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Metalurgia epocii bronzului în Transilvania: mesteşug,

artă şi

magie 1

Mihai ROTEA,
Mihai WITTENBERGER,
Monica TECAR,
Tiberiu TECAR

Cuvinte cheie: epoca bronzului, metalurgie, magie, Palatca, Bolduţ.
Mots-clefs: l'âge du Bronze, metallurgie, magie, Palatca, Bolduţ.
Transilvania a fost în epoca bronzului cel mai prolific centru metalurgic de creaţie şi producţie din
întreaga Europa temperată, arheologia preistorică oferindu-ne numeroase argumente pentru a susţine acestă
afirmaţie. Cunoscut este şi faptul că metalurgia este un amestec de tehnică, artă şi magie, ceea ce impune,
pentru înţelegerea corectă a fenomenului, coroborarea datelor arheologice cu cele oferite de etnografie, istoria
religiilor (în special textul Vechiului TestamenF), istoria artelor şi a tehnicii, texte antice (în special Iliada şi
Odisea) etc.
Scopul acestui articol fiind acela de a crea o imagine rezumativă cât mai fidelă a acestui domeniu
complex, iar fiindcă metal urgia neferoaselor în Transilvania sub aspect tehnologic sau artistic a făcut obiectul a
numeroase contribuţii în literatura arheologică 3 , vom insista, aici, asupra conotaţiei magice a acestui fenomen 4 •

1

Studiul a apărut în limba engleză în ActaMN 45-46/1.

2

Pentru citatele din Vechiul Testament am utilizat, de regulă, Biblia ortodoxă online (www.bibliaortodoxa.ro).

3

Pentru câteva repere privind acest subiect, dintre care cele mai recente includ şi aspectele cultice ale depunerilor
de bronzuri, vezi: V. Dumitrescu, Arta preistorică în România, Bucureşti 1974; M. Rusu, Metalurgia bronzului din
Transilvania la începutul Hallstattului, Iaşi 1972, manuscris; M. Petrescu-Dâmboviţa, Depozitele de bronzuri din
România, Bucureşti 1977; T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei, Bucureşti 1978; C. Kacs6, Die spăte
Bronzezeit im Karpaten-Donau-Raum {14.-9. ]ahrhundert v. Chr.),în M. Rotea şi T. Bader (Ed) Traker und Kelten
beidseits der Karpaten, Cluj-Napoca 2000, 31-41; T. Soroceanu, Die Fundumstănde bronzezeitlicher DeponierungenEin Beitrag zur Horstdeutung beiderseits der Karpaten, înT. Soroceanu (Ed) Bronzefunde aus Rumănien I, Berlin 1995,
15-80; B. Hănsel, Gaben an die Gotter-Schătze der Bronzezeit Europas-Eine Einfiihrung, în: A. Hănsel şi B. Hănsel (Ed),
Gaben an die Giitter-Schătze der Bronzezeit Europas, Berlin 1997, 11-22; A. Vulpe, M. Petrescu-Dâmboviţa, A. Laszl6,
Epoca metalelor, în Istoria României, Bucureşti 2001, cu bibliografia; M. Rotea, Non-ferrous metallurgy in Transyltrania
of Bronze Age, în ActaMN 39-40/l, 2004, 7-17; S. Hansen, Noi cercetări asupra metalurgiei epocii bronzului în sud-estul
Europei, în: T. Soroceanu (Ed) Bronzefunde aus Rumănien/Descoperiri de bronzuri din România II, Cluj-Napoca 2005,
301-315; C. Metzner- Nebelsick, Despre importanţa cronologică şi cultural-istorică a depozitelor din Românie în epoca
târzie a bronzului şi în epoca timpurie a fierului, în: T. Soroceanu (Ed), Bronzefunde aus Rumănien/Descoperiri de
bronzuri din România II, Cluj-Napoca 2005, 317-342, cu bubliografia; T. Soroceanu, Zu den Fundumstăder europăischen
Metallgefăse bis in das 8. ]h. V. Chr. Ein Beitrag zu deren religionsgeschichtlicher Deutung, în: T. Soroceanu (Ed),
Bronzefunde aus Rumănien/Descoperiri de bronzuri din România II, Cluj- Napoca 2005, 387-428 cu bubliografia; M.
Rotea. Pagini din Preistoria Transilvaniei. Epoca bronzului, Cluj-Napoca, 2009.

4

Vezi fugare trimiteri la: M. Rotea, Non-ferrous metallurgy in Transylvania of Bronze Age, în ActaMN 39-40/l, 2004, 7-17;
Idem, Pagini ... , 32; de asemenea: M. Wittenberger, M. Rotea, Aspects of the Bronze Metallurgy in Transylvania, în: S.
Berecki, R. Nemeth, B. Rezi (Ed), Bronze rites and rituals in the Carpathian Basin, 261-267; pentru statutul complex

Mihai Rotea

Mihai Wittenberger
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Tiberiu Tecar
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Din această perspectivă, prima întrebare care se întrezăreşte este aceea dacă arheologia preistorică transilvană
este capabilă să pună în evidenţă şi aceste aspecte delicate 5 • Cel puţin două din descoperirile noastre dovedesc
că da. Ne gândim la două situri aparte: Palatca6 şi Boldur [Pl. 1) ale căror investigaţii arheologice le vom
prezenta sintetic. Pentru început, însă, să vedem care sunt trăsăturile acestui univers metalurgic mitic aşa cum
ni se înfăţişează dintr-o viziune multidisciplinară, bazată mai cu seamă pe roditoarele perspectivele deschise
de opera lui M. Eliade 8 •
** *

Metalurgia a fost pretutindeni considerată o activitate sacră, iar sacralitatea aceasta rezultă din faptul că
metalele nu făceau parte din lumea profană, ci din zonele extra-terestre. Fie că le trimitea cerul, fie că erau
smulse din matricea subterană, ele veneau din altă lume îmbibate cu forţe magice, căci tot ce nu apartine de
drept omului, tot ce nu se găseşte în proximitatea sa este secret, misterios, sacru sau demonie pentru că îi
schimbă firea, modul de a fi, integrându-1 într-un nou cosmos 9 • Prin urmare, metalele aduc în societatea umană
nenumărate forţe magice necunoscute, aparţinând altor niveluri cosmice, de aceea nu oricine şi nu în orice
condiţii putea lucra cu ele 10 . Acesta este, în concepţia lui M. Eliade, sensul autentic al tuturor credinţelor legate
de metalurgie: metalele schimbă firea omului modificându-i existenţa fiindcă anulează starea paradisiacă
[etapele culegătorilor de fructe şi seminţe) creând o nouă stare 11 •
De la apariţia sa, omul a conştientizat pământul ca spaţiul său de existenţă şi la perceput în mod concret
ca o podea solidă, ca o platformă, ca un suport al tuturor fiinţelor şi obiectelor terestre. Mai mult decât atât,
pământul a fost sacralizat în toate tradiţiile universale, el deinând o poziţie fundamentală în istoria spirituală a
omenirii, pornindu-se de la ideea că anumite fiinţe iau naştere în adâncul pământului, unde îşi petrec perioada
de gestaţie ca într-un uter [uterul chtonic adesea este reprezentat de o peşteră sau de galeriile de mină). Această
analogia fundamentală dintre pământ şi femeie stă la baza conceptul de Zeiţă-Mamă (Terra-Mater, Pământul
Mamă, Glia, Ge, Cibeles etc.), cea care dă viaţă la tot ce este viu, şi este prezent încă din paleolitic, generând
numeroase şi variate forme de cult 12 •
Dacă pământul era resimţit din punctul de vedere morfologic ca o platformă, cerul era imaginat ca un
tavan, ca o boltă, şi ea solidă ["tăria cerului", Geneză 1, 14, ori mai pregnant acelaşi concept la australienP 3).
al metalurgistilor, vezi: N. Boroffka, F. Ridiche, Der GuNormenfund von Pleniţa, Kreis Dolj, Rumiinien/Descoperirea
de tipare pentru turnarea bronzului de la Pleniţa, judeţul Dolj, în: T. Soroceanu [Ed), Bronzefunde aus Rumănien/
Descoperiri de bronzuri din România II, Cluj-Napoca 2005, 162-174, cu bibliografia.
5

6

7

8

9
10
11
12

13

10

Pentru încercări similare pentru alte zone cultural-geografice vezi spre exemplu: C. Prescott, Symbolic metallurgy Assessing early metallurgic processes in a periphery, D. Olausson şi H. Vandkilde [Ed), Form, function and context, Acta
Archaeologica Lundensia, 31, 213-225, cu bibliografia; S. Blakely, Myth, Ritual and Metallurgy in ancient Greece and
recent Africa, Cambridge University Press 2006, cu bibliografia.
M. Rotea, Cercetări arheologice la Palatca - Togullui Mândruşcă. Observaţii preliminare, Revista Bistriţei 10-11, 1997,
13-19; Idem, Die spate Bronzezeit im Karpaten- Donau- Raum {14.-9. fahrhundert v. Chr.}, în: M. Rotea şi T. Bader [Ed),
Traker und Kelten beidseits der Karpaten, Cluj-Napoca 2000, passim; Idem, Non-ferrous metallurgy in Transylvania of
BronzeAge, înActaMN 39-40/I, 2004, 7-17; Idem, Pagini ... , Cluj-Napoca, 2009, passim.
M. Wittenberger, A special site of the Noua culture - Bolduţ, Cluj County, în: N. Bolohan, F. Măţău şi F. Adrian [Ed)
Signa Praehistorica Studia in honorem magistri Attila Laszl6 septuagesimo anno, Iaşi 2010, 273-291; Idem, Economica]
Life in Noua Culture in the Late Bronze Age, ActaMN 2008, 43-44/l, 5-47.
M. Eliade, Tratat de istoria religiilor, Bucureşti 2005, passim; Idem, Alchimişti şi făurari, Bucureşti 2008; Idem,
Metalurgie, magie si alchimie, Iaşi 1991; De asemenea, vezi: C. Bălăceanu-Slolnici, M. Berescu, Gândirea magică. Geneză
şi evoluţie, Bucureşti 2007, passim; C. Bălăceanu- Stolnici, Pământul şi forţele sale tainice, www.crestinortodox.ro.
M. Eliade, Făurari ... , passim; Idem, Metalurgie ... , 58.
M. Eliade, Făurari ... , passim; Idem, Metalurgie ... , passim.
M. Eliade, Tratat ... , passim; Idem, Metalurgie ... , passim.
E. O. James, The Cult ofthe Mother Goddess, 1959, passim; J. Frazer, The Golden Bough. London, Penguin Books, 1996,
passim; M. Eliade, Tratat ... , passim; O. G. S. Crawford, The Eye Goddess, New York 1958, passim; M. Gimbutas, The
Gods and Goddesses ofOld Europe, 7000-3500 B.C.: Myths, Legends, Cult Images, London 1974, passim; E. Anati, The
question of fertility cults, în E. Bonato [Ed) Archaeology and fertility cult in the ancient Mediterreanean, Amsterdam
1986, 2-16; C. Bălăceanu-Stolnici, M. Berescu, op.cit., 68.
M. Eliade, Făurari ... , 17.
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Aşa cum pământul a fost perceput ca principiul pasiv, feminin, tot astfel cerul este socotit principiul activ,

masculin. Între Cer si Pământ există o relaţie magică de tip sexual (sacralizată şi ea), o hierogamie, susţinută de
un număr impresionant de mituri. Prin urmare, în mai toate scenariile cosmogonice sacre, vom întâlni cuplul
primordial cer-pământ, în care cerul este Tătal Universal şi pământul este Mama cea Mare 14 •
În legătură cu ideea cerului ca boltă solidă este văzută şi prezenţa meteoriţilor pe pământ; aceştia veniţi de
sus, din cer, cad pe pământ încărcaţi de sacralitate celestă, fiind asociaţi adesea cu activitatea metalurgiştilor 15 •
Astfel că, prezenţa unui meteorit în cadrul atelierului de la Palatca (Pl. 2)1 6 , este, fără tăgadă, neaccidentală,
chiar dacă ar fi fost folosit doar ca ciocan (esenţa uraniană, masculină este trasferată pieseP 7 ) pentru duritatea
rocii din care este alcătuit.
Modelul fiinţei umane gestate de pămant (în tradiţia iudea-creştină, spre exemplu, este arhicunoscut actul
creator al Divinităţii care plămădeşte corpul uman din lut, Geneza 2: 7) este completat de soarta oamenilor
după moarte, când corpul lor se reintoarce în pământ (modelul Homo-Humus), fiind şi un mod de a exprima
apartenenţa omului la structura cosmosuluP 8 • Evident că ciclul acesta pământ- om- pământ ("şi ca pulberea ce
se întoarce pământ cum a fost", Ecleziastul12: 7, sau formula sacramentală catolică "pulvis es et in pulverum
reverteris") se referă doar la corporalitatea umană 19 , căci sufletul urmează un alt destin. La scară mai mică şi
cel mai probabil cu implicaţii sacre, religioase parţial diferite, un proces analog par să urmeze şi metalele de-a
lungul epocii bronzului (în Transilvania şi nu numai). Este vorba, mai cu seamă, de metalele reunite în cea ce
arheologia preistorică înţelege prin noţiunea de depozite de bronzuri (dar şi tezaurele urmează acelaşi curs),
care conţin uneori cantităţi impresionante de metal şi care după ce au fost extrase din pământ sunt, în mare
parte, depuse tot în pământ ca ofrande; evident că în prealabil fuseseră prelucrate (topite sub formă de turte sau
transformate în produse semifinite şi finite) şi tezaurizate. Aşadar, noi nu vedem altceva în interpretarea cultică,
tot mai largă pe care o dă arheologia depozitelor de bronzurF0, decât o exemplificare a principiului "ale Tale,
dintru ale Tale, Ţie'Ţi aducem de toate, şi pentru toate" aşa cum şi astăzi auzim în Liturghie ortodoxă (Liturgia
Sf. Ioan Gură de Aur). De asemenea, dorim să menţionăm şi faptul că jertfele trebuiau să fie perfecte, fără nici
un cusur. Dacă jertfele nu îndeplineau condiţiile cerute de Dumnezeu nu erau primite, ceea ce înseamnă că
lui Dumnezeu îi place să 1 se dăruiască ceea ce este mai bun, nu ceea ce rămâne sau prisoseşte. Prin urmare,
din această perspectivă credem că trebuie prioritar privite şi depunerile de metale din epoca bronzului din
Transilvania şi nu din cea legată de iminenta producerii unor evenimente violente.
Funcţia gestatorie a pământului se manifestă şi sub aspectul că în măruntaiele tainice ale Terra-Mater are
loc germinaţia, crearea, coacerea metalelor, pietrelor şi a minereurilor. Adesea vom întâlni ideea că mineralele
cresc ca nişte embrioni/fetuşi, în pântecul pământului, metalurgia dobândind astfel un caracter obstretic21 •
"Dar cum pământul nu este izolat în Univers, această embriogeneză chtonică minerală, se află şi sub influenţa
tuturor fortelor cosmice, căci în Univers toate elementele influenţează toate elementele" 22 • Forţele telurice
(combinate cu cele uraniene) nu asigură însă numai lenta ontogeneză a metalelor, ci şi transformarea lor unele
în altele (desăvârşirea regnului mineral fiind crearea nobilului, unicului aur). Nu este vorba de transformările
geologice suferite de roci sub influenta presiunilor, mişcărilor şi temperaturilor intraterestre ori de lll1 proces
14 M. Eliade Tratat ... , passim; M. Gimbutas, op.cit., passim; Bian Hayden, Old Europe: sacred matriarchyorcomplementmy
oposition, in Archaeology and fertility cult in the ancient Mediterreanean, Amsterdam 1986, 17-30, cu bibliografia; C.
Bălăceanu-Stolnici, M. Berescu, op.cit., 87-88.
15 M. Eliade,

Făurari ... , 17-25;

cu bibliografia; Idem, Metalurgie ... , 49-51, cu bibliografia.

16 M. Benea, L. Săsăran, M. Rotea, Palatca- Togullui
workshop, în ActaMN 45-46/1, sub tipar.
17 M. Eliade,

Făurari ... ,

Mândruşcă.

Analysis of a part of lithic materials from the bronze

19.

18 M. Eliade, Tratat ... , passim; Idem, Metalurgie ... , 64-65, cu bibliografia; C. Bălăceanu-Stolnici, M. Berescu, op.cit.,
passim. C. Bălăceanu-Stolnici, op.cit., www.crestinortodox.ro.
19 C. Bălăceanu-Stolnici, M. Berescu, op.cit., passim. C. Bălăceanu-Stolnici, op.cit., www.crestinortodox.ro.
20 Spre exemplu vezi: B. Ha.nsel, Gaben an die Gotter-Schătze der Bronzezeit Europas-Eine Einftihrung, în Gaben an
die Gătter-Schătze der Bronzezeit Europas, Berlin 1997, p. 11-22, cu bibliografia; S. Hansen, op.cit., 301-315, cu
bibliografia; A. Tarlea, The concept of "selective deposition ", Peuce 6, 2008, 63-132, cu bibliografia.
21 M. Eliade,

Făurari ... ,

44-55.

22 C. Bălăceanu-Stolnici, op.cit." W\IIJW.crestinortodox.ro.
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fizic de transmutaţii, bazat pe legi ştiinţifice cunoscute, raţionale. Este vorba de un proces supranatural magic,
mijlocit de forţe supranaturale, în care metalele se nasc, cresc şi se coc; e vorba de un proces sacru în cadrul
căruia metalele (minereurile), de altfel ca şi pietrele, se comportă ca nişte fiinte vii şi conştiente, care se mişcă
şi se ascund (precum vânatul faţă de vânător), care au simpatiile ori antipatiile lor faţă de oamenF 3 • Această
concepţie a constituit scheletul teoretic pentru două domenii distincte: mineritul dimpreună cu metalurgia
pe de o parte 24 , şi alchimia, pe de altă parte. Minerul şi metalurgistul intervin în dezvoltarea embriologiei
subterane grăbind ritmurile de creştere ale mineralelor şi prin această acţiune colaborează la marea operă a
Naturii, o ajută să nască mai repede 25 •
Dacă minere urile sunt supuse în interiorul pământului unui proces sacru de gestaţie (concepţia embriologică
a metalelor), minerii interferează cu acesta. Pe de o parte, ei întrerup în mod brutal procesul magic care are loc
în străfundurile pământului şi prin aceasta acţionează ca un factor malefic, negativ. Pe de altă parte, scoţând
minereurile, metalele şi pietrele din adâncul întunecat şi transformându-le la lumina zilei, ei completează,
împlinesc procesul de gestaţie telurică şi prin acesta devin un factor benefic, pozitiv. Mai mult ca evident că
în ambele cazuri minerii au o contribuţie magică, sacră 26 • Aşadar, ei coboară în profunzimile sacre (magice) ale
pământului, într-un domeniu straniu, încărcat de forţe chtonice, ceea ce îi dă omului un sentiment de putere,
de forţă, dar îl încarcă şi cu forţe magice necunoscute, aparţinând altor niveluri cosmice 27 • Bogatul folclorul
minier, încă viu în zonele cu exploataţii ale minereurilor, vorbeşte în mod repetat despre fiinţe misterioase:
spiriduşi, fantome, spirite etc., care populează această activitate 28 • De exemplu, credinţa în vâlvele băii, care
ne este nouă mai bine cunoscută din folclorul românesc, este atât de prezentă în mentalitatea minerilor, încât
activitatea lor în mină nici nu putea fi concepută fără aceasta 29 •
Drept consecinţă, minerii nu vor coborî în mină, fără a se supune unor practici de purificare şi fără a-şi
luat toate precauţiile necesare riturilor de trecere ca înaintea oricărei operaţii magice. Prin purificare înţelegând
de regulă procesele necesare dobândirii stării de curăţie psiho-fizică necesare credinciosului care se prezintă
în faţa divinităţii pentru a o invoca 30 • Mijloacele prin care se putea dobândi starea de puritate erau, în general,
tainice, fiind cunoscute bine numai de ei înşişi, constând fie din anumite ceremonii rituale, fie din diferite
mortificări, tabuuri şi penitenţe. La iniţierile în religiile de mistere, riturile de purificare aveau un caracter
solemn, constând în general dintr-o curăţire trupească, pe care trebuia s-o obţină candidatul, prin aceea că el
trăia în abstinenţă (sexuală şi/sau alimentarăPl. De obicei, aceste rituri se compuneau dintr-o serie de posturi,
meditaţii, rugăciuni, lustraţiuni şi spălări destinate să aducă pe viitorul miner în starea de curăţie a întregii sale
fiinţe. Procedeul, din punct de vedere generic, este întâlnit, de exemplu, şi în credinţele greco-romane, unde,
înainte de iniţierea propriu-zisă, o primă etapă o reprezenta purificareaJ 2 (de exemplu în templele greceşti se
practicau rituri de purificare, printre care cel al abluţiunii /spălării mâinilor înainte de rugăciune, descris în
Iliada, 24:302-306). Prin urmare, purificarea se obţinea în urma supunerii candidatului (trecut prin abstinenţe
de tot felul) la un amplu ritual de practici magice, în care erau folosite ca mijloace principale de curăţire apa
şi sângele victimei jerfite. Chiar şi în timpurile moderne, s-a menţinut obiceiul ca deschiderea unei mine sau
a unei galerii, să fie precedată de o slujbă religioasă (inclusiv botezarea lor cu un nume pentru a le pune sub
protecţia unui personaj divin, un Sfânt etc.).
Un alt element folosit curent în riturile de purificare este focul, principiu în acelaşi timp creativ şi distructiv,
mijloc de a modifica lumea, căci el operează trecerea materiei de la o stare la alta 33 • Focul este elementul care a
23 M. Eliade, Făurari ... , 44-49, 58, cu bibliografia; C. Bălăceanu-Stolnici, op.cit., www.crestinortodox.ro
24 M. Eliade, 8-9, 48-51.
25 Ibidem, 8.
26 Ibidem, 56-65; C.

Bălăceanu-

Stolnici, M. Berescu, op.cit., 285-286.

27 M. Eliade, Făurari ... , passim; C. Bălăceanu- Stolnici, op.cit." www.crestinortodox.ro,
Făurari ... , 57-60; M. loniţă, Cartea vâlvelor, Cluj-Napoca 1982, passim.
op.cit., passim.
30 M. Eliade, Făurari ... , 59.
31 Ibidem, 56-65, cu bibliografia.
32 M. Eliade, Tratat ... , passim, cu bibliografia; W. Burkert, Greek religion, Harvard University Press 1985, 75.

28 M. Eliade,
29 M.

Ioniţă,

33 M. Eliade,
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Făurari

... , 79-86.
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captat încă din preistorie imaginarul oamenilor; atracţia luminii şi a căldurii se dublează de primejdia focului
care poate arde, simbol a ceea ce este interzis, fascinant şi neînţeles. Ofrandele adesea erau trecute prin foc 34 ,
căci acesta era în acelaşi timp un agent de purificare şi transmutaţie 35 •
"Încărcate de această sacralitate tenebroasă mineralele sunt dirijate spre cuptoare. Atunci începe activitatea
cea mai dificilă şi aventuroasă", ne spune acelaşi M. Eliade. Cuptoarele sunt noua matrice în care metalele îşi
desăvârşesc creşterea, gestaţia (cum facem pâinea, aşa putem face şi metalele). De aici numărul mare de tabuuri,
ritualuri, precauţii ce însoţesc aceste procese. Se instalează tabere în apropiere de mină ori în locuri speciale
destinate activităţilor metalurgice, unde se trăieşte într-o puritate virtuală pe toată perioada sezonuluP 6 • În
acelaşi timp, se practicau numeroase sacrificii sângeroase şi nesângeroase. Tema unui sacrificiu cu ocazia
topirii metalului se înscrie în marea clasă a sacrifiiciilor de creaţie, de fundare 37 •
Aşadar metalele, după ce sunt scoase din măruntaiele pământului de către mineri, sunt preluate de
metalurgişti. Aceştia intervin şi mai profund asupra materiei, supunând-o în cuptoare, cu ajutorul focului,
unor procese şi mai complese: transformări, purificări şi alieri. Metalurgul se substituie Gliei-Mamă pentru
a accelera şi modifică soarta minereurilor şi metalelor. Toate aceste procese sunt acţiuni de tip demiurgic,
iar cuptorul în care ele se petrec, este considerat un obiect sacru, un obiect de cult, un uter magic (un model
elocvent este forma cuptorului din NepaP 8 ) (Pl. 3) mânuit de metelurgişti care operational devin magi. Ca
şi în cazul minerilor, dar într-o măsură mult mai însemnată, metalurgiştii se pregăteau pentru "operaţiile"
lor ca pentru un act sacerdotal (sau magic); prin urmare, vor alege zile faste (fixate prin tradiţie, prin semne
premonitorii sau de astrologi), iar cuptorul şi locul din jurul său vor fi supuse unor ceremonii speciale, însoţite
uneori de sacrificii de animale şi chiar de oameni, ceremonii liturgice, dar şi cosmogonice 39 • De asemenea, vom
40
reţine şi faptul că ei îşi învăţau profesiunea printr-un program care avea caracterul unei iniţieri misterice •
Multitudinea de date etnografice care asimilează pământul cu pântecul, mina cu uterul şi minereul cu
embrionii vorbesc de sexualitatea regnului mineral, a obiectelor şi uneltelor făurarilor. Producerea artefactelor
echivalează cu naşterea, dobândind o valoare obstetrică 41 • Prin urmare, uneltele făurarului au şi ele o valoare
similară, fiindcă nu doar pietrele şi minerale erau sexuate, ci şi lucrurile construite de mâna omului 42 , nu
în sens vulgar ori cel al psihanalizei, ci într-unul sacru, viu, armonie al unui univers cosmologic împărţit în
două sexe. Spre exemplu, nicovalele sunt identificate cu principiul feminin 43 • În aceste condiţii, apropierea
dintre forma orificiului de fixare a nicovalei descoperite la Palatca şi organul generator feminin nu ni se pare
deloc întâmplătoare (Pl.4), tot aşa cum esenţa uraniană a ciocanului descoperit în acelaşi sit transmite acestuia
valoare masculină.
***

A. Palatca-Togullui Mândruşcă. De-a lungul a 8 campanii de săpături (ultima în 2001), cu fonduri
limitate, a fost cercetat situl arheologic de la Palatca-Togu/ lui Mândruşcă, în cadrul căruia se disting patru
sectoare diferite 44 (Pl. 5). Primul şi cel mai vechi este reprezentat de locuirea Wietenberg III, cantonată în
partea estică a terase şi ale cărei urme pot fi regăsite, extrem de firav şi în zona centrală (nu şi în cea vestică)
a terasei, la baza locuirii din perioada târzie a epocii bronzului. Cel de al doilea, plasat în zona centrală şi de
vest, este reprezentat de locuirea din perioada târzie a epocii bronzului (Br.D-Ha.A); locuire sezonieră, cel mai
34 Pentru feluritele ofrande trecute prin foc din inventarul complexelor cultice din Transilvania vezi: C. Kacs6, Contribuţii
la cunoaşterea bronzului târziu din nordul Transilvaniei. Cercetările de la Iibotin, Thraco- Dacica 11, 1990, 96-98; M.
Rotea, Grupul Copăceni. I, Cluj-Napoca 2003, 51-56, cu bibliografia.
35 M. Eliade, Făurari ... , 79, 110.
36 Ibidem, 60.
37 Ibidem, 65-62, cu bibiografia.
38 După T. Gansurn, Archaeology of Earth, Curent Swidish Archaeology 12, 2004, 14-15, fig. 4.
39 M. Eliade, Făurari ... , passirn.
40 Ibidem, 66-72, cu bibliografia.
41 Ibidem, passirn.
42 Ibidem, 34-43, cu bibliografia.
43 Ibidem, 62, cu bibliografia.
44 Supra nota 4.
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probabil o tabără anuală de producţie §i desfacere, având în vedere că nu a fost aflată nici o structură durabilă
de locuit 45 • Cel de-al treilea, este destinat atelierului de prelucrare a bronzului, în care au fost aflate câteva piese
excepţionale ca valoare arheologică: o nicovală [Pl. 2), un fragment de turtă de bronz de tip ox hide [7/1), un
meterorit [Pl. 4). În fine, cel de a patrulea sector este reprezentat de spaţiul cultic [altarul §i un mare complex
cultic). Ultimele trei monumente preistorice sunt contemporane, sincrone. Din punctul de vedere geografic,
toate acestea sunt dispuse pe o terasă cu pantă lină care urcă spre nord §iare expunere sud-estică, terasă plasată
într-un spaţiu interfluvial. De la sud la nord spaţiile sunt dispuse în această ordine: locuirea din perioada târzie
a epocii bronzului aflată pe aceea§i linie cu cea Wietenberg, la ceva distanţă de prima atelierul §i apoi spaţiul
cultic [altarul a fost construit în aceia§i linie cu atelierul, dar la est de acesta) [Pl. 5).
Ceea ce ne interesează în mod particular în acest context sunt caracteristicile spaţiului ritual pe care le
prezentăm rezumativ. În anul 2001, am investigat parţial, la cea. 14 m nord de atelier, un complex extrem
de interesant pentru care, drept consecinţă al caracterului limitat al săpăturii, nu avem date precise privind
forma sau dimensiunile lui exacte. Însă, ceea ne apare ca sigur, este faptul că era foarte mare, având adâncimea
maximă de 1,35 m §i lungimea mai mare de 15 m cât avea secţiunea noastră 46 [Pl. 6). Şanţul [groapa) respectiv
a fost umplut în vechime cu pământ, iar în partea lui superioară [de la mai mult de jumătate în sus) [Pl. 6)
cu pământ amestecat cu o foarte mare cantitate de cenu§ă, cărbune, plăci de gresie, fragmente foarte mici
osteologice calcinate, depuneri de vase întregi sau fragmentare [inclusiv cioburi de mici dimensiuni), piese de
metal [vârf de săgeată §i un ac cu capul sferic) [Pl. 7/2-3), fragmente mici de chirpic §i deasupra tuturor o râ§niţă,
cu rolul de capac al complexului 47 • Extrem de interesantă era dispunerea în trepte, pe fundul complexului, a
recipientelor de lut în relaţie cu plăcile de gresie; de la vest la est la adâncimea cea mai mică se aflau două
jumătăţi de vase a§ezate cu gura în jos pe o placă de gresie [Pl. 8/1), alături se aflau câteva fragmente de chirpici
şi un fragment de os lung de animal [bovideu ?). La mijloc se afla un vas tip sac, de calitate inferioară, cu
peretele gros, cu mult degresant în pastă, ars oxidant sumar §i prin urmare extrem de friabil, având deschiderea
gurii de 28 cm, iar adâncime de 24 cm, acoperit cu o placă de gresie [Pl. 8/2). La capătul secţiunii, la adâncimea
cea mai mare, se afla un vas întreg, negru, decorat cu striuri în partea inferioară, a§ezat peste o placă de gresie
[Pl. 9/1). Întreg conţinutul complexului a fost trecut prin foc, inclusiv plăcile de gresie. Modul de realizare al
lui, conţinutul său (cu precădere piese de bronz §i râ§niţa), depunerea §i aranjar~a pieselor, trecerea prin foc
a acestora, plasarea lui în context metalurgic de la Palatca etc., dovedesc extrem de limpede despre rosturile
cultice, metalurgice ale acestuia.
Nu ne vom opri aici asupra semnificaţiei elementelor culti ce care constituie, alcătuiesc complexul (chiar
dacă până §i analizele metalografice ale fragmentului de turtă de bronz de tip ox hide din atelier vorbesc despre
asta 48 ), dar ne vom focaliza pe urmele de cenu§ă, cărbune §i oase carbonizate amestecate cu pământul care
umpleau groapa, încercând să răspundem la întrebarea: care este provenienţa acestei cantităţi impresionante
de resturi de ardere? Întâi de toate este evident că nu sunt resturile combustiei unei suprastructuri de locuinţă,
arse pe loc, ci ele au fost obţinute, adunate §i aduse din altă parte şi apoi depuse [într-un mod special/anume)
alături de celelate piese de inventar ale complexului. În al doilea rând, trebuie menţionat că arderea a fost foarte
intesă astfel că a rezultat o dezintegrare a materiilor organice supuse ei [a rămas în urmă doar cenuşă, cărbune
§i mici fragmente de oase 49 ). În al treilea rând, este evident că au fost arse cantităţi impresionante de materii
organice §i în mod repetat, având în vedere cantitatea impresionantă de resturi rezultate. În fine, mai presus
de orice dubiu este faptul că ne aflăm în faţa unei categorii de arderi aparte, dacă rezultatele acestora au fost
colectate §i depuse într-un astfel de complex.
Vechiul Testament, ne dezvăluie detalii semnificative, privind arderea jertfelor50 • În cărţile Leviticul §i
Numeri, Dumnezeu dă poporului evreu o mulţime de indicaţii legate de legi, porunci §i jertfe sfinte. Între

45 M. Rotea, Palatca- Togullui Mândruşcă. General presentation, manuscriptum.

46 M. Rotea, S. Molnar, Palatca- Togullui Mândruşcă. Archaeological complex C, manuscriptum.
47 Ibidem
48 A. Giumlia - Mair, The analyses of copper-based finds from the LEA metallurgical site at Palatca, în Acta Musei

Napocensis 35-36/1, sub tipar.
49 Aceste resturi nu au fost analizate în laborator, prin urmare, nu putem specifica natura tuturor ofrandelor
arse. Însă, ofrandele de cereale nu pot fi excluse.
50 A. Hill, J. Walton, A Survey of the Old Testament, 2000, passirn; H. Soltau, The Tabernacle, The Priesthood and the
Offering, Michigan 1972, 36.
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altele, se vorbeşte de "arderea de tot". Însăşi denumirea acestei jertfe ne spune cât de importantă este, cât de
sfântă (întâi, este "ardere de tot"). Era nevoie ca "arderea de tot să rămână pe vatra altarului toată noaptea, până
dimineaţa, şi în felul acesta să ardă pe altar" (Leviticul6:9). Resturile de ardere rezultate trebuiau să fie scoasă
de către preot la loc curat afară din tabără (Leviticul4:12).
De asemenea, pentru a întregii tabloul ritualurilor din Vechiul Testament, rememorăm aici setul de măsuri
necesare ca acestă jertfă să fie bine primită ca să îndeplinească toate condiţiile poruncite de Dumnezeu: să
fie un dar de bună voie; să fie din cireadă (vite); din turmă (oi); sau din păsări; să fie de parte bărbătească
fără cusur; să fie pregătit de cel care îl aduce ca dar Domnului. Animalul sau păsările de jertfă să fie aduse la
uşa Cortului Întâlniri, israelitul trebuia să-şi pună mâna pe capul dobitocului, animalul trebuia injunghiat şi
pregătit de către acesta, iar preotul stropea altarul de jur împrejur cu sângele jertfei, iar trupul animalului era
1
aşezat pe altar şi ars împreună cu capul şi grăsimea, pe lemnele din focul de pe altar (Leveticul1:2-13)" • Dacă
se respectau aceste condiţii: "Aceasta [şi numai aceasta] este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros
plăcut Domnului" (Leveticul 1:13). Acest tip de jertfe acopereau toate necesităţile omului: iertarea păcatelor,
închinarea în faţa unui Dumnezeu etc." 2 •
Practici asemănătoare ne sunt cunoscute şi din Grecia antică 53 • De exemplu, în primele rânduri ale
cărţii a 3-a din Odisea este evocat, în momentul în care tânărul Telemah se întâlneşte cu regele Nestor,
pe tărmul Pylosului, sacrificiul de tauri negri, urmat de arderea pentru zei a unei părţi din acestă
ofrandă.

Important este să vedem acum unde a putut fi obţinută, chiar dacă nu exclusiv, această cantitate semnificativă
de resturi de ardere? Căci locul arderii jertfelor a trebuit să fi fost şi el unul special. Un alt complex, cercetat
în anul 1998, împreună cu colegul Sz. Molnar 54, ne aduce lămuriri în această direcţie. Este vorba de o vatră
de lut ars care de la bun început a impresionat prin dimensiuni (dimensiunile păstrate aproximativ 1x0,80 m,
diametru! estimat, având în vedere curbura gardinei din piatră şi urmele de arsură din adâncimea solului, este
de maximum 2,50m) şi adâncimea maximă până la care s-au observat în sol urmele de ardere (-O, 70 rn de la
nivelul vetrei, dovadă a unui proces foarte intens de folosire a ei) (Pl. 9/2-10). Vatra dispunea pe latura sudică
de o gardină de piatră, păstrată fragmentar, fusese construită pe un pat de cioburi, iar alături de ea, tot spre sud,
au fost aflate câteva plăci de gresie de dimensiuni medii şi câteva fragmente de chirpici cu amprente de nuiele
(paravan, casetă de lut?). Faptul că la temelia ei a fost depus un vas de/cu ofrandă (Pl. 11) cu rol de funciare,
zidire, ne indică faptul că nu este vorba de o simplă vatra de foc. De asemenea, trebuie menţionat că în jurul ei
nu am aflat nici un alt ansamblu arheologic coerent; prin urmare, vatra nu se afla în interiorul unei locuinţe,
nici aproape de un alt complex arheologic, fiind construită la distanţă de alte monumente preistorice. Extrem
de important este faptul, că nu au fost aflate, după cum ar fi fost firesc, resturi de la arderi nici pe vatră, nici în
preajma ei (Pl. 9/2-10), ceea ce dovedeşte faptul că acestea au fost adunate şi depuse în alt loc.
Pornind de la constatarea că rolul ei a fost cu totul aparte şi aflându-ne la mică distanţă de atelier (cea 15
m), ne-am gândit iniţial la interpretarea ei ca un posibil cuptor de topit minereu 55 , dar absenţa metalului fie şi
sub forma unor resturi mici, coroborată cu dimensiunile prea mari şi descoperirea complexului ritual, au pus
descoperirea într-o nouă lumină: altar pentru arderile de tot.
Webster's Encyclopedic Dictionary defineşte altarul ca: "un loc, ori o movilă înaltă, ori o platformă unde
se săvârşesc (performed) serviciile religioase, ori unde se aduc (offer) jertfe (sacrifices) pentru zei..." Altarele
erau ridicate din lemn, lut, piatră sau din metaP 6 • Din istoria religiilor lumii cunoaştem că altarele erau, încă
din cele mai îndepărtate timpuri, locuri unde se aduceau jertfe de animale, roade ale pământului sau chiar
fiinţe umane 57 • De exemplu, Vechiul Testament consemnează mai multe situaţii în care se vorbeşte despre

51 V. Poythress, The Shadow of Christ in the Law of Moses, Phillipsburg 1995, 48.
52 William Brown, The Tabernacle, Peabody 2002, 121.
53 N. Marinatos, Minoan sacrificial ritual. Cult practice and symbolism, Goteborg 1986; W. Burkert, op.cit., passim.
54 M. Rotea, Sz. Molnar, op.cit., passim.
55 M. Rotea, Pagini ... , 36.
56 C. Yavis, Greek Altars: Origins and Typology. An Archaeological Study in the History of Religion, St. Louis 1949, passim;
W. Burkert, op.cit., 87; A. Harding, European societies in the BronzeAge, Cambrige University Press 2000, 309-311.
57 W. Burkert, op.cit., 64-68.
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altare 58 • Noe şi-a construit un altar după potop şi a adus arderi de tot pe el. Ilie a zidit un altar din 12 pietre,
după numărul seminţiilor fiilor lui Iacob, şi a adus de trei ori jertfă de ardere de tot şi a căzut foc de la Domnul
mistuind jertfele, lemnele, pietrele şi pământul (I Regi 18,30-38). Avraam a ridicat un altar şi a pus lemne pe el
pentru a sacrifica pe fiul său Isaac (Geneza 22, 9). În toate aceste situaţii, nu este vorba de construcţii neapărat
complexe. În Exod 20, 24-26, Dumnezeu i-a spus lui Moise să poruncească poporului să facă un altar din lut
sau din pietre necioplite pe care să sacrifice jertfele lor.
În acelaşi timp, cunoaştem multe exemple de altare în Grecia antică (bomos-urile, de regulă, putea
fi un piedestal, un soclu sau o platformă)5 9 •
Nu lipsesc nici descoperiri arheologice din spaţiul transilvan, care să documenteze prezenţa în epoca
bronzului a altarelor de tip platformă (Sighişoara-Wietenberg6°, Palatca-Sub Pădure 61 , Bicaz sau Lăpuş 62 ). De
asemenea, la Sălacea, jud. Bihor, în partea de sud a aşezării Otomani, a fost descoperită o clădire cultică, un
sanctuar de tip Megaron, cu dimensiunile de 5,20 x 8,80 m, cu un pridvor, cu două coloane in situ, un
pronaos cu un altar suspendat şi un naos cu două altare fixe 63 •
În concluzie, descoperirile de la Palatca ne îndreptăţesc să credem că altarul-platformă cercetat a fost
utilizat pentru arderi de jertfe (locul în care a fost clădit a fost consacrat, purificat şi s-a depus un vas ofrandă
cu rol de fundare), iar resturile (chiar dacă nu exclusiv, căci unele puteau provenii de la cuptoarele de topit
metalul pe care încă nu le-am identificat în cadrul sitului), alături de alte artefacte, au fost depuse în gropi de
tipul celei cercetate de noi parţial. De asemenea, vom observa fugitiv aici, că depunerea în pământ a ofrandelor
se traduce şi prin recunoaşterea rolului Zeiţei-Mamă în activităţile metalurgice, căci destinaţia tuturor acestor
ceremonia! uri nu putea fi alta (datorită caracteristicilor sit ului de la Palatca) decât aceea legată de activităţile
din cadrul atelierului de prelucrare a bronzului, cu scopul evident de a crea un mediu fast pentru o operaţie
metalurgică reuşită.

