîntana de Mureş-Cernjachov-Kultur. Akten des Internahonalen
Kolloquiums in Caputh vom 20. bis 24 Oktober 1995 (Bonn 1999) 11-22. ders., Necropola din secolul IV e.n.
de la Mihălăşeni, judeţul Botoşani. Hierasus 6, 1986, 51-59. ders., Un mormînt cu medalioane romane de sticlă
din necropola de la Mihălăşeni (jud. Botoşani). Arheologia Moldovei 11, 1987, 227-234], această monografie a
fost aşteptată cu nerăbdare de publicul de profil.
Lucrarea începe cu cuvântul introductiv a1 conducătorului tezei de doctorat, prof. dr. Ioan Ioniţă. Domnului
profesor Ioniţă îi datorăm, pe parcursul anilor precedenţi, o serie întreagă de publicaţii privind necropolele
culturii SMC. Amintim aici teza de doctorat a lui V. Vornic [V. VoRNIC, Aşezarea şi necropola de tip Sântana
de Mureş-Cernjachov de la Budeşti. Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova-Antim. Monografii 3
(Chişinău 2006)] sau lucrarea lui V. Palade [V. PALADE, Aşezarea şi necropola de la Bârlad- Valea Seacă: sfârşitul
sec. al III-lea- a doua jumătate a sec. al V-lea (Bucureşti 2004)], apărută post mortem.
În capitolul introductiv (p. 11-12) sunt elucidate detalii despre poziţia geografică şi istoricul cercetărilor
sitului cercetat. În acest mod cititorul este informat de faptul că, alături de necropola din epoca romană târzie,
situl mai conţine urme de aşezări din epoca bronzului şi din epoca timpurie şi finală a fierului. Aşezarea de epocă
romană târzie, ale cărei dimensiuni sunt apreciate la circa 30 ha, a putut fi cercetată doar prin intermediul unor
săpături de dimensiuni reduse. Investigaţiile arheologice sunt completate organic de investigaţii antropologice,
paleobotanice şi paleozoologice, ale căror rezultate, cu toate că au fost publicate separat, au fost luate în
consideraţie de autor la formularea concluziilor sale.
Asemeni altor teze de doctorat îndrumate de profesorul Ioan Ioniţă, partea de bază a lucrării recenzate
începe cu prezentarea materialului arheologic obţinut din săpături (p. 13-150). Descrierea mormintelor este
clară şi coerentă, fără contradicţii sau neclarităţi, care să împiedice înţelegerea materialului. Descrierile relativ
concise ale complexelor şi ale pieselor din ele sunt completate armonios de partea ilustrativă de la sfârşitul cărţii.
În afară de mormintele din necropolă, autorul descrie 27 de gropi şi conţinutul lor, precum şi două platforme
de incinerare a defuncţilor. Într-un compartiment separat sunt prezentate resturile fundaţiei unei construcţii
de piatră descoperite pe teritoriul necropolei (p. 147). Detalii suplimentare cu privire la modul de construire a
acestui complex apar şi în alt compartiment al cărţii (p. 190). Este vorba de fundaţia unei construcţii patrulatere
cu o suprafaţă totală de circa 54 m 2, zidită din piatră spartă şi plăci de piatră de calcar aşezate fără mortar.
Indicii asupra elevaţiei zidurilor sau a resturilor de acoperiş nu au putut fi observate. Cu regret, din cauza
condiţiilor climaterice deosebit de complicate la momentul săpăturilor, nu au putut fi efectuate investigaţii
mai profunde privind poziţia stratigrafică şi legătura acestui complex cu mormintele descoperite în preajmă. Ca
urmare, nu dispunem de indicii sigure asupra apartenenţei acestei clădiri la necropola investigată.
Următorul compartiment al cărţii este dedicat materialului arheologic descoperit în cadrul săpăturilor.