B. Bolduţ • La Rîpă" sau "Capul Tăului" În anul 1998, în timpul unor periegheze, au fost descoperite,
în punctul numit "La Rîpă" sau "Capul Tăului", fragmente ceramice aparţinând culturii Noua, bronz târziu.
Punctul aparţine administrativ comunei Tritenii de Jos, la limita administrativă cu satul Bolduţ, comuna Ceanu
Mare (jud. Cluj). În anul2006, au început săpăturile preventive şi de salvare, suprafaţa cercetată sau controlată
prin supravegherea excavaţiilor a fost de aproximativ 15 ha.
Situ! este situat în zona de pseudo silvo-stepă din zona salină a Cîmpiei Transilvaniei, la 9 km de confluenţa
văii Arieşului cu cea a Ceanului şi la 12 km de confluenţa Arieşului cu Mureşul. Obiectivul se situează pe
malul stâng al Văii Ceanului, pe o văiugă care cuprinde, pe un teritoriu restrîns, 7 izvoare, 4 dintre ele cu o
salinitate ridicată. Este de remarcat că perimetrul cercetat este aproximativ la limita estică a masivului de sare
Turda şi în imediata vecinatate a unui zăcământ de tuf vulcanic poros.
Obiectul acestei abordări este prezentarea celei mai mari aglomerări de cenuşare şi a primelor cuptoare de
topit metalul din Transilvania. Pe întreg spaţiul cercetat a fost aflată o stratigrafie asemănătoare: strat vegetal,
0-0,20 m; strat de cultură, 0,20-0,60 m; iar de la -0,60 m argilă galbenă plastică (Pl. 13). Pe lângă materialele
culturii Noua, au mai fost descoperite doar câteva fragmente ceramice Coţofeni ori romane, fără vreo legătură
contextuală cu materialele Noua. De asemenea, trebuie să menţionăm că nu este vorba de o aşezare propriuzisă a acestei culturi, ci una de tip sezonier, căci nu există complexe durabile, de locuit, nici anexe ale lor.
Suprafaţa de sud-est a sitului este din punct de vedere arheologic un unicat. Pe o suprafaţă delimitată de
o curbă de nivel relativ semicirculară au fost identificate urmele a 12 "cenuşare" (Pl. 14-15), şi mai multe vetre
de foc, cuptoare (Pl. 16-17) şi gropi rituale. Din păcate o parte din cenuşare au fost distruse de exploatările mai
noi de argilă. Cu toate acestea la câteva dintre ele s-a putut stabili atât delimitarea în suprafaţă, cât şi stratigrafia
58

J. K. Hoffmeier, Arheologia Bibliei, Oradea 2009, 77-78.

59 C. Yavis, op.cit., passim; C. Burkert, op.cit., 87.
60 M. Rotea, Cultura Wietenberg, 1999, teza de doctorat, manuscris, cu bibliografia.
61 Ibidem, cu bibliografia.
62 C. Kacs6, Mărturii arheologice, Baia Mare 2004, 43, 55, cu bibliografia. Unele vetre găsite la Lăpuş şi Bicaz au fost,
în opinia noastră, altare.
63 1. Ordentlich, Contribuţia săpăturilor arheologice de pe "Dealul Vida" (comuna Sălacea, judeţul Bihor) la cunoaşterea
culturii Otomani, Studii şi Cercetări Satu Mare 2, 1972, 63-100.
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denumirea de cenuşare aparte deoarece cele investigate la Bolduţ diferă ca formă, dimensiuni
cel mai probabil şi funcţionalitate de cenuşarele descoperite în estul Carpaţilor sau în aria culturii Coslogeni.
Cenuşarele sau zolnikii, în limba rusă, sânt aglomerări mari de cenuşă, sub formă de lentile mari 64 sau
movile 65 , sub care s-au găsit urme de locuinţe şi vetre. Funcţionalitatea lor a fost mult discutată în literatura
de specialitate, fără să se ajungă la un consens. Astfel, unii le consideră locuinţe 66 , alţii spaţiu ritual pentru
depunerea ofrandelor67 • Noi credem că cenuşarul este produsul pur şi simplu al arderii unor materiale uşoare
(plante de apă, păioase etc.), al unei tehnici de construire care includea astfel de materiale şi nu trebuie legate
de o anumită funcţionalitate, decât dacă există probe arheologice în acest sens 68 • Un argument important sunt
descoperirile de la Ţaga (neolitic) 69 ori cele de la Copăceni-"La Moară" (bronz timpuriuJ7°, unde, sub un strat
consistent de cenuşă, au fost descoperite locuinţe şi diverse alte complexe. Considerăm că orice construcţie
care are un acoperiş din plante de apă şi/sau păioase, în caz de incendiu, se transformă direct în cenuşă şi nu în
cărbune, precum materialullemnos ars neoxidant. Trebuie să menţionez că cenuşare aparţinând culturii Noua
au fost descoperite în Transilvania doar la Zoltan, jud. Covasna, şi la Bolduţ, jud. Cluj. A mai fost semnalat
unul la Ungheni, jud. Mureş, de către regretatul profesor Mircea Rusu, dar perieghezele efectuate în anii 1993
şi 1994, împreună cuM. Rusu, nu au confirmat existenţa sa.
Cenuşarele de la Bolduţ ridică însă câteva probleme. În fapt, acestea sunt nişte depozite de mari dimensiuni
în care a fost păstrată o cantitate semnificativă de cenuşă, cărbune, fragmente ceramice mărunte (doar un
văscior întregibil) şi oase (unele prelucrate). Întregul inventar a fost trecut prin foc. Cenuşarele sunt dispuse
în forma de semicerc, pe o lungime însumate de 96 m, urmând curba de nivel; între ele era o distanţă de 1-2
m, iar înălţimea lor era de peste 2 m. Precum la Palatca, în situl de la Bolduţ se poate vorbi de o cantitate
absolut impresionantă de resturi de ardere care a fost tratată special (în acest caz particular, ea a fost păstrată
în depozite de mari dimensiuni). Pe verticală, la adâncimi diferite, se găseau straturi suprapuse de lutuiri, care
credem că aveau rostul de a împiedica împrăştierea cenuşii sub acţiunea vânturilor, căci ele sunt prea subţiri
pentru a fi considerate podele, iar construcţiile în ansamblul lor locuinţe. De asemenea, trebuie remarcat că
structura constructivă este neschimbată indiferent de vechimea nivelurilor din interior. Această observaţie este
deosebit de importantă în contextul interpretării funcţionalităţii acestori structuri.
Şi de această dată se pune întrebarea de unde provenea o cantitate atât de mare de resturi de ardere ?
Răspunsul ni-l pot da două complexe identice în ceea ce priveşte sistemul de construcţie şi care au fost
interpretate ca cuptoare metalurgice şi care se aflau plasate la aproximativ 30 m de cenuşare. Baza lor era
formată din bolovani de râu, uşor adânciţi în lutul steril din punct de vedere arheologic. Pereţii erau construiţi
din tuf vulcanic poros, ciopliţi în interior pentru a da rotunjime camerei de ardere, îmbinaţi perfect între ei.
În câteva locuri elevaţia cuptoarelor a fost, pentru etanşeizare, căptuşită cu gresie argiloasă locală, dovadă a
folosirii cuptorului pentru mai multe şarje. Elevaţia păstrată avea 30 de cm înălţime, cea 25 cm era grosimea
peretelui, iar diametrulla bază al cuptoarelor era de aproape 0,90 m. După fragmentele de tuf aflate în preajmă,
bănuim că existau câteva niveluri de piatră suprapuse pentru a obţine o înălţime optimă. Gura de acces în
camera de ardere era orientată spre nord. Aici a fost găsită puţină cenuşă, câteva bucăţele de zgură şi câteva
picături de bronz. În cuptor şi în imediata vecinătate a lui au fost descoperite patru fragmente ceramice,
atribuite culturii Noua.
şi

64 A.C. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua, Arheologia Moldovei 1964, Il- III, passim.
65 S. Morintz, Contribuţii arheologice la Istoria tracilor timpurii, vol I, Bucureşti 1978, 152.
66 S. Morintz, op.cit., 152; M. Florescu, A.C. Florescu, Unele obseiVaţii privind geneza culturii Noua în zonele de curbură
a Carpaţilor Răsăriteni, Arheologia Moldovei 1990, XIII, 49-76.
67 O. Levicki, E. N Savva, Nekotorue aspektu razvitija choyjajstvennych sistem epochi srednej I pozdenej bronzu v Moldove,
Chozjajstvennye kompleksz devnich obşcestv Moldovy, Chişinău 1991, 46-66; E. Sava, O. Leviţchi, Aşezarea culturii
Noua de la Petruşeni "la Cigoreanu". Investigaţii de şantier, Cercetări arheologice în aria nord tracă, I, Bucureşti 1995,
155-188.
68 M. Wittenberger, Cultura Noua în Transilvania, teză de doctorat, manuscris; V. Cavruc, M. Neagu, Date noi privind
stratigrafia Grădiştei Coslogeni, Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, XIII-XIV, 1997, 71-80.
69 G. Lazarovici, Z. Maxim, D. Bindea, T. Piciu, S. Radu, M. Badea, Şantierul arheologic Iclod. Campania din anul1995,
ActaMN, 1997, 637-667.
70 M. Rotea, M. Wittenberger, The Ritual Complex of Inhumation Belonging to the Early Bronze Age From
Moară", ActaMN 35/I, 1998, 17-25.
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Calota cuptoarelor putea fi din lut. În groapa nr. 4, a fost descoperită o cantitate mare de fragmentele de lut
ars, concave ca formă, care par a fi fost părţi dintr-o boltă, calotă de cuptor (această constatare este întărită şi de
faptul că pe interior prezintă urme de ardere puternică), depuse după folosire într-o groapă rituală.
Revenind la cenuşare descoperite la Boldut, trebuie să notăm câteva consideratii conclusive. În primul
rând, sistemul lor de construcţie este aparte: trei pereţi realizaţi probabil din împletituri de nuiele (al patrulea
fiind asigurat de peretele terasei superioare), iar acoperişul de tip şarpantă, realizat tot din lemn. În al doilea
rând, cel puţin o parte dintre resturile de la ardere ar putea proveni de la cuptoarelor de topit metalele, căci la
Bolduţ nu au fost identificate alte instalaţii speciale pentru ardere. În al treilea rând, amestecarea acestor resturi
de ardere cu artefacte diverse ne vorbeşte despre un obicei cunoscut de depunere în cadrul ansamblurilor
rituale nefunerare din Transilvaniai 1 • În al patrulea rând, complexele arheologice astfel realizate nu puteau
avea un rol funcţional (spre exemplu acela de locuinţe), ci doar unul special, aparte. Prin urmare, cenuşarele
de la Bolduţ pot fi interpretate ca nişte construcţii cultice în care a fost depozitată alături de alte artefacte şi
resturile de ardere rezultate în urma proceselor metalurgice.
Prin urmare, descoperirile de la Bolduţ ne pot oferi un scenariu asemănător cu cel de la Palatca (dintr-o
etapă istorică identică), dar în care resturile de ardere provenind, de acestă dată, de la cuptoare (chiar dacă nu
exclusiv] sunt depuse în complexe rituate de tip depozite însoţite fiind de diverse artefacte.

***
Coroborând interpretarea concepţiilor magica-religioase care însoţesc activitatea metalurgiştilor cu cele
rezultate din săpăturile noastre arheologice, am putut obţine o imagine concretă a cosmologiei complexe care
înconjoară atelierele preistorice metalurgice din spaţiul transilvan. Acest tablou ar putea fi întregit într-un mod
fericit prin continuarea cercetărilor doar în situ! de la Palatca (investigarea integrală a spaţiului ritual şi/sau
descoperirea cuptoarelor de topit minereul], căci excavaţiile recente de extragere a lutului au distrus integral
situ! de la Bolduţ. În acelaşi timp, demersul nostru poate fi întregit şi cu datele oferite de alte descoperiri (spre
exemplu groapa rituală de la Fântânele 72 ] asupra cărora, însă, vom stărui cu alt prilej.
În încheierea acestor rânduri, rezumăm textului asirian descoperit în biblioteca lui Assurbanipal care
confirmă faptul că ritualurile metalurgice aveau o funcţie magică pregnantă: se alegea o zi favorabilă, într-o
lună fastă, zona cuptorului era consacrată (un profan nu se putea atinge decât după ce trecea prin purificări
prealabile), se fac libaţii rituale minereurilor, urmate de un sacrificiu, se ard mirodenii şi se varsă lichidul
fermantat kurunna. Lemnul pentru foc este unul anume, este consacrat şi pur (nu îl vede soarele, este decojit
şi a fost tăiat în luna lui Ab )7 3 •

Metallurgie du bronze en Transylvanie: techniques, l'art et magie
(Resume)
Metallurgie du bronze en Transylvanie, l'âge du Bronze, est un melange de techniques, l'art et la magie,
qui doit etre corroboree par une bonne comprehension des donnees arheologhice phenom{me avec ceux offerts
par l'ethnographie, l'histoire des religions (en particulier l'Ancien Testament), histoire de l'art et la technique,
textes antique etc. Depuis la metallurgie du bronze en Transylvanie dans le sujet technologique ou artistique
de nombreuses contributions dans la litterature archeologique, les auteurs ont insiste, en resume ici, sur la
connotation magique/culte de ce phenom{me, en s'appuyant notamment sur les perspectives ouvertes par le
travail de M. Eliade. Deux sites distincts (Palatca et Bolduţ), resumes ici, ont ete au centre de l'argumentation
des auteurs. Apres la presentation de !'univers rituel metallurgique, avec tout ce que peut etre attribuee, sant
presentes et analyses dans cette perspective, les decouvertes archeologiques du Palatca, qui comprend un
complexe rituel et un autel, dant de quelques pieces speciaux de ['atelier bronzes, et, d'autre part, les fours et
les cendres trouves a Bolduţ.

71 Vezi supra nota 33.
72 M. Rotea, Grupul Copăceni. I, Cluj-Napoca 2003, 35-36, cu bibliografia.
73
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Pl. 1. Poziţia geografică a sitului de la Palatca şi Bolduţ
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Pl. 2. Palatca "Togullui Mândruşcă". Meteorit
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Pl. 3. Cuptor din Nepal (Foto R. Barndon), după T. Gansum 2004
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Pl. 4. Palatca "Togullui Mândruşcă". Nicovală
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Pl. 9. Palatca "Togullui

Mândruşcă". 1.

Complex ritual. 2. Altar
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Pl. 10. Palatca "Togullui
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Pl. 11. Palatca "Togul lui Mândruşcă". Altar cu depunere rituală de vas
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Pl. 14.
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Bolduţ. Cenuşar
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Pl. 15. Bolduţ. Cuptorul nr. 8
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O aşezare aparţinând epocii bronzului târziu descoperită la Ilişua
(corn. Uriu, jud. Bistriţa-Năsăud)
Adrian SOCACI

Cuvinte cheie: Transilvania, Ilişua, Epoca Bronzului, aşezare, material arheologic.
Keywords: Transylvania, Ilişua, Bronze age, settlement, archaeological material.
Localitatea Ilişua (corn. Uriu) (fig. 1) este situată geografic pe cursul inferior al râului Ilişua, afluent al
Someşului Mare. În primăvara anului 2009, în punctul topografic "Podoraucă" (fig. 2/a), cu ocazia plantării
unor pomi fructiferi în vederea amenajării unei livezi, pe terenul lui M. Socaci au apărut în mai multe gropi
fragmente ceramice 1 • Fiind informat despre această descoperire 2 , am făcut o recunoaştere a locului, unde am
constatat că ceramica era de factură grosieră, decorată cu striuri, în tehnica "besenstricht". Materialul ceramic,
prelevat de pe teren, a fost examinat apoi la Cluj de dr. Fl. Gogâltan, care, interesat de descoperire, mi-a propus
o periegheză în acel punct.
·Cercetările noastre s-au desfăşurat, datorită vremii nefavorabile, doar în cursul lunii mai a aceluiaşi an.
Atunci am fost plăcut surprinşi de faptul că pe un teren arat recent, proprietatea lui I. Râpan, aflat în vecinătatea
celui pe care am făcut prima descoperire, se afla ceramică preistorică abundentă, indiciu clar al unei aşezări.
Cu această ocazie, a fost bine delimitată vizual o parte a aşezării preistorice, care avea o formă neregulată, dar
clar conturată, solul brun-închis fiind distinct de restul ară turii, un pământ lutos (fig. 2/b ).
Din punct de vedere morfologic, zona Uriu-Ilişua este încadrată în Depresiunea Breaza, având ca unitate
de relief dealurile Ciceului. Aşezarea este amplasată în lunea înaltă a râului Ilişua, la circa 300 de m nord de
confluenţa acestuia cu un mic pîrâu, care curge dinspre Valea Hăşmaşului (fig. 3/a). Micul fir de apă a săpat
în decursul timpului în teren o albie adâncă, râpoasă. În apropiere, pe malul stâng al acestuia, pe o terasă cu o
pantă lină, uşor înclinată înspre râul Ilişua, se află aşezarea. În cursul perieghezei a fost adunată ceramică care
oferea indicii cu privire la formele de vase din care putea proveni, cât şi în ceea ce priveşte decorul lor. La o
primă evaluare, pe baza acestor caracteristici ele păreau să facă parte din repertoriul culturilor Suciu de Sus şi
Wietenberg (pl. I-XV).
Materialul arheologic este unitar din punctul de vedere al încadrării cronologice, aspect stabilit ca urmare
a unui mic sondaj arheologic de aproximativ 30 X 30 cm, efectuat de către dr. Fl. Gogâltan pe terenul lui I.
Râpan. Am constatat astfel că stratul de cultură este consistent şi are o grosime de circa 20-30 cm. S-a observat
un singur nivel de locuire, iar partea superioară a acestuia începe de la nivelul de călcare actual, aşezarea
fiind afectată în mod sigur de lucrările cu plugul adânc. În schimb, pe terenul lui M. Socaci, profilul gropilor
executate pentru plantarea livezii, a oferit o stratigrafie diferită, cu un strat de cultură sărăcăcios.
Repartiţia ceramicii variază în diferitele puncte ale aşezării preistorice. În partea sudică şi estică a aşezării,
pe terenurile lui M. Socaci şi I. Fetti apar sporadic fragmente ceramice din specia grosieră, ornamentate cu
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pe această cale domnului dr. C. Gaiu de la Muzeul Judeţean Bistriţa, care ne-a oferit sprijinul pentru
prelucrarea materialului arheologic, şi domnului dr. Fl. Gogâltan de la l.A.I.A. Cluj-Napoca pentru observaţii, sugestii
şi bibliografie.
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striuri. O altă situaţie se prezintă însă în partea vestică, unde pe terenul lui 1. Râpan, fragmentele de vase erau
consistente, iar tehnica de decorare diversă: striuri, motive geometrice (romburi, haşuri, reţea sub formă de
plasă, crucea Wietenberg), caneluri şi motive în relief (mai ales brâuri organice). Pe acest amplasament credem
că era zona centrală a aşezării, cu locuinţe construite la suprafaţa solului, fapt dovedit de prezenţa unor bulgări
de chirpici cu urme de impresiuni de nuiele.
În urma cercetării de suprafaţă, pe baza ceramicii răspândite pe teren, am perimetrat aşezarea (ulterior
şi cu GPS-ulp. Am constatat că aşezarea se întinde pe o suprafaţă destul de mare, de câteva sute de metri
lungime, cu o lăţime variabilă (fig. 3/b). Este o aşezare deschisă, nu prezintă urme de fortificare, eventual
fruntea de terasă aflată în partea nordică a acesteia să fi servit ca punct de observaţie a întregii zone. În rest
poziţionarea ei includea, credem, raţiuni de subzistenţă, de exploatare a terenului agricol. Întrucât această
descoperire se află aproape la graniţa administrativ-teritorială dintre Uriu şi Ilişua, nu excludem posibilitatea
unei contemporaneităţi cu locuirile şi descoperirile certe de epoca bronzului târziu şi ale perioadei următoare,
din ambele localităţi, aşa că am considerat utilă redarea acestora pe o hartă (fig. 3/c); una se află înspre est, la
circa 1 km, în punctul "Vicinal" (Castru), alta la aproximativ 300 m nord de această aşezare\ iar a treia la Uriu,
la circa 1,8 km vest, în punctul "Între drumuri" 5 ; în sfârşit, tot la Uriu, a fost semnalat la începutul secolului
al XX-lea celebrul depozit de bronzuri, în locul de hotar "Kăvecses dulO" ("Mezuină pietroasă") 6 , care avea ca
extremitate estică Valea Hăşmaşului, unde au fost descoperite unelte preistorice şi o aşezare 7 •
Categoriile principale ale ceramicii din acest punct fac parte din speciile cunoscute: grosiere, semifine şi
fine, uşor de departajat, pe baza degresantului folosit, suprafaţa exterioară a vaselor având de suferit ca urmare
a compoziţiei calitative a acestor paste. Fragmentele ceramice au culori diferite, rezultate în urma tratamentelor
termice diferite la care au fost supuse. Culorile predominante sunt în general cărămiziu, cărămiziu-închis,
cenuşiu cu nuanţe închise, deschise sau roşiatice. Menţionăm că ele au o ardere bună, ceea ce denotă că olarii
din această aşezare erau preocupaţi ca vasele să aibă o rezistenţă ridicată, pentru a putea fi utilizate cât mai
mult timp. Fragmentele arse oxidant şi cele arse în atmosferă reducătoare se află în proporţii aproximativ egale.

Catalogul materialului arheologic
În cursul cercetării de suprafaţă au fost adunate 220 de fragmente ceramice şi o unealtă din silex. În
catalog am descris doar 113 fragmente ceramice şi unealta de silex (pl. XV/2). Fragmentele au fost analizate,
desenate şi prelucrate digital pentru a surprinde caracteristicile de bază: forma vasului (acolo unde există
elemente definitorii ale acestuia), pasta, culoarea, degresantul, decorul şi arderea. Fragmentele ceramice care
au fost excluse din această analiză, erau de regulă atipice, ornamentate cu striuri sau fără decor şi nu pot
furniza decât eventual informaţii statistice.
1. Fragment de buză (pl. I/1), pastă grosieră, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mare; gura evazată, buza
teşită oblic spre interior, ornamentată cu alveole; ardere în atmosferă oxidantă.
2. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. I/2), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic; gura
evazată, buza teşită oblic spre interior; gâtui arcuit, corpul bombat, bitronconic, ornamentat pe gât cu incizii
oblice; ardere în atmosferă reducătoare.
3. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. I/3), pastă grosieră, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mare; buza
evazată, muchia profilată; corpul uşor arcuit, ornamentat cu striuri; ardere bună, în atmosferă reducătoare.
4. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. I/4), pastă semifină, cărămiziu-închisă, degresant-nisip cu bobul mic;
gura evazată, gâtui conic; corpul cu pereţi aproape drepţi, fără ornamente; ardere în atmosferă oxidantă.
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4 Din grădina lui 1. Fetti, situată la nord de şoseaua Uriu-Târlişua, tot în primăvara anului 2009, am adunat ceramică
hallstaltiană timpurie. Fragmentele se află acum la I.A.I.A. Cluj; sunt nepublicabile, dar credem că provin dintr-o
aşezare.
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Kacso 2009, 14.
Roska 1932, 77-79. În opinia mea, locul de descoperire indicat în Vlassa (1973, 19, nota 16) şi Kacso (2009, 10, 14) este
inexact. Asta, deoarece pe hărţile maghiare aflate la biroul cadastral de la Uriu, "Kovecses diilo" se referă la un punct
topografic care, la începutul secolului al XX-lea, îngloba o mare parte din nord-estullocalităţii.

7 Martian 1909, nr. 181; Marţian 1920,41, nr. 717; Roska 1942,87.
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5. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. 1/5), pastă grosieră, cenuşiu-roşiatică, degresant-nisip cu bobul mare
şi ceramică pisată; gura uşor evazată, buza teşită oblic spre interior, ornamentată cu impresiuni în relief; corpul

tronconic, ornamentat cu striuri; ardere în atmosferă reducătoare.
6. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. Il/1), pastă semifină, cafenie, degresant-nisip cu bobul mic; gura uşor
evazată; corpul bombat, neornamentat; ardere în atmosferă oxidantă.
7. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. II/2), pastă semifină, roşie, semifină, degresant-nisip cu bobul mic;
gura evazată; corpul cu pereţi aproape drepţi, puţin arcuiţi, ornamentat cu striuri verticale; ardere în atmosferă
oxidantă.

8. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. Il/3), pastă grosieră, gri-deschis, degresant-nisip cu bobul mare şi
pietricele; gura evazată, buza ornamentată cu alveole rotunde; corpul arcuit spre interior, fără ornamente;
ardere în atmosferă reducătoare.
9. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. Il/4), pastă semifină, cenuşie-negricioasă, degresant-nisip cu bobul
mic; gura evazată, corpul aproape drept, neornamentat; ardere în atmosferă reducătoare.
10. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. II/5), pastă grosieră, cărămiziu-închisă, degresant-nisip cu bobul
mare şi pietricele mărunte; gura evazată, buza arcuită spre interior cu muchia retezată; gâtul scurt, corpul
bombat, ornamentat cu striuri; ardere în atmosferă oxidantă.
11. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. III/1), pastă fină, negricioasă, degresant-nisip cu bobul fin; buza
teşită oblic spre interior; corpul bombat, ornamentat cu nervuri; ardere în atmosferă reducătoare.
12. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. III/2), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic; gura
evazată, buza ornamentată cu impresiuni triunghiulare; gâtul conic, corpul ornamentat cu striuri; ardere în
atmosferă reducătoare.

13. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. III/3), pastă grosi eră, roşiatică, degresant-nisip cu bobul mare şi
ceramică pisată;

buza dreaptă, corpul bombat, fără ornamente; ardere în atmosferă oxidantă.
14. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. III/4), pastă semifină, roşiatică, degresant-nisip cu bobul mic; gura
uşor evazată, buza dreaptă; gâtul scurt, conic la baza căruia este dispusă o toartă; corpul bombat, ornamentat
cu nervuri dispuse oblic; ardere în atmosferă oxidantă, cu urme de ardere secundară în zona toartei.
15. Fragment de buză (pl. III/5), pastă semifină, cenuşiu-negricioasă, degresant-nisip cu bobul mic şi
ceramică pisată; gura evazată, buza teşită oblic în interior; corpul uşor arcuit spre exterior, ornamentat fin cu
striuri verticale; ardere relativ bună, în atmosferă reducătoare.
16. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. IV/1), pastă semifină, cafenie, degresant-nisip cu bobul mic; buza
teşită oblic spre interior, corpul cu pereţi drepţi; buza ornamentată în exterior cu impresiuni în relief; corpul
decorat cu striuri; ardere în atmosferă oxidantă.
17. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. IV/2), pastă semifină, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mic; buza
rotunjită, neornamentată; corpul tronconic, ornamentat cu striuri; ardere în atmosferă oxidantă.
18. Fragment de vas-vatră (pl. IV/3) care provine din zona bazei; pastă grosieră, cărămizie, degresant-nisip
cu bobul mare; ornamentat cu striuri; ardere în atmosferă oxidantă.
19. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. IV/4), pastă grosieră, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mare
şi ceramică pisată; gura evazată, buza rotunjită, ornamentată cu incizii oblice; corpul probabil uşor arcuit,
neornamentat; ardere în atmosferă oxidantă.20. Fragment de buză (pl. V/1), pastă semifină, negricioasă,
degresant-nisip cu bobul mic; buza evazată; gâtul arcuit, ornamentat prin mici împunsături, deasupra cărora se
află două linii incizate; pereţii se îngroaşă înspre corpul neornamentat; ardere bună, în atmosferă reducătoare.
21. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. V/2), pastă semifină cărămizie, degresant-nisip cu bobul mic; gura
evazată, buza teşită oblic spre interior; corpul tronconic, ornamentat cu striuri; ardere în atmosferă oxidantă,
cu urme de ardere secundară.
22. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. V/3), pastă semifină, cărămiziu-închisă, degresant-nisip cu bobul
mic şi ceramică pisată de culoare roşie; buza îngroşată, uşor evazată în exterior; gâtul ornamentat cu linii
incizate, şterse; corpul tronconic, neornamentat; ardere în atmosferă oxidantă.
23. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. V/4), pastă semifină, cărămiziu-deschis, degresant-nisip cu bobul
mic; buza evazată, gâtul ornamentat cu striuri; corpul semisferic, neornamentat; ardere în atmosferă oxidantă.
24. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. V/5). pastă semifină, gri-deschis, degresant-nisip cu bobul mic; gura
evazată, buza teşită spre exterior, corpul tronconic, fără ornamente; ardere în atmosferă reducătoare.
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25. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. V/6), pastă grosieră, gri-cenuşie, degresant-nisip cu bobul mare şi
pietricele mărunte, albe; cu gura evazată, buza dreaptă, îngroşată; corpul tronconic, ornamentat cu un brâu
crestat tras din pasta moale; ardere în atmosferă reducătoare.
26. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. VI/1), pastă semifină, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mic; gura
evazată, buza dreaptă, corpul tronconic, cu pereţi drepţi, ornamentat cu striuri; ardere în atmosferă oxidantă.
27. Fragment de buză (pl. VI/2), pastă grosieră, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mare; gura evazată,
buza teşită oblic spre interior, corpul tronconic, ornamentat cu striuri; ardere în atmosferă oxidantă.
28. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. VI/3), pastă grosieră, cenuşiu-negricioasă, degresant-nisip cu bobul
mare; gura uşor evazată, buza teşită oblic spre interior; corpul semisferic, fără ornamente; ardere neuniformă,
în atmosferă reducătoare.
29. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. VI/4), pastă fină, cafeniu-închis, degresant-nisip cu bobul fin; gura
evazată, buza oblică, teşită, ornamentată cu crestături; gâtui scurt, arcuit; corpul ornamentat cu linii incizate
paralele; ardere în atmosferă oxidantă.
30. Fragment de buză şi corp (pl. VI/5), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic şi pietricele;
gura evazată, buza răsfrântă în exterior, muchia profilată; corpul tronconic, cu pereţi uşor arcuiţi spre exterior,
neornamentat; ardere în atmosferă reducătoare.
31. Fragment de buză (pl. VI/6), pastă semifină, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mic; buza evazată,
ornamentată cu romburi incizate; ardere în atmosferă oxidantă.
32. Fragment de buză (pl. VI/7), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic; gura evazată, buza
teşită oblic spre interior, ornamentată cu alveole ovale iar gâtui cu o linie incizată; ardere relativ bună, în
atmosferă reducătoare.

33. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. VI/8), pastă grosieră, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mare; cu
gura evazată, corpul uşor arcuit în exterior, ornamentat cu striuri; ardere în atmosferă oxidantă.
34. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. VII/1), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic; gura
evazată, buza dreaptă, ornamentată în exterior, printr-o linie incizată încadrată de două şiruri de împunsături
unghiulare, mai adânci în partea de jos, şi abia perceptibile în partea de sus; corpul de formă tronconică,
neornamentat; ardere în atmosferă reducătoare.
35. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. VII/2), pastă grosieră, roşiatică, degresant-nisip cu bobul mare;
gura invazată, buza dreaptă, corpul probabil cu pereţi drepţi, sau uşor arcuiţi, ornamentat cu un buton oval
aplatizat; ardere în atmosferă oxidantă.
36. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. VII/3), pastă fină, gri-închis, degresant-nisip fin; gura evazată, buza
profilată, corpul puţin arcuit, ornamentat cu un buton circular rupt; ardere în atmosferă oxidantă.
37. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. VII/4), pastă semifină, cărămiziu-deschis, degresant-nisip cu bobul
mic; cu gura evazată, buza teşită oblic spre interior; corpul posibil bitronconic, ornamentat cu striuri; ardere
în atmosferă oxidantă.
38. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. VII/5), pastă grosieră, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mare;
gura dreaptă, buza profilată în exterior, ornamentată cu brâu aplicat în zig-zag; corpul ornamentat cu buton
conic asociat cu striuri; ardere în atmosferă oxidantă.
39. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. VII/6), pastă semifină, cărămiziu-deschis, degresant-nisip cu bobul
mic; gura dreaptă, buza profilată în exterior, ornamentată cu brâu aplicat în zig-zag; corpul posibil tronconic,
ornamentat cu striuri; ardere în atmosferă reducătoare.
40. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. VII/7), pastă semifină, cărămiziu-deschis, degresant-nisip cu bobul
mic; gura invazată, buza teşită oblic spre interior; corpul bombat, ornamentat cu striuri fine; ardere în atmosferă
oxidantă.

41. Fragment de vas-afumătoare (buză şi gât) (pl. VII/8), pastă relativ fină, cărămizie, degresant nisip fin;
gâtui prevăzut cu o perforaţie; ardere în atmosferă oxidantă.
42. Fragment de vas (buză şi gât) (pl. VIII/1), pastă semifină, cenuşiu-închisă, degresant-nisip cu bobul
mic; gura invazată, buza profilată în exterior, ornamentată cu crestături oblice; gâtui arcuit; ardere în atmosferă
reducătoare.

43. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. VIII/2), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic; gura
evazată, buza teşită oblic spre interior, ornamentată cu puncte imprimate care formează linii adâncite; corpul
ornamentat cu o bandă largă realizată prin împunsături succesive late (Breite Absatzstich); ardere bună, în
atmosferă reducătoare.
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44. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. VIII/3), pastă semifină, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mic;
gura evazată, ornamentată în exterior cu alveole iar corpul cu striuri; ardere bună, în atmosferă oxidantă.
45. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. VIII/4), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic;
gura invazată, buza uşor profilată, teşită oblic spre interior; corpul uşor bombat, ornamentat cu un şir de
împunsături simple; ardere în atmosferă reducătoare.
46. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. VIII/5), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic; gura
dreaptă, buza rotunjită; corpul bombat, ornamentat cu linii incizate orizontale combinate cu crestături scurte
orizontale şi motiv spiralic; ardere în atmosferă reducătoare.
47. Fragment de vas, toartă (pl. VIII/6), pastă semifină, negricioasă, degresant-nisip cu bobul mic; toartă
cu perforaţie circulară, de formă ovală; corpul ornamentat sub toartă, cu incizii scurte dispuse oblic; ardere în
atmosferă reducătoare.

48. Fragment de buză (pl. VIII/7), pastă grosieră, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mare; buza rotunjită,
evazată, ornamentată

prin impresiuni oblice cu unghia; ardere în atmosferă oxidantă.
49. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. VIII/8), pastă grosieră, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mare;
gura evazată, buza profilată, ornamentată cu alveole; corpul tronconic, ornamentat cu un brâu alveolat, aplicat;
ardere în atmosferă oxidantă.
50. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. IX/1), pastă grosieră, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mare; gura
dreaptă, buza teşită uşor oblic spre interior, ornamentată cu brâu alveolat, iar corpt~l cu striuri; ardere în
atmosferă reducătoare, cu urme de ardere secundară.
51. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. IX/2), pastă grosieră, cărămiziu-închisă, degresant-nisip cu bobul
mare şi ceramică pisată; gura evazată, gâtul scurt, ornamentat cu trei linii incizate orizontale; corpul uşor
bombat, ornamentat cu rozete; ardere bună, în atmosferă oxidantă.
52. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. IX/3 ), pastă grosieră, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mare;
gura evazată, buza rotunjită; corpul ornamentat cu un buton circular, asociat cu striuri; ardere în atmosferă
oxidantă.

53. Fragment de vas (buză, corp şi toartă) (pl. IX/4), pastă grosieră, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mare;
gura invazată, buza rotunjită; gâtui uşor conic la baza căruia se găseşte dispusă o toartă ornamentată cu două
incizii liniare verticale; corpul probabil bombat; ardere în atmosferă reducătoare.
54. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. IX/5), pastă semifină, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mic; buza
faţetată, uşor evazată; corpul uşor semisferic, ornamentat cu caneluri spiralice; ardere în atmosferă oxidantă.
55. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. IX/6), pastă grosieră, cărămiziu-închisă cu flecuri brune, degresantnisip cu bobul mare; gura uşor evazată, buza rotunjită; corpul arcuit spre interior, ornamentat cu un brâu tras
din pastă; ardere în atmosferă oxidantă.
56. Fragment de vas (buză şi gât) (pl. IX/7), pastă grosieră, cărămiziu-închisă, degresant-nisip cu bobul
mare; gura evazată, buza teşită oblic spre interior; gâtui ornamentat cu buton-apucătoare orizontal, asociat cu
striuri; ardere în atmosferă oxidantă.
57. Fragment de buză de la un vas de dimensiuni mari (pl. IX/8), pastă semifină, cărămizie, degresant-nisip
cu bobul mic; ornamentat cu o combinaţie de linii incizate paralele dispuse vertical, care alternează cu o reţea
de linii întretăiate, sub formă de plasă; în exteriorul buzei şi pe gât este ornamentat cu crestături; ardere în
atmosferă oxidantă.

58. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. X/1), pastă fină, cenuşiu-deschisă, degresant-nisip fin; gura evazată,

buza

dreaptă;

corpul tronconic, neornamentat; ardere

bună,

în

atmosferă reducătoare.

59. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. X/2), pastă semifină, cărămiziu-închisă, degresant-nisip cu bobul

mic şi pietricele; gura evazată, buza rotunjită, corpul tronconic cu pereţi drepţi, neornamentat; ardere secundară
cu urme de vitrifiere.60. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. X/3), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu
bobul mic; gura uşor evazată, buza teşită oblic in interior; corpul semisferic, ornamentat cu striuri; ardere în
atmosferă reducătoare.

61. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. X/4), pastă semifină, cenuşiu-roşiatică, degresant-nisip cu bobul
mic; gura evazată, buza ornamentată cu crestături oblice; ardere în atmosferă oxidantă.
62. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. X/5), pastă semifină, gri-cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic; cu
gura evazată, buza rotunjită, corpul puţin arcuit spre interior, ornamentat cu striuri; ardere secundară, cu urme
de vitrifiere.
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63. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. X/6), pastă semifină, cărămiziu-roşiatică, degresant-nisip cu bobul

pietricele; gura evazată, buza rotunjită, ornamentată prin impresiuni cu degetele; corpul tronconic, cu
pereţi aproape drepţi, neornamentat; ardere în atmosferă oxidantă.
64. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. X/7), pastă grosieră, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mare; gura
evazată, buza teşită oblic spre interior; corpul aproape drept, ornamentat cu striuri; ardere secundară, cu urme
de vitrifiere.
65. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. X/8), pastă semifină, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mic; gura
invazată, buza rotunjită, gâtui scurt, ornamentat cu buton conic şi striuri; corpul bombat în exterior; ardere în
mic

şi

atmosferă oxidantă.

66. Fragment de buză (pl. X/9), pastă grosieră, cenuşiu-închisă, degresant-nisip cu bobul mare; gura
dreaptă,

buza uşor profilată spre exterior; corpul uşor arcuit, tronconic, ornamentat cu striuri; ardere bună, în

atmosferă reducătoare.

67. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. X/10), pastă grosieră, cărămiziu-închisă, degresant-nisip cu bobul

mare şi ceramică pisată; gura invazată, buza uşor profilată şi teşită oblic spre interior; gâtul arcuit, corpul
bombat sau bitronconic, ornamentat cu striuri; ardere în atmosferă oxidantă, cu urme de ardere secundară.
68. Fragment de vas, corp (pl. XI/1), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat cu
un şir de crestături oblice; ardere în atmosferă reducătoare.
69. Fragment de vas, corp (pl. XI/2), pastă semifină, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mic, ornamentat
cu triunghiuri incizate înlănţuite; ardere în atmosferă oxidantă.
70. Fragment de vas, corp (pl. XI/3), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat cu
meandru realizat prin împunsături succesive late (Breite lihsatzstich); ardere bună, în atmosferă reducătoare.
71. Fragment de vas, corp (pl. XI/4), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat cu
linii incizate orizontale, asociate cu caneluri înguste verticale; ardere în atmosferă reducătoare.
72. Fragment de vas, corp (pl. XI/5), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat cu
o bandă umplută cu X-uri; ardere în atmosferă reducătoare.
73. Fragment de vas, corp (pl. XI/6), pastă semifină, brună, degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat cu
împunsături succesive late (Breite Absatzstich) executate într-o linie incizată; ardere în atmosferă oxidantă, cu
urme de ardere secundară.
74. Fragment de vas, corp (pl. XI/7), pastă semifină, roşiatică, degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat
cu o bandă incizată umplută cu cârlige înlănţuite combinată cu împunsături succesive; ardere în atmosferă
oxidantă.

75. Fragment de vas, toartă-buton (pl. XI/8), pastă semifină, negricioasă, degresant-nisip cu bobul mic; pe
corp este aplicată o toartă plină, ovală, neornamentată; ardere în atmosferă reducătoare.
76. Fragment de vas, toartă-buton (pl. XI/9), pastă semifină, gri-deschis, degresant-nisip cu bobul mic;
probabil ceaşcă cu gâtui arcuit, ornamentată sub toarta ovală, fragmentară, cu incizii scurte; ardere în atmosferă
reducătoare.

77. Fragment de vas, corp (pl. XI/10), pastă grosieră, culoare gri, degresant-nisip cu bobul mare; ornamentat

cu linii adâncite, orizontale, combinate cu crestături oblice; ardere în atmosferă reducătoare.
78. Fragment de vas, corp (pl. XII/1), pastă fină, cărămizie, degresant-nisip cu bobul fin; ornamentat cu
linii incizate paralele şi oblice; ardere în atmosferă oxidantă.
79. Fragment de vas, corp (pl. XII/2), pastă semifină, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat
cu benzi incizate, adânci, orizontale, asociate cu crestături oblice; ardere în atmosferă oxidantă.
80. Fragment de vas, corp (pl. XII/3), pastă grosieră, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mare; ornamentat
cu caneluri late orizontale; ardere în atmosferă oxidantă.
81. Fragment de vas, corp (pl. XII/4), pastă fină, cărămizie, degresant-nisip cu bobul fin; ornamentat cu
caneluri late orizontale; ardere în atmosferă oxidantă.
82. Fragment de vas, corp (pl. XII/5), pastă semifină, cenuşiu-închisă, degresant-nisipul cu bob mic; corpul
ornamentat cu un brâu aplicat, crestat oblic; ardere bună, în atmosferă reducătoare.
83. Fragment de vas, corp (pl. XTI/6), pastă semifină, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat
cu meandru realizat prin împunsături succesive late (Breite Absatzstich); ardere în atmosferă oxidantă.
84. Fragment de vas, corp (pl. XII/7), pastă semifină, cărămizie, degresant-nisipul cu bob mic; corpul
ornamentat pe umăr cu un brâu alveolat, tras din pastă; ardere în atmosferă oxidantă.
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85. Fragment de vas (buză şi corp) (pl. XII/8), pastă semifină, negricioasă, degresant-nisip cu bobul mic;
corpul bombat, ornamentat cu o protuberan!ă conică combinată cu incizii circulare; ardere în atmosferă
reducătoare.

86. Fragment de vas, corp (pl. XII/9), pastă semifină, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat
cu benzi înguste sau mai late, umplute cu linii paralele şi mici crestături dispuse oblic; ardere în atmosferă
oxidantă.

87. Fragment de vas, corp (pl. XII/10), pastă grosieră, cenuşiu-închisă, degresant-nisip cu bobul mare şi
ceramică pisată;

ornamentat cu striuri; ardere relativ bună, în atmosferă reducătoare.
88. Buton-apucătoare, fragment, (pl. XIII/1), pastă semifină, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mic;
ornamentat cu alveole rotunde; ardere bună, în atmosferă oxidantă.
89. Fragment de vas, corp (pl. XIII/2), pastă semifină, negricioasă, degresant-nisip cu bobul mic; corpul
bombat, ornamentat cu fascicule de linii incizate paralele, care formează diverse interspa!ii; ardere bună, în
atmosferă reducătoare.

90. Fragment de vas, corp (pl. XIII/3), pastă semifină, cenuşiu-deschisă, degresant-nisip cu bobul mic;
corpul este ornamentat cu o bandă umplută cu mici împunsături unghiulare; ardere în atmosferă oxidantă.
91. Fragment de vas, corp (pl. XIII/4), pastă semifină, cenuşiu-negricioasă, degresant-nisip cu bobul mic;
ornamentat cu cresături oblice dispuse într-o bandă; ardere bună, în atmosferă reducătoare.
92. Fragment de vas, corp (pl. XIII/5), pastă grosieră, cenuşiu-închisă, degresant-nisip cu bobul mare;
ornamentat cu striuri; ardere relativ bună, în atmosferă reducătoare.
93. Fragment de vas, corp (pl. XIII/6), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic; corpul
bombat, ornamentat cu o bandă îngustă haşurată în retea, care cade perpendicular, pe o bandă umplută cu
mici împunsături unghiulare; ardere bună, în atmosferă reducătoare.
94. Fragment de vas, corp (pl. XIII/7), pastă semifină, cenuşiu-negricioasă, degresant-nisip cu bobul mic;
ornamentat cu impresiuni oval-alungite, orizontale dispuse în şiruri; ardere în atmosferă reducătoare.
95. Fragment de vas, buză (pl. XIII/8), pastă grosieră, cărămiziu-roşiatică, degresant-nisip cu bobul mare;
gura evazată, buza dreaptă, ornamentată cu impresiuni de degete; corpul probabil tronconic, neornamentat;
ardere bună, în atmosferă oxidantă.
96. Fragment de vas, corp (pl. XIII/9), pastă grosieră, cenuşiu-deschisă, degresant-nisip cu bobul mare;
ornamentat cu linii incizate asociate cu striuri; ardere bună, în atmosferă reducătoare.
97. Fragment de vas (fund şi corp) (pl. XIV/1), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic;
fundul concav, ornamentat cu împunsături rotunde; corpul tronconic neornamentat; ardere bună, în atmosferă
reducătoare.

98. Fragment de vas (fund şi corp) (pl. XIV/2), pastă semifină, cenuşiu-negricioasă, degresant-nisip cu

bobul mic; fundul concav, corpul globular, neornamentat; ardere în atmosferă reducătoare.
99. Fragment de vas, fund (pl. XIV/3) (ceramică romană), pastă semifină, roşie, degresant-nisip cu bobul
mic; fundul circular, cu marginea profilată, înspre corpul carenat, neornamentat; ardere în atmosferă oxidantă.
100. Fragment de vas, fund (pl. XIV/4), pastă semifină, roşiatică, degresant-nisip cu bobul mic; de formă
circulară, ornamentat cu cârligul spiralic prin adâncire; ardere în atmosferă oxidantă.
101. Fragment de vas, fund plat (pl. XIV/5), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic; fără
ornamente, ardere bună, în atmosferă reducătoare.
102. Fragment de vas, fund (pl. XIV/6), pastă semifină, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mic; fund
plat, ornamentat cu cârligul spiralic prin împunsături succesive late (Breite Absatzstich); ardere în atmosferă
oxidantă.

103. Fragment de vas, fund (pl. XIV/7), pastă grosieră, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mare; fund plat,

ornamentat cu canal circular adâncit combinat cu crestături oblice; ardere în atmosferă oxidantă.
104. Fragment de vas, fund (pl. XIV/8), pastă semifină, cenuşiu-închisă, roşiatică la interior, degresant-nisip
cu bobul mic; fund circular, concav, corpul tronconic neornamentat; ardere bună, în atmosferă reducătoare.
105. Fragment de vas, fund uşor concav (pl. XIV/9), pastă semifină, cenuşie, degresant-nisip cu bobul mic;
corpul tronconic neornamentat, ardere bună, în atmosferă reducătoare.
106. Buton-apucătoare (pl. XV/1), discoidal, pastă fină, roşie, degresant-nisip fin; ornamentat prin incizie
cu crucea Wietenberg, sub forma unei svastici; ardere în atmosferă oxidantă.
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107. Lamă din silex (pl. XV/2), stare bună; fără bulb de percuţie, urme de retuşe pe ambele laturi lungi,
piesă întreagă.

108. Fragment de capac, iniţial prevăzut cu patru găuri (pl. XV/3), din care s-a păstrat doar una, pastă
semifină, cărămizie, degresant-nisip cu bobul mic; ardere în atmosferă oxidantă.

119. Fragment de vas, buză (pl. XV/4), pastă fină, roşiatică, degresant-nisip fin; buza profilată spre exterior,
gâtui neornamentat; ardere în atmosferă oxidantă.
110. Fusaiolă bitronconică, perforaţie axială, pastă fină, cărămizie, ardere în atmosferă oxidantă (pl. XV/5).
111. Fragment de greutate (pl. XV/6), de forma trunchiului de con, pastă semifină, cărămizie, degresantnisip cu bobul mic; în partea superioară are un orificiu; ardere în atmosferă oxidantă.
112. Fusaiolă cilindrică cu muchiile rotunjite, perforaţie axială, pastă fină, cărămizie; ardere în atmosferă
oxidantă (pl. XV/7).
113. Figurină (statuetă) zoomorfă (pl. XV/8), lucrată dintr-o pastă relativ fină, degresant-nisip fin, culoare
cafenie; ardere în atmosferă oxidantă.
114. Fragment de greutate (pl. XV/9), de forma trunchiului de con, pastă semifină, cărămizie, degresantnisip cu bobul mic; ardere în atmosferă oxidantă.

Pentru încadrarea tipologică a vaselor şi stabilirea decorului din punctul "Podoraucă", în cazul materialelor
arheologice care par de factură Suciu de Sus, am utilizat studii şi lucrări de specialitate care tratează situri
specifice acestei culturi din Transilvania. Pentru materialul de tip Wietenberg, am folosit lucrările lui N.
Chidioşan, N. Boroffka 8 şi alte studii apărute ulterior.
Ceramica grosieră este reprezentată mai ales de vase de dimensiuni mari şi mijlocii:
Oale: cu gura evazată, buza teşită oblic spre interior, corpul cu pereţi arcuiţi spre interior, ornamentată
cu impresiuni în relief şi alveole (pl. 1/5, Il/3); de mari dimensiuni, cu gura evazată, buza arcuită spre interior
cu muchia retezată (pl. 11/5); cu gura invazată, buza uşor profilată şi teşită oblic spre interior iar corpul bombat
pl. X/10)9; cu gura invazată, corpul bombat sau bitronconic (pl. IX/4); cu gura dreaptă, buza profilată în exterior,
ornamentată cu brâu aplicat în zig-zag, corpul ornamentat cu buton conic asociat cu striuri (pl. VII/5), variantă
amintită la Căşeiu "Cetăţele" 10 ; cu gura evazată, buza teşită oblic spre interior, corpul uşor arcuit în exterior
(pl. Vl/8, X/9)11; oală de dimensiuni mai mici, cu buza evazată, corpul aproape drept (pl. 1/3); cu buza dreaptă
sau rotunjită şi corpul bombat (pl. Ill/3); cu gura invazată şi corpul bombat (pl. X/8); cu gura evazată, buza
rotunjită, iar gâtui arcuit (pl. IV/4), varianta TA4b la Boroffka 12 •
Vase de dimensiuni mai mici, sub forma unor mici străchini-castronaşe, cu gura evazată iar corpul uşor
tronconic sau semisferic (pl. Vl/2-3).
Străchini cu gura faţetată, buza profilată, corpul tronconic sau semisferic (pl. V/6, VIII/8, XIII/8).
Ceaşcă sau bol cu gura evazată, corpul uşor bombat (pl. IX/2).
Multe vase (pl. 1/1, VII/2, VIII/7, IX/1, 3, 6-7, X/7, Xl/10, XII/3, 10, XIII/5, 9, XIV/7) sunt mai greu de încadrat
într-o anume formă datorită fragmentării accentuate.
Ceramica semifină este reprezentată printr-un număr mare de fragmente ceramice, în aşezare fiind
prezente următoarele forme de recipiente:
Oale: cu gura evazată, buza teşită oblic în interior, corpul uşor arcuit (pl. Il/2, 111/5)1 3 ; de dimensiune mai
mică (pl. IV/1), cu buza teşită oblic în interior, corpul cu pereţi drepţi, ornamentată sub buză cu impresiuni
în relief, menţionată şi la Căşeiu "Cetăţele" 14 ; cu gura evazată, corpul uşor arcuit spre exterior, ornamentat
cu striuri (pl. VII/4)1 5 ; cu gura dreaptă, buza profilată în exterior, ornamentată cu motiv în zig-zag aplicat

8

Boroffka 1994.

9

Gogâltan, !sac 1995, pl. IV5; Gogâltan 2001, 192, pl. III/3; Marta 2009, pl. 44/2.

10 Gogâltan, Isac 1995, 19, pl. IV/1.
11 Pop 2010, 287, pl. 6/3, 6.
12 Boroffka 1994, 128-129, Typentafel1/13.
13 Gogâltan, Isac 1995, pl. IV3.
14 Gogâltan 2001, 192, pl. 111/1.
15 Marinescu 1995, 54, 81, pl. XIII/5.
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(pl. VII/6), ca în aşezarea Suciu de Sus de la GiuleştP 6 ; cu gura evazată, buza rotunjită (pl. VIII/3, X/5), corpul
arcuit spre interior; cu buza rotunjită şi corpul tronconic (pl. IV/2)1 7 ; cu gura evazată, buza profilată la exterior,
teşită oblic spre interior, corpul aproape drept sau uşor rotunjit (pl. I/4, II/4)1 8 ; cu gura uşor evazată, buza
dreaptă iar corpul globular (pl. III/4)1 9 , varianta TA2b 20 ; cu gura invazată şi corpul bombat (pl. VII/7); cu gura
dreaptă, buza rotunjită, corpul bombat (pl. VIII/5); cu gura evazată, gâtui conic (pl. I/2, III/2) 21, varianta TA4c 22
după Boroffka.
Vase de dimensiuni mici, cu gura evazată, buza dreaptă sau teşită oblic spre interior, corpul tronconic (pl.
VI/1, 5, 7).
Castroane cu gura evazată, buza teşită oblic spre interior, corpul tronconic sau semisferic (pl. V/2, 4-5),
neornamentate sau decorate cu striuri, asemănătoare cu cele de la Suciu de Sus "Pe şes" 23 , Copalnic Mănăştur
- "Poiana" 24, Căşeiu 25 şi Lăpuşel "Mociar" 26 •
Străchini: cu buza îngroşată, uşor evazată în exterior, corpul tronconic (pl. V/3) întâlnită şi la Căşeiu 27 ; cu
buza faţetată, uşor evazată iar corpul uşor semisferic (pl. IX/5).
Ceşti (din care o parte erau probabil prevăzute cu torti supraînălţate): cu gâtul arcuit (pl. XI/9); cu gura
evazată şi buza uşor îngroşată, teşită oblic spre interior, corpul bombat (pl. II/1); gura invazată, buza uşor
profilată, teşită oblic spre interior; corpul uşor bombat (pl. VIII/4, 6), asemănătoare tipologie cu o variantă de
la Căşeiu 28 •
Unele vase sunt neprecizabile ca forme, deoarece materialul este mult prea fragmentar (pl. V/1, VI/6, VII/1,
VIII/1-2, IX/8, X/2, 4, XI/1-3, 5-8, XII/2, 5-9, XIII/1-4, 6-7, XIV/1-6, 8-9).
Ceramica fină are un repertoriu tipologie şi decorativ extrem de restrâns:
Oală cu gura evazată, buza profilată, corpul uşor arcuit (pl. VII/3) cunoscută şi la Căşeiu 29 , Lăpuşel
"Mociar" 30 şi Cuceu - "Cuceul sec" 31 •
Ceşti: cu gura evazată, buza teşită oblic spre interior, corpul bombat (pl. III/1); cu gura evazată, gâtui scurt
iar corpul semisferic (pl. VI/4), variante asemănătoare fiind descoperite în aşezări Suciu de Sus din nord-vestul
Transilvaniei32 •
Strachină de mici dimensiuni, cu buza dreaptă şi corpul tronconic (pl. X/1).
Există şi ceramică fină care nu se poate atribui tipologie, datorită stării fragmentare în care se găseşte
(pl. XII/1, 4, XV/4).
Categorii speciale- Obiecte de lut (executate din

pastă diversă),

unelte din

piatră:

Fusaiole de aceeaşi mărime, lucrate îngrijit, din care una de formă bitronconică (pl. XV/5) şi una cilindrică
(pl. XV/7), neornamentate. 33
Greutăţi fragmentare sau "căţei de vatră" (pl. XV/6, 9), de formă piramidală sau a trunchiului de con.
Funcţionalitatea lor este nesigură, sunt considerate accesorii ale plaselor de pescuit sau greutăţi pentru războiul
16 Kacs6 1987, 55, fig. 7/6.
17 Kacs6 1993, pl. 1/25.
18 Gogâltan 2001, 194, pl. IV/2.
19

Andriţoiu,

Rustoiu 1997, 18, fig. 4/5; Gogâltan 2008,46, pl. V/7.

20 Boroffka 1994, 124, Typentafel1/4.
21 Gogâltan 2008, 28, pl. IV/4, XIV/40, XVIII/58;

Andriţoiu,

Rustoiu 1997, 19, fig. 4/12, 5/4.

22 Boroffka 1994, 129-131, Typentafel1/14.
23 Kacs6 1993, 41, pl. I/8.
24 Kacs6 1987, 52, fig. 2/8.
25 Gogâltan, Isac 1995, 21-22, pl. VI/2, Vll/1.
26 Pop 2010, 288, pl. 2/9-10, 7/1.
27 Gogâltan 2001, 192, pl. Il/3.
28 Gogâltan 2001, 212, pl. V/4.
29 Gogâltan, Isac 1995, 19, pl. IV/2.
30 Pop 2010, pl. 5/9.
31 Kacs6 1987, 53, fig. 4/11.
32 Bader 1978, pl. L/1, 4, 13.
33 Obiectele sunt proprietatea lui I. Fetti care le-a găsit întâmplător în zona

aşezării,

în timpul

lucrărilor

agricole.
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de tesut. Una este prevăzută cu un orificiu în partea superioară (pl. XV/6), iar analogii pentru aceste obiecte de
lut, provin din aşezările de la Boineşti 34 , Lăpuşel "Mociar" 35 , Culciu Mare 35 , Vad- "Poduri" 37 •
Lamă din silex (pl. XV/2), cunoscută şi în descoperirile din aria culturii Wietenberg dar în număr redus. 36
Capac (pl. XV/3), de forma unei calote joase, cu patru orificii, din care s-a păstrat doar una. Acesta se ataşa
printr-o sfoară de vasul respectiv. Este cunoscut şi la Derşida 39 •
Vas vatră (pl. IV/3), care apare frecvent în aşezările specifice Bronzului târziu; fragment care provine din
zona bazei.
Buton-apucătoare (pl. XV/1), discoidal, ornamentat cu "crucea Wietenberg", varianta VD 66 40 la Boroffka.
Vas afumătoare cu buza dreaptă, gâtul arcuit, decorat cu un orificiu (pl. Vll/8) 41 •
Fragment de figurină zoomorfă (pl. XV/8), care redă stilizat forma unui cap de animal (câine).
Ornamentatia ceramicii din acest sit, a fost obtinută prin tehnica adâncirii şi prin cea în relief. Primul
procedeu cuprinde mai multe metode, între care enumerăm:
1. Strierea, executată superficial, neregulat, pe unele vase. De altfel, motivul striat (pl. 1/3, 11/2, 5, III/5, IV/2,
V/2, 4, Vl/1-2, 8, Vll/4, 7, X/3, 7, 9-10, XII/10, XIII/5) apare de timpuriu în cadrul culturii Suciu de Sus42 , fiind
uneori asociat cu alte forme decorative.
2. Incizarea, cu un obiect bine ascutit, care a dus la realizarea unor motive decorative complexe, pe
diferitele părti anatomice ale vaselor, cum sunt: linii incizate simple combinate cu crestături oblice (pl. Xl/10,
XII/9), posibil varianta VD4 43 ; linii incizate asociate cu striuri (pl. XIII/9); linii orizontale simple sau complexe,
amplasate în părti diferite ale vaselor (pl. VIII/5, Vl/4, IX/2), care delimitează uneori benzi ornamentale; bandă
îngustă umplută cu X-uri (pl. XI/5, XIII/6) 44 ; triunghiuri incizate (pl. XI/2), dispuse cu vârful în sus 45 ; crestături
oblice dispuse pe gât (pl. 1/2) şi corp (pl. XI/1) varianta VD4 46 ; crestături oblice dispuse pe buză (pl. Vl/4,
VIII/7), decor cunoscut pe unele vase de la Copalnic Mănăştur- "Poiana" 47 ; crestături oblice fine, dispuse într-o
bandă (pl. XIII/4), variantă ornamentală asemănătoare cu aceea de pe un vas de la Giuleşti 48 ; cârlige înlăntuite
încadrate într-o bandă incizată combinată cu împunsături succesive (pl. Xl/7); cârligul spiralic (pl. XIV/4),
varianta VC68 49 pe care îl regăsim la terminatiile unei cruci incizate, cum e "crucea Wietenberg" (pl. XV/1);
decor circular adâncit combinat cu crestături scurte (pl. XIV/7).
3. Împunsături succesive late (Breite Absatzstich) cu ajutorul cărora au fost realizate următoarele ornamente:
o bandă largă orizontală (pl. VIII/2); cârlig spiralic (pl. XIV/6), varianta VD66 50 ; decor meandric (pl. Xl/3, XII/6),
probabil varianta VC40 51 ; linii incizate orizontale, anterior trasate (pl. XI/6)5 2 • Ornamentele au fost executate cu
o unealtă cu vârf ascutit 53 •
34 Bader 1978, 73, pl. XLIX/25.
35 Pop 2010, pl. 9/10.
36 Bader 1972, 528, pl. 11/7-9.
37 Kacso 1987, 66, fig. 14/16.
38

Andriţoiu,

Rustoiu 1997, 189, fig. 19/4, 6.

39 Chidioşan 1980, 43-44, pl. 22/2-6, 38/3.
40 Boroffka 1994, 191, Typentafel20/5.
41 Chidioşan 1980, 44, pl. 24/5.
42 Bader 1972, 524-526.
43 Boroffka 1994, 188, Typentafel12/8.
44 Chidioşan 1980, pl. 11/5, 13/3, 19/7, 21/9, 35/1.
45 Chidioşan 1980, pl. 21/5.
46 Boroffka 1994, 188, Typentafel12/7.
47 Kacso 1987, fig. 3/1, 3.
48 Kacso 198 7, fig. 5/11.
49 Boroffka 1994, 188, Typentafel 28/2.
50 Boroffka 1994, 191, Typentafel20/5.
51 Boroffka 1994, 187, Typentafel 26/18-20.
52 Ciugudean 1997, 74, fig. 14/9, 11, 16/3.
53 Soroceanu 1973, 495; Gogâltan et alii 1992, 11, nota 18.
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4. Împunsături sau impresiuni unghiulare (pl. XIII/3, 6).
5. Imprimarea sub formă de triunghiuri (pl. Ill/2)5 4 sau de puncte care formează linii adâncite pe buză (pl.
VIII/2).
6. Decor canelat realizat sub formă de: caneluri spiralice sau circulare (pl. IX/5); caneluri late (pl. XII/3-4),
utilizate şi la Medieşu Aurit5 5 ; caneluri înguste asociate cu incizii (pl. Xl/4).
Ornamentele plastice completează seria de motive decorative, fiind constituite din:
1. Brâie diverse: brâu alveolat sub buză (pl. I/1, II/3, VIII/3), motiv utilizat pe multe vase la GiuleştP 6 ,
SeinP 7 , Călineşti "Rogoaze" 58 , Tonciu "Dâmbul pietros" 5n şi Culciu Mic 60 ; brâu organic alveolat pe corp
(pl. Xll/7), varianta VE2 61 ; brâu organic cu crestături subţiri (pl. V/6) sau mai late (pl. XlV5).
2. Segmente de nervuri dispuse vertical (pl. III/1) sau oblic (pl. III/4) 62 pe corpul vaselor.
3. Impresiuni în relief cu degetul sau cu un obiect sub buză (pl. 1/5; IV/1; IX/1) ca în aşezările de la Culciu
Mare 1i 3 , Suciu de Sus "Pe şes" 6 4, Lăpuşel "Ciurgău" 65 şi Căşeiu "Cetăţele" 66 •
4. Butoni: butoni simpli amplasaţi sub buză (pl. Vll/2-3) 6Î, sau însoţiţi de striuri (pl. IX/3), decor cunoscut
la Căşeiu "Cetăţele" 68 ; buton alveolat (pl. XIII/1) 69 ; buton apucătoare orizontal (pl. IX/7) însoţit de striuri, tip
cunoscut şi la Petea-Csengersima 70 ; motiv în zig-zag aplicat pe buză însoţit de striuri şi combinat cu buton
(pl. Vll/5)Îl.
5. Ornamente diverse: decor în zig-zag aplicat pe buză însoţit de striuri (pl. VIU6) 72 ; protuberanţă însoţită
de incizii adânci, circulare (pl. Xll/8); toartă plină, neornamentată (pl. Xl/8).

Concluzii
Întrucât cercetarea aşezarii de la Ilişua "Podoraucă" nu a făcut obiectul unui demers arheologic sistematic,
ci este doar rezultatul unei periegheze, nu putem avansa decât ipoteze de lucru cu privire la încadrarea
culturală şi cronologică. Materialul arheologic pe care se bazează analiza noastră este ceramica. Formele şi
particularităţile de ornamentare fac trimitere la repertoriul culturilor Suciu de Sus (elementele comune sunt de
obicei striurile, uneori însoţite de butoni, brâuri alveolate sau crestate, butoni cilindrici şi conici amplasaţi sub
buză, motive în zig-zag aplicate, caneluri late sau înguste etc.) şi Wietenberg (decor incizat divers, împunsături
succesive, cârlige spiralice, meandre, motive în relief etc.). Desigur, starea fragmentară a materialului ceramic
face dificilă o încercare de stabilire a tipologiei, putându-ne baza doar pe forma şi proporţiile vaselor.

54 Gogâltan 2008, 47, pl. IV/3.
55 Bader 1972, 526, pl. 15/3.
56 Kacs61987, fig. 6/6-7,10-13, 15-1, 7/1-4,8.
57 Kacs6 1987, fig. 13/5, 11.
58 Kacs6 1999, 58, fig. 5/21, 6/3-4, 6, 8-11, 22.
59 Marinescu 1995, 67, pl. LIII/1.
60 Bader 1978, 72, pl. XLVI/6.
61 Boroffka 1994, 192, Typentafelll/4.
62 Chidioşan 1980, pl. 15/1.
63 Bader 1972, pl. 8/3.
64 Kacs6 1993, pl. IV/21.
65 Kacs61995, 84, pl. I/1, 3-10, IV1-2, 4-13, III, V/1-2.
66 Gogâltan 2001, 192, pl. I/1, IV2, III/1, 4.
67 Bader 1978, pl. XLVI/10.
68 Gogâltan 2001, pl. IV3-4.
69 Kacs6 1993, 40, pl. VI/4.
70 Marta 2009, 76, 316, pl. 39/11-12.
71 Gogâltan, Isac 1995, pl. IV/1.
72 Kacs6 1999, 58, fig. 6/5, 7/1-2.
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Ceramica fină 73 este restrânsă cantitativ, cu un repertoriu compus din oale şi ceşti. Fragmentele sunt
lucrate dintr-o pastă de calitate, în care degresantul îl constituie nisipul fin. Culoarea vaselor este de regulă
cenuşie, roşiatică şi cărămizie, cu o tratare termică bună.
Ceramica semifină 74 este cel mai bine reprezentată în punctul "Podoraucă", nu atât ca forme de vase, ci,
în special, prin numărul mare de fragmente. S-au realizat oale, străchini, castroane, ceşti, precum şi vase de
dimensiuni mici, care au în compoziţie nisip cu bobul mic. Arderea este calitativ bună, vasele având o culoare
brună-cenuşie, cenuşiu-negricioasă, cărămizie, roşiatică, cărămiziu-închisă, cărămiziu-deschisă etc.
Ceramica grosieră 75 este lucrată dintr-o pastă de culoare cenuşie, cărămiziu-închisă, cărămiziu-roşiatică,
cenuşiu-roşiatică, gri, gri-deschisă, gri-cenuşie, cenuşiu-negricioasă, având ca degresant pietricele mărunte,
nisip cu bobul mare şi ceramică pisată. Din aceasta au fost realizate oale de dimensiuni mari şi mijlocii,
străchini, castroane, ceşti, arse bine.
O piesă importantă, care a fost recoltată cu ocazia investigaţiei de teren din primăvara anului 2009,
este reprezentată de fragmentul de idol zoomorf, care pare a fi un cap de câine. Probabil acesta era fixat
într-un ansamblu de cult sau a fost detaşat de restul unei statuete printr-o tăiere precisă. Semnificaţia acestei
reprezentări plastice ar putea fi legată de anumite practici magice sau de cultul animalului pe care îl reprezenta.
O figurină zoomorfă, care are un cap cu trăsături asemănătoare, a fost descoperită la Vad- "Poduri" 76 •
Amintim şi prezenţa unui fragment ceramic care provine de la un vas roman (pl. XIV/3).
Pe baza analizei materialului ceramic şi a conexiunilor pe care am încercat să le facem între forma vaselor,
decorul acestora şi analogiile cu statiuni arheologice care beneficiază de o stratigrafie sigură, aşezarea de la
Ilişua "Podoraucă" poate fi încadrată cronologic în faza târzie a culturii Suciu de Sus (Bronz târziu II-Ha AJ
Îndeosebi am putut observa apropieri cu formele şi motivele decorative de la Lăpuşel "Mociar", dar mai ales
cu aşezarea de la Căşeiu, care a fost încadrată în faza de tranziţie de la cultura Suciu de Sus la grupul Lăpuşn
(cu observaţia că grupul Lăpuş e mai puţin cunoscut în afara necropoleF 6 ). De asemenea, în aşezare sunt
cunoscute elemente ornamentale tipice Wietenberg, inclusiv împunsăturile successive late (Pl. VIII/2, XI/3,
6, XII/6, XIV/6), caracteristice ultimei faze a culturiF9 • Însă principala asemănare dintre aşezarea de la Ilişua
"Podoraucă" şi aceea din punctul "Cetăţele" de la Căşeiu constă în abundenta ceramicii ornamentate cu striuri.
Menţionăm că în repertoriul culturii Suciu de Sus striurile 80 sunt utilizate până în faza Lăpuş 1181 •
Aş sublinia faptul că până acum elemente Suciu de Sus nu au fost semnalate pe valea râului Ilişua, deşi
este posibil ca grupul cultural să fi pendulat pe această cale de comunicaţie dinspre Ţara Lăpuşului 82 • Prezenţa
comunităţilor Suciu de Sus târzii în zona Uriu-Ilişua pare însă plauzibilă, deoarece calea de pătrundere spre
Bazinul Someşului Mare şi Podişul Transilvaniei este mult mai scurtă în raport cu aceea care vine din nord 83
pe culoarul Someşului, spre Dej. Această situaţie este confirmată de aşezarea de la Căşeiu. O problemă o
reprezintă doar perioada în care cultura Suciu de Sus se extinde teritorial înspre confluenţa Someşurilor 84 • S-ar
putea ca acest moment să aibă legătură cu influenţele culturale sesizate în ultima vreme la Ciceu Corabia "Sub
cetate" 85 . Argumentele noastre sunt sprijinite de opinia lui N. Vlassa, care considera că fortificaţia de refugiu de
la Coldău (situată în linie dreaptă la circa 6-7 km de Ilişua) făcea parte din "aria nordică a culturii Wietenberg",

73 Pl. 111/1, Vl/4, VII/3, 8, X/1, XIV4, XV/1, 4-5, 7-8.
74 Pl.l/2, 4, IV1-2, 4, III/2, 4-5, IV/1-2, V/1-5, Vl/1, 5-7, VII/1, 4, 6-7, VIII/1-6, IX/5, 8, X/2-6, 8, Xl/1-9, XII/2, 5-9, XIII/1-4,
6-7, XIV/1-6, 8-9, XV/3, 6, 9.
75 Pl. 1/1, 3, 5, IV3, 5,111/3, IV/3-4, V/6, Vl/2-3, 8, VII/2, 5, VIII/7-8, IX/1-4, 6-7, X/7, 9-10, Xl/10, XIV3, 10, XIIV5, 8-9, XIV/7.
76 Kacs6 1987, 66, fig. 14/14.
77 Gogâltan 2001, 195.
78 Pop 2005, 70.
79 Gogâltan et alii 1992, 10-12; Ciugudean 1997,66.
80 Bader1972, 526;Bader1978, 72.
81 Kacs6 1994, 12.
82 Marinescu 1979, 98; Gogâltan 2009, 122.
83 Gogâltan et alii 1992, 12.
84 Marta 2009, 216.
85 Marinescu G. G. 2010, 9.
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într-o zonă unde nu era exclus contactul cu grupul Suciu de Sus 86 • T. Bader observa, de altfel, într-o lucrare din
anii 70, aportul pe care cultura Suciu de Sus îl va aduce la "procesul de hallstattizare" 87 •
Interesul comunităţilor mixte pentru acest spaţiu geografic este relevant în imediata apropiere a acestei
aşezări, mai ales în punctul Ilişua "Castru", unde fortificaţia romană suprapune o locuire de epoca bronzului
târziu. Artefactele descoperite aici şi încadrate în această secvenţă cronologică sunt un vârf de lance şi unul
de seceră (fragmentare), două ace cu cap rulat de tip Rollennadel88 , fragmente ceramice, care prin tehnica de
decorare par de factură Wietenberg 89 , şi un ac cu trei protuberanţe de tip Warzennadel, atribuit culturii Noua 90 •
Aceste materiale arheologice evidenţiază raporturile culturale Wietenberg-Noua (atât de pregnante şi în centrul
Transilvaniei91 ), mai ales că o ceaşcă cu torţi supraînălţate a fost descoperită la Dobric92 , localitate învecinată
cu Ilişua. Notabil este faptul că analiza stratigrafică a stabilit în anumite puncte ale aşezării un strat compact
de ceramică din epoca bronzului 93 • Totodată, în apropierea termelor romane ale aceluiaşi castru, cercetările
arheologice întreprinse de dr. C. Gaiu în ultimii ani 94 au scos la lumină un material ceramic 95 descoperit în
complexe închise, care sub aspectul pastei, formelor şi tehnicii de ornamentare este asemănător cu acela din
punctul "Podoraucă". Precizăm că în trecut, tot la Ilişua, au fost descoperite depozite de celturi, din care
primul 96 se compune din 50 de piese, iar al doilea 97 din 15 piese.
Amalgamarea culturală Wietenberg-Noua se poate observa şi la locuirile nu prea îndepărtate de Ilişua,
situate în jurul oraşului Beclean98 • Însă aceste locuiri nu au fost investigate arheologic (exceptând situl de
la Băile Figa99 ), aşa că nu cunoaştem modul cum era organizată societatea acelor vremuri. În alte zone ale
Transilvaniei, fenomenul este explicat printr-o convieţuire 100 şi prin descoperirile (grupul) de tip GligoreştP 01 •
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A settlement belonging to the Late Bronze Age discovered at Ilişua
(Uriu commune, Bistriţa-Năsăud County)

(Abstract)
Ilişua is a village (Bistriţa-Năsăud County) (Fig. 1), geographically located on the lower course of Ilişua
river, one of the tributaries of the Someşul Mare river. Here was discovered, by chance, a prehistoric settlement
in the "Podoraucă" landmark (Fig. 2 1a).
The following investigations, conducted by Dr. FI Gogâltan in spring of 2009, on the settlement, were well
defined visually the extent on a freshly ploughed field, owned by 1. Râpan (Fig. 2 1b).
On this occasion various archaeological materials were collected (Pl. I-XV), of which most is Late Bronze
Age ceramics, known in the repertoire of the Suciu de Sus and Wietenberg cultures. The prehistoric habitation
is located in the high valley of the Ilişua river, about 300 m north of its confluence with a small stream, which
flows from Hăşmaş Valley (Fig. 3 1 a). Also, based on pottery scattered on the ground, we established the
perimeter of the settlement with GPS in the fall of 2011. So we found out that the settlement is relatively large
(Fig. 3 1b). We do not exclude the possibility that this settlement could be contemporary with some prehistoric
habitation and discoveries from Uriu-Ilişua area (Fig. 3 1c).
Ceramic fragments found at Ilişua present typological-decorative characteristics similar to those found
in the settlements from Lăpuşel "Mociar" and Căşeiu "Cetăţele". From the chronological point of view, the
archaeological site can be classified in the transition phase from the culture Suciu de Sus to the Lăpuş group
(Late Bronze Age II-Hallsttat AJ
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Fig. 1. Ilişua. Localizare geografică 1Ilişua. Geographic location.
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Fig. 2.

a. Vedere generală dinspre nord, iunie 2009 (fato. A. Socaci) 1b. Aşezarea văzută dinspre
sud-est, aprilie 2009 (fato. A. Socaci). 1Ilişua "Podoraucă". a. General view fTom north, June 2009 (photo A.
Socaci) 1b. South-eastern view on the settlement, April 2009 (photo A. Socaci).

Ilişua "Podoraucă".
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LEGENDA
" Podoraucă"- Aşezare

bronz târziu.

[]

"Castru"- Aşezare bronz târziu.

Jl...
O

"Podoraucă"- Aşezare hallstatt timpuriu.
"Între drumuri"- Aşezare bronz târziu.

Q

"Kovecses dul6" ( " Mezuină pietroasă " ) - Depozit de bronzuri.

Fig. 3. a. Amplasarea topografică a sitului arheologic ; b. Dispunerea şi întinderea aşezării preistorice (sursa ANCPI,
plan topografic Centrul de Studii Române) 1c. Teritoriul cu descoperiri arheologice din zona Uriu-Ilişua
(sursa Google Earth) 1a. Topographic survey of the archaeological site 1b. The arrangement and the extent
of the prehistoric settlement (source ANCPI, topographic plan Romanian Studies Center.) 1c. The area with
archaeological discoveries from Uriu-Il işua (source Google Earth).
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Pl.l/1-5.

Ilişua

"Podorauca". Materiale arheologice. 1 Ilişua "Podorauca". Archaeological rnaterials.
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II/1-5.Ilişua

"Podorauca". Materiale arheologice. 1Ilişua "Podorauca". Archaeological materials.
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Ilişua

"Podorauca". Materiale arheologice. 1Ilişua "Podorauca". Archaeological rnaterials.
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Pl. IV/1-4.

Ilişua

"Podorauca". Materiale arheologice. 1Ilişua "Podorauca". Archaeological materials.
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Pl. V/1-6.

Ilişua

,.Podorauca". Materiale arheologice. 1Ilişua "Podorauca". Archaeological materials.
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Pl. VI/1-8.
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Ilişua

"Podorauca". Materiale arheologice. 1Ilişua "Podorauca". Archaeological materials.
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Pl. VII/1-8.

Ilişua

8

"Podorauca". Materiale arheologice. 1Ilişua "Podorauca". Archaeological rnaterials.
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Pl. VIII/1-8.
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Ilişua

"Podorauca". Materiale arheologice. 1Ilişua "Podorauca". Archaeological materials.
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Pl. IX/1-8.

Ilişua

"Podorauca". Materiale arheologice. 1Ilişua "Podorauca". Archaeological materials.
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Ilişua

10

"Podorauca". Materiale arheologice. 1Ilişua "Podorauca". Archaeological materials.
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Pl. XI/1-10.

Ilişua

"Podorauca". Materiale arheologice.

1Ilişua "Podorauca". Archaeological materials.
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Ilişua

7

,.Podorauca". Materiale arheologice. 1 Ilişua "Podorauca". Archaeological materials
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Pl. XV/1-9. Ilişua "Podorauca". Materiale arheologice. 1Ilişua "Podorauca". Archaeological materials.
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Sondaj de salvare la Apahida, jud. Cluj

Monica TECAR

Cuvinte cheie: cultura Wietenberg, Apahida, ceramică.
Keywords: Wietenberg culture, Apahida, ceramic.
În anul 2000 Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei a întreprins cercetări arheologice de salvare
constând din: supraveghere arheologică, cercetări de suprafaţă şi sondaje arheologice având drept scop
descărcarea terenului de sarcină istorică, a zonelor ce urmau sa fie afectate de lucrările de introducere a unor
cabluri subterane realizate de Romtelecom în localitatea Apahida, judeţul Cluj (din colectivul de cercetare a
mai făcut parte şi Felix Marcu).
Conform Repertoriului arheologic al judeţului Cluj (Rep. Cluj 1992, p. 27-36, Fig. 6-7), pe teritoriul
comunei Apahida sunt semnalate 44 de puncte cu descoperiri arheologice.
Punctul de interes arheologic se află în spatele fostului post de control rutier (actualmente acesta nu mai
există), aproape de calea ferată Cluj - Dej, la circa 10 m de bariera peste calea ferată, unde, în urma escavării
şanţului pentru introducerea cablurilor Romtelecomului, au fost aflate materiale arheologice (în special
material ceramic şi osteologie). Zona este cunoscută în literatura de specialitate cu toponimul "Râtul Viţeilor"
aflat în vecinătatea locului "Râtul Satului", la nord-est de sat.
În această zonă au fost semnalate descoperiri arheologice încă din 1880, cu ocazia construirii căii ferate.
În 1896 E. Orosz efectuează în acest punct sodaje arheologice. Alte descoperiri întâmplătoare au fost semnalate
în 1900, cu ocazia exploatării balastului. În anul următor semnalării descoperiri, 1. Kovacs efectuează săpături
arheologice. Lucrările de la calea ferată din anul1905 au semnalat alte descoperiri arheologice (Boroffka 1994,
p. 15, nr. 45; Horedt 1960, p. 110, nr. 5; Kovacs 1911, 1-69; Maţian 1920, 6/20; Orosz 1908, 172-179; Pârvan
1982, p. 210; Roska 1944, p. 22, nr. 4, p. 25, Fig. 3-4). Aceste descoperiri aparţin epocii preistorice, respectiv
culturii Wietenberg, Noua şi epocii La Tene. Mai trebuie amintită semnalarea unui mormânt de incineraţie
descoperit în cuprinsul aşezării Wietenberg (Andriţoiu 1978, p. 254, nr. 1; 1994, p. 152, nr. 3; Boroffka 1994, p.
15, nr. 45; Crişan 1970, p. 111; Horedt 1960, p. 127; Orosz 1908, p. 179; Rotea 1999, p. 33; Soroceanu- Blăjan
- Cerghi 1976, p. 67).
În anul1968-1969, în punctul unde şoseaua naţională care vine de la Cluj se bifurcă spre Mociu şi Gherla,
cu prilejul fixării unui stâlp de beton necesar reţelei electrice, s-a descoperit la adâncimea de 1,60-1,70 m
o cantitate de circa 900 g de aur. În urma efectuării unui sondaj arheologic, s-a stabilit că este vorba de un
mormânt de înhumaţie, înzestrat cu un inventar excepţional format din aproximativ 2 kg de podoabe de aur
şi de piese de harnaşament din fier şi argint. Mormântul se datează în a doua jumătate a sec. V e.n. şi aparţine
unei căpetenii ostrogote sau gepide (Dumitraşcu 1973, p. 13; Horedt 1977, p. 267; Popescu 1970, p. 510, nr.
111; 1970a, p. 450, nr. 111; Protase 1972, p. 163-177, Fig. 1-8, Pl. I-XXV; Rep. Cluj 1992, p. 34, nr. 42)
Un alt sondaj de salvare, la cea. 30 m nord- vest de punctul de control rutier (1988), a dus la descoperirea
a numeroase fragmente ceramice din neoliticul târziu (Grupul Iclod), epoca bronzului (cultura Wietenberg),
romane şi de secol IV-V e.n. Materialul arheologic se afla la o adâncime de 0,20-1,00 m (Rep. Cluj 1992, p. 30,
nr. 20; cercetările au fost efectuate de către R. Ardevan.)
• Cercetările arheologice au demarat prin îndreptarea pereţilor şanţului cablului telefonic şi deschiderea
unei secţiuni (notată S1) de 4,20 x 2 m. Stratigrafia se prezintă după cum urmează:
- 0,00- 0,50 m: strat format din umplutură modernă, ce se subţiază spre metrul 4 al secţiunii;
- 0,50- 0,90 m: strat de pământ de culoare brun închis, format din materiale moderne în amestec cu
puţine materiale arheologice aflate în poziţie secundară
Monica TECAR
Muzeul Na~onal de Istorie a Transilvaniei
e-mail: monicatecar@yahoo.com
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0,60- 0,75 m: strat de pietre, surprins între metrul O şi 2,20 ai secţiunii
0,90- 1,30 m: strat de pământ de culoare neagră, afânat, cu materiale arheologice;
1,30- 1,60 m: strat de lut şi pietriş de culoare galbenă, steril din punct de vedere arheologic.

Descoperirile arheologice din acest sondaj aparţin, în marea majoritate epocii bronzului, cultura Wietenberg
(aceasta fiind subiectul acestui articol), dar au fost semnalate şi materiale aparţinând epocii romane, reduse
numeric. Materialul arheologic aparţinând epocii bronzului se află în depozitul Muzeului Naţional de Istorie
a Transilvaniei, având numerele de inventar cuprinse între P 180972- P 181067. Marea majoritate a lui este
formată din ceramică (circa 240 fragmente ceramice), puţin material osteologie, un topor de piatră, două
fragmente de vatră şi câteva fragmente de chirpic. Nu a fost descoperit nici un fel de complex arheologic, întreg
materialul aparţinând stratului de cultură Wietenberg.