Cele 3521 de piese sunt analizate din punct de vedere tipologie şi cronologic (p. 151-184). Autorul împarte
cantitatea impresionantă de material arheologic în următoarele grupuri principale: A. Accesorii vestimentare,
B. Obiecte de toaletă, C. Obiecte de podoabă, D. Pandantive, amulete şi clopoţei, E. Obiecte de uz casnic, F.
Obiecte diverse, G. Recipiente de sticlă, H. Recipiente de lut, 1. Ofrande alimentare. Legătura cu tipologiile de
bază este asigurată practic pentru toate categoriile de inventar. Atunci când acest lucru nu a fost posibil, autorul
a apelat la analogii din alte situri arheologice de epocă. Sub acest aspect O. L. Şovan demonstrează o cunoaştere
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profun?ă atât a_ antichitătilo_r culturii ~~~ în particular, ~ât şi a celor de epocă romană târzie din Europa de
Nord ŞI Centrala. Semne de mtrebare ndica doar aşa-numitul grup "F. Obiecte diverse" (p. 164), în care au fost
a_dunate o s~rie într~ag.ă ~e piese de ~nventru: ?isparate, de la silexul de epoca bronzului şi până la spadele de
fier de epoca romana tarzie, care ar fi putut fi mcadrate în categorii separate de inventar.
. ~api~olul ~rmăto~ autorul îl acordă cronologiei relative şi absolute ale necropolei (p. 185-190). Pe baza
şrrurilor hpologice de mventar funerar a fost elaborat un tabel (anexa 1), care îi oferă lui O. L. Şovan posibilitatea
d~ a. propune o schema de divizare cronologică a 134 de morminte în trei faze cronologice deosebite. Unei faze
dish~cte (a ~atra) ~uto~ul i-a atribuit cele circa 100 de morminte fără inventar, cu groapa funerară orientată cu
latunle l~~I pe drrecţia vest-est. Acest grup de la urmă este concentrat în partea de nord-vest a cimitirului şi
~ fo_st. defmit de autor ca ?Partinând unei populaţii de credinţă creştină. De ce lipsa de inventar ar putea fi un
mdicm pentru o populaţie creştinată autorul nu explică, în schimb el face referiri bibliografice la lucrări ce
s-au ocupat de acest subiect. Faza cea mai timpurie, adică mormintele întemeietorilor necropolei, O. L. Şovan
o defineşte pe baza ceramicii cu marginea evazată, ceramică ale cărei analogii ne conduc clar spre antichităţile
de tip Przeworsk sau Wielbark. Cea de-a doua fază delimitată de autor include o serie întreagă de inventar,
cele mai numeroase obiecte fiind vasele de lut lucrate la roata olarului. Cea de-a treia fază include mormintele
printre inventarul cărora se numără piese ce apar aici în exclusivitate: fibule cu semidisc, ulcioare cu gura
treflată de factură provincial-romană, amfore cu partea inferioară relativ lată, piepteni de corn de cerb cu dinţi
pe ambele părţi şi, nu în ultimul rând, pahare de sticlă cu faţete şlefuite.
În urma investigatiilor asupra cronologiei absolute a necropolei, autorul ajunge la concluzia că cimitirul de
la Mihălăşeni a fost folosit pe durata a circa 100 de ani- de la începutul până la sfârşitul secolului al IV-lea şi,
eventual, începutul secolului al V-lea. Perioada de după invazia hunilor este corelată cu cel de-al treilea orizont
cronologic al necropolei. Din punct de vedere istoric, O. L. Şovan face legătura între această fază de existenţă a
necropolei şi strămutarea unei părţi a vizigoţilor în teritoriul Imperiului Roman (începând cu 375 p.Chr.)
Un capitol separat este destinat riturilor funerare (p. 191-195). Autorul lucrării oferă aici o statistică
descriptivă a diferitor particularităţi ale mormintelor: tipul şi forma gropii funerare, poziţia scheletului,
mormintele duble etc. Pentru categorii diferite de inhumaţii sunt prezentate statistici diferite. La prima vedere
este oarecum neclar de ce acest compartiment al cercetării şi-a găsit locul în lucrare abia după capitolul privind
cronologia. Acelaşi lucru se referă la subiectul ritualurilor de înmormântare, cărora autorul le-a consacrat, la fel,
un capitol separat (p. 196-202). Esenţa lui constă în prezentarea şi interpretarea statisticii grupării diferitor tipuri
de obiecte de inventar în necropolă, grupare care indică efectiv eventualele forme de exprimare arheologică a
ceremoniilor practicate de populaţia ce şi-a înmormântat defuncţii în necropola de la Mihălăşeni.