Descrierea materialului arheologic:
1. Fragment din toarta unui vas, de dimensiuni mari, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare neagră şi prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl. Fragmentul nu
este decorat (Fig. 1/1 ).
2. Fragment din toarta unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Suprafaţa exterioară este de
culoare cărămizie cu pete negre, iar cea interioară de culoare cenuşie închis. Ambele suprafeţe prezintă urme
de netezire. Pasta conţine ca degresant nisip cu bobul mare (Fig. 1/2).
3. Topor din piatră (gresie), păstrat în proporţie de 90 %, doar o latură nefiind finisată. Este de tipul
topoarelor neperforate, de formă trapezoidală, de mici dimensiuni (are lungimea de 5,3 cm şi lăţimea de 5,6
cm) cu marginile arcuite. Cel mai bine se păstrează partea activă a piesei (Fig. 1/3).
4. Fragment din buza unui vas lobat, de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea tăiată scurt,
oblic. Ambele suprafeţe sunt de culoare neagră şi prezintă o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip
semifin şi fragmente ceramice pisate. Fragmentul nu este decorat (Fig. 1/4).
5. Fragment dintr-un capac de vas de dimensiuni mici, plat, de formă circulară, cu un buton oval, de
prindere în partea centrală, de calitate semifină. Suprafaţa exterioară este de culoare cărămizie iar cea interioară
de culoare brun închis. Ambele suprafeţe prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin
şi fragmente ceramice pisate (Fig. 1/5).
6. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare cărămiziu deschis şi prezintă o bună netezire, mai ales pe cea exterioară. Pasta conţine ca degresanţi:
nisip semifin şi mâl. Decorul constă dintr-o bandă îngustă, incizată, dispusă orizontal şi umplută cu împunsături
simultane (Fig. 1/6).
7. Fragment din partea superioară unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe
sunt de culoare cărămizie şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi nisip cu bob
mare. Decorul constă dintr-un şir de impresiuni (Fig. 1/7).
8. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Suprafaţa exterioară este de
culoare cărămizie cu pete negru deschis iar cea interioară de culoare cărămizie. Prezintă o bună netezire mai ales
pe suprafaţa exterioară. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi nisip cu bob mare. Decorul constă dintr-o
bandă îngustă, formată din două linii incizate dispuse orizontal şi umplută cu impresiuni dreptunghiulare.
Apare în asociere cu caneluri oblice (Fig. 1/8).
9. Fragment din buza unui castron, de dimensiuni mici, de calitate fină, cu marginea simplă, rotunjită.
Ambele suprafeţe sunt de culoare negru deschis şi prezintă o bună netezire, pe unele porţiuni chiar urme de
lustruire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl (Fig. 2/1).
10. Fragment din buza unei străchini, de dimensiuni mici, de calitate semifină, cu marginea dreaptă şi
trasă uşor spre interior. Suprafaţa exterioară este de culoare cafenie iar cea interioară de culoare cărămizie.
Ambele suprafeţe prezintă o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl (Fig. 2/2).
11. Fragment din buza unei străchini de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea rotunjită
şi trasă uşor spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare negru deschis şi prezintă o bună netezire. Pasta
conţine ca degresanţi: nisip semifin şi fragmente ceramice pisate. Fragmentul nu este decorat (Fig. 2/3).
12. Fragment din fundul unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Suprafaţa exterioară este de
culoare cărămizie iar cea interioară de culoare negru deschis. Ambele suprafeţe prezintă o slabă netezire. Pasta
conţine ca degresanţi: nisip semifin şi paiete de mică (Fig. 2/4).
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13. Fragment din buza unui castron de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea rotunjită şi
spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare cărămizie şi prezintă o netezire medie. Pasta conţine
ca degresanţi: nisip semifin şi mâl. Fragmentul nu este decorat (Fig. 2/5).
14. Fragment din buza unui castron de dimesniuni medii, de calitate semifină, cu marginea rotunjită şi trasă
uşor spre exterior. Suprafaţa exterioară este de culoare cărămizie cu pete cafenii iar cea interioară de culoare
cafeniu închis cu pete cărămizii. Ambele suprafeţe prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip
semifin, nisip cu bob mare şi fragmente ceramice pisate (Fig. 3/1).
15. Fragment din buza unei strachini uşor invazată, de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea
rotunjită şi trasă spre interior. Suprafaţa exterioară este de culoare cafeniu închis iar cea exterioară de culoare
cenuşiu închis. Ambele suprafeţe prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin, mâl şi
mică. Fragmentul nu este deorat (Fig. 3/2).
16. Fragment din buza unui vas borcan, de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea rotunjită şi
trasă uşor spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare neagră, buza, atât pe interior cât şi pe exterior fiind
de culoare cafeniu închis. Prezintă o bună netezire şi urme uşoare de lustruire mai ales pe suprafaţa exterioară.
Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi fragmente ceramice pisate. Decorul constă dintr-un brâu dispus
orizontal imediat sub buză, tras organic din peretele vasului şi prevăzut cu impresiuni oval- alungite, dispuse
oblic (Fig. 3/3).
17. Fragment din buza unui vas de tip sac, de dimensiuni mari, de calitate semifină, cu marginea rotunjită
şi trasă uşor spre exterior. Suprafaţa exterioară este de culoare neagră iar cea interioară de culoare cărămizie.
Ambele suprafeţe prezintă o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin, nisip cu bobul mare şi
fragmente ceramice pisate. Decorul constă dintr-un şir de alveole ovale, dispuse imediat sub buză. Aceste decor
este urmat de un brâu tras organic din peretele vasului, alveolat (Fig. 3/4).
18. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea simplă, rotunjită.
Ambele suprafeţe sunt de culoare cărămizie şi prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip
semifin şi mâl. Decorul constă dintr-un rând de incizii scurte, dispuse oblic pe buză, urmat de un brâu aplicat
prevăzut cu acelaşi tip de incizii (Fig. 4/1).
19. Fragment din buza unui vas de dimensiuni mici, de calitate fină, cu marginea rotunjită şi trasă uşor
spre interior. Ambele suprafeţe sunt de culoare negru deschis şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca
degresanţi: nisip fin şi mâl. Pe suprafaţa exterioară decorul constă din impresiuni triunghiulare de mici
dimensiuni, trasate cu vârful spre dreapta urmate de o bandă formată din o linie incizată în partea superioară
şi de două linii incizate în partea ingerioară. Această bandă este umplută cu impresiuni triunghiulare dispuse
cu vârful în sus. Suprafaţa interioară este decorată cu impresiuni circulare mărginite în partea inferioară de o
linie incizată, dispusă orizontal şi realizată cu ajutorul împunsăturilor succesive (Fig. 4/2).
20. Fragment din partea superioară a unui vas de dimensiuni medii, de calitate fină. Ambele suprafeţe
sunt de culoare neagră şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip fin şi mâl. Decorul constă
dintr-un şir de impresiuni (Fig. 4/3).
21. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea dreaptă, teşită spre
exterior. Suprafaţa exterioară este de culoare cărămizie cu pete negre iar cea interoară de culoare brun închis.
Ambele suprafeţe prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi nisip cu bob mare.
Fragmentul nu este decorat (Fig. 4/4).
22. Fragment din buza unui vas de uz comun, de dimensiuni medii, de calitate grosieră, cu marginea
rotunjită şi trasă spre exterior. Suprafaţa exterioară este de culoare brun închis iar cea interioară de culoare
cărămizie. Ambele suprafeţe prezintă o netezire medie şi urme de ardere secundară. Pasta conţine ca degresanţi:
nisip semifin şi nisip cu bob mare. Fragmentul nu este decorat (Fig. 4/5).
23. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni mici, de calitate fină. Ambele suprafeţe sunt de culoare
neagră şi prezintă o bună netezire, mai ales pe cea interioară. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi
fragmente ceramice pisate. Decorul constă probabil din triunghiuri dispuse cu vârful în jos şi umplute cu
linii incizate dispuse oblic, paralele cu una din laturile triunghiului, încadrate într-o bandă incizată dispusă
orizontal. Acest decor apare în asociere cu caneluri înguste, distanţate şi dispuse oblic (Fig. 4/6).
24. Fragment din buza unui vas de tip sac, de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea dreaptă
şi trasă uşor spre exterior. Suprafaţa exterioară este de culoare neagră iar cea interioară de culoare neagră cu
trasă uşor
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pete maronii. Ambele suprafeţe prezintă o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi nisip cu
bob mare. Fragmentul nu este decorat (Fig. 4/7).
25. Fragment din pansa unui vas de mici dimensiuni, de calitate fină. Ambele suprafeţe sunt de culoare
neagră şi prezintă o bună netezire iar pe unele porţiuni şi urme de lustruire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip
fin şi mâl. Fragmentul este decorat cu caneluri înguste, distanţate şi dispuse oblic (Fig. 4/8).
26. Fragment din toarta unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Suprafaţa exterioară este de
culoare maronie cu pete negre iar cea interioară de culoare cărămizie. Suprafaţa prezintă o netezire medie.
Pasta prezintă ca degresant nisip semifin. Fragmentul nu este decorat (Fig. 4/9).
27. Fragment din pansa unui vas de uz comun, de dimensiuni medii, de calitate grosieră. Suprafaţa
exterioară este de culoare cafenie iar cea interioară de culoare cenuşiu închis. Ambele suprafeţe prezintă o
netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi nisip cu bob mare. Decorul constă dintr-un brâu
tras organic din peretele vasului, dispus orizontal şi prevăzut cu împresiuni neglijent lucrate (Fig. 4/10).
28. Fragment din fundul unei farfurii, de dimensiuni medii, de calitate fină. Suprafaţa exterioară este
de culoare cărămizie cu pete negre iar cea interioară de culoare cărămizie. Ambele suprafeţe prezintă o bună
netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl. Fragmentul nu este decorat (Fig. 5/1).
29. Fragment din fundul unei farfurii, de dimensiuni medii, de calitate fină. Suprafaţa exterioară este
de culoare neagră iar cea interioară de culoare brun închis. Ambele suprafeţe prezintă o bună netezire. Pasta
conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl. Fragmentul nu este decorat (Fig. 5/2).
30. Fragment din fundul vas de uz comun, de dimensiuni medii, de calitate grosieră. Suprafaţa exterioară
este de culoare cărămiziu închis iar cea interioară de culoare brun închis. Ambele suprafeţe prezintă o netezire
medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi nisip cu bobul mare. Fragmentul nu este decorat (Fig. 5/3).
31. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea rotunjită şi trasă
uşor spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare cărămizie şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca
degresanţi: nisip fin şi mâl. Fragmentul nu este decorat (Fig. 6/1).
32. Fragment din fundul unei străchini de dimensiuni medii, de calitate semifină. Suprafaţa exterioară
este de culoare cărămizie iar cea cea interioară de culoare negru cu pete cenuşii. Ambele suprafeţe poartă urme
de netezire. Pasta conţine ca degresant nisip semifin. Fragmentul nu este decorat (Fig. 6/2).
33. Fragment din buza unui vas de mici dimensiuni (pahar?), de calitate fină, cu marginea dreaptă şi trasă
spre exterior. Suprafaţa exterioară este de culoare cărămizie iar cea interioară de culoare negru deschis. Ambele
suprafeţe prezintă o bună netezire. Decorul constă dintr-un şir de impresiuni triunghiulare (Fig. 6/3].
34. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare neagră şi prezintă urme slabe de netezire. Pasta conţine ca degresant nisip semifin. Decorul constă
dintr-o bandă incizată dispusă orizontal şi umplută cu diferite motive geometrice formate cel mai probabil din
unghiuri (Fig. 6/4].
35. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare cenuşie şi prezintă urme slabe de netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi nisip cu bob
mare. Decorul constă dintr-un brâu tras organic din peretele vasului, dispus orizontal şi prevăzut cu incizii
scurte verticale (Fig. 6/5).
36. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare cărămizie şi prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresant nisip semifin. Decorul constă dintrun brâu tras organic din peretele vasului, dispus orizontal şi prevăzut cu un şir de impresiuni ovale (Fig. 6/6).
37. Fragment din toarta unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Este de tipul torţilor în bandă
cu secţiune ovală. Suprafaţa prezintă o netezire medie şi este de culoare negru deschis. Pasta conţine ca
degresanţi: nisip semifin şi mâl (Fig. 6/7).
38. Fragment din toarta unui vas de dimensiuni medii, de calitate fină. Este de tipul torţilor în bandă
cu secţiunea ovală. Suprafaţa este de culoare cenuşiu închis şi prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca
degresanţi: nisip fin şi mâl (Fig. 6/8).
39. Fragment din fundul unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Suprafaţa exterioară este
de culoare cărămizie iar cea interioară de culoare cărămizie cu pete negre. Ambele suprafeţe prezintă o bună
netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi fragmente ceramice pisate. Fragmentul nu este decorat
(Fig. 7/1).
40. Fragment din buza unui vas de uz comun, de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea
rotunjită şi trasă uşor spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare cărămizie şi prezintă o netezire medie.
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Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl. Decorul constă dintr-un brâu tras organic din peretele vasului,
dispus orizontal, alveolat (Fig. 7/2).
41. Fragment dintr-un obiect de lut de dimensiuni medii, de calitate semifină. Suprafaţa exterioară este
de culoare cărămiziu -gălbui iar cea interioară de culoare cărămizie. Prezintă o bună netezire pe suprafaţa
exterioară. Pasta conţine ca degresanti: nisip semifin şi mâl. Decorul constă din dreptunghiuri realizate din
incizii adânci (Fig. 7/3).
42. Fragment din buza unui pahar, de diemnsiuni medii, de calitate fină, cu marginea simplă, rotunjită.
Ambele suprafeţe sunt de culoare negru deschis cu pete cărămizii. Prezintă o bună netezire iar pe unele porţiuni
urme de lustruire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip fin, mâl şi mică. Fragmentul nu este decorat (Fig. 7/4).
43. Fragment din fundul unei farfurii de dimensiuni medii, de calitate fină. Ambele suprafeţe sunt
de culoare cărămizie şi prezintă o bună netezire şi, pe unele porţiuni, urme de lustruire. Pasta conţine ca
degresanţi: nisip fin şi mâl. Fragmentul nu este decorat (Fig. 7/5).
44. Fragment din partea superioară a unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe
sunt de culoare cenuşiu închis şi prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl.
Decorul constă din benzi incizate umplute cu împunsături simultane (Fig. 7/6).
45. Fragment din partea inferioară a unei străchini, de dimensiuni medii, de calitate fină. Suprafaţa
exterioară este de culoare neagră iar cea interioară de culoare cenuşiu deschis. Ambele suprafeţe prezintă o
bună netezire iar cea exterioară şi o bună lustruire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip fin şi mâl. Fragmentul nu
este decorat (Fig. 7/7).
46. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Suprafaţa exterioară este
de culoare neagră iar cea interioară de culoare cărămizie. Prezintă o bună netezire, mai ales pe suprafaţa
exterioară. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl. Decorul constă dintr-un fascicol format din patru
linii incizate, dispuse orizontal şi realizate cu ajutorul împunsăturilor succesive (Fig. 7/8).
47. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Suprafaţa exterioară este
de culoare negru deschis iar cea interioară de culoare cafeniu închis. Prezintă o bună netezire mai ales pe
suprafaţa exterioară. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl. Fragmentul este prevăzut cu o toartă
aplicată, în bandă (Fig. 7/9).
48. Fragment din partea superioară a unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Suprafaţa
exterioară este de culoare cenuşiu cu pete cenuşii iar cea interioară de culoare negru deschis. Ambele suprafeţe
prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresant nisip semifin. Decorul constă din incizii scurte dispuse
oblic pe suprafaţa fragmentului (Fig. 7/10).
49. Fragment din partea superioară a unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Suprafaţa
exterioară este de culoare cenuşiu deschis iar cea interioară de culoare negru deschis. Ambele suprafeţe prezintă
o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl. Decorul constă dintr-un şir de impresiuni
dreptunghiulare, dispuse orizontal şi destul de neglijent realizate (Fig. 8/1).
50. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate fină, cu marginea tăiată oblic spre interior.
Ambele suprafeţe sunt de culoare negru deschis şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip
semifin şi fragmente ceramice pisate (Fig. 8/2).
51. Fragment din fundul unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare cărămiziu închis şi prezintă o netezire medie. Pasta contine ca degresanţi: nisip semifin şi fragmente
ceramice pisate (Fig. 8/3).
52. Fragment din toarta unui vas de dimensiuni mari, de calitate grosieră. Ambele suprafeţe sunt de
culoare cărămizie şi prezintă o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin, fragmente ceramice
pisate şi mâl (Fig. 8/4).
53. Fragment din fundul unui vas de dimensiuni mari, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare cărămizie şi prezintă o slabă netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi fragmente ceramice
pisate (Fig. 8/5).
54. Fragment din pansa unei străchini, de dimensiuni medii, de calitate fină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare negru deschis şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi fragmente
ceramice pisate. Decorul consta din caneluri late, dispuse oblic (Fig. 8/6).
55. Fragment din buza unui vas de uz comun, de dimensiuni mari, de calitate semifină, cu marginea
dreaptă şi trasă uşor spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare cărămizie şi prezintă o slabă netezire.
Pasta conţine ca degresant nisip semifin (Fig. 8/7).
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Fragment din buza unui vas cu profil în ,,s'', de mari dimensiuni, de calitate semifină, cu marginea
spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare neagră şi prezintă o bună netezire iar pe unele
porţiuni şi urme de lustruire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin, fragmente ceramice pisate şi mâl (Fig.
56.

rotunjită şi trasă

8/9).

57. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate fină, cu marginea rotunjită şi puţin
evazată. Suprafaţa exterioară

este de culoare cărămizie iar cea interioară de culoare cenuşie. Ambele suprafeţe
o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip fin şi mâl (Fig. 8/9).
58. Fragment din buza unui vas de dimensiuni mici, de calitate fină, cu marginea rotunjită şi trasă uşor
spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare negru deschis şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca
degresanţi: nisip semifin şi fragmete ceramice pisate. Decorul constă dintr-un şir de impresiuni circulare (Fig.

prezintă

8/10).

Fragment din buza unui vas lobat, de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea rotunjită şi
spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare neagră şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca
degresanţi: nisip semifin şi mâl. Fragmentul nu este decorat (Fig. 9/1).
60. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate fină, cu marginea tăiată oblic spre exterior.
Ambele suprafeţe sunt de culoare cafeniu deschis şi prezită o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip
semifin şi fragmente ceramice pisate (Fig. 9/2).
61. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea rotunjită şi trasă
uşor spre exterior. Suprafaţa exterioară este de culoare cărămizie iar cea interioară de culoare negru deschis.
Ambele suprafeţe prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi fragmente ceramice
pisate. Decorul constă dintr-un şir de alveole plasate imediat sub buză şi dintr-un brâu alveolat, tras organic
din peretele vasului (Fig. 9/3).
62. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea rotunjită şi trasă
uşor spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare brun închis şi prezintă o netezire medie. Pansa conţine ca
degresanţi: nisip semifin şi mâl. Fragmentul este decorat pe margine cu un şir de alveole de formă ovală (Fig.
9/4).
63. Fragment din partea superioară a unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe
sunt de culoare negru deschis şi prezintă o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl.
Decorul constă din două rânduri de alveole ovale, dispuse orizontal (Fig. 9/5).
64. Fragment din buza unei căni de dimensiuni mici, de calitate semifină, cu marginea simplă, rotunjită.
Ambele suprafeţe sunt de culoare cafeniu deschis şi prezintă o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi:
nisip semifin şi mâl. Fragmentul a fost prevăzut cu o toartă aplicată (Fig. 9/6).
65. Fragment din partea superioară a unui vas borcan, de dimensiuni medii, de calitate semifină. Suprafaţa
exterioară este de culoare negru deschis iar cea interioară de culoare cafeniu închis. Ambele suprafeţe prezintă
o bună netezire, mai ales cea exterioară. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin, fragmente ceramice pisate
şi mâl (Fig. 9/7).
66. Fragment din fundul unei căni de dimensiuni medii, de calitate semifină. Suprafaţa exterioară este
de culoare cărămizie iar cea interioară de culoare neagră. Ambele suprafeţe prezintă urme de netezire. Pasta
conţine ca degresant nisip semifin (Fig. 10/1).
67. Fragment din buza unui pahar tronconic de dimensiuni mici, de calitate fină, cu marginea simplă.
Suprafaţa exterioară este de culoare brun închis iar cea interioară de culoare negru deschis. Ambele suprafeţe
prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresant nisip fin (Fig. 10/2).
68. Fragment din fundul unui vas de tip sac, de dimensiuni medii, de calitate grosieră. Suprafaţa esterioară
este de culoare neagră iar cea interioară de culoare brun închis. Ambele suprafeţe prezintă o netezire medie.
Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mică (Fig. 10/3).
69. Fragment din fundul unei străchini de dimensiuni medii, de calitate fină. Suprafaţa exterioară este
de culoare cărămizie cu pete negre iar cea interioară de culoare cărămizie. Ambele suprafeţe prezintă o bună
netezire, pe cea exterioară observându-se şi urme de lustruire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin, mâl
şi fragmente ceramice pisate (Fig. 10/4).
70. Fragment din fundul unui vas de tip sac, de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe
sunt de culoare cărămizie şi prezintă o netezire medie. Pasta conţine ca degresant nisip semifin (Fig. 10/5).
59.

trasă uşor
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71. Fragment din partea superioară a unui vas de tip borcan de dimensiuni medii, de calitate fină. Ambele
suprafeţe sunt de culoare cărămizie şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin, mâl
şi mică.

Decorul constă dintr-un şir de alveole de mici dimensiuni, ovale şi fin redate (Fig. 10/6).
72. Fragment din partea superioară a unui vas tronconic de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele

suprafeţe sunt de culoare negru deschis şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi
mâl. Decorul constă dintr-un şir de impresiuni triunghiulare, încadrate probabil într-o bandă incizată dispusă
orizontal (Fig. 10/7).
73. Fragment din buza unei cani de mici dimensiuni, de calitate fină, cu marginea rotunjită şi trasă spre
exterior. Suprafaţa exterioară este de culoare cărămizie iar cea interioară de culoare negru deschis cu pete
cărămizii. Ambele suprafeţe prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl. Decorul
constă dintr-o linie incizată dispusă orizontal (Fig. 11/1).
74. Fragment din buza unui vas miniatural, de calitate fină, cu marginea uşor rotunjită şi trasă spre exterior.
Ambele suprafeţe sunt de culoare neagră şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip fin şi
mâl. Decorul constă dintr-un şir de impresiuni circulare (Fig. 11/2).
75. Fragment din pansa unui vas de mici dimensiuni, de calitate fină. Ambele suprafeţe sunt de culoare
negru deschis şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresant nisip fin. Decorul constă dintr-o bandă
incizată dispusă sub formă de arcadă şi umplută cu haşuri dese. În partea superioară decorul cinstă din două
linii incizate dispuse orizontal (Fig. 11/3).
76. Fragment din buza unui vas de mici dimensiuni, de calitate fină cu marginea îngroşată spre interior şi
exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare neagră şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip
semifin şi mâl. Decorul constă dintr-un şir de alveole dispuse orizontal (Fig. 11/4).
77. Fragment din toarta unui vas de mici dimensiuni, de calitate semifină. Suprafaţa exterioară este de
culoare cărămiziu închis iar cea interioară de culoare cenuşiu închis. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin
şi mâl (Fig. 11/5).
78. Fragment din pansa unui vas de mici dimensiuni, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare cenuşiu închis şi prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresant nisip semifin. Decorul constă
din triunghiuri înscrise cu vârful spre dreapta şi dispuse, probabil, în benzi umplute cu haşuri dese (Fig. 11/6).
79. Fragment din pansa unui vas de mici dimensiuni, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare negru deschis şi prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl. Decorul
constă dintr-un fascicol format din trei linii incizate, dispuse orizontal, urmat de o bandă incizată, dispusă
circular şi umplută cu incizii scurte (Fig. 11/7).
80. Fragment din buza unei amfore? de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea rotunjită şi
trasă spre exterior. Suprafaţa exterioară este de culoare brun închis iar cea interioară de culoare neagră. Ambele
suprafeţe sunt bine netezite şi poartă urme de lustruire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin, nisip cu bob
mare şi fragmente ceramice pisate (Fig. 11/8).
81. Fragment din buza unui castron de dimensiuni medii, de calitate fină, cu peretele arcuit şi marginea
simplă, rotunjită. Suprafaţa exterioară este de culoare cărămizie iar cea interioară de culoare brun închis.
Ambele suprafeţe prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl (Fig. 12/1).
82. Fragment din buza unui vas de tip sac, de mari dimensiuni, de calitate grosieră, cu marginea rotunjită
şi trasă spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare negru deschis şi prezintă o netezire medie. Pasta
conţine ca degresant nisip semifin (Fig. 12/2).
83. Fragment din buza unui vas de mari dimensiuni, de calitate semifină, cu marginea rotunjită şi trasă
uşor spre exterior. Suprafaţa exterioară este de culoare cafenie iar cea interioară de culoare cafeniu cu pete
negre. Ambele suprafeţe prezintă o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi nisip cu bob
mare. Decorul constă dintr-un şir de alveole ovale în asociere cu un brâu tras organic din peretele vasului,
alveolat, dispus orizontal (Fig. 12/3).
84. Fragment din buza unui vas borcan, de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea simplă,
rotunjită. Ambele suprafeţe sunt de culoare cărămizie şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi:
nisip semifin, nisip cu bob mare şi mâl. Fragmentul este decorat cu un brâu aplicat, alveolat, dispus orizontal
în alternanţă cu un buton oval, aplicat şi prevăzut cu o alveolă mare (Fig. 13/1).
85. Fragment din buza unei străchini de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea rotunjită
şi trasă uşor spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare brun închis şi prezintă o netezire medie. Pasta
conţine ca degresant nisip (Fig. 13/2).
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86. Fragment dintr-o cană de calitate semifină, de dimensiuni medii, cu marginea rotunjită şi trasă
puternic spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare neagră, doar buza pe suprafaţa exterioară este de
culoare cărămizie. Prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresant nisip. Fragmentul este decorat pe buza
interioară cu impresiuni oval- ascuţite, dispuse în şir. A fost prevăzut cu o toartă aplicată (Fig. 13/3).
87. Fragment din fundul unui pahar de dimensiuni mici, de calitate fină. Ambele suprafeţe sunt de culoare
cărămiziu deschis şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl (Fig. 13/4).
88. Fragment din pansa unui vas, de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare cafeniu închis şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţ: nisip semifin şi mâl. Decorul
constă din benzi incizate umplute cu împunsături simultane (din cauza dimensiunilor reduse ale fragmentului,
neputând determina tipul de decor) (Fig. 13/5).
89. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate fină. Ambele suprafeţe sunt de culoare
neagră şi prezintă o bună netezire, pe unele porţiuni şi urme de lustruire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip
fin, fragmente ceramice pisate şi mâl. Decorul constă din trei fascicule formate din patru linii incizate, dispuse
circular ori spiralic (Fig. 13/6).
90. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare cărămizie şi prezintă o netezire medie. Pasta conţine ca degresant nisip cu bob mare. Decorul constă
dintr-un fascicol format din patru linii incizate, dispuse vertical pe suprafaţa fragmentului (Fig. 13/7).
91. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare negru deschis şi prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl. Decorul
constă din fascicule formate din două şi trei linii incizate dispuse orizontal şi oblic pe suprafaţa fragmentului.
De remarcat la acest decor este faptul că inciziile sunt realizate alternativ prin împunsături succesive (Fig.
13/8).
92. Fragment din buza unui vas de dimensiuni mici, de calitate fină, cu marginea simplă, dreaptă. Ambele
suprafeţe sunt de culoare cărămizie şi prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip fin şi mâl.
Fragmentul este decorat cu spirale cu capetele petrecute, realizate cu ajutorul inciziei (Fig. 13/9).
93. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni mici. de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare cenuşiu închis şi prezintă o netezire medie. Pasta conţine ca degresant nisip semifin. Decorul constă
din linii incizate dispuse oblic pe suprafaţa fragmentului (Fig. 13/10).
94. Fragment din buza unui castron de dimensiuni mici, de calitate semifină, cu marginea simplă, rotunjită.
Suprafaţa exterioară este de culoare cărămiziu închis iar cea interioară de culoare cafenie. Ambele suprafeţe
prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip fin şi mâl. Fragmentul este decorat cu un brâu tras
organic din peretele vasului, dispus orizontal si prevăzut cu incizii scurte dispuse oblic (Fig. 14/1).
95. Fragment din buza unui vas de uz comun, de dimensiuni mici, de calitate semifină, cu marginea
rotunjită şi trasă uşor spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare neagră şi prezintă o netezite medie. Pasta
conţine ca degresant nisip semifin. Decorul constă dintr-un brâu aplicat, alveolat şi dispus orizontal (Fig. 14/2).
96. Fragment din buza unui vas de dimensiuni mici, de calitate semifină, cu marginea tăiată oblic spre
interior. Suprafaţa exterioară este de culoare cărămizie iar cea interioară de culoare cărămiziu- gălbui. Prezintă
o pună netezire pe suprafaţa exterioară şi o slabă netezire pe cea interioară. Pasta conţine ca degresanţi: nisip
semifin şi nisip cu bob mare (Fig. 14/3).
97. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate fină. Ambele suprafeţe sunt de culoare
cafeniu deschis şi prezintă o bună netezire, mai ales pe cea interioară. Pasta conţine ca degresanţi: nisip fin şi
mâl. Decorul constă din benzi incizate realizate cu ajutorul împunsăturilor succesive şi umplute cu împunsături
simultane (fragmentul având dimensiuni destul de mici nu putem preciza forma decorului) (Fig. 14/4).
98. Fragment din partea superioară a unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe
sunt de culoare negru deschis şi prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresant nisip semifin. Fragmentul
este decorat cu două benzi formate din linii incizate dispuse cel mai probabil spiralic. Una dintre liniile incizate
este realizată cu ajutorul împunsăturilor succesive (Fig. 14/5).
99. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate grosieră. Suprafaţa exterioară este de
culoare cărămizie iar cea interioară de culoare cenuşie. Ambele suprafeţe sunt slab netezite. Pasta conţine ca
degresanţi: nisip semifin şi nisip cu bob mare. Fragmentul este decorat cu impresiuni circulare dispuse oblic
(Fig. 14/6).
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100. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea simplă, dreaptă.
Ambele suprafeţe sunt de culoare neagră şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin,
fragmente ceramice pisate şi mâl. Decorul constă din impresiuni triunghiulare destul de neglijent lucrate (Fig.
14/7).
101. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni mici, de calitate fină. Suprafaţa exterioară este de culoare
neagră iar cea interioară de culoare cenuşie. Ambele suprafeţe sunt bine netezire. Pasta conţine ca degresanţi:
nisip fin şi mâl. Fragmentul este decorat cu benzi incizate, unele dintre ele fiind umplute cu împunsături
simultane (din cauza dimensiunilor reduse ale fragmentului nu putem preciza forma decorului) (Fig. 15/1).
102. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate fină. Ambele suprafeţe sunt de culoare
cărămizie şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip fin şi mâl. Decorul constă din două benzi
incitate, dispuse orizontal, una dintre ele fiind umplută cu împunsături simultane iar cealaltă cu inpresiuni
circulare (Fig. 15/2).
103. Fragment din pansa unui vas de mici dimensiuni, de calitate fină. Ambele suprafeţe sunt de culoare
neagră şi prezintă o bună neteziTe, mai ales pe cea exterioară. Pasta conţine ca degresanţi: nisip demifin şi mâl.
Decorul constă din cel puţin două benzi incizate, una dintre ele fiind umplută cu impresiuni circulare (Fig.
15/3).
104. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare neagră şi prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresant nisip semifin. Decorul constă din
triunghiuri ştampilate aranjate pe două rânduri, cu vârfurile opuse. Sunt marginile în partea superioară de o
linie incizată, dispusă orizontal (Fig. 15/4).
105. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate fină. Suprafaţa exterioară este de
culoare neagră iar cea interioară de culoare cafeniu închis. Ambele suprafeţe sunt bine netezire şi prezintă
urme de lustruire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip fin şi mâl. Decorul constă, probabil din romburi înlănţuite
rezultate din dispunerea etajată a triunghiurilor înscrise unul în altul (Fig. 15/5).
104. Fragment din buza unui vas miniatura! tronconic, de calitate fină, cu marginea simplă, rotunjită.
Ambele suprafeţe sunt de culoare negru deschis şi prezintă o bună netezire, pe unele porţiuni chiar urme de
lustruire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip fin şi mâl. Decorul constă din inpresiuni dreptunghiulare de mici
dimensiuni, fin redate, amplasate în şir imediat sub buză (Fig.15/6 ).
105. Fragment din buza unui vas de dimensiuni mici, de calitate fină, cu marginea simplă, rotunjită.
Ambele suprafeţe sunt de culoare neagră şi prezintă o bună netezite. Pasta conţine a degresanţi: nisip fin şi
mâl. Fragmentul este decorat pe marginea exterioară cu un rând de incizii fin lucrate, dispuse oblic (Fig. 15/7).
106. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare cărămizie şi prezintă urme de netezire, mai ales pe suprafaţa exterioară. Pasta conţine ca degresanţi:
nisip semifin şi nisip cu bob mare. Decorul constă dintr-o bandă haşurată cu căpriori realizaţi din fascicole de
patru linii incizate paralele (Fig. 15/8).
107. Fragment din pansa unui vas de mici dimensiuni, de calitate fină. Ambele suprafeţe sunt de culoare
cafeniu cu pete cenuşii şi prezintă o bună netezire şi urme de lustruire. Pasta conţine ca degresant nisip fin.
Decorul constă dintr-o bandă formată din două linii incizate în asociere cu o altă linie incizată, ambele fiind
dispuse circular şi fiind realizate cu ajutorul împunsăturilor succesive (Fig. 15/9).
108. Fragment din partea superioară a unei căni de dimensiuni mici, de calitate semifină. Ambele
suprafeţe sunt de culoare cărămizie şi prezintă o bună netezire mai ales pe suprafaţa interioară. Pasta conţine
ca degresanţi: nisip fin şi mică. Decorul constă din două benzi formate din linii incizate dispuse orizontal şi
umplute cu impresiuni oval- alungite de forma unor "boabe de grâu" (Fig. 16/1).
109. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate fină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare cafeniu închis şi prezintă o bună neteziTe. Pasta conţine ca degresanţi: nisip fin şi mâl. Decorul constă
dintr-o bandă incizată (inciziile fiind realizate cu ajutorul împunsăturilor succesive) umplută cu împunsături
simultane. În partea superioară, acest decor este asociat cu o altă bandă formată din două linii incizate, dispusă
circular (Fig. 16/2).
110. Fragment din partea superioară a unei străchini de dimensiuni medii, de calitate fină. Suprafaţa
exterioară este de culoare cafeniu cu pete negru deschis iar cea interioară de culoare cafeniu cu pete cafenii.
Ambele suprafeţe prezintă o bună neteziTe. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mică. Decorul constă
dintr-o bandă îngustă, incizată umplută cu incizii scurte, oblice (Fig. 16/3).
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112. Fragment din buza unui pahar sau căniţe, de calitate semifină, cu marginea simplă, ascuţită. Ambele
sunt de culoare cafenie şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mică.
Decorul consă din două linii incizate dispuse orizontal, una pe partea interioară a buzei, cealaltă pe partea
exterioară (Fig. 16/4).
113. Fragment din buza unui vas de dimensiuni mici, de calitate semifină, cu marginea rotunjită şi trasă
uşor spre exterior. Superafaţa exterioară este de culoare cărămizie iar cea interioară de culoare cenuşie. Ambele
suprafeţe prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mică (Fig. 16/5).
114. Fragment din buza unui vas lobat, de dimensiuni mari, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare neagră şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mică (Fig. 16/6).
115. Fragment din pansa unui vas de mici dimensiuni, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare brun închis şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mică. Fragmentul
este decorat cu caneluri nedistanţate, dispuse oblic (Fig. 16/7).
116. Fragment din buza unui vas de mici dimensiuni, de calitate fină, cu marginea trasă uşor şi tăiată oblic
spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare neagră şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi:
nisip semifin şi mâl. Decorul constă din haşuri în reţea rară, dispuse pe marginea exterioară (Fig. 16/8).
117. Fragment din buza unui vas de mici dimensiuni, de calitate fină, cu marginea tăiată oblic spre interior.
Ambele suprafeţe sunt de culoare neagră şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin
şi mâl. Decorul constă din haşuri în reţea deasă, mărginite de o linie incizată, dispusă orizontal şi realizată cu
ajutorul împunsăturilor succesive. Acest decor, plasat pe marginea exerioară, apare în asociere cu benzi de linii
incizate realizate prin împunsături succesive (Fig. 16/9).
118. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate fină. Ambele suprafeţe sunt de culoare
neagră cu pete maronii şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi fragmente
ceramice pisate. Decorul constă din două benzi paralele, înguste, realizate din linii incizate făcute cu ajutorul
împunsăturilor succesive. Ambele benzi sunt umplute cu impresiuni triunghiulare neglijent lucrate (Fig.
16/10).
119. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt de
culoare negru deschis şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip fin şi mâl. Fragmentul este
decorat, probabil cu spirale realizate din fascicole de linii incizate (inciziile fiind realizate prin împunsături
succesive) (Fig. 16/11).
120. Fragment din buza unui vas, de dimensiuni mici (pahar?), de calitate semifină, cu marginea rotunjită
şi trasă uşor spre exterior. Suprafaţa exterioară este de culoarre cărămiziu închis iar cea interioară de culoare
negru deschis. Ambele suprafeţe prezintă o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mică.
Decorul constă dintr-un brâu aplicat, alveolat (Fig. 17/1).
121. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni mic, de calitate fină. Ambele suprafeţe sunt de culoare
cafeniu deschis şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl. Decorul constă
din benzi înguste, duble, incizate dispuse în unghiuri sau în zig - zag, umplute cu incizii mici, scurte şi fin
redate. Este asociat în partea inferioară cu o bandă îngustă, dispusa orizontal şi umplută cu haşuri dispuse în
reţea deasă (Fig. 17/2).
123. Fragment din buza unui pahar de dimensiuni mici, de calitate fină, cu marginea simplă, rotunjită.
Ambele suprafeţe sunt de culoare brun închis şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresarlti: nisip fin
şi mâl (Fig. 17/3).
124. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni mici, de calitate fină. Ambele suprafeţe sunt de culoare
negru deschis, prezentând o bună netezire şi urme de lustruire. Pasta conţine ca degresant nisip fin. Decorul
constă din caneluri late, nedistanţate, dispuse oblic pe suprafaţa fragmentului în asociere cu impresiuni
semilunare, de mici dimensiuni, dispuse în şir orizontal (Fig. 17/4).
125. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea torunjită şi trasă
spre exterior. Suprafaţa exterioară este de culoare cărămizie iar cea interioară de culoare cafenie. Ambele
suprafeţe prezintă o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mică. Decorul constă dintr-un
şir de impresiuni triunghiulare dispuse pe marginea exterioară (Fig. 17i5).
126. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea ritunjită şi trasă
uşor spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare cafenie şi prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca
suprafeţe
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degresanţi:

nisip semifin şi mâl. Decorul constă dintr-un şir de impresiuni triunghiulare dispuse pe marginea
a vasului (Fig. 17/6).
127. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea rotunjită şi trasă
spre exterior. Suprafaţa exterioară este de culoare neagră iar cea interioară de culoare brun închis. Ambele
suprafeţe prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi mâl. Decorul constă din
impresiuni oval- alungite de forma unor "boabe de grâu", plasate pe buza interioară (Fig. 17/7).
128. Fragment din partea superioară a unei străchini de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele
suprafeţe sunt de culoare negru deschis şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin
şi mâl. Decorul constă din impresiuni gen "ace de brad" dispuse oblic şi încadrate într-o bandă îngustă incitază,
dispusă orizontal (Fig. 17/8).
129. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea trasă şi tăiată
oblic spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare cărămizie şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca
degresanţi: nisip semifin, fragmente ceramice pisate şi mâl. Decorul constă dintr-un şir de inpresiuni circulare,
dispuse orizontal pe marginea exterioară (Fig. 17/9).
130. Fragment din buza unei căni? de dimensiuni medii, de calitate fină, cu marginea rozunjită şi trasă
spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare cenuşiu cu pete cafenii şi prezintă o bună netezire. Pasta
conţine ca degresanţi: nisip fin, fragmente ceramice pisate şi mâl (Fig. 18/1).
131. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea rotunjită şi trasă
spre exterior. Suprafaţa exterioară este de culoare cenuşie iar cea interioară de culoare negru deschis. Ambele
suprafeţe prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin, fragmente ceramice pisate şi
mică (Fig. 18/2).
132. Fragment din partea superioară a unui vas de dimensiuni medii, de calitate fină. Ambele suprafeţe
sunt de culoare neagră şi prezintă o bună netezire, pe unele porţiuni chiar lustruire. Pasta conţine ca degresanţi:
nisip semifin şi mică. Decorul constă dintr-o linie incizată, dispusă orizontal (Fig. 18/3).
133. Fragment din buza unui vas de uz comun, de mari dimensiuni, de calitate grosieră, cu marginea
rotunjită. Suprafaţa exterioară este de culoare cărămizie iar cea interioară de culoare brun deschis. Ambele
suprafeţei prezintă o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi nisip cu bob mare. Decorul
constă dintr-un brâu tras organic din peretele vasului, alveolat şi dispus orizontal (Fig. 18/4).
134. Fragment din buza unui borcan de dimensiuni medii, de calitate semifină, cu marginea simplă,
rotunjită. Suprafaţa exterioară este de culoare brun închis iar cea interioară de culoare cărămiziu. Ambele
suprafeţe prezintă urme de netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin şi nisip cu bob mare. Decorul
constă din impresiuni oval- alungite de forma unor "boabe de grâu" (Fig. 18/5).
135. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate fină, cu marginea ascuţită. Ambele
suprafeţe sunt de culoare crămizie şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresanţi: nisip fin şi mâl.
Fragmentul este decorat pe buză cu incizii dispuse oblic, prin împunsături simultane. Pe pansă decorul este
format dintr-o bandă imcizată umplută cu impunsături simultane (Fig. 18/6).
136. Fragment din buza unui vas de dimensiuni mici, de calitate semifină, cu marginea dreaptă, lăţită uşor
spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare negru deschis şi prezintă o netezire medie. Pasta conţine ca
degresanţi: nisip semifin şi nisip cu bob mare. Decorul constă dinttr-un brâu tras organic din peretele vasului,
alveolat, dispus orizontal pe marginea exterioară (Fig. 18/7).
137. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate semifină. Ambele suprafeţe sunt
de culoare neagră şi prezintă o bună netezire. Pasta conţine ca degresant nisip semifin. Decorul constă din
fascicole formate din două respective trei linii incizate dispuse circular (Fig. 18/8).
138. Fragment din buza unui vas de dimensiuni mari, de clitate semifină, cu marginea rotunjită şi trasă
uşor spre exterior. Ambele suprafeţe sunt de culoare brun închis şi prezintă o slabă netezire. Pasta conţine
ca degresanţi: nisip semifin şi nisip cu bob mare. Decorul constă dintr-un şir de alveole dispuse pe marginea
exterioară a buzei, în asociere cu un brâu tras organic din peretele vasului, alveolat, dispus orizontal (Fig. 18/9).
exterioară

* * *

Din descrierea materialului ceramic, pe baza facturii şi a tehnicii de ardere se poate constata prezenţa
celor trei categorii: ceramică fină, semifină şi grosieră. Considerăm utilă prezentarea şi descrierea ceramicii
în cadrul celor trei categorii, tinând cont de faptul că elementele din compoziţia pastei, a arderii, a culorii şi a
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bogatul repertoriu ornamentic al categoriei semifine sunt diferite atât de ceramica fină cât şi de cea grosieră. Un
exemplu asemănător este semnalat în cadrul complexelor cu caracter special de la Tureni- Carieră (Gogâltan
1989-1993, p. 368-369, nota 6, Fig. 1-16; 1990, p. 110) sau Dej -Piaţa Alimentară (Gogâltan 2008, p. 26-27).
Ceramica fină este reprezentată în proportie de 33,5 %. Este modelată dintr-o pastă omogenă, suprafeţele
vaselor prezentând o bună netezire, uneori şi urme de lustruire. Pasta contine ca degresanti nisip semifin,
fragmente ceramice pisate, mâl şi mică. Peretii vaselor sunt atent lucrati atât pe suprafata interioară, cât şi
pe cea exterioară. Culoarea predominantă a suprafetelor acestei categorii este cea neagră, fiind urmată de cea
cărămizie; culoare cafenie apare la 6 fragmente; două fragmente au culoare cenuşie, iar alte două culoarea brun
închis. Decorul realizat cu ajutorul inciziilor apare dispus sub forma: unor triunghi uri dispuse cu vârful în jos
şi umplute cu linii incizate dispuse oblic, paralele cu una din laturile triunghiului (Fig. 4/6); benzi incizate
dispuse sub formă de arcadă şi umplute cu haşuri dese (Fig. 11/3); romburi înlănţuite rezultate din dispunerea
etajată a triunghiurilor înscrise unul în altul (Fig. 15/7); bandă formată din două linii incizate în asociere cu o
altă linie incizată, ambele fiind dispuse circular (Fig. 15/9); bandă incizată realizată cu ajutorul împunsăturilor
succesive (Fig. 14/4; 15/9; 16/2, 9-10) umplută cu împunsături simultane (Fig. 14/4; 15/1-2; 18/6;) în asociere cu
o altă bandă formată din două linii incizate, dispusă circular (Fig. 16/2); benzi înguste, duble, incizate dispuse
în unghiuri sau în zig- zag, umplute cu incizii mici, scurte şi fin redate (Fig. 17/2); incizie simplă sau dublă,
dispusă orizontal (Fig. 11/1, 3; 18/3); fascicole de linii incizate (Fig. 13/6); haşuri dispuse în reţea rară (Fig. 16/8)
sau deasă (Fig. 16/9); benzi incizate umplute cu impresiuni circulare (Fig. 15/2-3) şi triunghiulare (Fig. 16/10);
bandă îngustă umplută cu haşuri în reţea deasă (Fig. 17/2). Un singur fragment ceramic este decorat pe ambele
suprafeţe, suprafaţa exterioară cu impresiuni triunghiulare de mici dimensiuni, trasate cu vârful spre dreapta
urmate de o bandă formată din o linie incizată în partea superioară şi de două linii incizate în partea interioară.
Această bandă este umplută cu impresiuni triunghiulare dispuse cu vârful în sus. Suprafata interioară este
decorată cu impresiuni circulare mărginite în partea inferioară de o linie incizată, dispusă orizontal şi realizată
cu ajutorul împunsăturilor succesive (Fig. 4/2). Motivul spiralic apare redat sub forma unor spirale cu capetele
petrecute (Fig. 13/9) sau în formă deS culcat (Fig. 11/3; 13/6), ambele tipuri fiind realizate cu ajutorul inciziilor.
Decorul imprimat apare redat sub forma unor alveole dispuse orizontal (Fig. 11/4) sau sub forma impresiunilor
triunghiulare (Fig. 6/3; 16/10), circulare (Fig. 8/10; 11/2; 15/2-3) şi semilunare (Fig. 17/4). Împunsăturile
succesive sunt realizate în canal îngust, cu ajutorul lor fiind realizate diferite benzi (Fig. 14/4). Împunsăturile
simultane sunt folosite la umplerea spaţiilor interioare ale unor benzi (Fig. 14/4; 15/1; 18/6; 15/2) sau dispuse
simplu, pe marginea exterioară a buzelor (Fig. 18/6). Decorul canelat apare redat în varianta canelurilor înguste,
distanţate şi dispuse oblic (Fig. 4/6, 8), caneluri late nedistanţate, dispuse oblic (Fig. 8/6; 17/4).
Ceramica semifină este cel mai bine reprezentată (60,5 %). Suprafeţele vaselor prezintă o bună netezire în
cea mai mare parte, puţine fragmente prezentând o netezire medie. Pasta conţine ca degresanţi nisip semifin,
nisip cu bob mare, fragmente ceramice pisate, mâl şi mică. Culoarea predominantă a suprafeţelor acestei
categorii este cea cărămizie, fiind urmată de culoarea neagră. Nu lipsesc nici culorile: cafeniu, cenuşiu şi brun,
dar acestea apar în proporţii reduse. Decorul realizat cu ajutorul inciziilor apare dispus sub forma: inciziilor
scurte, dispuse oblic (Fig. 4/1; 7/10) sau vertical (Fig. 6/5); fascicole formate din trei (Fig. 11/7) sau patru linii
incizate (Fig. 13/7-8); incizii dispuse oblic (Fig. 13/10) sau orizontal (Fig. 16/4); triunghiuri înscrise cu vârful
spre dreapta şi dispuse în benzi (Fig. 11/6); bandă haşurată cu căpriori realizaţi din fascicole de patru linii
incizate paralele (Fig. 15/8); bandă îngustă, incizată, dispusă orizontal şi umplută cu împunsături simultane
(Fig. 1/6; 7/6; 13/5); bandă umplută cu impresiuni dreptunghiulare (Fig. 1/8); bandă incizată dispusă orizontal
şi umplută cu diferite motive geometrice formate cel mai probabil din unghiuri (Fig. 6/1); benzi umplute cu
impresiuni oval- alungite, gen "boabe de grâu" (Fig. 16/1; 17/7; 18/5); benzi umplute cu haşuri realizate în
reţea deasă (Fig. 11/6). Inciziile şi mai ales benzile incizate dispuse circular, ar putea reprezenta un decor
spiralic, din pacate fragmentele pe care apar sunt de dimensiuni reduse, pentru a şti cu certitudine cărui motiv
aparţin (Fig. 11/7; 14/5; 16/11; 18/8). Decorul imprimat este reprezentat prin alveole ovale, plasate de obicei
pe brâuri (Fig. 3/4; 7/2; 9/3; 12/3; 13/1; 14/2; 17/1; 18/7, 9), pe marginea buzei (Fig. 9/3; 12/3; 18/9) sau pe buză
(Fig. 9/4) sau pe umăr (Fig. 9/5). Impresiunile oval-alungite de forma unor "boabe de grâu" apar organizate
în şiruri orizontale independente (Fig. 13/3) sau în asociere cu alte elemente (Fig. 3/3; 6/6; 16/1; 17/7; 18/5).
Din repertoriul ornamenticii realizate prin imprimare nu lipsesc impresiunile triunghiulare (Fig. 14/7; 17/5-6;
10/7), impresiunile circulare (Fig. 17/9), impresiunile dreptunghiulare (Fig. 1/8; 8/1 ), impresiunile gen "ace de
brad" (Fig. 17/8). Ca şi decor ştampilat întâlnim triunghiurile (Fig. 15/4). Împunsăturile simultane sunt folosite
la umplerea spaţiilor interioare ale unor benzi (Fig. 1/6; 7/6; 13/5). Împunsăturile succesive sunt realizate în
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canal îngust, cu ajutorul lor fiind realizate fascicole de linii incitate (Fig. 7/8) sau simple incizii (Fig. 13/8;
14/5). Ornamentarea în relief este reprezentată de brâie trase organic din peretele vasului, dispuse orizontal
(Fig. 3/3-4; 6/5-6; 7/2; 9/2; 12/3; 14/1; 18/7; 18/9) sau aplicate (Fig. 4/1; 13/1; 14/2, 17/1). Nici unul dintre tipurile
de brâie nu este simplu, toate fiind prevăzute cu alveole (Fig. 3/4; 7/2; 9/3; 12/3; 13/1; 14/2; 17/1; 18/7, 9), cu
impresiuni oval-alungite (Fig. 3/3; 6/6), cu incizii scurte, oblice (Fig. 4/1; 14/1) sau verticale (Fig. 6/5). Pe un
singur fragment ceramic (Fig. 13/1), brâul aplicat apare în alternanţă cu un buton oval, aplicat şi prevăzut cu
o alveolă mare.
Ceramica grosieră este slab reprezentată, fiind descoperite puţine fragmente ceramice (6 %). Suprafeţe
vaselor sunt de culoare cărămizie, neagră, cafenie şi brun, prezentând toate o netezire medie. Un singur fragment
poartă urme de ardere secundară (Fig. 4/5). Pasta conţine ca degresanţi: nisip semifin, nisip cu bobul mare,
fragmente ceramice pisate (un singur fragment), paiete de mică şi mâl. Ca ornamente, cel mai bine reprezentat
este decorul în relief, respectiv brâie trase organic din peretele vasului, dispuse orizontal şi prevăzute fie cu
impresiuni (Fig. 4/10), fie cu alveole (Fig. 18/4). Un singur fragment este decorat cu impresiuni circulare,
dispuse oblic (Fig. 14/6).
Deoarece materialul ceramic descoperit este reprezentat fragmentar, nu putem stabili un repertoriu precis
al formelor. Totuşi, pe baza fragmentelor existente putem face următoarele precizări tipologice: străchini (Fig.
2/2-3; 3/2; 6/2; 7/7; 8/6; 10/4; 13/2; 16/3; 17/8), castroane (Fig. 2/1, 5; 3/1; 12/1; 14/1), vas de tip borcan (Fig. 3/3;
9/7; 10/6; 13/1; 18/5), farfurii (Fig. 5/1-2; 7/5), vas lobat (Fig. 1/4), pahare şi căni (Fig. 7/4; 10/2; 13/4; 17/3; 10/1;
13/3; 16/1), vas de tip sac (Fig. 3/4; 4/7; 10/3, 5; 12/2), vase miniaturale (Fig. 12/2; 15/6). Majoritatea fragmentelor
ceramice aparţin unor vase se dimensiuni medii (Fig. 1/2, 4, 6-8; 2/3-5; 3/1-3; 4/1, 3-5, 7, 9-10; 6/1-2, 4-7; 7/10;
9/1; 10/1; 13/7; 15/4), puţine dintre ele aparţinând unor vase de mari dimensiuni (Fig. 1/1, 3/4; 8/4-5, 7, 9; 12/23). De remarcat prezenţa destul de mare a fragmentelor aparţinând unor vase de dimensiuni mici (Fig. 1/5; 4/2,
6, 8; 6/3, 8/10; 9/6; 11/1, 3-7; 13/9-10; 14/3; 15/1, 3, 7, 9; 16/5, 7-9; 17/1-2).
Atât încadrarea culturală cât şi cea cronologică a materialului provenind din acestă mică intervenţie
arheologică nu ridică nici o problemă deosebită. Toate elementele tipologice şi mai ales decorative (de exemplu:
decorul spiralic şi cel geometric umplut cu împunsături simultane; utilizarea în combinaţii complexe şi variate
a mai multor elemente ornamentale realizate prin tehnii şi metode diferite) ne indică faza clasică, a III-a, din
evoluţia culturii Wietenberg (Andriţoiu 1992, p. 51-53, Andriţoiu- Rustoiu 1997, p. 36-38; Chidioşan 1980,
p. 77-81). Analogiile pentru acestă etapă din evoluţia culturii sunt foarte numeroase, prin urmare menţionăm
doar câteva dintre acestea: Cheile Turului-Poderei (Lazarovici- Kalmar 1985-1986, p. 732), Tureni- Carieră
(Gogâltan 1990, p. 110; 1989-1993, p. 365-387), Şimleul Silvaniei- Piaţa Avram Iancu (Gogâltan- Tamba 1992,
p. 61-76; Rotea- Tecar- Tamba 2007, p. 63-93; Bejinariu 1998, p. 243-248; 2001, p. 97-89); Derşida- Dealul
lui Balota (Chidioşan 1980, p. 77-81), Albeşti- Bază (Baltag- Boroffka 1996, p. 375-393), Deva- Dealul Cetăţii
(Andriţoiu 1992, p. 51, 121, nr. 40), Lancrăm- Zăcătoare (Popa- Simina 2004, p. 30-31).
Din punctul de vedere geografic, aşezarea este plasată pe o terasă care se ridică deasupra Someşului, fapt
adesea întâlnit în arealul culturii Wietenberg (Rotea 1993, p. 35-36; 1999, p. 26-27; Boroffka 1994, p. 99-100).
Caracterul limitat al cercetării nu ne permit să consemnăm corect dimensiunile sitului. În ceea ce priveşte
caracterul aşezării, situaţia stratigrafică şi mai ales existenţa unui mormânt de incineraţie, ne indică o locuire
de lungă durată şi nu una sezonieră.
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Rescue archaeological survey in Apahida-RâtuJ Viţeilor, Cluj County

(Abstract)
The article presents the results of a small rescue archaeological survey in Apahida-Râtul Viţeilor, Cluj
County. Archaeological research have found a settlement belonging to the Middle Bronze Age, Wietenberg
Culture, Phase III.
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Fig. 1. Apahida. Cultura Wietenberg.
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Fig. 2. Apahida. Cultura Wietenberg.
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Fig. 3. Apahida. Cultura Vhetenbcrg.
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Fig. 4. Apahida. Cultura Wietenberg.
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Fig. 6. Apahida. Cultura Wietenberg.

87

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

2

3

6

Fig. 7. Apahida. Cultura Wietenberg.
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Fig. 8. Apahida. Cultura Wietenberg.
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Fig. 9. Apahida. Cultura Wietenberg.
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Fig. 10. Apahida. Cultura Wietenberg.
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Fig. 13. Apahida. Cultura Wietenberg.
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Fig. 14. Apahida. Cultura Wietenberg.
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Fig. 15. Apahida. Cultura \\'ietenberg.
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Fig. 16. Apahida. Cullura Wietenberg.
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Fig. 17. Apa 111.d a. Cultura \1\'ietenberg.
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Fig. 18. Apahida. Cultura Wietenberg.
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Pl. 1.
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Poziţionarea geografică

a sitului de la Apahida
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Contribuţii

la cunoaşterea ceramicii Suciu de Sus.
Descoperirile din Depresiunea Maramureşului

KACSO Carol

Cuvinte cheie: Depresiunea Maramureşului, epoca bronzului, cultura Suciu de Sus, ceramică.
Schliisselworter: Maramuresch Senke, Bronzezeit, Suciu de Sus-Kultur, Keramik.
În Depresiunea Maramureşului, situată în bazinul Tisei superioare, cantităti mai mari de ceramică Suciu
de Sus, ce pot fi supuse analizei tipologice, provin din aşezările de la Giuleşti-Valea Mestecăniş (Popa 1969, 30,
nota 94, fig. 3; Popa 1970, 43, nota 6; Kacs6 1987, 59, nr. 13, fig. 5-7) şi Slatina-Cetate (Kobal' 1997; Ea11arypw
2001, fig. 72; Vasiliev 2002; Ko6aAb 2011, 196, fig. 1), relativ numeroase fiind şi materialele ce au apărut la
Călineşti-Rogoaze (Popa, Kacs6 1974, 561 sqq.; Nemoianu 1979, 133 sq.; Nemoianu, Todinca 1981, 66 sq.;
Kacs6 1999, 57 sq., fig. 5, 1-5. 8-11. 13-17. 21-22, fig. 6, 2-4. 6-11. 14-16. 19-20. 22, fig. 7, 3. 6-9. 13-15. 17),
Călineşti-Grajdurile CAP (Kacs6 1999, 58, fig. 5, 6-7. 12. 18-20. 23-24, fig. 6, 1. 5-7. 12-13. 17-18. 21, fig. 7, 1-2.
4-5. 10-12. 16) şi Sighetu Marmatiei-Cireghi 1 (lvanciuc C. 19901). Din celelalte aşezări, deşi uneori numărul
fragmentelor ceramice puse în lumină este ridicat, descoperirile cu potential de valorificare sunt puţine, ele
permiţând doar încadrarea lor culturală, care în anumite cazuri rămâne totuşi nesigură.
În timp ce materialele din aşezarea de la Slatina-Cetate au fost detaliat descrise, descoperirile apărute în
alte obiective, chiar în conditiile în care ele au fost ilustrate, nu au fost decât sumar prezentate.
La începutul demersului făcut pentru stabilirea trăsăturilor ceramicii Suciu de Sus din Maramureş descriu
descoperirile ce au ieşit la iveală la Giuleşti-Valea Mestecăniş (fig. 1), acestea reprezentând un lot ce poate fi
considerat cu probabilitate destul de mare ca fiind unitar şi cronologic, întrucât provine din umplutura unei
singure locuinţe. Voi face apoi referiri la alte materiale din Maramureş, cu raportări la ansamblul descoperirilor
din aria de răspândire a culturii Suciu de Sus, uneori şi la descoperiri din alte medii culturale.
Ceramica apărută la Giuleşti, ca de altfel şi cea din majoritatea aşezărilor maramureşene, este fragmentară 2 ,
astfel că reconstituirea formelor, dar mai ales a decorului vaselor întâmpină dificultăti. Din umplutura locuintei
au fost adunate 267 de fragmente, dintre care 90, ce apartin la 85 de vase, pot fi analizate în legătură cu formele
ceramice de care aparţin, pasta din care au fost confectionate, culoarea lor după ardere, respectiv în privinta
tehnicii în care au fost decorate şi a motivelor decorative uzitate. Dintre ele, 82 de fragmente, ce provin de la
77 de vase, sunt ilustrate (pl. 1-6)3.
1. Fragment de vas cu pereţii subţiri, culoarea cenuşiu-negricioasă în exterior, maronie în interior, pasta
cu pietricele foarte mărunte şi cioburi pisate, arderea foarte bună, marginea uşor răsfrântă în exterior, bordura
tăiată drept şi decorată cu un şir de crestături scurte orizontale, imediat sub ea un registru de linii incizate
oblice ce flanchează o linie incizată semiovală (pl. 1, 1).
2. Fragment de vas cu pereţii subtiri, culoarea cenuşie, pasta cu pietricele foarte mărunte, arderea foarte
bună, marginea uşor răsfrântă în exterior, bordura tăiată drept şi decorată cu crestături oblice, imediat sub ea

1

Descoperirile sunt menţionate,

fără

a fi descrise

şi

ilustrate.

2 Doar vasul de mici dimensiuni de la Slatina (Vasiliev 2002, fig. 32, 1) este aproape întreg, lipsindu-i numai tortiţa.
3 O parte a acestei ceramici,

şi

anume 52 de fragmente, a fost deja

publicată,

cu desene de calitate mai

1987, fig. 5-7.
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slabă,

vezi Kacs6

un motiv triunghiular haşurat, care flanchează o linie dublă incizată curbă (capăt de spirală?) (pl. 1, 2). Vasul
pare să fi fost prevăzut cu o toartă.
3. Fragment de vas cu gât tronconic şi corp bombat, culoarea cenuşiu deschis cu flecuri mai închise, pasta
cu pietricele şi nisip, arderea foarte bună, întretăierea gâtului cu corpul marcată de un prag, decorat pe corp cu
o linie incizată semiovală, mărginită de o linie dublă incizată curbă (spirală?), spaţiul dintre prag şi cele două
motive fiind umplut cu haşuri oblice (pl. 1, 3).
4. Fragment de vas cu corp bombat, pereţii subţiri, culoarea roşiatică, pasta cu pietricele foarte mărunte şi
cioburi pisate, arderea bună, marginea răsfrântă în exterior, bordura rotunjită şi decorată cu crestături oblice,
imediat sub ea triunghiuri haşurate alăturate, mărginite de linii duble incizate oblice şi incizii curbilinii (arce
de spirală ?) (pl. 1, 4).
5. Fragment de castron, culoarea roşiatică, pasta cu nisip, arderea foarte bună, marginea răsfrântă în
exterior, bordura rotunjită şi decorată cu crestături oblice, sub gâtui scurt o linie circulară incizată, imediat sub
aceasta haşuri oblice ce mărginesc un motiv incizat semioval (pl. 1, 5).
6. Fragment de vas cu gât tronconic şi corp bombat, pereţii subţiri, culoarea gălbui roşiatică, pasta cu nisip,
arderea foarte bună, marginea uşor răsfrântă în exterior, bordura rotunjită şi decorată cu crestături, pe gât,
probabil, două torţi, întretăierea gâtului cu corpul marcată de un uşor prag, sub acesta arcade incizate flancate
de haşuri oblice (pl. 1, 6).
7. Fragment de vas cu gât cilindric şi corp bombat, culoarea cenuşiu negricioasă, pasta cu pietricele
mărunte, arderea foarte bună, în porţiunea aflată imediat sub întâlnirea cu gâtui un decor de arcade incizate
flancate de linii oblice (pl. 1, 7).
8. Fragmente de vas, culoarea gălbui roşiatică, pasta cu nisip şi pietricele foarte mărunte, arderea bună,
decor de linie incizată dublă (pl. 1, 8).
9. Fragment de vas cu gât, probabil, tronconic şi corp bombat, culoarea cenuşiu negricioasă, pasta cu
pietricele mărunte, arderea foarte bună, se păstrează parţial decorul spiralic de linie dublă incizată completat
de linii oblice ce flanchează un capăt incizat de spirală(?) (pl. 1, 9).
10. Fragment de vas, culoarea cenuşiu negricioasă, pasta cu nisip şi cioburi pisate, arderea foarte bună,
decorat cu o linie incizată (pl. 1, 10).
11. Fragment de vas cu aceleaşi caracteristici, decorat cu o linie dublă incizată (pl. 1, 11).
12. Fragment de castron, culoarea cenuşie, pasta cu nisip şi cioburi pisate, arderea foarte bună, marginea
puţin răsfrântă în exterior, bordura parţial rotunjită şi decorată cu crestături (pl. 1, 12).
13. Fragment de castron, culoarea cenuşie, pasta cu nisip, arderea bună, marginea puţin răsfrântă în
exterior, bordura tăiată drept şi decorată cu crestături, pe corp incizii duble curbilinii (pl. 1, 13).
14. Fragment de vas, culoarea roşiatică cu flecuri negricioase, pasta cu nisip, arderea foarte bună, decor de
linii duble incizate (pl. 1, 14).
15. Fragment de vas cu gât, probabil, tronconic şi corp bombat, pereţii subţiri, culoarea roşiatic gălbuie în
exterior, cenuşie în interior, pasta cu pietricele şi cioburi pisate, arderea foarte bună, decor de linie circulară şi
linie dublă incizate (pl. 1, 15).
16. Fragmente de vas cu corp bombat, culoarea neagră în exterior, maronie în interior, pasta cu pietricele
mărunte, arderea foarte bună, decor de linii incizate (pl. 2, 1).
17. Fragment de cană cu pereţii subţiri, culoarea cenuşiu negricioasă, pasta cu pietricele mărunte, arderea
bună, decor spiralic incizat (pl. 2, 2).
18. Fragment de vas cu corp bombat, culoarea cenuşiu negricioasă, pasta cu cioburi pisate, arderea bună,
decor de linii incizate (pl. 2, 4).
19. Partea inferioară a unui vas cu pereţii subţiri, culoarea cenuşie, pasta cu pietricele, arderea bună, decor
spiralic de linii incizate duble (pl. 2, 5).
20. Fragment de vas cu gât tronconic, prevăzut cu toartă, şi corp bombat, culoarea cenuşiu negricioasă,
pasta cu cioburi pisate şi pietricele mărunte, arderea foarte bună, decor spiralic (?) incizat (pl. 5, 5).
21. Fragment de strachină, culoarea roşiatică, pasta cu pietricele şi cioburi pisate, arderea bună, striuri slab
perceptibile imediat sub marginea uşor răsfrântă în exterior (pl. 2, 3).
22. Fragment de vas, culoarea cenuşie, pasta cu cioburi pisate şi pietricele, arderea bună, striuri răzleţe sub
marginea foarte uşor răsfrântă în exterior (pl. 2, 6).
23. Fragment de vas, culoarea roşiatică cu flecuri negricioase, pasta cu cioburi pisate şi pietricele, arderea
bună, marginea uşor răsfrântă în exterior, bordura rotunjită (pl. 2, 7).
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24. Fragment de vas, culoarea gălbui roşiatică, pasta cu pietricele mărunte, arderea bună, sub margine un
decor plastic abia perceptibil (pl. 2, 8).
25. Fragment de vas, culoarea gălbui roşiatică cu flecuri cenuşiu negricioase, pasta cu pietricele, arderea
bună, marginea uşor răsfrântă în exterior (pl. 2, 9).
26-67. Fragmente de oale, culoarea roşiatică, cenuşie sau maronie, pasta cu pietricele şi cioburi pisate,
arderea bună sau mediocră, marginea foarte puţin răsfrântă în exterior, pe sau imediat sub ea brâu alveolar,
completat la unul dintre exemplare cu o creastă alveolară oblică, pereţii drepţi sau uşor curbaţi, decoraţi cu
striuri; un fragment cu o perforaţie rotundă, realizată dinspre exterior (pl. 2, 10-21, pl. 3, pl. 4).
68. Fragment de vas, culoarea neagră în exterior, roşiatică în interior, pasta cu pietricele şi cioburi pisate,
arderea bună, marginea răsfrântă în exterior (pl. 5, 1).
69-70. Fragmente de vase, culoarea neagră în exterior, gălbuie în interior, pasta cu pietricele şi cioburi
pisate, arderea bună.
71. Fragment de vas (castron?), culoarea cenuşie, pasta cu pietricele, arderea bună, marginea răsfrântă în
exterior (pl. 5, 2).
72. Fragment de gât de vas cu toartă tubulară, culoarea roşiatică în exterior, negricioasă în interior, pasta
cu pietricele, arderea foarte bună (pl. 5, 3).
73. Fragment de gât de vas cu toartă, culoarea cenuşiu gălbuie, pasta cu pietricele, arderea bună (pl. 5, 4).
74. Fragment de vas (castron?), culoarea cenuşie, pasta cu pietricele, arderea foarte bună, marginea foarte
uşor răsfrântă înspre exterior (pl. 5, 6).
75. Fragment de "apărător de jar" ("Glutdeckel"). culoarea roşiatică în exterior, cenuşie în interior, pasta cu
nisip, arderea foarte bună (pl. 5, 7).
76. Fragment de picior de la un vas vatră, culoarea roşiatică, pasta cu pietricele şi cioburi pisate, arderea
bună, striuri pe fata exterioară (pl. 5, 8).
77. Fragment din partea inferioară a unui picior de la un vas vatră, culoarea cenuşie în exterior, roşiatică
în interior, pasta cu pietricele şi cioburi pisate, arderea foarte bună, şănţuiri oblice alăturate la bază, striuri pe
ambele feţe (pl. 5, 9).
78. Fragment de picior de vas prevăzut cu o perforaţie rotundă, culoarea roşiatică, pasta cu pietricele şi
cioburi pisate, arderea foarte bună, striuri pe ambele feţe (pl. 6, 1).
79-85. Funduri de vase (pl. 6, 2-7).

În ceea ce priveşte calitatea ceramicii ieşite la iveală la Giuleşti pot fi stabilite două grupuri: g_,_ vase din
cu nisip, pietricele foarte mărunte, mult mai rar şi cioburi pisate, foarte bine sau bine arse; b. vase
din pastă cu pietricele mai mari, de cele mai multe ori combinate cu cioburi pisate, arderea bună, foarte rar
mediocră. Observaţii asemănătoare au fost făcute şi în privinţa calităţii ceramicii de la Slatina (Vasiliev 2002,
36), ele fiind valabile de altfel pentru ansamblul descoperirilor maramureşene. Este de remarcat şi faptul că
în cadrul acestor descoperiri apar doar foarte puţine vase de slabă calitate, din pastă cu pietricele mai mari,
mediocru arse.
Formele de vas prezente în repertoriul ceramic al culturii Suciu de Sus din Maramureş sunt oala (I),
castronul/strachina (II), ceaşca (III), cana (IV), vasul cu corpul bombat (V), vasul cu gât înălţat şi corp bombat
(VI), vasul vatră (VII), "apărătorul de jar" (VIII), capacul (IX).
1. Oala reprezintă forma cea mai frevent întâlnită. Toate vasele de acest fel au marginea uşor răsfrântă în
exterior, pereţii drepţi sau uşor curbaţi. Cele mai multe dintre exemplare au fost de dimensiuni mari şi mijlocii,
cu diametru} gurii între 0,40 şi 0,60 m, ele fiind folosite mai ales pentru păstrarea alimentelor (tipul IA). Au
existat şi vase mai mici, inclusiv din categoria ceramicii calitativ mai bune (tipul IBJ, care au fost întrebuinţate,
probabil, la prepararea sau la servirea hranei. Majoritatea oalelor au pe margine sau imediat sub aceasta brâuri
alveolare, iar pereţii sunt acoperiţi de la gură până la fund de striuri dispuse neregulat. Vasele mici, de exemplu
două dintre cele descoperite la Giuleşti-Valea Mestecăniş (pl. 1, 1-2), au decorul incizat.
Oale au fost descoperite în aşezările Suciu de Sus din Maramureş la Bârsana-Cetăţuie4, Bârsana-Podul
Miresei 5 , Călineşti-Rogoaze (Kacs6 1999b, fig. 5, 8-11. 13-17. 21-22, fig. 6. 2-4. 6-11 etc.), Călineşti-Grajdurile
CAP (Kacs6 1999b, fig. 5, 6-7. 12. 18-20, 23-24, fig. 6, 1. 5-7 etc.), Giuleşti-Valea Mestecănişului (pl. 1, 1-2, pl.
pastă

4 Material inedit în muzeele din Sighetu Marmaţiei şi Baia Mare. Menţionat de C. Kacs6 (1987, 51, nr. 4a).
5 Material inedit în muzeul din Baia Mare. Mentionat de C. Kacs6 (1987, 51, nr. 4b).
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2, 6-21, pl. 3-4) leud-Podereiu Dumbrăviţei (Kacs6 2003, pl. 11, 3-12), Moisei-Dealul Purcăreţu 6 , Sarasău-Moară
(Kacs6 1987, fig. 9, 14-15), Sarasău-După Ştrec (Kacs6 2009, pl. 4, 3. 5-9), Sarasău-Vaşcapău (Kacs6 2009,
pl. 1, 7. 9), Sârbi-Valea PopW, Sighetu Marmaţiei-str. Avram Iancu 8 , Sighetu Marmaţiei-Cireghi J9, Sighetu
Marmaţiei-Cearda-Tărmuri (Ivanciuc T. 1999, fig. pe p. 19) şi Slatina-Cetate (Kobal' 1997, pl. 2-3, pl. 4, 5-9. 11.
14, pl. 5, 1-2, pl. 8, 1-3; EaAarypn 2001, fig. 72, 5. 12-13; Vasiliev 2002, fig. 2-3, fig. 32, 4, fig. 33 etc.).
Ambele tipuri ale formei I au mai multe variante în funcţie de înclinaţia sau curbura pereţilor, precum şi
subvariante în funcţie de modul de modelare a marginilor şi existenţa sau lipsa torţilor, materialul exclusiv
fragmentar apărut până în prezent în Maramureş nu permite însă nuanţări în această direcţie. Se poate totuşi
preciza că variantele cele mai răspândite sunt oalele sac şi cele în formă de butoi.
Oalele sunt prezente masive în descoperirile Suciu de Sus din întreaga arie de răspândire a culturii
(IToryrniDIK 1958, pl. 4, pl. 6, 2-6 [Diakovo]; Bader 1978, pl. 46, 5-6. 9-10. 12 [Culciu Mic-La Gropi de Siloz], pl.
49, 3-4 [Boineşti-Coasta Boineştilor], pl. 53, 8 [Culciu Mare-Sub Grădini]; Kacs6 1980, fig. 1, 1-4. 7-8 [Sâncraiu
Silvaniei-Bar6zdahat], fig. 1, 12-18 [Bulgari-La Izvoare], fig. 2, 10-14 [Oarţa de Sus-Oul Făgetului]; Demeterova
1984, pl. 2, 5, pl. 13, 7, pl. 14, 5-6, pl. 20, 1, pl. 21, 4, pl. 22, 2, pl. 23, 13 [Zemplinske Kopcany], pl. 25, 5 [Vel'ke
Raskovce]; Kacs61987, fig. 2, 11-32 [Copalnic Mănăştur-Poiana], fig. 4, 4-6 [Cuceu-Pe Lab], fig. 4, 10-15 [CuceuCuceul Sec], fig. 8, 6 [Jibou], fig. 8, 15-17, fig. 9, 1-4 [Mesteacăn-Valea Caselor/La Parhon], fig. 11, 11-14, fig.
12-13 [Seini-lAS Ferma 7] fig. 15, 4-20 [Vad-Poduri]; Bajusz, Tamba 1988, pl. 9, 5-7 [Podişu-La Lab], pl. 12, 1. 3
[Podişu-Pe Inat], pl. 12, 8, pl. 13, 6 [Rogna-Bu/buc], pl. 17, 1. 3 [Rogna-Coasta lui Nicolae], pl. 17, 7 [Cliţ-Dealul
Grindului], pl. 19, 5 [Ileanda-Pe coastă]; Ko6aAn 1992, fig. 3, 1-2 [Kvasovo]; Gogâltan, Isac 1995, pl. 1, 2-4, pl.
2, 2-5, pl. 4, 1-4. 9, pl. 5 [Căşeiu-Cetăţele]; Kacs6 1999a, fig. 2-3, fig. 4, 2-11, fig. 5, 1-6, fig. 9, 2-4 [Lăpuşel
Ciurgău], EaAaryp11 2001, fig. 70, 2-3, fig. 70a, 1. 5 [Diakovo]; Gogâltan 2001, pl. 1, 3-4, pl. 2, 1-2. 4, pl. 3, 1.
3-4, pl. 4 [Căşeiu-Cetăţele]; Popovich 2002, pl. 5, 5-7, pl. 6, 1-2. 3. 5. 7, [Baranincy-Runia]; Bejinariu 2003, pl.
2, 4-6, pl. 3, 2 [Tihău-La Cerniele], pl. 4, 1 [Românaşi-Staţia de carburanţi S. C. Comeso], pl. 5, 3 [Aluniş], pl. 6,
2 [Dragu-La Bulbuc]; Pop 2003, fig. 1, 2-3, fig. 2 [Someş-Uileac-Bicirig]; Kacs6 2003, pl. 1, 5-10 [Ariniş-Mocira],
pl. 2, 8-10 [Bozânta Mică-Grind], pl. 3, 4 [Buşag-Pe Tog], pl. 5-7, 1-8 [Ciolt-Cioltişor], pl. 9,1 [Corni-Secătura],
pl. 10, 2-3. 5-6. 8-11 [Giurtelecu Hododului-DeaJul Nucilor], pl. 21, 9-17 [Lăpuşel-Tedeş], pl. 23,4-21 [Oarţa de
Sus-Dealul Stremţului], pl. 29, 7-11. 13-24, pl. 30, 1-7 [Prislop-Ograde/Valea Boului], pl. 31, 3-17, pl. 32, 1-6
[Săsar-Dâmbul Morii], pl. 34, 6-14 [Seini-Dagas]; idem 2004a, fig. 3, 5-12, fig. 4, 1-5 [Racâş-Valea Jernăului],
fig. 5, 3-6 [Nadiş-Buia Mitrului]; idem 2004b, fig. 5, 4-6. 8, fig. 6, 1. 3-5 [Oarţa de Jos-Vâlceau Rusului]; Marta
2004, pl. 3 [Halmeu-Vamă]; T6th, Marta 2005, fig. 10, 3 [Nyirmada-V6lyogvetă]; Kacs6 2005a, fig. 2, 2-19, fig. 3,
1-11, fig. 8, 8-15, fig. 9, fig. 10, 2-10 [Bicaz-Igoaie]; idem 2005b, fig. 2, 4-14, fig. 3 [Baia Mare-Dealul Morgău];
Marta 2005, pl. 2, 7-17, pl. 4, 1. 7-11. 13-16 [Petea- Csengersima- Vamă II]; Kacs6 2006, fig. 3, 1-6, fig. 4, 1-4,
fig. 5, 1-9 [Vălenii Şomcutei-Peştera Valea Rea], fig. 10-11 [Vălenii Şomcutei-Valea lui Ştefan]; Nagy, Scholtz
2009, pl. 1, 3, pl. 2, 7-9 etc. [Or-Ori tag]; Pop 2009, pl. 1, 1-3. 6-7, pl. 2, 2, pl. 7 etc. [Petea-Csengersima-Vamă 1],
Marta 2009, pl. 2,14-15, pl. 9, 17, pl. 11, 7, pl. 15,12-14 etc. [Petea-Csengersima-Vamă II]; Kaminskă 2010, pl.
20, 4, pl. 21, 2 [Cicarovce-Vefka Mol'va]; Pop 2010, pl. 1, 2, pl. 2, 1. 4-5, pl. 4, 8-9 etc. [Lăpuşel-Mociar]; Bader
2011, pl. 5, 1. 4 [Medieşu Aurit-Dâmbul Acastăului])1°. Oale asemănătoare, de regulă cu pereţii striaţi şi cu un
variat decor plastic dispus sub margine, se găsesc şi în repertoriul ceramic al grupului Lăpuş (Kacs6 1971, fig. 3,
a-b [Lăpuş-Podanc]; idem 1975, fig. 13, 1 [Lăpuş-Podanc]; idem 1990, fig. 6-7, 1 [Libotin-Dâmbul Crucii]; idem
1993, pl. 4-5, pl. 8, 1-4, pl. 11 [Suciu de Sus-Pe Şes], pl. 12, 4-12 [Graşii Ţibleşului-Ograde], pl. 13, 9-12 [Graşii
Ţibleşului-Tăuşor]; idem 1994, pl. 2, 1-2. 6-8 [Lăpuş-Gruiul Târgului]; idem 2003, pl. 12 [Lăpuş-CioncaşiSub
Cioncaş], pl. 14, 1-6 [Lăpuş-Podul Hotarului], pl. 15, 5-7. 9-13 [Lăpuş-La Arini], pl. 16, 3 [Lăpuş-Tuliceasca],
pl. 16, 4-17, pl. 17, 1-15, [Lăpuş-Tinoasa], pl. 19, 3-10 [Lăpuş-Valea Cerţiului], pl. 20, 1-3 [Lăpuş-Pe MlacăiSub
Mlacă], pl. 26, 1-8 [Oarţa de Sus-Făget], pl. 28, 1-3 [Orţâţa-Tempe], pl. 29, 1 [Orţâţa-Pe Lab], pl. 37, 1 [Suciu
Menţionat

6

Material inedit în muzeul din Sighetu Marmatiei.

de C. Kacs6 (2003, 106, 120, 138, nr. 103).

7
8

Material inedit în muzeul din Sighetu Marmatiei. Mentionat de C. Kacs6 (2003, 117, 140, nr. 153).
Material inedit în muzeul din Sighetu Marmaţiei. Menţionat de C. Kacs6 (2003, 118, 140, nr. 149).

9

Material inedit, menţionat de C. lvanciuc (1990, 116 sq.), păstrat în custodie la muzeul din Sighetu Marmaţiei.

10 Având în vedere starea fragmenlară a materialului, nu este exclus ca unele dintre piesele citate să nu fi aparţinut în
realitate oalelor, ci altor forme ceramice.
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de Jos-Vârful Carpănului]; idem 2004c, pl. 60, 2, pl. 62, 3 [Lăpuş-Podancul Mare, Podanc]; Metzner-Nebelsick,
11
Kacs6, Nebelsick 2010, fig. 8, 5. 9 [Lăpuş-Podanc]; Kacs6 2011a, pl. 12-13 [Lăpuş-Podanc]) •
II. Este dificil de stabilit, în cazul unui material fragmentar cum este cel din Maramureş, apartenenţa
unora dintre piese la categoria de castron sau de strachină, din acest motiv se impune tratarea comună a acestor
12
forme. Fragmente de acest fel se regăsesc printre descoperirile de la Crăciuneşti-Mohâlca , Giuleşti-Valea
Mestecăniş (pl. 1, 5. 12-13, pl. 2, 3, pl. 5, 2. 6), Ieud-Podereiu DumbrăviJei (Kacs6 2003, pl. 11, 13), Sarasău
După Ştrec (Kacs6 2009, pl. 4, 10. 13), Sighetu Marmaţiei-Cireghi I şi Slatina-Cetate (Kobal' 1997, pl. 4, 1-4;
Vasiliev 2002, fig. 31, 2, fig. 42, 3-4). Există şi aici, evident, mai multe tipuri, variante şi subvariante. Definirea
lor pentru descoperirile din Maramureş nu este însă deocamdată posibilă. Ca şi în cazul oalelor, şi la această
formă se remarcă diferenţe în calitatea pastei din care sunt confecţionate vasele, precum şi decorul deosebit
în funcţie tocmai de calitate, castroanele din pastă mai fină fiind decorate cu incizii, celelalte cu striuri. Mai
multe exemplare sunt nedecorate.
Castroane şi străchini mai mult sau mai puţin asemănătoare celor din Maramureş se întâlnesc în numeroase
alte descoperiri Suciu de Sus (Bader 1978, pl. 45, 11-12. 14 [Culciu Mic-La gropi de siloz], pl. 47, 13-16. 18-19.
25. 28. 30-31, pl. 48, 3. 5 [Boineşti-Coasta Boineştiului], pl. 51, 3-11, pl. 52, 1. 3-4. 9-10 [Culciu Mare]; Kacs6
1980, fig. 1, 18-19 [Bulgari], fig. 2, 22-28 [Ariniş-Subt Ogrăzi]; Demeterova 1984, pl. 2, 7, pl. 3, 5-7, pl. 5, 6, pl.
7, 9, pl. 9, 8, pl. 19, 5, pl. 22, 10, pl. 23, 18 [Zemplfnske Kopcany], pl. 25, 2-3, pl. 27, 5 [Vefke Raskovce], pl.
31, 9 [Ruske]; Kacs6 1987, fig. 2, 8-10 [Copalnic-Mănăştur-Poiana], fig. 10, 14 [Seini-Ferma GAS 7]; Ko6aAo
1992, fig. 3, 2. 11-12, fig. 5, 1 (Kvasovo); Kacs6 1999a, fig. 5, 7-8 [Lăpuşel-Ciurgău]; EaAarypH 2001, fig. 66,
5-6. 8, fig. 70, 20, fig. 75, 2 [Diakovo]; Popovich 2002, pl. 3,1, pl. 4, 1-3. 5-6 [Baranincy-Runia]; Bejinariu 2003,
pl. 5, 2 [Aluniş]; Pop 2003, fig. 5, 1-5. 7, fig. 6, 1-13 [Someş-Uileac-Bicirig]; Kacs6 2003, pl. 3, 5-8, pl. 8, 1-3
[Ciolt-Cioltişor], pl. 22, 16-17, pl. 25, 3-8 [Oarţa de Sus-Dealul StremJului], pl. 30, 11-12 [Prislop-Ograde/Valea
Boului], pl. 33, 6-8 [Săsar-Dâmbul Morii], pl. 35, 9-10 [Seini-Dagas]; idem 2004b, fig. 2, 8, fig. 5, 7 [Oarţa de
Sus-Vâlceaua Rusului]; Marta 2004, pl. 2, 6-8 [Halmeu-Vamă]; Kacs6 2005a, pl. 12, 5-6. 8-9 [Bicaz-Igoaie]; idem
2005b, fig. 4, 7-10, fig. 5, 1-6 [Baia Mare-Dealul Morgău]; idem 2006, fig. 6, 7 [Vălenii Şomcutei-Peştera Valea
Rea]; Nagy, Scholtz 2009, pl. 4, 2 [Or-Ori tag]; Pop 2009, pl. 1, 4, pl. 11, 3, pl. 20, 1-2 etc. [Petea-CsengersimaVamă I]; Marta 2009, pl. 3, 2. 9, pl. 5, 8, pl. 6, 4-5 etc. [Petea-Csengersima-Vamă II]; Pop 2010, pl. 2, 5. 7-10,
pl. 7, 4 [Lăpuşel-Mocira]; Bader 2011, pl. 5, 3 [Medieşu Aurit-Dâmbul Acastăului]; Kobaly 2011, fig. 2, 1.
4. 8 [Stanovo-Holoman diil6], fig. 3, 3 [Stare Davidkovo]). Multe dintre aceste tipuri şi variante apar şi în
descoperirile Lăpuş (Kacs6 1971, fig. 3, c-e; idem 1975, fig. 14; idem 2001, fig. 22-25; idem 2004, pl. 56-58;
Metzner-Nebelsick, Kacs6, Nebelsick 2010, fig. 8, 10; Kacs6 2011a, pl. 10-11; idem 2011b, fig. 157-158 [Lăpuş
Podanc, Podancul Mare, Gura Tinoasei]; Kacs61990, fig. 9, 1-7 [Libotin-DâmbuJ Crucii]; idem 1993, pl. 1, 1-15,
pl. 7, 1-7, pl. 9, 1-8 [Suciu de Sus-Pe Şes], pl. 12, 1-3 [Graşii Ţibleşului-Ograde], pl. 13, 5 [Graşii Ţibleşului
Tăuşor]; idem 2003, pl. 15, 1 [Lăpuş-La Arini], pl. 16, 1 [Lăpuş-Tuliceasca], pl. 18, 1-9 [Lăpuş-Tinoasa], pl. 27,
5-9 [Oarţa de Sus-Făget]).
Este de remarcat că repertoriul castroanelor şi străchinilor Suciu de Sus-Lăpuş este foarte variat, numeroase
tipuri şi variante lipsesc însă, cel puţin deocamdată, dintre descoperirile maramureşene, în special cele cu
pereţii profilaţi şi, cu o singură excepţie (Sarasău-După Ştrec [Kacs6 2009, pl. 4, 13]), cele cu marginile mult
răsfrânte în exterior.
III. Singura piesă din aşezările Suciu de Sus maramureşene ce poate fi atribuită cu certitudine formei de
ceaşcă provine de la Slatina-Cetate (Vasiliev 2002b, pl. 38, 1). Un alt fragment (Vasiliev 2002, fig. 36, 1), tot
din această aşezare, ar putea aparţine, de asemenea, acestei forme. În legătură cu prima dintre aceste piese este
însă de menţionat faptul că decorul său de S-uri culcate înlănţuite pare să indice fie o influenţă Wietenberg, fie
chiar provenienţa vasului din acest mediu 13 •
IV. Spre deosebire de ceaşcă, cana are înălţimea mai mare decât diametru! gurii. Printre descoperirile de
la Giuleşti-Valea Mestecăniş există un singur fragment ce provine sigur de la o cană (pl. 2, 2). Un număr relativ
11 Argumentul principal pentru stabilirea genezei grupului Lăpuş din fondul Suciu de Sus este oferit de constatarea
existenţei unor multiple similitudini în repertoriul ceramic al celor două aspecte culturale. Prezentarea aici a unor
analogii din mediul Lăpuş pentru ceramica Suciu de Sus din Maramureş are menirea de a sublinia acest fapt.