Capitolul intitulat "Concluzii" vine să încheie lucrarea (p. 217-231). El constituie nu doar o sinteză a
concluziilor din capitolele precedente, ci şi o analiză a unor probleme ştiinţifice care nu au fost atinse anterior
în lucrare. Una dintre ele ar fi cea legată de atribuirea etnică a populaţiei înmormântate la Mihălăşeni. Autorul
consideră că poate reconstitui tabloul etnic al acestei populaţii pe baza coroborării materialului arheologic cu
denumiri de popoare cunoscute din sursele scrise. Conform ipotezei lui O. L. Şovan, cimitirul a fost folosit
iniţial de o populaţie strămutată aici la sfârşitul secolului al III-lea- începutul secolului al IV-lea p. Chr. şi cu
legături strânse în mediul culturilor Przeworsk şi Wielbark, care pot fi identificate, după părerea autorului, cu
triburile vandalilor. Elementele "palpabile" arheologic ale acestei etnii sunt: incineraţia, depunerea de arme în
mormânt şi ceramica lucrată cu mâna, ca de exemplu acele oale cu marginea evazată amintite de noi mai sus.
Deoarece ceramica, cu siguranţă, nu a putut fi obţinută prin schimburi sau comerţ, ea este unul din argumentele
de bază pentru ipoteza migrării în zonă a purtătorilor culturilor Przeworsk şi Wielbark, aşa cum consideră şi
alţi cercetători ai problemei [V. BIERBRAUER, Die ethnische Interpretation cler Sîntana de Mureş-Cernjachov
Kultur. In: G. GOMOLKA-FUCHS (Hrsg.), Die Sîntana de Mureş-Cernjachov-Kultur. Akten des Internationalen
Kolloquiums in Caputh vom 20. bis 24 Oktober 1995. KVF 2 (Bonn 1999) 221]. Autorul lasă deschisă, pe bună
dreptate de fapt, întrebarea dacă aceste elemente ar putea fi atribuite goţilor sau vandalilor.
Un alt element etnic, evidenţiat de O. L. Şovan în necropola de la Mihălăşeni, este cel dacic. Acest grup de
populaţie este definit pe baza asemănărilor ceramicii cenuşii lucrate la roată din arealul culturii SMC cu cea
din cuprinsul culturilor precedente în regiune - şi anume cultura dacică din epoca La rime târziu şi cultura
dacilor liberi din secolele II-III p. Chr. O verificare a acestor similitudini nu s-a efectuat până în prezent şi,
la nivelul actual al cercetărilor, nici nu ar fi fost posibilă. Fără a avea pretenţia unei proiecţii a rezultatelor
dintr-o regiune în alta, semnalăm totuşi că A. Gudkova, care s-a ocupat de studierea ceramicii cenuşii din epoca
romană timpurie şi mijlocie din Olbia şi a ceramicii de tip SMC, a exclus asemănarea între aceste două grupuri
distincte de ceramică [A. V. GUDKOVAN. V. KRAPIVINA, Seroglinjanaja goncarnaja keramika Ol'vii pervych
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vekov nasej ery. In: Anticnye drevnosti Severnogo P/ricernomor'ja (Kiev 1988) 82-103. A. V. GUDKOVNA. E.
MALJUKEVIC, Varvarskaja seroglinjaja goncarnaja keramika na poselenijach Niznego Podnestrov'ja (I.-III- v.
n.e.). In: E. V. JAROVOJ (Hrsg.), Drevnejscie obscnosti zemledel'cev i skotovodov Severnogo Pricernomor'ja V.
tys. do n.e. -V. v. n.e. (Tiraspol' 1994) 25 ff. A. V. GUDKOVNY. V. KRAPIVINA, Grautonige scheibengedrehte
Keramik aus Tyras, Olbia und der Tschernjachow-Kultur. Vergleichende Analyse. In: A.. D. ALE~DRESC~/
Ş. PAPACOSTEA (Hrsg.), Il Mar Negro2 (Roma, Paris 1996) 61-82. A. V. GUDKO~A, ?1e grautomg~ Keram1k
der Siedlung van Kozyrka in der Umgebung van 9lbia (Zum Problem der ProtocernJac~ov-Keramik). I?: G.