12 Material inedit în muzeul din Baia Mare. Menţionat de C. Kacs6 (2003, 110, 126, nr. 44).
13 Vezi Boroffka 1994, 189; Dietrich, Dietrich 2011,69.
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mare de fragmente de la Slatina-Cetate sunt menţionate de asemenea ca aparţinând cănilor (Vasiliev 2002,
37 sq.), dar numai unele dintre acestea pot fi atribuite cu certitudine acestei forme. Tot în categoria cănilor
se încadrează alte piese de la Slatina, considerate ceşti (de ex. Vasiliev 2002, pl.32, 1, pl. 42, 10, pl. 46, 6}.
Eventual, tot de la o cană provine un fragment ieşit la iveală la Sighetu Marmaţiei-str. Avram Iancu, poate şi un
fragment de toartă de la Sighetu Marmaţiei-Cireghi 1.
Tipul cel mai reprezentativ de cană din cadrul culturii Suciu de Sus are marginea uşor răsfrântă în exterior,
gâtui foarte scurt sau scurt, corpul bombat, toarta supraînălţată (Hampel1886, pl. 73, 2a-2b [loc de descoperire
necunoscuP 4 ]; Hampel1892, pl. 167, 2, [Hajdubăszi::irmeny]; ArchErt 20, 1900, fig. pe p. 208 [Suciu de Susls];
Wosinszky 1904, pl. 10, 2 [Suciu de Sus ?16 ]; Zatlukâl, Zatlukâl 1937, fig. 5, stânga rândul de jos [Stanovo];
Roska 1942, fig. 111 [Suciu de Sus-Poduri pe coastă]; Mozsolics 1960, fig. 2 [Panyola]; Kalicz 1960, pl. 2,
1-4 [Nyiregyhâza-Morg6], pl. 2, 5-7 [Berkesz-Csonk6s diil6], pl. 4, 2 [Igrici-Matata], pl. 6, 22 [Retki::izberencsParomdomb]; Bader 1978, pl. 45, 8 [Culciu Mic-La gropi de siloz], pl. 50, 2-7. 9, pl. 55, 1-3, pl. 57, 1 [Culciu
Mare-Sub grădini]; Kacs6 1987, fig. 14, 1 [Vad-Poduri], fig. 20, 14 [Oarţa de Jos-Vâlceaua Rusului]; Almassy,
Istvanovits, Kurucz (red.) 1997, fig. 9, 2 [Nyirkarasz-Gyulahâza 17 ]; oaJiaryp11 2001, fig. 70a, 16. 18 [Diakovo];
Kacs6 2004b, fig. 3, 14 [Oarţa de Jos-Vâlceaua Rusului]; T6th, Marta 2005, fig. 5, 2, fig. 6-9, fig. 11, 1 [NyirmadaV6lyogvet6]; Marta 2005, pl. 5, 2 [Petea-Csengersima-Vamă II]; Ko6aJ!'b 2005, fig. 4, 2 [Kvasovo]; Kobal' 2006,
fig. 13 [Stare Davidkovo]; Marta 2009, pl. 5, 12, pl. 10, 14, pl. 11, 13 etc. [Petea-Csengersima-Vamă II]; Nagy,
Scholtz 2009, pl. 3, 1-2. 5 etc. [Or-Ori tag]; Kobâly 2011, fig. 4, 2 [Cepa], fig. 10, 3 [Podhering]). În Maramureş
nu a fost identificat deocamdată acest tip de cană. Exemplarele de aici, judecând după fragmentele păstrate, par
să fi fost mai zvelte, având şi gâtui ceva mai înalt.
La Slatina-Cetate mai apare un tip de cană, şi anume cel cu marginea răsfrântă în exterior, gâtui înalt,
corpul puternic bombat, prevăzut cu o toartă din bandă lată, pornită din margine şi terminată la întretăierea
gâtului cu corpul vasului (Vasiliev 2002, fig. 42, 11). Acest tip are o bună analogie, cum precizează şi V.
Vasiliev (2002, 38}, în descoperirile de la Boineşti-Coasta Boineştilor (Bader 1978, pl. 47, 5}. Apropiată ca formă
este şi cana de la Medieşu Aurit-Togullui Schweizer (Bader 1978, pl. 44, 6}.
V. Vase cu corpul bombat sunt prezente în Maramureş la Călineşti-Rogoaze (Kacs61999b, fig. 7, 6), Giuleşti
Valea Mestecăniş (pl. 1, 4, eventual şi pl. 1, 15}, Slatina-Cetate (Vasiliev 2002, fig. 28. 1, fig. 34, 1, fig. 41, 6} şi,
probabil, Sighetu Marmaţiei-Cearda- Ţărmuri (Ivanciuc T. 1999, fig. pe p. 19}. Caracteristica lor definitorie este
corpul pornit imediat de sub marginea răsfrântă în exterior. Decorul exemplarelor din Maramureş este realizat
în tehnica inciziei. Există şi câteva exemplare lipsite de decor.
Un vas care pare a aparţine acestei forme a fost descoperit la Medieşu Aurit-Togullui Schweizer (Bader
1978, pl. 44, 11}. Alte vase de acest fel provin de la Mesteacăn-Valea Caselor/La Parhon (Kacs6 1987, fig. 9, 5-6.
8}, Oarţa de Jos-Vâlceaua Rusului (Kacs6 1987, fig. 21, 8-10; idem 2004b, fig. 5, 9), Căşeiu-Cetăţele (Gogâltan,
Isac 1995, pl. 2, 1), Lăpuşel-Ciurgău (Kacs6 1999a, fig. 4, 1}, Beregovo (EaAarypH 2001, fig. 75, 3; prevăzut cu
două mici torţi plasate sub margine), Baranincy-Runia (Popovich, Settlement, pl. 3, 9}, Corni-Secătura (Kacs6
2003, pl. 9, 2}, Giurtelecu Hododului (Kacs6 2003, pl. 10, 10}, Lăpuşel-Tedeş (Kacs6 2003, pl. 21, 18}, Oarţa de
Sus-Dealul Stremtului (Kacs6 2003, pl. 22, 2, pl. 24, 3-4}, Săsar-Dealul Morii [Kacs6 2003, pl. 32, 1-4), Racâş
Valea fernăului (Kacs6 2004a, fig. 4, 6}, Vălenii Şomcutei-Peştera Valea Rea (Kacs6 2006, fig. 6, 5}, Or-Ori tag
(Nagy, Scholtz 2009, pl. 4, 3, pl. 5, 6, pl. 10, 4}, Petea-Csengersima-Vamă 1 (Pop 2009, pl. 3,2, pl. 50, 2, pl. 56, 1
etc.), Petea-Csengersima-Vamă II [Marta 2009, pl. 11, 1, pl. 14, 12, pl. 16, 3 3 etc.), Lăpuşel-Mociar (Pop 2010, pl.
2, 2-3, pl. 6, 1}. Vase cu corpul bombat, asemănătoare sau identice celor Suciu de Sus, se află şi în complexele ce
aparţin grupului Lăpuş (Kacs61990, fig. 7, 1-9 [Libotin-Dâmbul Crucii]; Kacs61993, pl. 2, 15, pl. 3, 1. 4, pl. 7, 13,
pl. 9, 15-16 etc. [Suciu de Sus-Pe Şes]; Kacs6 2003, pl. 13, 1-2 [Lăpuş-Cioncaş/Sub Cioncaş]; Metzner-Nebelsick,
Kacs6, Nebelsick 2010, fig. 8, 7; Kacs6, Metzner-Nebelsick, Nebelsick 2011, fig. 5, 1 [Lăpuş-Podanc]).
14 După M. Roska (1942, 90 sq., nr. 78), cana a fost descoperită aproape cert la Suciu de Sus.
15 În legenda ilustraţiei se menlionează ca loc de provenienţă regiunea Gorneşti. Piesa provine însă, în mod aproape cert,
de la Suciu de Sus, foarte probabil punctul Poduri pe coastă. Vezi şi Kacs6 2008.
16 Cana, aflată la muzeul din Cluj, a fost publicată cu loc de descoperire neprecizat. Deja M. Roska (1942, 90 sq., nr. 78)
considera cu probabilitate că ea provine de la Suciu de Sus. Vezi şi Kacs6 2008, 9, fig. 2, 1, fig. 3, 2.
17 Fragmentele vasului au fost de mai multe ori publicate (de ex. Mozsolics 1960, 114, pl. 69, 9. 11-20, pl. 70, lla-f). dar
abia după restaurare a putut fi stabilită cu precizie forma sa.
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VI. Vasele cu gâtui înălţat şi corpul bombat sunt printre cele mai bine reprezentate în repertoriul ceramic
al culturii Suciu de Sus, având mai multe tipuri, variante şi subvariante în funcţie de diferite caracteristici de
formă: felul de modelare a marginii, aspectul tronconic sau cilindric al gâtului, precum şi înălţimea acestuia,
prezenţa sau lipsa torţilor, profilarea umerilor etc. Vase de această formă, având evident ascendente în ceramica
Suciu de Sus, sunt prezente masiv şi în descoperirile Lăpuş, şi aici într-un număr mare de tipuri şi variante.
În Maramureş, exemplare ce aparţin formei VI au ieşit la iveală la Bârsana-Podul Miresei, Călineşti-Rogoaze
(Kacs6 1999b, fig. 5, 3, fig. 7, 8-9), Călineşti-Grajdurile CAP (Kacs6 1999b, fig. 7, 5. 10-11), Giuleşti-Valea
Mestecăniş (pl. 1, 3. 6-7. 9, pl. 5, 1. 3-5), Slatina-Cetate (Kobal' 1997, pl. 3, 1-5; Vasiliev 2002, fig. 30, 1, fig. 31,
4-5, fig. 32, 7-8, fig. 34, 2-3, fig. 41, 2-3), probabil şi la Moisei-Dealul Purcăreţu, Onceşti-Cetăţuia 16 , Sarasău
Vaşcapău şi Sighetu Marmaţiei-Cireghi l. Piesa descoperită la Călineşti-Rogoaze, este decorată în tehnica
exciziei-inciziei, iar printre fragmentele de la Sighetu Marmaţiei-Cireghi l se află şi unul cu decor canelat.
Celelalte exemplare sunt fie nedecorate, fie poartă motive incizate.
Vase mai mult sau mai puţin apropiate exemplarelor din Maramureş se regăsesc în foarte multe dintre
descoperirile Suciu de Sus (Vizdal1972, fig. 1 [Vezke Raskovce]; Bader 1978, pl. 44, 13 [Medieşu Aurit-Togul
lui Schweizer], pl. 46, 8 [Culciu Mic-La Gropi de siloz], pl. 42, 2 [Culciu Mare-Sub Grădini]; Kacs6 1980, fig. 1,
6 [Sâncraiu Silvaniei-Barazdahât], fig. 2, 20 [Ariniş-Subt Ogrăzi]; Demeterova 1984, pl. 1, 8-9. 11, pl. 2, 1. 8, pl.
3, 2. 4. 8-9, pl. 4, 11. 14, pl. 5, 1. 8-10 etc. [Zemplinske Kopcany], pl. 25, 8, pl. 26, 1-3, pl. 27, 8. 11-13 [Vel'ke
Raskovce], pl. 28, 14, pl. 30, 5. 7 [Lastovce], pl. 29, 3-5-[Budkovce], pl. 31,6 [Ruske], pl. 31,21 [Hnojne], pl. 32,
1-2. 10 [Bracovcej1 9 ; Kacs6 1987, fig. 4, 9 [Cuceu-Cuceul Sec], fig. 8, 13, fig. 9, 1 [Mesteacăn-Valea Caselor/La
Parhon], fig. 14, 2 [Vad-Poduri], fig. 21, 12 [Oarţa de Jos-Vâlceaua Rusului]; Ko6aA'h 1992, fig. 3, 4 [Kvasovo];
Gogâltan, Isac 1995, pl. 3, 1, pl. 4, 5, pl. 8, 10 [Căşeiu-Cetăţele]; Kacs6 1999a, fig. 7-8, 1-2. 4, fig. 10, 5, fig. 11
[Lăpuşel-Ciurgău]; naAarypu 2001, fig. 66, 1-4, fig. 70, 5 [Diakovo]; Gogâltan 2001, pl. 3, 2 [Căşeiu-Cetăţele];
Bejinariu 2003, pl. 3, 8 [Vădurele-Curătură], pl. 5, 1, pl. 6, 3 [~uncel-Grădina lui Alex. Toma]; Pop 2003, fig. 3,
1-7. 9, fig. 4, 1 [Someş-Uileac-Bicirig]; Kacs6 2003, pl. 1, 13-14 [Ariniş-Mocira], pl. 2, 5 [Bozânta Mică-Grind],
pl. 3, 1 [Buşag-Pe tog], pl. 4, 8-9. 11, pl. 7, 9-10 [Ciolt-Cioltişor], pl. 22, 10. 12, pl. 23, 22, pl. 24, 1-2. 5-9 [Oarţa de
Sus-Dealul Stremţului], pl. 35, 1-5 [Seini-Dagas]; Kacs6 2004a, fig. 4, 7 [Racâş-Valea fernăului]; Kacs6 2004b,
fig. 4, 1-2. 4, fig. 5, 1-2 [Oarţa de Jos-Vâlceaua Rusului]; Marta 2004, pl. 2, 1 [Halmeu-Vamă]; T6th, Marta 2005,
fig. 4 [Nyirmada-Valyogveto]; Marta 2005, pl. 2, 2-3, pl. 5, 1 [Petea-Csengersima-Vamă Il]; Kacs6 2005a, pl. 1,
1-3. 20, pl. 2, 1, pl. 5, 3-4. 7-8. 10-11, pl. 6, 1-8, pl. 7, 18, pl. 10, 11-13, pl. 14 [Bicaz-lgoaie]; Ko6aA'h 2005, fig.
3, 6-7. 9-10 [Kvasovo]; Kacs6 2006, fig. 4, 5, fig. 5, 10-12, fig. 6, 1-4 [Vălenii Şomcutei-Peştera Valea Rea], fig.
12, 1-8 [Vălenii Şomcutei-Valea lui Ştefan]; Nagy, Scholtz 2009, pl. 2, 2, pl. 6, 5, pl. 7, 2. [Or-Ori tag]; Pop 2009,
pl. 2, 1. 3-6. 8, pl. 5, 1, pl. 8, 2, pl. 14, 7 etc [Petea-Csengersima-Vamă l]; Marta 2009, pl. 2, 11. 13, pl. 9, 1, pl.
14,2 etc. [Petea-Csengersima-Vamă II]; Pop 2010, pl. 1, 1, pl. 4, 2-3, pl. 5, 1-3. 7 etc. [Lăpuşel-Mociar]). Vase de
această formă sunt prezente repetate şi în descoperirile Lăpuş (Kacs6 1990, fig. 8, 1-7 [Libotin-Dâmbul Crucii];
Kacs6 1993, pl. 2, 8. 13-15, pl. 3, 2 [Suciu de Sus-Pe Şes]; Kacs61994, pl. 2, 6-8 [Lăpuş-Gruiul Târgului]; Kacs6
2003, pl. 13, 1 [Lăpuş-Cioncaş/Sub Cioncaş], pl. 19, 11 [Lăpuş-Valea Cerţiului], pl. 20, 5-7 [Lăpuş-Pe Mlacă/Sub
Mlacă]; Metzner-Nebelsick, Kacs6, Nebelsick 2010, fig. 8, 4; Kacs6, Metzner-Nebelsick, Nebelsick 2011, fig. 5,
3 [Lăpuş-Podanc]).
VII. Vase vatră apar în Maramureş la Călineşti-Rogoaze (Kacs6 1999b, fig. 7, 13-15), Călineşti-Grajdurile
CAP (Kacs6 1999b, fig. 7, 12. 16), Sârbi-Valea Popii, Giuleşti-VaJea Mestecăniş (pl. 5, 8-9, pl. 6, 1), MoiseiDealul Purcăreţu, Onceşti-Cetăţuia, Sarasău-După Ştrec (Kacs6 2009, pl. 4, 15-17) şi Slatina-Cetate (Kobal'
1997, pl. 8, 4).
Deşi fragmentele descoperite în staţiunile menţionate nu permit întregiri, se poate afirma că forma de vas
vatră din această regiune nu diferă de cea prezentă în celelalte zone ale ariei Suciu de Sus. Este vorba de o
strachină cu marginea răsfrântă în exterior şi pereţii oblici sau uşor curbaţi, care se sprijină pe două picioare
late, unite în partea superioară prin câte o arcadă proeminentă. Prin caracteristicile lor de formă, vasele vatră
ale culturii Suciu de Sus reprezintă un tip aparte, diferit în bună măsură de vasele vatră apărute în cadrul altor
culturi. Ele îşi păstrează aceleaşi trăsături de formă şi în cadrul grupului Lăpuş.

18 Material inedit în muzeul din Sighetu Marmaţiei. Menţionat de C. Kacs6 (2003, 115, 139, nr. 121).
19 Unele dintre exemplarele indicate pot fi vase Piliny sau imitaţiile acestora.
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Vasele vatră ale epocilor bronzului şi fierului au făcut obiectul mai multor studii speciale, în care sunt
catalogate şi discutate şi descoperirile Suciu de Sus-Lăpuş (Fischl, Kiss, Kulcsar 2001a, 174 sq.; Fischl, Kiss,
Kulcsar 2001b, 133; Romsauer 2003, passim).
În continuare, completez lista descoperirilor de vase vatră Suciu de Sus-Lăpuş cu piesele nemenţionate
în lucrările mai sus citate 20 , precum şi cu cele chiar menţionate, dar neilustrate decât în lucrări apărute la o
dată ulterioară studiilor monografice mai sus indicate: Ariniş-Mocira (Kacs6 2003, pl. 1, 18), Baia Mare-Dealul
Morgău (Kacs6 2005b, fig. 5, 7-10, fig. 6, 1-4) 2 1, Baranincy-Runia (Popovith 2002, pl. 6, 4), Berea (Kacs6 2007a,
fig. 1, 11), Bicaz-lgoaie (Kacs6 2005a, pl. 4, 4, pl. 13, 5, pl. 14, 1-6) 22 , Bozânta Mică-Grind (Kacs6 2003, pl. 2,
14), Ciolt-Cioltişor (Kacs6 2003, pl. 8, 6-9), Corni-Secătura (Kacs6 2003, pl. 9, 7-10), Kvasovo (Ko6aAn 1992,
fig. 4, 1) 23 , Lazuri-Lubi tag (Marta 2008, pl. 4, 6), Lăpuş-Cioncaş/Sub Cioncaş (Kacs6 2003, pl. 13, 8-10), Lăpuş
Tinoasa (Kacs6 2003, pl. 18, 12), Lăpuşel-Mociar (Pop 2010, pl. 1, 3-6, pl. 3, 4, pl. 9, 1-8), Lăpuşel-Tedeş (Kacs6
2003, pl. 21, 20-21), Nadiş-Buia Mitrului (Kacs6 2004a, fig. 5, 6), Oarţa de Jos-Vâlceaua Rusului (Kacs6 2004b,
fig. 6, 6-11) 24, Oarţa de Sus-Dealul Stremţului (Kacs6 2003, pl. 25, 9-10), Petea-Csengersima-Vamă l (Pop 2009,
pl. 3, 4-5, pl. 6, 1-2, pl. 10, 1-2 etc.), Petea-Csengersima-Vamă Il (Marta 2005, pl. 3, 2; Marta 2009, pl. 9, 16, pl.
11, 12, pl. 20, 9, pl. 28, 5-6, pl. 38, 8 etc.), Prislop-Ograde/Valea Boului (Kacs6 2003, pl. 30, 13), Racâş-Valea
fernăului (Kacs6 2004a, fig. 4, 8), Săsar-Dâmbu Morii (Kacs6 2003, pl. 33, 9-12), Seini-Dagas (Kacs6 2003,
pl. 35, 11-12, pl. 36, 1-4), Someş-Uileac-Bicirig (Pop 2003, fig. 8), Velika Palad' (Ko6aAb 2009, fig. 8, 1). La
acestea se adaugă încă un număr mare de descoperiri, ca de exemplu piesele din aşezările Suciu de Sus din
Ucraina Transcarpatică nepublicate, amintite, pe baza informaţiilor lui J. Kobal', de către P. Romsauer (2003,
133 sq.), precum şi cele de la Vălenii Şomcutei-Ograda Budenilor2 5 ., Oarţa de Sus-Oul Făgetului, Vad-Poduri,
Vad-Ştiurdină, Copalnic-Mănăştur-Poiana, care sunt, de asemenea, încă nepublicate. Şi din cimitirul tumular
de la Lăpuş provin foarte multe vase vatră, inclusiv piese întregi sau întregibile, dintre care doar o mică parte
a fost pusă în circulaţie 26 •
Vasele vatră apar deja în monumentele timpurii ale culturii Suciu de Sus (Lăpuşel-Ciurgău, PeteaCsengersima-Vamă 1), şi rămân prezente, fără modificări tipologice esenţiale, pe toată durata culturii, fără
excepţie doar în aşezări. În cadrul grupului Lăpuş, ele se găsesc şi în inventarul unor complexele funerare
(Lăpuş, Libotin-Dâmbul Crucii). Pare destul de probabil că aceste vase au fost folosite în activităţi gospodăreşti,
în special la prepararea hraneF. Este însă de notat că manipularea vaselor vatră din aria Suciu-Lăpuş, din cauza
picioarelor, era destul de dificilă, la fel şi aprinderea şi întreţinerea focului sub ele. Spre deosebire de majoritatea
vaselor vatră din alte culturi, cele din cultura Suciu de Sus aveau şi o stabilitate precară. Prezenţa lor în morminte
ar putea fi interpretată şi ca o dovadă a folosirii lor în activităţi de cult, trebuie însă precizat că în mormintele
Lăpuş, dar şi în complexul de la Libotin ele se află în asociere cu o ceramică din care marea majoritate era tot de
uz gospodăresc. Mai este de remarcat că, în tumulul18 de la Lăpuş, un astfel de vas a fost folosit drept urnă. Tot
la Lăpuş au fost găsite şi exemplare miniaturale, evident improprii pentru folosinţă casnică.
Vase vatră asemănătoare celor din aria Suciu de Sus-Lăpuş apar în descoperirile Hajdubagos-Cehăluţ 28 ,
dar şi la sud de Carpaţi, în limite cronologice apropiate de cele ale cimitirului tumular de la Lăpuş. Am arătat

20 Este de remarcat că dintre piesele maramureşene, în aceste lucrări nu sunt indicate decât cele de la Giuleşti (Fischl,
Kiss, Kulcsâr 2001a, 175, nr. 55; Romsauer 2003, 126) şi Slatina (Romsauer 2003, 133).
21 Anterior, din acest punct nu a fost publicat decât un singur fragment de vas
este menţionată şi deP. Romsauer (2003, 123).
22 Descoperirea este

menţionată

vatră

(Kacs6 1987, fig. 1, 8). Descoperirea

deP. Romsauer (2003, 123).

23 Descoperirea este menţionată deP. Romsauer (2003, 133).
24 Descoperirea este
25

Menţionate

menţionată

de C. Kacs6 (1975, nota 37)

şi

deP. Romsauer (2003, 128).

de C. Kacs6 (2006, 82).

26 Kacs6 1971, fig. 2; idem 1975, fig. 9, 1-3; idem 2004c, pl. 62, 1-2; Kacs6, Metzner-Nebelsick, Nebelsick 2011, fig. 5, 2.
27 Vezi şi Szathmâri 2009, 303 sq.; Dietrich 2010, 28 sqq. Există şi un interesant studiu de arheologie experimentală cu
privire la modul de folosire a vaselor vatră, vezi Gucsi 2001, 195 sqq.
28 Nemeti 1978, fig. 5, 1 (Foieni-Moara), fig. 9, 9 (Pişcolt-Nisipărie); idem 1990, fig. 3, 3, fig. 8, 13 (Berveni-RâtuJ Caprei);
Bejinariu, Lak6 1996, pl. 2, 4-5 (Cehei-Misig); Kacs6 1999c, pl. 3-4, 1 (Pişcolt-Nisipărie), pl. 4, 4 (Ciumeşti-Bostănărie/
Tokos), pl. 8, 7-9 (Acâş-Crasna Veche), pl. 11, 7-8 (Valea lui Mihai); Nagy 2005, pl. 9-10 (Nyirlugos-Szennyespuszta/
Szabadsâgtelep); eadem 2007, pl. 2, 7, pl. 7, 5 (Nyiregyhăza- Pazon_vi ut, TESCO 1); Marta şi alţii 2010, pl. 3, 1, pl. 5, 1,
pl. 14, 3, pl. 34, 2 (Nyîregyhâza-Oros "Ur Csere"); Nemeti 2010, pl. 11, 5 (Acâş-Râtullui Veres).
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deja cu un alt prilej (Kacso 1990, nota 24) că vasele de la Vârtop (Berciu 1939, fig. 199, 5), Meri (Moscalu 1976,
fig. 5, 1) şi Ocnele Mari (Petre-Govora 1983, fig. 6, 5) nu reprezintă o evoluţie a formei locale a vaselor vatră,
prezenta lor datorându-se, foarte probabil, unor impulsuri venite din zona Tisei superioare. Probabil că nu
este întâmplător nici faptul că două dintre vase, cele de la Vârtop şi Meri, se aflau în monumente funerare cu
trăsături apropiate celor din nordul Transilvaniei. Un vas vatră de aceeaşi formă a fost găsit şi într-o groapă
de cult aflată la periferia unui cimitir din Bronzul târziu de la Mala Vrbica-Konopiste, din dreapta Dunării
(Popovic 1998, fig. 5, 6). În groapă mai erau prezente, în afară de oase de animale, vase analoage celor de tip
Vârtop şi Hinova 29 •
VIII. ,,Apărătoare de jar" ("Glutdeckel"J au apărut la Giuleşti-VaJea Mestecăniş (pl. 5, 7), Slatina-Cetate
(Vasiliev 2002, fig. 46, 3)3°, eventual şi la Sârbi-Valea Popii. Judecând după exemplarele întregi găsite în alte
zone, ele au formă de clopot, sunt deschise atât în partea superioară, unde au de obicei apucători traşi din
margine, cât şi în partea inferioară, iar peretii lor sunt perforaţi în mod identic strecurătoarelor.
Vasele de acest fel, desemnate uneori, impropriu, drept strecurătoare, sunt prezente relativ des în aşezările
Suciu de Sus: Baia Mare-Dealul Morgău (Kacso 2005b, fig. 6, 5), Bozânta Mare-Grind (inedit în Muz. Baia
Mare), Căşeiu-Cetăţele (Gogâltan, Isac 1995, pl. 8, 13), Ciolt-Cioltişor (Kacso 2003, pl. 8, 10), Culciu Mare-Sub
grădini (Bader 1978, pl. 53, 7, pl. 58, 1 probabil şi pl. 53, 5), Diakovo (EaAarypM 2001, fig. 70a, 12), Oarţa de JosVâlceaua Rusului (Kacs6 2004b, fig. 7, 1-2), Or-Ori tag (Nagy, Scholtz 2009, pl. 7, 7), Petea-Csengersima-Vamă
I (Pop 2009, pl. 5, 8, pl. 14, 6, pl. 49, 11), Petea-Csengersima-Vamă II (Marta 2009, pl. 30, 5, eventual şi pl. 2,
12), Săsar-Dâmbul Morii (Kacso 2003, pl. 33, 16, eventual şi pl. 33, 13) şi Seini-Dagas (Kacso 2003, pl. 36, 5).
"Apărătoarele de jar" sunt răspândite, păstrând o formă aproape identică, în Bazinul carpatic şi în
teritoriile imediat învecinate vestice mai ales în culturile Bronzului mijlociu. Astfel, ele apar în descoperirile
Otomani-Fiizesabony31 : Arokt6-Dong6halom (Fischl 2006, 26, nr. 21, 85, nr. 300, 135, nr. 514), BakonyszegK6d6rdomb (Mâthe 1988, pl. 14, 9), Barca (Vladâr 1966, fig. 35, 5), Bekes-Vardomb (Banner, Bona 1974, pl.
5, 27-29, pl. 21, 3, pl. 38, 5-6; Bona 1975, pl. 146, 10 32 ), Berettyoujfalu-Herpaly (Csânyi, Târnoki 1992, nr.
188), Fiizesabony-Oregdomb (Tompa 1937, pl. 40, 12; Bona 1975, pl. 197, 10; Csânyi, Târnoki 1992, nr. 177),
Gănovce-Hradok (Vlcek, Hâjek 1963, fig. 6, 11), Medieşu Aurit-Ciuncaş (Bader, Dumitraşcu 1970, fig. 7, 4),
Mezâcsât (Bona 1975, 253), Nagyrozvăgy-Egyh6zasdomb/Papret (Koos 2003, pl. 10, 2), Nizna Mysl'a-Varhegy
(Gasaj 2002, foto 53; Olexa 2003, F. 3, F. 20), Pir-Varsziget (Cetate) (Szekely Zs. 2000, pl. 19, 3), Săcueni-Okorvar
(Cetatea boului) (Bader 1978, pl. 29, 3), SpiSsky Stvrtok-Mysia hârka (Vladâr 1972, pl. 3, 2; idem 1978, fig. 16;
Furmânek, Kruta 2002, nr. 111-112), Szihalom (Bona 1975, 154, 253), Tibolddaroc (Bona 1975, 253), TireamKendereshalom (Cânepişte) (Bader 1978, pl. 29, 4; Nemeti, Molnâr 2008, pl. 36, 5), Tiszakeszi (Bona 1975,
253), Toszeg-Laposhalom (Banner, Bona, Mârton 1957, fig. 9, 4; Bona 1957, fig. 9, 4; Schalk 1979, pl. 11, 68;
eadem 1981, pl. 32, 200; Csânyi, Târnoki 1992, nr. 141), Turkeve-Terehalom (Csânyi, Târnoki 1992, nr. 204),
"Ungaria" (Szathmâri 2002, fig. 34), Vărşand-LaposhaJom (Movila dintre vii) (Bona 1975, 132), Wietenberg:
Bistriţa-Cighir (Boroffka 1994, pl. 12, 3), Braşov-Valea Cetăţii (Popescu 1944, fig. 32, 4 33 ), Derşida-Dealullui
Balotă (Chidioşan 1980, pl. 24, 3), Gârbou (Boroffka 1994, pl. 82, 3), Lechinta (Popescu 1925, pl. 11, 4), StupiniFânaţele Archiudului (Isac, Roman [ed.] 2006, 43 sq., nr. 8-9), Tureni-Podoroi (Isac, Roman [ed.] 2006, 43, nr.
6), Mure~: Băkenymindszent (B6na 1975, 97, 253), 6szentistvân (Milleker 1906, fig. la p. 83), Pecica-Nagysanc
(Şanţul Mare) (Roska 1912, fig. 8; Popescu 1944, fig. 18, 4; Soroceanu 1991, fig. 22, 9, pl. 24, 3), Vatin: Satu
Mare (Bona 1975, 253), Titel-Donje Titelsko Paie (Falkenstein 1998, pl. 17, 16), Vatin (Milleker 1899, pl. 6, 4445), Vatya: Budapesta, împrejurimi, Gomba, Pâkozdvâr (Bona 1975, 253), Vatya (Kovâcs 1984a, 221, pl. 61, 12),
culturii ceramicii încrustate transdanubiene: Kălesd-Csonthegy (Wosinszky 1889, fig. 14), Lengyel (Wosinszky
29 Din literatura recentă cu privire la descoperirile de tip Vârtop vezi Lazăr 2011, 48 sqq., iar pentru cele de tip Hinova
Davidescu, Vulpe 2010, unde este discutată şi groapa de cult de la Maia Vrbica- Konopiste.
30 Acestei forme ii apartin, foarte probabil, şi alte exemplare din aşezarea de la Slatina (vezi Kobal' 1997, pl. 4, 10; Vasiliev
2002, fig. 3).
31 Consideraţii generale cu privire la "apărătoarele de jar" din cadrul descoperirilor Fiizesabony la Kovacs 1984b, 240, pl.
67, 5.

32 Citarea mai multor titluri din literatură se datorează aici, dar şi la alte situri, faptului că descoperirile similare, dar nu
identice au fost puse în circulaţie de autori diferiti.
33 Vasul este atribuit culturii Tei.
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1896, pl. 46, 2, pl. 94, 2-3), Pakozdvar (Marosi 1930, fig. 71, 5), Mad'arovce: Male Kosihy-Tărăkdomb (Tocik
1981, pl. 21, 11. 14, pl. 24, 10), Nitriansky Hradok-Zamecek (ToCik 1978, pl. 75, 1, pl. 111, 26, pl. 117, 16,
pl. 119, 19, pl. 125, 28, pl. 138, 17; Furmanek, Veliacik, Vladar 1999, pl. 17, b), Santovka (Kenner 1860, fig.
41), probabil şi Budmerice (Tocik 1962, fig. 5, 7), Yeterov: Budkovice (Podborsky şi alţii 1993, fig. 166, 24),
Poysbrunn (Neugebauer 1980, fig. 10, 19), Tousen (Spacek 2004, pl. de la p. 180, sus), Zerotice (Tihelka 1960,
fig. 19, 1), Sallach 34, Polada: Lago di Ledro (Rageth 1974, pl. 88, 235 ).
Descoperirile menţionate, a căror listă mai sus prezentată, departe de a fi completă, sugerează doar teritoriul
de răspândire a "apărătoarelor de jar" în Bronzul mijlociu 30 , precum şi concentrarea lor destul de accentuată în
aria Otomani-Fiizesabony, unde apar şi cele mai multe variante. Nu se poate totuşi afirma, fiind vorba de un
obiect de folosinţă cotidiană, că apariţia unor astfel de vase în alte culturi se datorează unor impulsuri OtomaniFiizesabony, rezultă însă, având în vedere şi acest produs, sincronismul aspectelor culturale citate. Deşi cunosc
răspândirea cea mai mare în Bronzul mijlociu, "apărătoarele de jar" nu sunt o inovaţie a comunităţilor acestei
perioade din Bazinul carpatic. Ele sunt prezente în număr relativ mare, în diferite variante, deja în descoperirile
neo-eneolitice atât în interiorul, cât şi în exteriorul Bazinului carpatic, mai ales în aspectele Precucuteni şi
Gumelniţa: Cuneşti-Măgura Cuneştilor (Ştefan 2011a, pl. 10, 5), Eresteghin (Szekely 1967, fig. 6, 3)3 7 , GyorSzabadretdomb (Virag, Figler 2007, fig. 5, 2), Jilava (Nestor 1933, pl. 7, 7), Larga Jijia (Marinescu-Bîlcu 1974 fig.
45, 6), Leb6halom (Korek 1958, pl. 37, 27), Pietrele-Măgura Gorgana (Berciu 1956, fig. 19, 6, fig. 56, 1; Hansen
şi alţii 2004, fig. 18, 10; Hansen şi alţii 2010, fig. 8, fig. 46, fig. 51), Sălcuţa (Berciu 1961, fig. 91, 1, fig. 110, 5,
fig. 131, 3), Stoicani (Petrescu-Dîmboviţa 1953, fig. 24, 6. 9, fig. 27, 10, fig. 37, 10), Tangâru (Berciu 1961, fig.
212, 4), Traian-Dealul Viei (Marinescu-Bîlcu 1974, fig. 36, 6), Turdaş (Roska 1941, pl. 100, 2-20), Ţigăneşti
Măgura Calonfirescu (Butculescu 2011, fig. 1, 3, fig. 6, 15), Verbiciora (Ştefan 2011b, pl. 3, 5, pl. 5, 7a. 7b),
Vităneşti (Andreescu, Mirea, Apope 2003, fig. 8, 5), precum şi în cele din Bronzul timpuriu: Foeni-Cimitirul
ortodox (Gogâltan 1995, fig. 10, 7) sau Velika Dobron' (Ko6aAh 2009, fig. 2, 9). Cu trăsături de formă puţin
diferite, "apărătoarele de jar" rămân în folosinţă în Bronzul târziu nu numai în cadrul culturii Suciu de Sus,
ci şi în alte aspecte culturale contemporane sau mai recente decât aceasta, de ex. cultura tumulară: Straubing
(Hundt 1964, pl. 32, 19-20), Hajdubagos-Cehălut: Acâş (Nemeti 2010, pl. 18, 5, pl. 21, 6-7), Noua: Truşeşti
(Florescu 1991, fig. 35A, 2), Lăpu~ Il: Libotin (Kacs6 1990, fig. 10, 3), Gava: Mahala IV (Smirnova 1974, fig.
7, 3), Knoviz: Brezno (Pleinerova, Hrala 1988, pl. 14, 1), Babadag: Bucu-Pochină (Renţa 2008, fig. 111, 2. 4),
Lausitze: Nowa Huta (Bazielich 1992, fig. 8), în Hallstattul mijlociu şi târziu (KpyiiieAbHH~Ka 1993, fig. 115,
4-8. 10 [Dibrova]; Mirossayova 1994, pl. 4, 8-9 [Cecejovce]; Kacs6 2007b, fig. 6, 5 [Sarasău]; Graudonis 1967,
pl. 30, 10. 14, pl. 36, 17 [Klaz.iukalns, Nhikukalns]), precum şi în Lat€meul timpuriu (Istvanovits 1997, 75 sqq.,
182, nr. 22 [Nyiregyh6za- Manda-bokor]; Băcueţ-Crişan şi alţii 2009, pl. 156, 20. 23-24 [Aghireş-Sub Păşune]).
Printre primele păreri exprimate în privinţa destinaţiei acestor vase se numără cea a lui M. Wosinszky,
publicată în 1889 38 • După descrierea exemplarului descoperit la Kolesd, autorul explică motivele pentru care
astfel de vase lipsite de fund nu pot avea funcţia de strecurătoare, cea mai probabilă destinaţie a lor fiind cea
de protejare a flăcării ("16ngborit6"). K. Willvonseder acceptă în bună măsură această interpretare, considerând
că vasele au servit pentru păstrarea jarului adunat pe vetre, menţionează însă şi alte păreri în legătură cu
semnificaţia lor, apărute mai ales în literatura germană: vase afumătoare, respectiv recipiente pentru prepararea
brânzei, pentru conservarea fructelor, pentru obţinerea mierei etc. 39 Willvonseder defineşte interpretările
potrivit cărora vasele au avut destinaţia de lămpi, idee formulată la un moment dat şi de Wosinszky, drept