GOMOLKA-FUCHS (Hrsg.), Die Sîntana de Mureş-Cernjachov-Kultur. Akten des Internatwnalen Kolloqumms
in Caputh vom 20. bis 24 Oktober 1995 (Bonn 1999). Cercetările ulterioare asupra acestui subiect au dus
la rezultate asemănătoare - vezi Proiectul "Grautonige Keramik rămischer Zeit vom Unteren Bug" - www.
dainst.org/index_3153_de.html)]. Atribuirile etnice pe baza ceramicii cenuşii de calit~te .. care repr:zintă unul
dintre aspectele expansiunii economice şi ale influenţelor tehnologice din lumea provmc1al-romana, sunt greu
credibile, dar nu pot fi excluse definitiv.
În necropola de la Mihălăşeni autorul a reuşit să identifice şi elemente ale unei populaţii sarmatice, în
special "afumătoarea" cu buza orizontală din mormântul 146 (p. 54-55, Pl. 81. C). Astfel de afumători sunt
caracteristice mormintelor de inhumaţie de epocă romană din spaţiile nord şi nord-vest-pontice, atribuite în
general sarmaţilor [V. BÂRCĂ, Istorie şi civilizaţie. Sarmaţii în spaţiul est-carpatic (sec. Ia. Chr.- începutul sec.
II p. Chr.). (Cluj-Napoca 2006), 71-77].
Discuţiile ulterioare asupra acestui subiect important se bazează pe interpretarea rezultatelor cercetărilor
antropologice, pentru care au putut fi selectate 216 schelete din necropolă [D. BOTEZATU, Studiul antropologie,
paleodemografic şi paleopatologic al scheletelor din necropola de la Mihălăşeni (jud. Botoşani) datând
din secolele IV-V d.Chr. Hierasus 11, 2001, 131-483]. Rezultatele analizei antropologice sunt următoarele:
mediteranoizi- cea 49%, nordoizi- 17%, protoeuropeni- cea 13% şi dinaroizi- cea 12%. Dintre populaţiile
în minoritate în necropola de la Mihălăşeni sunt de amintit alpinoizii (cea 5,8%) şi indivizi de origine esteuropeană (cea 3%). Un singur schelet din cele analizate avea particularităţi antropologice de tip mongoloid.
Aici ar fi de amintit însă faptul că tipul antropologie al unui individ nu poate fi identificat cu o etnie anumită,
apartenenţa la care este determinată de un sistem întreg de alţi factori sociali.
Ilustraţia cărţii

este compartimentată în mai multe părţi: la început sunt prezentate două hărţi şi planul
general al săpăturilor din necropolă, urmate de 307 planşe cu ilustraţia complexelor separate şi a descoperirilor
singulare din strat. Urmează planşele de sinteză pe categorii de inventar. Chiar dacă în acest mod unele piese sunt
de două ori ilustrate în carte, aceste tabele sintetice sunt indispensabile pentru înţelegerea şirurilor tipologice
alcătuite de O. L. Şovan. Un alt element de valoare sunt planşele care ilustrează "stratigrafia orizontală" a
necropolei, adică redau grafic şi cartografic distribuţia anumitor categorii de inventar arheologic. În intenţia de
a găsi drumul spre marele public, autorul propune şase reconstituiri ale portului feminin specific populaţiei
înmormântate cu 1600 de ani în urmă la Mihălăşeni.
Pentru cititorul străin, de o deosebită utilitate este rezumatul în franceză al cărţii, care a fost redactat sub
o formă destul de extinsă (p. 233-337). În cele peste o sută de pagini autorul prezintă descrierea complexelor
investigate şi câte un rezumat al fiecărui capitol.
Prin intermediul cărţii sale O. L. Şovan a pus o seamă întreagă de întrebări legate de problemele cercetării
epocii romane târzii nu doar în nord-estul României, unde a fost investigat situl de la Mihălăşeni, ci şi pe un
teritoriu mult mai larg din estul şi sud-estul Europei. Pentru multe dintre aceste întrebări el a propus răspunsuri
bine argumentate, altele le-a lăsat deschise, urmând să fie soluţionate de către generaţiile viitoare de cercetători.
Prin aceasta lucrarea este deosebit de importantă pentru evoluţia cercetărilor asupra zonei barbaricum-ului din
sud-estul Europei. Necropola de la Mihălăşeni este una din cele mai mari necropole din Moldova ale culturii
SMC, care au fost cercetate şi publicate integral în ultimele decenii, iar materialele săpăturilor arheologice
sunt accesibile pentru studii suplimentare în Muzeul Judeţean Botoşani. Împreună cu alte situri reprezentative
ale acestei culturi, publicaţiile de sinteză asupra cărora au văzut lumina zilei în ultimul timp, necropola de la
Botoşani constituie una din sursele de bază pe care se vor sprijini investigaţiile ştiinţifice din viitor.

Alexandru POPA
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- Dissertationes Pannonicae, Budapesta
- Dolgozatok az Erdely Nemzeti Muzeum Eremes Regisegrârab61, Kolozsvar (Cluj)
- Dolgozatok a M. Kirăly Ferencz Jozsef Tudomănyegyetem Archaeologiai untezebol, Szeged
- Drobeta. Buletin ştiinţific trimestrial, Muzeul "Porţilor de Fier", Drobeta-Turnu Severin
- Ephemeris Napocensis, Cluj-Napoca
- Erdely Muzeum Emlekkonyve, Koloszvar (Cluj)
- Eurasia Septentrionalis Antiqua, Helsinki
- Expedition. The University Museum Magazine of Archaeology & Anthropology,
University of Pennsylvania, Philadelphia
- File de Istorie, Bistrita
- Gallia Prehistoire. Fouilles et monuments archeologiques en France metropolitaine. Paris
- International Council of Archaeozoology
- Inscripţiile Daciei Romane, Bucureşti
- Inscriptiones Latinae Selectae (ed. Dessau), Berlin
- Journal of European Archaeology, London
- The Journal of Roman Studies, Londra
- L'Anthropologie. Institut de Paleontologie Humaine, Paris
- Lexicon Iconographicum Mytologiae Classicae, Ziirich - Munchen
- Marmatia. Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare
- Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti
- Memorias Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis, Piatra Neamţ
- Mesolothic Miscellany, University of Edinburg, Edinburg
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-Materialy i issledovanija po arheologii SSSR (Materiale şi cercetări de arheologie a URSS),
Moscova - Leningrad
- Prehistoire et Anthropologie Mediterraneenne. Universite de Provence, Aix-en-Provence
- Prăhistorische Bronzefunde. Institut fur Vorgeschichte der Universitat, Frankfurt am Main
- Potaissa. Studii şi comunicări, Turda
- Priihistorische Zeitschrift, Berlin
- Russkaja Arheologija, Moskova
- Revista Bistriţei
- Real - Encyclopadie des Klassischen Altertumswissenschaft, Stuttgart
- Revista Bistriţei, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Bistriţa
- Revista Istorică, Bucureşti
-Roman Military Diplomas, London
- Revista muzeelor şi monumentelor. Monumente istorice şi de artă, Bucureşti
- Revue Roumaine d'Histoire, Bucureşti
- Sovietskaja Arheologija, Moskova
-Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti
- Slovenska Archeologia, Bratislava
- Speomond. Revista Federaţiei Române de Speologie, Bucureşti
- Trudy gesudarstvennege Ermitaza, Sankt Petersburg
- Thraco-Dacica. Institutul de Tracologie, Bucureşti
- Tabula Imperii Romani, L34, Budapest, 1968, L35, Bucureşti, 1950
- Zbornik Narodnog Muzeja, Belgrad
- Zeitschrift fur Ethnologie, Berlin
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