34 Piesă fragmentară, inedită, din Bavaria de Jos în expoziţia "Aenigma. Der rătselhafte Cade der Bronzezeit" de la
Manching. Informaţii suplimentare W. David.
35 Este posibil ca şi piesele pl. 87, 7-9, pl. 88, 1. 3 să aparţină aceleiaşi forme ceramice.
36 1. Bona (1975, 253) menţionează astfel de vase şi din teritoriul culturii Hatvan (Tiszakeszi-Sz6dadomb, Tiszaszălăs,
Tiszaluc-Dankadomb]. N. Kalicz (1968, 149 sqq.) nu aminteşte această formă printre cele caracteristice culturii
Hatvan, vorbeşte doar de vase-strecurătoare de formă conică sau în formă de trunchi de con, prezente mai mult în stare
fragmentară, acestea fiind §i parţial ilustrate [vezi pl. 35, 1, pl. 43, 3-4).
37 La Cavruc (red.] 1998, pl. 1, 5 această piesă apare greşit ca descoperită la Ariuşd (informaţie amabilă S. Sztancsuj; vasul
se află la Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe, nr. inv. 15.798).
38 Wosinszky 1889, 42 sq.
39 Willvonseder 1932, 220 sq.
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fanteziste 40 • Unul dintre autorii care presupun că aceste vase au fost folosite pentru iluminat prin introducerea
în găuri a unor beţişoare de brad şi aprinderea acestora este A. Marosi 41 • Având în vedere şi analogii etnografice,
o părere similară este expusă recent de I. Szathmâri42 • Majoritatea cercetătorilor, şi prin felul în care definesc
aceste obiecte, cred că ele au fost folosite în scopuri practice, mai ales în legătură cu focul, nu exclud însă cu
totul posibilitatea funcţiunii lor rituale 43 •
IX. Capace au fost descoperite doar în aşezarea de la Slatina-Cetate (Vasiliev 2002, fig. 45, fig. 46, 7). În
timp ce prima dintre piese este un exemplar unicat, cea de a doua are analogii în mediul Otomani-Wietenberg
(Bader 1978, 50; Boroffka 1994, 165, pl. tipologică 5, 7-8).
Tehnicile folosite în decorarea ceramicii Suciu de Sus din Maramureş sunt strierea, modelarea în relief.
incizia, incizia combinată cu excizia, canelarea. Ele nu se deosebesc de cele din alte zone ale ariei culturii, este
diferită doar proporţia în care unele dintre aceste tehnici sunt întrebuinţate.
Striurile decorează vasele de uz gospodăresc, de multe ori în combinaţie cu motivele reliefate. Ele acoperă
de regulă întreaga suprafaţă a pereţilor exteriori, la vasele vatră uneori şi suprafeţele interioare ale picioarelor,
dispunerea lor fiind neregulată. Acest tip de decor apare deja pe ceramica Suciu de Sus timpurie şi rămâne în
uz pe tot parcursul evoluţiei culturii, fiind prezent masiv şi pe ceramica Lăpuş (Kacs6 1999a, 98). Se pare însă
că există şi aşezări Suciu de Sus, plasate mai ales în zonele centrale ale ariei de răspândire a culturii, cum este
cea de la Lazuri-Lubi tag, unde vasele striate lipsesc sau sunt doar prezenţe sporadice (Kacs6 1995, 50) 44 •
Decorul striat sau "realizat cu măturicea" (Besenstrich) este masiv utilizat în mai multe culturi ale Bronzului
timpuriu. În regiunile apropiate de viitoare arie de răspândire a culturii Suciu de Sus, striurile sunt prezente
în culturile cronologic succesive Mak6, Nyfrseg şi Sanislău, apoi, în cantitate mai redusă, şi în fazele timpurii
ale culturilor Otomani, Wietenberg şi altele. În momentul de faţă este greu de precizat dacă apariţia tehnicii
strierii în decorarea ceramicii Suciu de Sus s-a datorat unui fond local, aşa cum s-a presupus pentru alte culturi
(Horedt 1968a, 111; Horedt 1968b, 139) sau a fost un procedeu (re)inventat de meşterii olari ai comunităţilor
Suciu de Sus. Eventual unor influenţe Suciu li se datorează folosirea acestei tehnici şi în zonele aflate la
nord-est de Carpaţi, pe oale apropiate ca formă celor din cultura Suciu de Sus, dar şi pe alte categorii de vase
(vezi KpyiiieJihH11QKa 2002, 140 sqq., fig. 5, fig. 7 [Loyeva]). Şi mai plauzibilă pare ipoteza că vasele striate în
staţiunile Bronzului târziu din Bucovina (Mahala III [Smirnova 1974, fig. 4, 1. 3-5], Grăniceşti [Laszl6 1994, fig.
14, 1. 3, fig. 16, 1, fig. 17, 1 etc.]) au apărut sub influenţă Suciu-Lăpuş.
Decorul reliefat este puţin variat pe ceramica din Maramureş: brâuri alveolate pe şi sub margine, realizate
în mai multe feluri, creste alveolate, proeminente conice, proeminente rotunde, alveolate. De la Sarasău
Vaşcapău provine, printre altele, un fragment prevăzut cu o toartă neperforată. Fiind de mici dimensiuni,
toarta nu a avut un rol funcţional, ci, probabil, unul tot decorativ.
Decorul reliefat este, de asemenea, caracteristic pentru întreaga evoluţie a culturii Suciu de Sus, motivele
fiind diverse, inclusiv zoomorfe (Kacs6 1987, fig. 4, 3 [Cuceu-Pe Lab]). În grupul Lăpuş, motivele astfel realizate
sunt chiar mai numeroase, apărând o varietate excepţională de butoni de diferite forme, dar şi motive mai
complicate (vezi Kacs6 2011a, pl. 19-21 45 ). Dispar însă brâurile alveolate de pe marginea oalelor, acestea fiind
prezente doar pe marginea unor vase vatră şi capace.
Modelarea în relief a motivelor este o constantă a decorului ceramicii preistorice. În epoca bronzului,
majoritatea motivelor reliefate decorează ceramica de uz casnic, de multe ori confecţionată dintr-o pastă mai
grosieră. Repertoriul motivelor de acest fel de pe ceramica din pastă fină este mult mai restrâns, în special
diferite variante de proeminenţe.
40 Willvonseder 1932, 220 sq ..
41 Marosi 1930, 69.
42 Szathmari 2009, 304.
43 Vezi Bona 1975, 252 sq. (listă de descoperiri); Jaidzewski 1981, 325 sqq.; Bankus 2004, 130 sq., 412 sq. (listă de
descoperiri).
44 O situaţie similară s-a constatat şi în cele două aşezări Suciu de Sus de la Petea-Csengersima-Vamă, vezi Pop 2009;
Marta 2009.
45 Aici sunt prezentate doar motivele reliefa te surprinse la Lăpuş în campaniile din 1961 şi 1967-1974. În cursul săpăturilor
efectuate începând cu anul1995, în necropola tumulură au fost identificate şi alte motive, vezi de ex. Kacs6, MetznerNebelsick, Nebelsick 2011, fig. 5, 1.
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Decorul incizat apare în toate zonele arealului Suciu de Sus pe ceramica de calitate mai bună. Motivele
utilizate pe ceramica din Maramureş pot fi de cele mai multe ori cu exactitate recunoscute, dar decorul în
ansamblul său, datorită stării fragmentare a materialului, nu poate fi stabilit. Motivele frecvent prezente sunt
liniile simple, duble sau triple, dispuse în formă de arcade sau în zig-zag, uneori însoţite de şiruri de crestături
oblice, liniile duble cu spaţii haşurate între ele, spiralele, S-urile duble sau triple, culcate şi înlănţuite, haşurile
triunghiulare simple sau marcate de linii duble, crestăturile.
Tehnica inciziei este folosită în toate culturile Bronzului mijlociu din Bazinul carpatic. Motivele incizate
de pe vasele Suciu prezintă evidente apropieri de cele de pe vasele Otomani. Pare destul de probabil că
elaborarea repertoriului de astfel de motive a avut loc în cadrul culturii Otomani, de unde a fost apoi preluată
şi uşor modificată de purtătorii culturii Suciu de Sus.
Există staţiuni sau obiective Suciu de Sus cu ceramică de bună calitate preponderent sau exclusiv incizată,
spre exemplu mormântul tumular de la Medieşu Aurit-Togul lui Schweizer (Bader 1978, 126, nr. 55, pl. 44, 1-6.
8-13), aşezările de la Boineşti-Coasta Boineştilor (Bader 1978, 121, nr. 15, pl. 47-49), Seini-L4S Ferma 7 (Kacs6
1987,59, nr. 22, fig. 10-11), Lăpuşel-Ciurgău (Kacs61999a), Baranincy-Runia (Popovitch 2002,57 sqq., pl. 1-3),
Halmeu-Vamă (Marta 2004), Petea-Csengersima- Vamă I (Pop 2009) etc. În staţiunile Suciu de Sus cu ceramică
excizată sunt prezente, de asemenea, vase cu decor incizat, de ex. la Diakovo (Doryun-IRK 1958, pl. 5, pl. 7-9;
EaAarypu 2001, fig. 70-71), Oarţa de Jos-Vâlceaua Rusului (Kacs6 2004b, fig. 2, 1), Kvasovo (Ko6aA'b 2005,
fig. 3-5) etc. 46 În monumentele atribuite culturii Suciu de Sus din Slovacia se găseşte doar ceramică incizată
(Demeterova 1984, 22 sqq.; Steiner 2000, fig. 120, 8-14; Strakosova 2003, fig. 2, 3; Kaminskâ 2010, pl. 20, 1. 3.
5). Exclusiv ceramică incizată se află şi în unele descoperiri din nord-estul Ungariei în care sunt recunoscute
influenţele Suciu de Sus, de ex. în cimitirul de la Als6berecki (Kemenczei 1981). Spre deosebire de tehnica
exciziei, care apare doar într-o etapă mai evaluată a culturii Suciu de Sus, tehnica inciziei este folosită în
ambele faze ale culturii Suciu de Sus.
Motive decorative realizate în tehnica combinată a exciziei şi inciziei se află pe o singură piesă provenită
din Maramureş, şi anume pe fragmentul găsit la suprafaţă în aşezarea de la Călineşti-Rogoaze. Fragmentul
provine dintr-un vas cu gâtui înălţat şi corpul puternic bombat. Decorul păstrat de pe gât constă dintr-un spaţiu
excizat, marcat de linii incizate, dintre care cele superioare se unesc în formă de Y, cele inferioare flancând
acest motiv, iar decorul de pe corp dintr-o spirală mică incizată înscrisă într-un spaţiu excizat, alăturat unei
spirale mai mari, formată de asemenea din linii incizate, care se prelungeşte, pe marginea spaţiului excizat, în
alte motive, probabil tot spiralice. Acest fragment a fost descoperit împreună cu alte două fragmente decorate
cu linii incizate.
Decorul format în special din motive spirala-geometrice, realizate în tehnica exciziei sau a tehnicii
combinate a exciziei şi inciziei, constituie o trăsătură specifică a ceramicii culturii Suciu de Sus, perpetuată
şi în ceramica grupului Lăpuş. Prin această trăsătură, cultura Suciu de Sus se deosebeşte evident de culturile
contemporane (Horedt 1968b, 145), afirmaţia fiind valabilă şi pentru grupul Lăpuş. Totuşi, după cum s-a văzut,
pentru cultura Suciu de Sus sunt caracteristice şi alte tehnici de decorare, iar în anumite regiuni acestea din
urmă sunt folosite exclusiv sau prioritar.
Pare destul de probabil că şi în Depresiunea Maramureşului în tehnica exciziei au fost decorate doar foarte
puţine vase, ceramica fină fiind decorată pe tot parcursul evolutiv al culturii Suciu de Sus mai ales în tehnica
inciziei.
Canelurile nu sunt prezente decât pe trei fragmente, modul lor de realizare fiind diferit de la un exemplar
la altul. Astfel, pe fragmentul de la Călineşti-Rogoaze apar caneluri înguste oblice alăturate, pe fragmentul
de la Sighetu Marmaţiei-Cireghi I caneluri mai late, care formau, probabil, un motiv semioval, care flanca o
proeminenţă, iar pe cana fragmentară de la Slatina-Cetate (Vasiliev 2002, fig. 46, 2) caneluri scurte verticale
alăturate 47 • Decorul de caneluri de pe vasul de la Sighetu Marmaţiei are analogii apropiate la Lăpuşel-Ciurgău
(Kacs6 1999a, fig. 7, 1), Esztar-Fenyvesdomb (Mâthe 1988, pl. 38, 10) şi Petea-Csengersima-Vamă I (Pop 2009,
pl. 25, 13).

46 Bader 1978, 75

menţionează ceramică excizată şi

în

aşezarea

de la Culciu Mic-La gropi de siloz.

47 Un alt fragment cu decor canelat apărut la Sighetu Marmatiei-Cireghi I aparţine, foarte probabil, unei etape ulterioare

culturii Suciu de Sus.
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Beitrăge

zur Kenntnis der Suciu de Sus-Keramik.
Die Funde aus der Maramuresch-Niederung
(Zusammenfassung)

In der Maramuresch-Niederung, eine geographische Einheit im Ohertheissgehiet, wurde eine grăBere
Menge von Suciu de Sus-Keramik, die auch typologisch analysiert werden kann, in den Siedlungen von
Giuleşti-Valea Mestecăniş und Slatina-Cetate entdeckt, aher die keramischen Funde aus den Siedlungen
von Călineşti-Rogoaze, Călineşti-Grajdurile CAP und Sighetu Marmaţiei-Cireghi l, die meist wăhrend der
Gelăndehehegungen gefunden wurden, sind ehenfalls mengenmăBig relativ graB.
Es giht zwei Keramikkategarien: _g_,_ gut ader sehr gut gebrannt, Magerung mit Sand, sehr kleinen Steichen,
sehr selten auch mit zerstaBenen Scherhen; h. gut ader, seltener, schlecht gehrannt, Magerung mit grăBeren
Steichen, am meisten kamhiniert mit zerstaBenen Scherhen.
Die in der Maramuresch-Niederung identifizierten Suciu de Sus-GefăBfarmen sind: Tăpfe (I), Schalen/
Schiisseln (Il), Tassen (III), Kriige (IV), Gefăj3e mit bauchigem Kărper (V), GefăjJe mit hohem Hals und bauchigem
Kărper (VI), tragbare Ofen (VII), "Glutdeckel" (VIII), Deckel (IX). Jede Form wird durch mehrere Typen, Varianten
und Untervarianten vertreten, die gute Analagien in dem ganzen Verhreitungsgehiet der Kultur haben. Manche
dieser Farmen sind auch in dem Keramikrepertoire der Lăpuş-Gruppe anwesend.
Die Suciu de Sus-GefăBe sind mit Besenstrich, in Ritz- und Kerhschnitttechnik geleisteten Motiven,
plastischen Motiven oder Kanneluren verziert. In der Maramuresch-Niederung wurde aher nur ein einziges
GefăB gefunden, das mit Kerhschnittmativen verziert ist. Es scheint, dass diese Technik in diesem Gehiet kaum
henutzt wurde und, ehenso wie in der Ostslawakei, die Feinkeramik in allen Etappen der Kultur hesanders mit
Ritzungen dekariert wurde.
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Fig. 1. Harta localităţii Giuleşti. X2- aşezare din epoca bronzului (după R. Popa) .
Abb. 1. Karte der Ortschaft Giuleşti. XZ- bronzezeitliche Siedlung (nach R. Popa).
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Pl. 3. Giuleşti-Valea Mestecăniş. Ceramică Suciu de Sus.
Taf. 3. Giuleşti-VaJea Mestecăniş. Suciu de Sus-Keramik.
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Pl. 4. Giuleşti-Va/ea Mestecăniş. Ceramică Suciu de Sus.
Taf. 4. Giuleşti-Valea Mestecăniş. Suciu de Sus-Keramik.
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Pl. 5. Giuleşti- Valea Mestecăniş. Ceramică Suciu de Sus.
Taf. 5. Giuleşti- Valea Mestecăniş. Suciu de Sus-Keramik.
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Pl. 6. Giuleşti-Valea Mestecăniş. Ceramică Suciu de Sus.
Taf. 6. Giuleşti-VaJea Mestecăniş. Suciu de Sus-Keramik.
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Despre afirmatii recente privind cronologia aşezării de la Teleac
şi probleme de etică elementară

Valentin VASILIEV

În ultimii cea 30 de ani m-am ocupat în mai multe studii de diferite probleme privind cronologia primei
epoci a fierului în Transilvania intracarpatică 1 , publicând totodată monografie cercetările efectuate în aşezarea
fortificată de la Teleac 2 , precum şi în cele de la Dej, Subcetate, Bozna, Ciceu-Corabia şi Şona 3 • Un articol publicat
recent de H. Ciugudean4 face necesară reluarea unor aspecte referitoare la cronologia aşezării de la Teleac. Dar
în mod deosebit discuţia se impune şi pentru că în acest articol (vezi p. 313 şi n. 6) se fac afirmaţii de maximă
gravitate, în sensul că, pentru a-mi promova propriile opinii cronologice "aş fi operat unele modificări în textul
capitolului privind ceramica" (capitol redactat de H. Ciugudean în cadrul monografiei Teleac; vezi lucrarea
citată în n. 2, p. 78-101 ), aceste modificări vizând în special momentul de sfârşit, dar şi începutul sitului de la
Teleac.
Legat de insinuările lui H. Ciugudean se ridică mai intâi următoarea întrebare: dacă tot am operat modificări
în capitolul redactat de el, cum de am lăsat nemodificată tocmai partea lui finală, inclusiv p.100 (la care face
referire în n. 6), unde, printre altele, se afirmă că " .. .între orizontul cultural reprezentat de nivelul Teleac III
şi apariţia grupului scitic în Transilvania se interpun aşezările aparţinând culturii Basarabi de la Aiud, Sebeş,
Rahău, Chendu". Rezultă deci de la început că insinuările lui H. Ciugudean sunt total nejustificate. Dovada
directă, clară, o oferă chiar lucrările publicate de el după apariţia monografiei aşezării de la Teleac, adică
(subliniez !) atunci când nimeni nu-i putea interveni in text!
Astfel, într-un articol apărut în 1994 (deci la trei ani după monografia Teleac) şi intitulat (semnificativ!)
"Perioada Hallstatt A în centrul Transilvaniei" 5 , H. Ciugudean publica materiale descoperite în cinci localităţi
din zona menţionată (Aiud, Alba Iulia, Band, Cugir, Uioara de Jos; primele patru reprezentând descoperiri
întâmplătoare), toate încadrate în etapa Ha.A. Iată ce afirmă H. Ciugudean chiar de la începutul acestui articolr.:
"Săpăturile ... de la Teleac au contribuit... la definirea evoluţiei culturale în zona centrală a Transilvaniei în
primul sfert al mileniului I î.ChrY' Atragem atenţia că nota existentă la sfârşitul citatului trimite la monografia
Teleac, fapt ce arată (de la sine) că H. Ciugudean era de acord cu ce scrisese anterior în capitolul ceramică din
monografie (p. 98), anume că "nivelul I...poate fi plasat în Ha.B 1 ••• ". Iată o prima dovadă că nu s-a intervenit in
text. Mai departe în articol (p. 72, al.1) se afirmă că "Cele mai timpurii manifestări Gava din Podişul Transilvaniei,
reprezentate prin nivelul I de la Teleac, par a fi precedate ... de ... grupuri culturale distincte, a căror dezvoltare
acoperă perioada Ha.A", această din urmă idee fiind subliniată şi în ultimul aliniat al lucrării, unde se afirmă
din nou "Documentarea unor grupuri culturale a căror evoluţie acoperă Ha.A în zona central-transilvăneană ... "
(p. 73). Dacă urmărim şi harta cronologică 7 , unde descoperirile de tip Cugir-Band acoperă Ha.A, iar complexul

1

Vasiliev 1983, p. 33-55; Vasiliev 1986-1987, p. 64-80; Vasiliev 1988, p. 83-102; Vasiliev 1992, p. 19-26; Vasiliev
1994, p. 37-47. Pentru a nu încărca prima nota, alte lucrări vor fi menţionate la locul potrivit.

2

Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991.

3

Vasiliev 1995; pentru Ciceu-Corabia a se vedea şi Vasiliev, Gaiu 1980, p. 31-64, iar pentru Bozna, Vasiliev 1993, p. 43-67.

4

Ciugudean 2009, p. 313-336.

5

Ciugudean 1994, p. 59-73.

6

Ciugudean 1994, p. 59, r. 1-3.

7

Ciugudean 1994, p. 69, fig. 7.

Valentin VASIUEV
Cluj-Napoca
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de tip Gâva este plasat (după anul 1000 î.Chr.) în Ha.B, insinuările total gratuite ale lui H. Ciugudean devin
absolut evidente, cu atât mai mult cu cât în monografia Teleac debutul culturii Gâva în aria intracarpatică este
plasat la sfârşitul Ha.A, începutul Ha.B 8 •
Desigur, cele menţionate infirmă categoric afirmaţiile incalificabile ale lui H. Ciugudean. Totuşi cazul
în sine merită o cât mai completă punere la punct. Menţionăm deci că la şase ani de la apariţia monografiei
Teleac, H. Ciugudean publică o altă lucrare, ce cuprinde şi o prezentare a depozitului de la Cugir9 • Reţinem
două afirmaţii: depozitul de la Cugir este datat în Ha.A, iar "începuturile manifestărilor de tip Gâva ... nu pot
fi plasate decât în perioada Ha.B ... cel mult sfârşitul perioadei Ha.A" 10 • Dar atenţie: la aserţiunea "cel mult
sfârşitul Ha.A" îşi citează propria lucrare din 1994, unde Gâva este plasată după anul1000 î.Chr. (vezi n. 7), pe
când în tabelul cronologic al monografiei Teleac, pentru începutul culturii Gâva este avut în vedere şi sfârşitul
Ha.A? (vezi n. 8). Inadvertenta şi manipularea citatelor este deci mai mult decât evidentă. În fine, în 2004,
H. Ci~1gudean afirmă din nou că "l-a preocupat problema manifestărilor care pot aparţine perioadei Ha.A în
centrul Transilvaniei...care premerg apariţia manifestărilor de tip Gâva în această zonă" 11 •
Din cele menţionate oricine işi poate da seama că după apariţia monografiei Teleac, H. Ciugudean a fost
preocupat constant de publicarea unor materiale care, după el, "acoperă perioadea Ha.A" şi "premerg apariţia
manifestărilor de tip Gâva". Deci afirmaţiile sale din articolul publicat în 2009 (vezi n. 4), în care insinuează că
i-am modificat punctele de vedere privind atât începutul culturii Gâva în centrul Transilvaniei, cât şi referitor
la momentele de început şi sfârşit ale aşezării de la Teleac sunt calomnii murdare, asemenea informaţiilor
despre colegi pe care le dădea securităţii înainte de 1989.
Înainte de a mă referi succint la alte câteva idei pe care le enunţă, consider că este instructiv de perceput
mai întâi viziunea teoretică a lui H. Ciugudean despre evoluţia cultural-istorică, aşa cum transpare ea în două
pasaje. Astfel, la începutul unui capitol consacrat culturii Wietenberg găsim următoarea afirmaţie: "Pe măsura
creşterii volumului de informaţii, imaginea dispariţiei subite a unor culturi, ca urmare a unor ... migraţii sau
invazii, tinde să fie abandonată în literatura de specialitate ... "12 Nu mai continui citatul, dar remarc faptul că,
dovedindu-se foarte receptiv la idei "noi" ce apar continuu în literatură (mai ales străină), H. Ciugudean oferă
o imagine profund idilică, deşi istoria, din adâncuri şi până astăzi, abundă de exemple contrare.
Într-un alt capitol din acelaşi volum H. Ciugudean exprimă însă o idee total opusă atunci când afirmă că
în cadrul evoluţiei culturale din Ha.C cultura Basarabi "umple practic golul dintre sfârşitul complexului cu
ceramică canelată şi pătrunderea grupului scitic în bazinul Mureşului" 13 • Cum s-a produs acest gol umplut
apoi de cultura Basarabi şi, mai ales, cum se împacă golul cu viziunea idilică din citatul anterior par să nu-l
preocupe pe H. Ciugudean, deşi cele două "postulate" se exclud reciproc. Iată deci un alt exemplu despre
temeinicia (şi viabilitatea) afirmaţiilor lui H. Ciugudean 14 •
După ce ne-am edificat asupra probităţii acuzaţiilor şi asupra concepţiilor sale privind evoluţia istorică, să
vedem (prin câteva exemple) cum îşi prezintă succesiv propriile-i "descoperiri" şi cum înţelege să manevreze
analogiile.
Pentru descoperirile de la Aiud-"Cetăţuie" se spune mai întâi că (în 1972) a fost cercetat un bordei Basarabi
(al cărui profil se observa în peretele carierei) şi că fragmentele ceramice Basarabi aflate pe întreaga suprafaţă
a movilei arată că bordeiul făcea parte dintr-o aşezare Basarabi mai întinsă 15 • Afirmă apoi că în acelaşi punct
a făcut (în 1976) săpături de redusă amploare, dar fără să menţioneze expres noi locuinţe Basarabi cercetate 16 •

8 Vezi Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, tabelul cronologic de la p. 128.
9 Ciugudean 1997, p. 99-134.
10 Ciugudean 1997, p. 121, al. 2.
11 Ciugudean 2004, p. 179-185; pentru citat vezi p.181, al.2.
12 Vezi Ciugudean 1997, p. 65.
13 Ciugudean 1997, p. 135, al. 1.
14 Pentru idei multiple, contradictorii şi ele, vezi şi Ciugudean 1976, p. 20-21, unde mai întâi i "se pare că în Transilvania
cultura Basarabi nu înlocuieşte cultura tracică ... ", apoi că apropierea mormântului (?) Basarabi de la lernut de
morminte scitice ar fi un indiciu că se corelează cu ele, sau că faciesul Basarabi dispare la venirea sciţilor etc. Fireşte,
presupunerile se exclud, dar pentru orice eventualitate ele sunt oferite "la grămadă".
15 Ciugudean 1976, p .9.
16 Ciugudean 1978, p. 49-53; vezi şi fig. 3 unde este marcat doar locul bordeiului reperat în 1972.
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Ulterior, în două lucrări apar afirmaţii neconcordante atât referitor la numărul locuinţelor, cât şi pentru data
celei de a doua cercetări 17 • Până îşi rezolvă neconcordanţele relevate aici sunt de subliniat două aspecte: în
punctul respectiv nu există nivel de locuire Basarabi, iar materialul ceramic, inclusiv Basarabi, este sărac (fapt
afirmat în lucrarea citată la n. 16, p. 51, penultimul aliniat). Dealtfel, lipsa oricărui plan de locuinţă pune
sub semnul întrebării caracterul cercetării. Rezultă de aici faptul că la Aiud-"Cetăţuie" nu se poate vorbi de
o aşezare Basarabi (cum afirmă H. Ciugudean), ci de o locuire restrânsă şi de scurtă durată, cu consecinţele
ce rezultă pentru concluzii credibile. Înainte de orice comentariu să vedem şi un alt exemplu de "cercetare"
ciugudeniană.

Tot în 1972 face o periegheză şi la Teleac, despre care afirmă următoarele: "Urmărindu-se peretele râpei
ce s-a format prin adâncirea treptată a drumului ... s-a recoltat un bogat material ceramic de Hallstatt mijlociu"
16
• Această recoltare de cioburi (în 1972), urmărind peretele râpei, H. Ciugudean o metamorfozează 19 ani mai
târziu (în capitolul ceramică din monografia Teleac), în "groapă (bordei ?) cercetată" 19 , ulterior menţionând
doar "locuinţă descoperită în 1972" 20 , care locuinţă (după alţi 12 ani) devine iarăşi groapă 21 • Deci, prin
menţiuni succesive se ajunge de la cioburi recoltate- din râpă -, la stadiul de locuinţă cercetată şi din nou la
groapă. Această locuinţă (sau groapă), căreia i se atribuie şi ceramica recoltată (în 1972) este prezentată apoi ca
o dovadă forte a existenţei la Teleac a unor obiective în care, chipurile, predomină ceramica Basarabi (vezi n.
19), deşi sunt ilustrate doar trei fragmente mărunte 22 • Şi ca să nu mai revin, menţionez aici că pe această bază
fictivă a imaginat apoi subfaza Teleac Illb cu locuire efectivă Basarabi, dar fără strat distinct, atribuind-o etapei
timpurii a culturii Basarabi 23 •
Două exemple sunt suficiente pentru a ilustra maniera în care manipulează şi analogiile, urmărind să
"dovedească" încadrarea timpurie a ceramicii Basarabi de la Teleac. Astfel, pentru un vas (Basarabi) din
locuinta 20 de la Teleac 24 indică drept analogie (pentru formă) un vas de tip Gornea-Kalakaca din Banat, dar
şi unul din mormintul de la Chendu 25 • Numai că şi pentru formă, dar în special pentru ornamente identice,
cele mai bune analogii apar în Banat, în faza a II-a, clasică, a culturii Basarabi 26 • În acelaşi cadru, inclusiv
cronologic (adică Basarabi II) îşi găseşte analogii un alt vas (Basarabi) de la Teleac, aflat în groapa din S6 27 Tot
din groapa din S6 provine un vas prevăzut cu tortiţe şi brâu crestat 26 , de asemenea cu analogii în Basarabi II din
Banat 29 • Deci, atât cât indică periodizarea actuală (totuşi relativă) a culturii Basarabi, ceramica de acest tip de
la Teleac se încadrează în faza mijlocie a culturii.
Pentru a "dovedi" datarea timpurie a ceramicii Basarabi de la Teleac, H. Ciugudean manipulează şi citatele.
Astfel, el notifică propunerea lui M. Gumă pentru plasarea începutului fazei Teleac I la final de Ha.A 2 - început
de Ha.B 130 .,.Uită" totuşi să specifice faptul că în acelaşi paragraf (pe baza materialelor Gornea-Kalakaca din
nivelul Teleac II), M. Gumă aprecia "că se poate avea în vedere o evoluţie mai îndelungată pentru nivelul

17 Compară RepAlba 1995, p. 21 (nr. 3) cu Ciugudean 1997, p. 137-138, nr. 2.
18 Ciugudean 1979, p. 79, fig. 12/4, 6 şi fig. 13 şi 14. Reţinem că la prezentarea materialului nu apare termenul Basarabi,
iar pe fig. 13 şi 14 nu se vede nimic.
19 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, p. 95, al. 4, n. 496.
20 Ciugudean 1997, p. 177, vezi explicaţia figurii 5/1-2, 4.
21 Ciugudean 2009, p. 327, pl. VII/1-4.
22 Ciugudean 1997, p. 171,fig. 5/1-2,4; Ciugudean 2009, p. 327, pl. Vll/1-2, 4. Cât priveşte afirmaţia (repetată) că pe lângă
ceramica publicată în monografie ar exista ceramică încă inedită, vina îi aparţine integral lui H. Ciugudean, care a
redactat capitolul respectiv, iar materialul se află la Alba-Iulia.
23 Ciugudean 2009, p. 331.
24 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, p. 95 şi fig. 44/21.
25 Ibidem, p. 95 şi notele 503 şi 504. Pentru vasul de tip Gornea-Kalakaca vezi Gumă 1981, p. 56, fig. 9/3. Pentru Chendu
vezi Vasiliev, Zrinyi 1987, p. 91-118
26 Gumă 1993, pl. 82/9; 83/7, 9.
27 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, fig. 44/9. Pentru analogii din Banat, vezi Gumă 1993, pl. 83/2-3.
28 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, fig. 44/19.
29

Gumă

1993, pl. 88/11

şi

92/11

30 Ciugudean 2009, p. 313 (ultimele două rânduri) şi n. 7.
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Teleac II, ... comparativ cu aşezările corespunzătoare din Banat" 31 • Interpretând corect elemente precum zona
de origine, evoluţia şi răspândirea manifestărilor de tip Gornea- Kalakaca şi a culturii Basarabi, M. Gumă trage
deci concluzii de bun simţ ştiinţific, ceea ce nu-i cazul lui H. Ciugudean, care falsifică realitatea pentru a-şi
susţine ideile preconcepute.
Din cele relatate rezultă că pe baza a 18 fragmente ceramice Basarabi publicate iniţiaP 2 şi alte şapte ilustrate
ulteriorJJ' H. Ciugudean deduce o locuire Basarabi efectivă la Teleac. În 1997 o interpreta ca umplând golul
dintre complexul canelat şi pătrunderea grupului scitic în Transilvania (vezi n.13), iar în 2009 că "acest orizont
ar putea fi desemnat ca subfaza Teleac IIIb" 34 • Cei care-i cunosc bine opera, au observat că, din câteva fragmente
ceramice sau vase (descoperite incidental) H. Ciugudean a reuşit încropirea mai multor grupuri culturale în
Ha.A. Acum creează faze. La Teleac, pe un număr infim de fragmente Basarabi (în raport cu enorma cantitate
de ceramică de tip Gava) el statutează faza Teleac IIIb. Cât priveşte cealaltă subfază, respectiv Teleac Ia 35 ,
înainte de a o presupune H. Ciugudean trebuia să interpreteze corect elementele pe care le indică secţiunea nr.
29, inclusiv sub raport stratigrafic.
Desigur ar fi multe de discutat. Consider însă că în acest context este mai relevantă o întrebare: chiar crede
H. Ciugudean că ceea ce numeşte "noua regrupare ... şi datare a depozitelor" (de bronzuri)3 5 reflectă durata
reală (secolele XI-IX î.Chr.) a culturii şi aşezărilor de tip Gava din aria intracarpatică?
Cât priveşte fundamentul ştiinţific al "schemei cronologice" imaginate 37 , remarcăm doar că faza "Fier
timpuriu Ia" are în componentă şi presupusa fază Teleac IIIb! Rezultă că imaginaţia lui H. Ciugudean este
fără limită. Dealtfel, în ultimele patru rânduri ale lucrării (vezi n. 37), pentru susţinerea schemei propuse,
el trimite la cercetări viitoare! Încercând să-şi promoveze ideile preconcepute, H. Ciugudean se raliază celor
care resuscitează teorii ce exprimau stadiul cercetărilor de acum un secol. Astăzi, când cunoaştem culturi noi,
bine conturate, nu ne mai putem cantona la noţiuni precum orizontul, perioada sau cultura prescitică. Dacă
adăugăm şi datările eronate atribuite unor descoperiri din Transilvania (amintim doar Cernatu), găsim şi sursa
erorilor cronologice de ansamblu.
În final două precizări. Referitor la generalizarea culturii Gava din Transilvania intracarpatică, am susţinut
de la început că acest fenomen s-a produs în a doua jumatate a Ha.A?, argumentând inclusiv pe analiza pieselor
de bronzJ"· În monografia Teleac acest fenomen este plasat la sfâ~şitul Ha.A 2 - începutul Ha.B 1, iar nivelul
Teleac I pe parcursul Ha.B 139 • Ulterior, pentru debutul nivelului Teleac I am menţionat sfârşitul Ha.A 2 - debutul
fazei Ha.B/ 0 •
Cât priveşte afirmaţia privind amploarea, vigoarea şi prelungirea existenţei culturii Basarabi în Transilvania
până (cel puţin) la venirea sciţilor, descoperirile arată contrariul. Mă refer la necropola de la Uioara de Sus 41
precum şi la materialele din Ha.D publicate chiar de H. Ciugudean42 , materiale care nu conţin nimic Basarabi,
ci, dimpotrivă, reprezintă evoluţia finală, în Ha.D, a ceramicii canelate. În acest context descoperirile de la
Chendu trebuie redatate, ele nedepăşind secolul al VII-lea î.Chr.

31

Gumă

1993, p. 191.

32 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, p. 95-96, fig. 44.
33 Ciugudean 1997, p. 171, fig. 5; Ciugudean 2009, pl. VII.
34 Ciugudean 2009, p. 331.
35 Ibidem, p. 318.
36 Ciugudean 2009, p. 331-332.
37 Ibidem, p. 332.
38 Vasiliev 1983, p. 33-55, în special p. 53.
39 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, p. 128, tabloul cronologic.
40 Vasiliev 1995a, p. 96; Vasiliev 2004, p. 139; Vasiliev 2008, p. 32, n. 42.
41 Vasiliev 1999, p. 181-188.
42 Ciugudean 1997, p. 162-166.
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Uber einige neulich Aufgestellte behauptungen zur Chronologie
der Siedlung von Teleac und zu Grundlegenden ethischen Fragen
In den letzten ca. 30 Jahren befasste ich mich in mehreren Aufsatzen mit verschiedenen Fragen
zur Chronologie der ersten Eisenzeit im innerkarpatischen Siebenbiirgen43 und verăffentlichte in einer
Monographie die Ergebnisse der Forschungen in der befestigten Siedlung van Teleac 44 sowie in jenen van
Dej, Subcetate, Bozna, Ciceu-Corabia und Şona 45 • Ein unlii.ngst van H. Ciugudean verăffentlichter Aufsatz 46
erfordert die Wiederaufnahme einiger Aspekte zur Chronologie der Siedlung van Teleac. Besonders aber ist
eine Diskussion vonnăten, weil in diesem Aufsatz (siehe S. 313 und Anm. 6) besonders schwerwiegende
Behauptungen aufgestellt werden, die dahin zielen, dass ich, um meine eigenen chronologischen Ansichten
voranzubringen, "Veranderungen im Text des Kapitels iiber die Keramik durchgefiihrt" haben soll (Kapitel, das
van H. Ciugudean im Rahmen der Monographie van Teleac ausgearbeitet wurde; siehe die in Anm. 2, S. 78-101
zitierte Arbeit), wobei diese Veranderungen besonders den Endpunkt, aber auch den Anfang der Fundstelle
van Teleac betreffen.
Beziiglich der Andeutungen van H. Ciugudean erhebt sich zunachst folgende Frage: wenn ich schon
Veranderungen in dem van ihm geschriebenen Kapitel durchfiihrte, wieso liel) ich eben den Endteil
unverandert, einschliei)lich S. 100 (auf die er sich in der Anm. 6 bezieht), wo u. a. behauptet wird, dass " ...
sich zwischen dem Kulturhorizont, der vom Teleac III-Niveau gebildet wird, und dem Auftreten der skytischen
Gruppe in Siebenbiirgen, die Siedlungen der Basarabi-Kultur van Aiud, Sebeş, Rahău, Chendu einfiigen".
Es geht also van Anfang an daraus hervor, dass die Andeutungen van H. Ciugudean văllig ungerechtfertigt
sind. Den deutlichen, unmittelbaren Beweis bilden seine eigenen Arbeiten, die er nach dem Erscheinen der
Monographie der Siedlung van Teleac verăffentlichte, also (ich unterstreiche dies!) als niemand mehr in seinen
Text eingreifen konnte!
Sa verăffentlichte H. Ciugudean in einem 1994 erschienenen Aufsatz (also drei Jahre nach der TeleacMonographie), den er (aufschlussreich!) "Die Hallstatt A-Zeit in Zentralsiebenbiirgen" 47 betitelte, Materialien,
die in ft.inf Ortschaften des erwahnten Gebietes entdeckt wurden (Ai ud, Alba Iulia, Band, Cugir, Uioara de Jos;
die ersten vier sind Zufallsfunde), die alle in die Ha.A-Phase gehăren. Dies behauptet H. Ciugudean schon am
Anfang des Aufsatzes 48 : "Die Grabungen ... van Teleac trugen ... zur Definierung der Kulturentwicklung im
Zentralbereich Siebenbiirgens im ersten Viertel des 1. Jahrtausends v. Chr. beiY' Ich unterstreiche, dass die
Anmerkung am Ende des obigen Zitats auf die Teleac-Monographie verweist, was an und fiir sich zeigt, dass
H. Ciugudean mit dem einverstanden war, was er vorher im keramischen Kapitel der Monograpie geschrieben
hatte (S. 98), u. zw., dass "das Niveau I ... in Ha.B 1 datiert ... " werden kann. Dies ist ein erster Beweis, dass
keine Eingriffe im Text unternommen wurden. Weiter im selben Aufsatz (S.72, Absatz 1) wird behauptet, dass
"Den friihesten Găva-Aui)erungen im Siebenbiirgischen Hochland, die durch das Niveau I van Teleac vertreten
werden, ... gesonderte Kulturgruppen vorangegangen zu sein scheinen, deren Entfaltung die Zeitspanne Ha.A
deckt"; diese letzte Idee wird auch im Endabschnitt der Arbeit wiederholt, wo erneut behauptet wird: "Die
Dokumentierung van Kulturgruppen, deren Entfaltung die Ha.A-Zeit im zentralsiebenbiirgischen Bereich
deckt ... " (S. 73). Wenn man auch die chronologische Karte 49 verfolgt, wo die Entdeckungen vom Typ CugirBand die Ha.A-Zeit decken, wahrend das Objekt vom Găva-Typ (spater als 1000 v. Chr.) in Ha.B plaziert wird,
erscheinen die văllig haltlosen Andeutungen van H. Ciugudean als absolut offensichtlich, umso mehr, da in
der Teleac-Monographie der Anfang der Găva-Kultur im innerkarpatischen Bereich an das Ende van Ha.A und
den Anfang van Ha.B datiert wird 50 •
43 Vasiliev 1983, 33-55; Vasiliev 1986-1987, 64-80; Vasiliev 1988, 83-102; Vasiliev 1992, 19-26; Vasiliev 1994, 37-47. Um
die erste Anmerkung nicht zu i.iberladen, werde ich weitere Arbeiten an anderer Stelle anfi.ihren.
44 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991.
45 Vasiliev 1995; zu Ciceu-Corabia siehe auch Vasiliev, Gaiu 1980, 31-64, fi.ir Bozna, Vasiliev 1993, 43-67.
46 Ciugudean 2009, 313-336.
47 Ciugudean 1994, 59-73.
48 Ciugudean 1994, 59, Z. 1-3.
49 Ciugudean 1994, 69, Abb. 7.
50 Siehe Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, die chronologische Tabelle auf S. 128.
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Sicherlich wiclerspricht clas oben Gezeigte cleutlich den unerhOrten Behauptungen von H. Ciuguclean. An
uncl fur sich verclient jecloch der Fali eine mi:iglichst vollstăndige Behandlung. Ich erwăhne also noch, dass H.
Ciugudean sechs Jahre nach dem Erscheinen der Teleac-Monographie eine weitere Arbeit veri:iffentlichte, die
auch eine Darstellung des Depots von Cugir umfaBt 51 • Zwei Behauptungen sind hervorzuheben: das Depot von
Cugir wird in Ha.A datiert, wăhrend "die Anfănge der ĂuBerungen vom Gava-Typ ... nur in die Zeitspanne
Ha.B ... hi:ichstens an das Ende von Ha.A plaziert werden ki:innen" 52 • Jedoch Achtung: fiir die Behauptung
"hi:ichstens an das Ende von Ha.A" zitiert er seine eigene 1994er Arbeit, wo Gava nach dem Jahr 1000 v.
Chr. angebracht wird (siehe Anm. 7), wăhrend in der Zeittafel der Teleac-Monographie fiir den Anfang der
Gava-Kultur auch das Encle von Ha.A 2 in Betracht gezogen wird (siehe Anm. 8). Die Ungenauigkeit und die
Manipulation der Zitate ist also mehr als offensichtlich. SchlieBlich behauptete H. Ciugudean 2004 erneut,
dass ihn "die Frage der ĂuBerungen beschăftigte, die der Ha.A-Zeit in Zentralsiebenburgen angehi:iren ki:innen
... die den AuBerungen vom Gava-Typ in diesem Gebiet vorangehen" 53 •
Aus dem Vorangehenden ist es fur jedermann ersichtlich, dass H. Ciugudean, nach der Veri:iffentlichung
der Teleac-Monographie, stetig mit der Publizierung von Materialien beschăftigt war, die laut ihm "die Ha.AZeit decken" und "clen AuBerungen vom Gava-Typ vorangehen". Somit sind seine Behauptungen im 2009
veri:iffentlichten Aufsatz (siehe Anm. 4), in denen er angibt, dass ich seine Ansichten sowohl zum Anfang der
Gava-Kultur in Zentralsiebenburgen als auch zu den Anfangs- und Endzeitpunkten der Siedlung von Teleac
verăndert babe, schmutzige Verleumdungen, genau wie die Informationen uber seine Kollegen, die er vor 1989
der Securitate zukommen lieB.
Bevor ich kurz auf einige weitere seiner Ideen eingehe, ist es aufschluBreich, zunăchst die theoretische
Sicht H. Ciugudeans uber die kulturhistorische Entwicklung zu verfolgen, so wie sie aus zwei Stellen hervorgeht.
So findet man zu Beginn eines Kapitels zur Wietenberg-Kultur folgende Aussage: "In dem MaBe, in dem die
Menge an Informationen zunimmt, neigt clie Fachliteratur dazu, das Bild des pli:itzlichen Verschwindens von
Kulturen infolge van ... Migrationen ader Invasionen aufzugeben ... "54 Ich setze das Zitat nicht weiter fort, es
ist aber zu bemerken, dass H. Ciugudean, der sich "neuen" Ideen gegenuber, die in der Literatur (besonders der
auslăndischen) stets auftauchen, sehr aufnahmefăhig zeigt, ein zutiefst iclyllisches Bild zeichnet, obwohl die
Geschichte, aus der Tiefe bis heute, von gegenteiligen Beispielen wimmelt.
In einem anderen Kapitel desselben Bandes driickt aber H. Ciugudean eine vi:illig entgegengesetzte Idee
aus, wenn er behauptet, dass die Basarabi-Kultur im Rahmen der Kulturentwicklung in Ha.C "praktisch die
Lucke zwischen dem Ende der Objekte mit kannelierter Keramik und dem Eindringen der skythischen Gruppe
in clas Maroschbecken fullt" 55 • Wie diese Lucke aber entstand, die spăter van der Basarabi-Kultur gefiHlt wurde,
und besonders, wie diese Lucke zur idyllischen Ansicht im vorangehenden Zitat passt, scheint H. Ciugudean
nicht zu beschăftigen, obgleich die beiden "Postulate" einander ausschlieBen. Dies bildet also ein weiteres
Beispiel fur die Gruncllichkeit (und die Gultigkeit) cler Behauptungen von H. Ciugudean 56 •
Nachdem wir uns von der Richtigkeit seiner Beschuldigungen und von seinen Auffassungen zur
historischen Entwicklung uberzeugt haben, sehen wir weiter (durch einige Beispiele), wie er seine eigenen
"Entcleckungen" darstellt und wie er es versteht, mit Analogien zu lavieren.
Fur die Entcleckungen von Aiud-"Cetăţuie" wird zunăchst behauptet, dass (1972) eine Basarabi-eingetiefte
Wohnung untersucht wurde (deren Profil in der Wand des Steinbruchs sichtbar war) und dass die Basarabikeramischen Fragmente, die sich auf cler gesamten Oberflăche des Hugels befanden, zeigten, dass die
eingetiefte Wohnung zu einer gri:iBeren Basarabi-Siedlung gehi:irte 57 • Danach behauptet er, dass eran derselben

51 Ciugudean 1997, 99-134.
52 Ciugudean 1997, 121, Absatz 2.
53 Ciugudean 2004, 179-185; fiir das Zitat siehe 181, Absatz 2.
54 Siehe Ciugudean 1997, 65.
55 Ciugudean 1997, 135, Absatz 1.
56 Fiir vielfache Ideen, ebenfalls widerspriichlich, siehe auch Ciugudean 1976, 20-21, wo es zuerst "scheint, dass in

Siebenbiirgen die Basarabi-Kullur die thrakische Kultur nicht ersetzt ... ", sodann dass die Nahe des Basarabi-Grabes
(?) von lernut zu skythischen Grabern einen Hinweis darstellte, dass sie in Verbindung miteinander stehen, ader dass
der Basarabi-Fazies beim Auftreten der Skythen verschwindet usw. Selbstverstandlich schlie!.ien diese Annahmen
einander aus, sie werden aher hier fiir jeden Fall "haufenweise" angegeben.
57 Ciugudean 1976, 9.
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Stelle (1976) Grabungen beschrănkten AusmaBes durchfiihrte, ohne aher ausdriicklich neue untersuchte
Basarabi-Wohnungen zu erwăhnen 58 • Spăter erscheinen in zwei weiteren Arbeiten nicht iibereinstimmende
Aussagen sowohl beziiglich der Anzahl der Wohnungen als auch zum Datum der zweiten Untersuchung 59 •
Bis zur Lăsung der hier angekiindigten Unstimmigkeiten ist hier zweierlei zu unterstreichen: erstens gibt es
an der angegebenen Stelle keine Basarabi-Wohnschicht; das keramische Material, einschlieBlich Basarabi,
ist karg (was auch in der zitierten Arbeit in Anm. 16, S. 51, im vorletzten Absatz, gezeigt wird). Dbrigens
stellt das Fehlen jedwelchen Wohnungsplans den Charakter der gesamten Untersuchung in Frage. Es geht
daraus hervor, dass man in Aiud-"Cetătuie" van keiner Basarabi-Siedlung sprechen kann (wie H. Ciugudean
behauptet), sondern von einer beschrănkten und kurzfristigen Bewohnung, mit den daraus resultierenden
Auswirkungen beziiglich glaubwiirdiger Schh.isse. Vor jeglichem Kommentar, betrachten wir ein weiteres
Beispiel ciugudenischer "Forschung".
Ebenfalls 1972 unternahm er eine Gelăndebegehung auch in Teleac, von der er folgendes behauptet:
"Wir verfolgten die Wand der Schlucht, die durch die allmăhliche Vertiefung der StraBe entstand, ...
sammelten ein reichhaltiges keramisches Material aus dem mittleren Hallstatt" 60 • Dieses Scherbensammeln
(1972), das die Schluchtwand verfolgte, verwandelte H. Ciugudean 19 Jahre spăter (im Keramikkapitel in der
Teleac-Monographie) in eine "untersuchte Grube (Wohnungsgrube?)" 6 1; spăter erwăhnte er nur eine "1972
entdeckte Wohnung" 62 , welche Wohnung wiederum (weitere 12 Jahre spăter) zu einer Grube wurde 63 • Durch
aufeinanderfolgende Erwăhnungen gelangt man also van gesammelten Scherben- aus der Schlucht- zum
Stand einer untersuchten Wohnung und erneut zu einer Grube. Diese Wohnung (ader Grube), der auch die
(1972) gesammelte Keramik zugeschrieben wird, wurde dann als krăftiger Beweis fiir das Vorkommen in Teleac
van Objekten dargestellt, in denen die Basarabi-Keramik angeblich vorherrschte (siehe Anm. 19), obwohl nur
drei kleine Bruchstiicke abgebildet wurden 64 • Ich erwăhne noch hier, dass er sich auf dieser fiktiven Grundlage
die Unterphase Teleac IIIb, mit tatsăchlicher Basarabi-Bewohnung, aher ohne gesonderte Schicht ausmalte
und sie der Friihphase der Basarabi-Kultur zuschrieb 65 •
Zwei Beispiele sind ausreichend, um zu veranschaulichen, wie er auch die Analogien manipuliert, im
Versuch, die friihe Zugehărigkeit der Basarabi-Keramik van Teleac zu "beweisen". So gibt er fur ein (Basarabi-)
GefăB aus der Wohnung 20 van Teleac 66 als Analogie (fiir die Form) ein GefăB vom Typ Gornea-Kalakaca
aus dem Banat an, aher auch eines aus dem Grab van Chendu 67 • BloB erscheinen sowohl fiir die Form, wie
auch besonders fur identische Verzierungen die besten Analogien im în Banat, in der klassischen Phase II der
Basarabi-Kultur68 ; in demselben Zusammenhang, einschlieBlich chronologisch (d. h. Basarabi II), findet ein
anderes (Basarabi-) GefăB van Teleac, aus der Grube in S8 , seine Analogien69 • Ebenfalls aus der Grube in S8
stammt ein GefăB mit Henkelchen und gekerbtem GiirteF 0 , ebenfalls mit Analogien in der Basarabi II-Kultur
im Banat 71 • Also gehărt die Keramik dieses Typs van Teleac - insofern es die gegenwărtige (noch relative)
Periodisierung der Basarabi-Kultur erlaubt- in die mittlere Phase der Kultur.
58 Ciugudean 1978,43-53; siehe auch Abb. 3, wo nur die Lage cler 1972 entdeckten eingetieften Wohnung angegeben wird.
59 Vgl. RepAlba 1995, 21 (Nr. 3) mit Ciugudean 1997, 137-138, Nr. 2.
60 Ciugudean 1979, 79, Abb. 12/4, 6 und Abb. 13 und 14. Es ist zu unterstreichen, dass in der Darstellung des Materials
der Begriff Basarabi nicht vorkommt und dass in Abb. 13 und 14 nichts sichtbar ist.
61 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, 95, Absatz 4, Anm. 496.
62 Ciugudean 1997,177, siehe die Legende cler Abb. 5/1-2,4.
63 Ciugudean 2009, 327, Taf. Vll/1-4.
64 Ciugudean 1997, 171, Abb. 5/1-2, 4; Ciugudean 2009, 327, Taf. Vll/1-2, 4. Hinsichtlich cler (wiederholten) Behauptung,
dass es auBer cler in cler Monographie verăffentlichten Keramik noch unveri:iffentlichte găbe, gehi:irt die Schuld alleine
H. Ciugudean, cler dieses Kapitel verfasste; das Material befindet sich in Alba-Iulia.
65 Ciugudean 2009, 331.
66 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, 95, Abb. 44/21.
67 Ebd., 95 und Anm. 503 und 504. Fiir das GefăB vom Typ Gornea-Kalakaca siehe Gumă 1981, 56, Abb. 9/3. Fiir Chendu
siehe Vasiliev, Zrinyi 1987,91-118.
68 Gumă 1993, Taf. 82/ 9; 83/7, 9.
69 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, Abb. 44/9. Zu den Analogien im Banat, siehe Gumă 1993, Taf. 83/2-3.
70 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, Abb. 44/19.
71 Gumă 1993, Taf. 88/11und 92/11
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Um die fri.ihe Datierung der Basarabi-Keramik van Teleac zu "beweisen", manipuliert H. Ciugudean auch
die Literaturhinweise. So notiert er den Vorschlag von M. Gumă zur Datierung des Anfangs der Teleac I-Phase
an das Ende von Ha.A?den Anfang von Ha.B 172 . Er "vergisst" aher anzugeben, dass M. Gumă im selben Absatz
(aufgrund des Gornea-Kalakaca-Materials aus dem Teleac II-Niveau) zeigte, dass man "eine lăngere Entwicklung
fur das Teleac II-Niveau ... im Vergleich mit den entsprechenden Siedlungen im Banat in Betracht ziehen kann"' 3 •
M. Gumă, der Elemente wie die Herkunftsgegend, die Entwicklung und die Verbreitung der Ăuf!.erungen vom
Typ Gornea- Kalakaca und der Basarabi-Kultur richtig deutete, zog daraus wissenschaftlich fundierte Schli.isse,
was nicht der Fali von H. Ciugudean ist, der die Tatsachen fălscht, um seine vorgefassten Ideen zu sti.itzen.
Aus den oben Genannten geht hervor, dass H. Ciugudean, aufgrund von 18 urspriinglich verăffentlichten
keramischen Basarabi-Fragmenten 74 und aufgrund von weiteren sieben spăter hinzugekommenen 75 , in Teleac
eine tatsăchliche Basarabi-Bewohnung deduziert. 1997 deutete er diese als eine Auffi.illung der Li.icke zwischen
dem Komplex mit kannelierter Keramik und dem Eindringen der skythischen Gruppe nach Siebenbi.irgen
(siehe Anm.13); 2009 behauptete er hingegen, dass "dieser Horizont als die Unterphase Teleac IIIb beschrieben
werden kănnte" 76 • Jene, die sein Werk gut kennen, bemerkten, dass es H. Ciugudean gelang, aus einigen
keramischen Fragmenten ader (zufăllig gefundenen) Gefăf!.en mehrere kulturelle Gruppen in Ha.A aufzubauen.
Jetzt erschafft er Phasen. In Teleac postuliert er aufgrund einer verschwindend geringen Menge von BasarabiFragmenten (im Vergleich zur enormen Menge von Keramik vom Typ Gâva) die Phase Teleac IIIb. Bezi.iglich
der anderen Unterphase, Teleac Ia 77 , hătte H. Ciugudean, bevor er sie voraussetzte, die Elemente richtig deuten
mi.issen, die der Schnitt Nr. 29 bietet, einschliesslich in stratigraphischer Hinsicht.
Es wăre noch viei zu besprechen. Ich bin aher der Ansicht, dass in diesem Stadium eine Frage
aufschlussreicher wăre: glaubt H. Ciugudean wirklich, dass das, was er als die "neue Umgruppierung ... und
Datierung der (Bronze-) Depots" 78 tatsăchlich die reelle Dauer (11.- 9. Jh. v. Chr.) der Kultur und der Siedlungen
vom Typ Gava im innerkarpatischen Bereich wiederspiegelt?
Bezi.iglich der wissenschaftlichen Grundlage des vorausgesetzten "chronologischen Schemas" 79 , ist nur
zu bemerken, dass die "friihe Eisenzeit Ia"-Phase auch die angebliche Phase Teleac IIIb einschlief!.t! Es geht
daraus hervor, dass die Einbildungskraft von H. Ciugudean grenzenlos ist. Ubrigens verweist er in den letzten
vier Zeilen der Arbeit (siehe Anm. 37), zur Sti.itzung des vorgeschlagenen Schemas, aufki.inftige Forschungen!
Zum Schluss noch zwei Prăzisierungen. Bezi.iglich der Verallgemeinerung der Gâva-Kultur im
innerkarpatischen Siebenbi.irgen behauptete ich von Anfang an, dass dieser Vorgang in der zweiten Hălfte von
Ha.A 2 stattfand und ich argumentierte dies einschlief!.lich aufgrund der Untersuchung der Bronzegegenstănde 80 •
In der Teleac-Monographie wurde dieser Vorgang an das Ende von Ha.A 2 - den Anfang von Ha.B 1 datiert, das
Teleac I-Niveau im Laufe von Ha.B 181 • Spăter nannte ich fi.ir den Anfang des Teleac I-Niveaus das Ende von
Ha.A 2 - den Anfang der Phase Ha.B 182 •
Bezi.iglich der Behauptung zu Ausdehnung, Kraft und Verlăngerung des Daseins der Basarabi-Kultur
in Siebenbi.irgen (mindestens) bis zur Ankunft der Skythen beweisen die Funde das Gegenteil. Ich beziehe
mich dabei auf das Grăberfeld von Uioara de Sus 83 sowie auf das Ha.D-Material, das von H. Ciugudean selbst
verăffentlicht wurde 8 \ ein Material, das nichts von der Basarabi-Kultur beinhaltet, sondern das im Gegenteil
72 Ciugudean 2009, 313 (die letzten beiden Zeilen) und Anm. 7.
73

Gumă

1993, 191.

74 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, 95-96, Abb. 44.
75 Ciugudean 1997, 171, Abb. 5; Ciugudean 2009, Taf. VII.
76 Ciugudean 2009, 331.
77 Ebd., 318.
78 Ciugudean 2009, 331-332.
79 Ebd., 332.
80 Vasiliev 1983, 33-55, besonders 53.
81 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, 128, die chronologische Tafel.
82 Vasiliev 1995a, 96; Vasiliev 2004, 139; Vasiliev 2008, 32, Anm. 42.
83 Vasiliev 1999, 181-188.
84 Ciugudean 1997, 162-166.
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die spăte Entwicklung, in Ha.D, der kannelierten Keramik darstellt. In diesem Zusammenhang mi.issen die
Funde von Chendu neu datiert werden, sie i.iberschreiten das 7. Jh. v. Chr. nicht.
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Un nou akinakes descoperit la Năsal (corn.

Ţaga,

jud. Cluj)

George G. MARINESCU
Radu ZĂGREANU

Cuvinte cheie: nord-estul Transilvaniei, Hallstatt, sciţi, armă, akinakes.
Keywords: north-east of Transylvania, Hallstatt, scythians, weapon, akinakes.
În ultimele decenii descoperirea unor antichităţi de tip scitic, reprezintă adevărate rarităţi, piesele de
acest fel ajunse la cunoştinţa unor cercetători de specialitate şi integrate în circuitul ştiinţific fiind extrem de
puţine. Motivele care determină această situaţie sunt variate, fiind generate de cauze diverse. Dintre acestea
un rol prioritar îl are însăşi specificul acestui gen de descoperiri, în condiţiile în care, după cum se ştie,
majoritatea inventarului de tip scitic provine din descoperiri funerare (necropole sau morminte izolate) plasate,
în general, în locuri cu poziţie dominantă. Tocmai această amplasare (dealuri, boturi de deal, partea superioară
a pantei etc.) corelată cu situaţia politica-economică actuală (după 1989), când tot mai multe terenuri agricole
şi îndeosebi cele plasate pe înălţimi, nu mai beneficiază de lucrări agricole specifice (plantări de viţă de vie
şi pomi fructiferi) sau de mici lucrări de excavare (exploatarea nisipului sau lutului), explică în mare măsură
raritatea acestor descoperiri din ultimii ani, în condiţiile în care o mare parte din materialul arheologic de
tip scitic şi primele informaţii despre existenţa unor necropole, ulterior cercetate sistematic, provin tocmai
din astfel de prime semnalări ale unor localnici. Pe lângă lipsa lucrărilor agricole putem adăuga, fără rezerve,
şi o altă cauză, actuală, generată de un dezinteres general al comunităţii pentru "lucrurile vechi", de interes
arheologic, care odată cu desfiinţarea unor colecţii şcolare, fenomen acutizat şi prin dispariţia fizică a unor
profesori inimoşi, s-a permanentizat, devenind pentru multe localităţi o stare de fapt. Interesul imediat este axat
doar pentru obţinerea unui profit facil şi imediat, asigurat doar de obiecte uşor interpretabile (monede, obiecte
din metal preţios sau care trezesc un interes de moment) şi astfel, potrivit acestei gândiri materialiste multe
obiecte de o certă valoare ştiinţifică, dar fără mare valoare intrinsecă, rămân necunoscute şi doar hazardul le
face uneori recuperabile.
O astfel de descoperire o reprezintă şi pumnalul care face obiectul acestei comunicări. Pumnalul, de tip
akinakes, a fost descoperit întâmplător înainte de 1989, fără a se putea preciza exact anul, de cetăţeanul Creţ
Marin în urma unor lucrări agricole efectuate în satul Năsal (cam. Ţaga, jud. Cluj), în partea de hotar denumită
"Gospodar" (Pl. I). O cercetare recent efectuată la faţa locului!, ne-a confirmat din spusele mai multor săteni,
inclusiv fiul descoperitorului, că punctul în discuţie este situat la nord-est de sat, fiind un deal cu pante destul
de abrupte cu înălţimi medii de cea. 350 m, având deasupra un excepţional platou folosit în trecut pentru
lucrări agricole 2 (Pl. I!b, II). După descoperire, piesa a stat mai bine de două decenii în şura familiei Creţ, fără
să-i fie acordată o atenţie deosebită, după care întâmplător a ajuns în posesia lui Marian Marius 3 , din Gherla,
1 Cercetarea de suprafaţă a fost efectuată în 25.05.2011 de către G.G. Marinescu, R. Zăgreanu şi M. Marian.
2

Punctul este indicat în mod greşit la vest de sat în cadrul Repertoriului Arheologic al judeţului Cluj, când se vorbeşte
de descoperirea mai veche de la începutul secolului al XX-lea vezi RepCluj 1992, p. 290, fig. 163.

3

Mulţumim pe această cale domnului Marian Marius care ne-a încredinţat piesa spre publicare şi care ne-a însoţit cu
mult entuziasm în periegheza efectuată în satul Năsal.
Pumnalul a fost restaurat de T. Mihalca iar desenul a fost realizat de E. Pleniceanu, ambii angajaţi ai Complexului
Muzeal Bistriţa Năsăud, cărora le mulţumim şi pe această cale pentru colaborare.
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pasionat de arheologie şi coleg de serviciu cu Creţ Marian, fiul descoperitorului. În colecţia sa particulară din
Gherla, piesa a fost observată de Radu Zăgreanu care are meritul de fi recunoscut valoarea ei ştiinţifică. Din
discuţiile avute ulterior cu fiul descoperitorului, nu au putut fi obţinute nici un fel de date privind locul exact
de descoperire şi nici dacă a fost asociat sau nu cu alte obiecte.
Descriere: pumnal de tip akinakes, din fier, relativ bine conservat, lipsindu-i doar puţin din vârf. Mânerul
se termină într-o bară dreaptă, transversală, în secţiune lenticulară şi prevăzută cu o perforaţie dreptunghiulară
pentru fixarea lui la mâner. Corpul mânerului este masiv, alcătuit dintr-o bară plată cu o lăţime puţin mai mare
spre gardă. Pe una din feţe corpul mânerului este ornamentat printr-o linie mediană în relief care creează faţă
de margini două linii longitudinale, paralele, adâncite sub forma unor mici şănţuleţe. Garda (placa) mânerului
prezintă obişnuitul ornament cordiform, cu partea superioară dreaptă şi având la mijloc doar pe una din feţe
un ic cu vârful orientat în sus. Cei doi lobi care formează garda sunt de dimensiuni egale şi uniformi. Lama
este masivă şi se îngustează treptat spre vârf, are două tăişuri cu urme clare de folosire mai ales pe una din
părţi, în cea mai mare parte fiind oxidate ca şi vârful de altfel. Pe una din suprafeţele lamei, care reprezintă faţa
pumnalului, se observă, slab, trei nervuri în relief care se unesc spre vârf. Pumnalul a fost realizat prin forjare
liberă, corpul mânerului şi lama fiind lucrate dintr-o singură bucată de metal. Garda mânerului a fost lucrată
separat, din două foi cordiforme "sudate" pe marginea lobilor prin batere la cald, prin care s-a trecut lama. La
fel bara transversală a mânerului a fost lucrată separat fiind adăugată printr-un orificiu aflat în zona mediană,
care era fixat de mâner prin nituire (Pl. III/a-c).
Dimensiuni: Lungime actuală= 28,2 cm; Lungime mâner= 9,2 cm; Lungime lamă= 15 cm; lăţime gardă
max. = 6,5 cm; lăţime gardă min. = 4,5 cm; Lungime bară= 5 cm; Grosime mâner= 0,7 cm; Grosime gardă=
1,2 cm; Grosime lamă = 0,4 cm; lăţime mâner sup. = 2,6 cm; lăţime mâner inf. = 2 cm; Greutate actuală după
restaurare = 296 g.
Tipologie acest tip de armă a beneficiat de-a lungul timpului de studii amănunţite, ajungându-se în prezent
la o clasificare tipologică unanim acceptată în care partea terminală a mânerului (bară sau antene) şi garda
constituie elementele de bază pentru o clasificare tipologică, indicii suplimentare oferind şi ornamentarea
mânerului sau forma lamei 4 • Având în vedere că procedeul execuţiei akinakes-urilor din fier este forjarea
liberă şi nu ştanţare sau turnare, nu există două exemplare absolut identice 5 • Diferenţele dintre piese mai
sunt alimentate şi din faptul că multe exemplare lucrate din fier au suferit pe parcursul timpului degradări
masive, urmare a unei oxidări care s-a manifestat diferit în funcţie de calitatea metalului şi a influenţei mediul
pedologic în care au stat, care s-a repercutat diferit pentru fiecare piesă în parte. Din punct de vedere tipologie
noul akinakes descoperit la Năsal se încadrează potrivit tipologiei lui V. Vasiliev în tipul A36 , iar după cea
realizată de Al. Vulpe în Tipul Delenii 7 • Caracteristic pentru piesa de la Năsal este modul diferit în care sunt
tratate cele două feţe ale pumnalului. Pe una dintre părţi, care în mod sigur reprezenta faţa, se remarcă o grijă
deosebită, pe această parte mânerul este ornamentat cu o linie mediană longitudinală bine evidenţiată, lama
este decorată cu trei linii în relief care se unesc spre partea terminală fără să ajungă însă în vârf, linii slab
vizibile datorită oxidării şi prezenţa icului din partea superioară a gărzii orientat cu vârful spre mâner. În
schimb cealaltă faţă nu prezintă nici un element ornamental, fiind evident tratată superficial ca spate al piesei,
care are o expunere mai redusă. În sprijinul acestei idei poate să vină şi o examinare mai atentă a piesei, urmele
de folosire sunt vizibile mai ales pe o partea a tăişului care corespunde feţei pumnalului, constatare care ne
permite să presupunem că posesorul său trebuie să fi fost dreptaci. Modul acesta de ornamentare, doar pe una
dintre feţe este extrem de rar întâlnit, dintre piesele transilvănene în această situaţie ar mai putea fi doar un
akinakes descoperit la Ai ud" Via Winkler" (jud. Alba) 8 (Pl. IV/A5), iar în spaţiul extracarpatic piese ornamentate
4 Pentru spaţiul românesc: Crişan 1960; Vulpe 1967, p. 58-61; Buzdugan 1976; Buzdugan, Coman 1977; Vasiliev 1978;
Vasiliev 1979; Buzdugan 1980; Vasiliev 1980, p. 78-88; Vulpe 1990.
5

Vasiliev 1978, p. 104; Vasiliev 1979, p. 28; Vasiliev 1980, p. 83.

6

Vasiliev 1979, p. 29; Vasiliev 1980, p. 83.

7
8

Vulpe 1990, p. 34 sq., Pl. 5/19-24.
Roska 1937, p. 186, fig. 1; Roska 1942, p. 190, fig. 228/3; Vasiliev 1979, p. 17, fig. 2/1; Vasiliev 1980, Pl. 10/1; Vulpe
1984, p. 40, fig. 6/3; Vulpe 1990, p. 35, Pl. 5/23. Starea de conservare precară a piesei, nu oferă siguranţă că iniţial
ornamentul era doar pe o faţă.
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în aceeaşi manieră se regăsesc pe spadele de tip akinakes din fier de tip Cozia, cum sunt exemplarele de la
Buciumeni (jud. Galaţi) 9 şi Găiceana (jud. Bacău) 10 • În privinţa aspectului tipologie cele mai apropiate analogii
pentru piesa de la Năsal, provin din descoperiri funerare de tip scitic transilvănene, din morminte de inhumaţie,
de războinici, toate având un pregnant caracter arhaic: Delenii (fost Şaroş, jud. Mureş) 11 (Pl. IV/Al), Cipău (jud.
Mureş)1 2 (Pl. IV/A2), Aiud (jud. Alba)1 3 (Pl. IV/A3), Cristeşti (jud. Mureş)1 4 (pl. IV/A4) şi posibil Gâmbaş (jud.
Alba)1 5 • De asemenea, întregul inventar funerar, care însoţeşte acest tip de akinakes, are trăsături arhaice, fiind
datat cu precădere în prima jumătate a sec. VI a.Chr.
Apariţia acestui nou akinakes la Năsal, nu este întâmplătoare, zona de nord a Câmpiei Transilvaniei,
situată la nord de râul Mureş, este bine reprezentată prin numeroase descoperiri de tip scitic datate în Hallstattul târziu (Pl. IV/C)1 6 • Mai mult, chiar de la Năsal şi din acelaşi punct "Gospodar", provine o spadă scurtă din fier
de tip akinakes (Pl. IV/B), descoperită întâmplător la începutul secolului al XX-lea şi achiziţionată de B. Posta
pentru muzeul clujean (Nr. Inv. I 7230)1 7 • Piesa în discuţie prin garda sa aparte, trapezoidală, nu are analogie în
cadrul descoperirilor transilvănene. Lipsa părţii terminale a mânerul creează mari dificultăţi în încercarea de
încadrare tipologică, putând fi integrată atât în rândul akinakes-urilor terminate cu antene cât şi în rândul celor
cu bară transversală 18 • Descoperirea sa izolată şi dificultăţile de încadrare tipologică, s-au răsfrânt şi asupra
plasării cronologice a acestei piese, fiind datată larg, practic, în întreaga perioadă de evoluţie a grupului scitic
din Transilvania, de la începutul sec. VI a. Chr. - Y2 sec. V a. Chr. În general, se ştie că astfel de arme, provin
din descoperiri funerare, în special din cadrul unor morminte de luptători. Noul akinakes de la Năsal, corelat
cu descoperirea mai veche, vine să confirme existenţa în punctul "Gospodar" a unei posibile necropole de tip
scitic. Diferenţele tipologice dintre cele două arme, ne permit să facem o încadrare cronologică preliminară, a
unei presupuse necropole de tip scitic situată în acest punct.
După cum s-a precizat, pumnalele de tip Delenii, cum este şi cel recent descoperit la Năsal, apar
frecvent în descoperirile de tip arhaic transilvănene, datate în special în prima jumătate a sec. VI a. Chr.
Tipul Delenii este în mare parte contemporan cu varianta sau Tipul Posmuş 19 , cu un decalaj cronologic
în favoarea celui din urmă care are în cadrul său şi exemplare executate integral din bronz sau care au
combinaţia bronz-fier, spre deosebire de cele din tipul Delenii care sunt lucrate numai din fier, ambele tipuri
fiind specifice Transilvaniei intracarpatice 20 • În schimb, spada de tip akinakes descoperită la începutul
secolului al XX-lea, prin dimensiunile sale (40 cm), nu are analogii în descoperirile de tip scitic arhaice
din Transilvania. Cele mai apropiate analogii pentru spaţiul transilvănean, în privinţa dimensiunilor sunt

9 Vulpe 1990, p. 44, Pl. 9/43.
10

Căpitanu

1984; Vulpe 1990, p. 44, Pl. 9/45.

11 Crişan 1955-56, p. 54, Pl. I/24; Buzdugan 1976, p. 249, fig. 6/2; Vasiliev 1979, p. 22, fig. 3/4; Vasiliev 1980, Pl. 11/4;
Vulpe 1990, p. 34, Pl. 5/19.
12 Vlassa 1961, p. 30, fig. 8NI, 1; Vasiliev 1979, p. 21, fig. 3/5; Vasiliev 1980, pl. 11/5; Vulpe 1990, p. 34, pl. 5/20.
13 Roska 1942a, p. 31, fig. 1; Vasiliev 1979, p. 17, fig. 3/3; Vasiliev 1980, pl. 11/3; Vulpe 1984, p. 44 sqq., fig. 6/1a-1b; Vulpe
1990, p. 35, Pl. 5/21.
14 Zrinyi 1965, p. 35-36, pl. VII/6 c, XI/30; Buzdugan 1976, p. 243, fig. 2/2; Vasiliev 1979, p. 22, fig. 2/5; Vasiliev 1980, Pl.
10/5; Vulpe 1990, p. 35, Pl. 5/24. Piesa poate fi încadrată în acest tip datorită formei şi a prezenţei icului, deşi pe mâner,
posibil din cauza oxidării, nu se mai observă urmele unui model ornamental format din linii longitudinale.
15 Vasiliev 1979, p. 23, n. 57 (cu bibl. veche)- piesa nu a putut fi identificată, foarte probabil fiind pierdută; Vulpe 1984,
p. 44-47; Vulpe 1990, p. 34 sq.
16 Marinescu 2010, p. 15, n. 9, pl. I/2.
17 Roska 1937, p. 188-189, nr. 31, fig. 5; Roska 1942, p. 204 sq., nr. 112, fig. 245 (cu bibl. veche); Buzdugan 1976, p. 249,
fig. 7/6; Vasiliev 1979, p. 25 nr. 21; Vasiliev 1980, p. 79, 147 nr. 62, Pl. 14/5; Vulpe 1990, p. 61 sq., nr. 77, Pl. 15/77;
RepCluj 1992, p. 290 sq., nr. 3.
18 V. Vasiliev arată că piesa poate fi încadrată fie în tipul A (cu bară) sau B (cu antene), în ambele cazuri constituind 0
variantă nouă A5 , respectiv B6 (Vasiliev 1979, p. 31;Vasiliev 1980, p. 84 sq., n. 413). Al. Vulpe consideră că aparţine
probabil tipului Găiceana (Vulpe 1990, p. 61 sq.).
19 Marinescu 1984, p. 71 sqq.; Vulpe 1990, p. 23-30, Pl. 1/2-6; 2-3; 63/2,12,19; Gawlik 1997-1998, p. 23-35.
20 Vulpe 1990, Pl. 36/B; 37/A.
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piesele de la: Mirăslău (jud. Alba) (cea. 40 cmj2 1 , Gădălin (jud. Cluj) (35,9 cm)2 2 , Brateiu (jud. Sibiu) (42
cmj2 3 , Băita (jud. Mureş) (41 cm)2 4 sau exceptionala spadă lungă cu decor animalier, de la Dobolii de Jos
(jud. Covasna) (112,5 cmj2 5 • Toate aceste piese provin din descoperiri care se încadrează într-o etapă mai
recentă, când nu mai sunt asociate cu piese de tip arhaic, cronologic putând fi plasate în a doua jumătate
a sec. VI a. Chr. şi prima jumătate a sec. V a. Chr.
Pe baza acestor date preliminare de care dispunem până în prezent, în stabilirea unor jaloane cronologice
a posibilei necropole de la Năsal, considerăm că momentul de început este încadrat undeva în prima jumătate
a sec. VI a. Chr., etapă reprezentată prin materiale de tip arhaic cum este pumnalul de tip Delenii şi o etapă
finală plasată spre sfârşitul sec. VI a.Chr., eventual extinsă şi în prima jumătate a sec. V a. Chr. în cazul în care
s-ar găsi şi morminte de incineraţie, fază ilustrată prin piesa cu datare mai recentă găsită la începutul secolului
al XX-lea. Desigur, aceste ipoteze cronologice privind posibila necropolă de la Năsal din punctul "Gospodar",
vor putea fi confirmate sau infirmate doar în urma unor cercetări arheologice sistematice. În această fază a
cercetării nu trebuie exclusă total nici eventualitatea existenţei a două necropole sau grupuri de morminte
diferite, aflate însă la o distanţă relativ mică 26 • Descoperirea şi prezentarea în acest cadru a unui nou akinakes,
are meritul de a adăuga o nouă piesă la zestrea existentă de descoperiri de tip scitic din Transilvania, dar şi de
a infirma încă o dată teoria unor presupuse descoperiri izolate de tip scitic 27 •
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A new akinakes discovered at Năsal
(Ţaga

commune, Cluj County)
(Abstract)

The gaal of this paper is to present a new iron akinakes, discovered by chance, before 1989, in Năsal
village, at "Gospodar" location. In the last few decades the discovery and the integration in the scientific
circle of such objects, is extremely rare in the Romanian, and especially in the Transylvanian archaeology,
studying the late Hallstatt Age. The akinakes is relatively well preserved. It can be framed in the Delenii type,
the decorative motifs being present only on one side (Pl. III). Considering the analogies with other Delenii type
objects, the akinakes from Năsal is dated in the first half of the 61h century BC. The abject is very likely to carne
from a warrior's grave. The presence in this area of a new scythian discovery, after an iron akinakes accidentally
discovered at the beginning of the 20 1h century (Pl. IV/B), is determining us to consider the possibility that in
the area could be a scythian type necropolis.
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1- a. Amplasarea

localităţii Năsal ;

b. Harta localităţii

Năsal

cu punctul "Gospodar".
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II- a-c. Fotografii cu punctul Năsal "Gospodar".
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III- a. Akinakes-ul de la Năsal - desen; b. înainte de restaurare; c.
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IV- A. A.kinakes de tip Delenii -1. Delenii (după I. H. Crişan) , 2. Cipău (după N. Vlassa), 3. Aiud
M. Roska & Al. Vulpe), 4. Cristeşti (după A. Zrinyi), 5. Aiud "Via Winkler" (după M. Roska & Al. Vulpe) ;
B. Năsal "Gospodar" - găsit la începutul sec. al XX-lea (după M. Roska);
C. Harta descoperirilor de tip scitic din nord-estul Transilvaniei.
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Murus Dacicus, simbol al războiului sau al păcii?

PaulPUPEZĂ

Cuvinte cheie: daci, fortificaţii, Sarmizegetusa, putere, ideologie.
Keywords: Dacians, fortress, Sarmizegetusa, power, ideology.
Aşa

cum le defineşte arheologia clasică, cetăţile sunt un anumit tip de fortificaţii, locuite permanent de un
militar şi politic împreună cu o garnizoană, care pot avea în apropiere o aşezare civilă 1 . Denumirea
dacică a unui astfel de complex a fost probabil dava, printre cele mai importante cetăţi numărându-se cele de
la Grădiştea de Munte- Sarmizegetusa, Băniţa- Piatra Cetăţii, Costeşti- Blidaru, Costeşti- Cetăţuie, Luncani
-Piatra Roşie sau Căpâlna- Dealul Cetăţii (Pl. I). Un element aparte de fortificare al acestor cetăţi a fost murus
conducător

dacicus.
1. Murus dacicus ...

Murus dacicus este un anume tip de zid folosit de către daci, de unde şi denumirea 2 , alcătuit fiind din blocuri
de calcar dispuse în asize, pe două paramente, legate între ele cu bârne transversale din lemn, fixate la capete
în lăcaşuri speciale numite "babe", având între ele un emplecton din pietre şi pământ bătut (Pl. 11/7). Blocurile
sunt fasonate pe cinci din cele şase feţe, cea din interior, dinspre emplecton, fiind sumar prelucrată. Uneori,
la colţuri, zidurile pot avea profilaturi longitudinale pentru ca blocurile să poată fi aşezate perfect vertical (Pl.
11/6). Tehnica de realizare este cel mai probabil de inspiraţie elenistică, diferenţele fiind uşor sesizabile, aşa cum
este cazul absentei butiselor, blocuri montate perpendicular pe direcţia paramentului şi care pătrund profund
în emplecton (Pl. 11/1)3. Lat de circa trei metri, cu o înălţime uneori depăşind cinci metri, murus dacicus a fost
folosit pentru ridicarea de fortificaţii şi turnuri sau pentru sprijinirea teraselor antropogene.
La Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa (jud. Hunedoara), capitala regatului, dacii au ridicat ziduri de
piatră în centrul aşezării pentru a fortifica zona dominantă sau pentru a sprijini terasele (Pl. III/3). Fortificaţia
în tehnica murus dacicus înconjura trei terase urmând configuraţia terenului şi înglobând o suprafaţa de circa
un hectar 4 • Din cauza distrugerilor şi a reamenajărilor romane s-a putut stabili doar traseul zidului dacic fără
a putea fi identificate eventuale turnuri sau bastioane. În zona sacră, murus dacicus a fost folosit pentru a
susţine terasele a IX-a, a X-a şi a XI-a. Zidul de susţinere al terasei a XI-a includea două turnuri, unul patrulater,
în vecinătatea sanctuarului vechi de calcar5 , şi altul pentagonal (Pl. 11/6), în apropierea sanctuarului mare
circular6 • Pentru susţinerea terasei a X-a, pe care se afla un sanctuar cu coloane de andezit, s-au construit două
ziduri: unul a fost abandonat probabil din motive inginereşti, fără a fi în întregime demantelat, celălalt fiind
adosat primului, atingând o înălţime considerabilă?.
1

Glodariu 1983, p. 50, 75.

2 Termenul de murus dacicus nu este antic fiind o creaţie a istoricilor contemporani.
3 Glodariu 1983, p. 124. Originea elenistică este presupusă iniţial de V. Pârvan (Pârvan 1926, p. 476-477), fiind acceptată
ulterior de majoritatea cercetătorilor.
4

Glodariu 1983, p. 97-98. Gheorghiu 2005, p. 62-67.

5 Daicoviciu 1983, p. 233.
6
7

Daicoviciu 1973, p. 69.
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În imediata vecinătate a capitalei, în a§ezarea de la Feţele Albe, murus dacicus a fost folosit pentru a
susţine terase antropogene. În ultima fază de funcţionare terasele din punctul Şesul cu brânză au fost sprijinite
cu ziduri din piatră fasonată, pe ele aflându-se locuinţe şi sanctuare8 • De asemenea, la Vârful lui Hulpe au fost
descoperite blocuri fasonate 9 , dar utilitatea lor exactă nu este deocamdată cunoscută.
În a§ezarea de la Costeşti- Cetăţuie (jud. Hunedoara) ridicarea fortificaţiei în piatră §ia turnurilor s-a făcut
într-o tehnică mult mai apropiată de cea originală, elenistică. Fortificarea zonei superioare a dealului s-a făcut
în mai multe etape, folosindu-se mai ales sistemul cu val de pământ şi palisadă din lemn (Pl. 11/3, III/2). Zidul
din piatră era dispus doar pe două laturi: spre sud, între bastioanele I §i II, unde era prevăzut cu contraforţi, şi
spre est, între bastioanele II şi III, această ultimă porţiune fiind frântă. În exteriorul zidului se aflau trei turnuri,
amplasate fiind în zone unde fortificarea a fost realizată doar cu val de pământ şi palisadă din lemn. Alte trei
turnuri, două pe platoul superior şi unul extra vallum, aveau parterul construit în aceia§i tehnică, acestea din
urmă fiind folosite probabil ca locuinţe 10 • Urme ale unor construcţii cu murus dacicus au fost descoperite în
apropierea cetăţii, în punctele Ciocuţa, Dâlma Brăiţei sau Cetăţuia Înaltă, dar, în lipsa cercetărilor amănunţite,
nu se poate preciza tipul anume al acestor construcţiP 1 •
La Costeşti- Blidaru (jud. Hunedoara) fortifica tia în tehnica murus dacicus înconjoară zona cea mai înaltă,
vârful dealului fiind excavat şi lărgit de către daci în două faze. Într-o primă fază a fost ridicată incinta estică,
de forma unui patrulater neregulat, ce avea la colţuri patru bastioane patrulatere, 1-4, intrarea făcându-se prin
bastionul1. Tot în această fază, în interiorul fortificaţiei a fost ridicat un turn cu primul nivel realizat în aceiaşi
tehnică precum zidurile. În faza a doua cetatea a fost lărgită spre vest, înglobând prima incintă, la care se vor
adăuga alte două bastioane, 5 şi 6, ultimul funcţionând iniţial izolat (Pl. 11/4, Ill/5)1 2• În apropierea fortificaţie
s-a aflat o aşezare civilă, dispusă pe mai multe terase, în unele puncte precum Poiana lui Mihu, Curmătura
Faeragului, Dealul Faeragului, Poiana Perţii, Muchia Chişetoarei sau Poiana Popii fiind amplasate turnuri cu
primul nivel construit în tehnica murus dacicus. În cazul turnului din punctul La Vămi, primul nivel a fost
construit într-o tehnică mai apropiată de cea elenistică 13 •
Cetatea de la Luncani- Piatra Roşie (jud. Hunedoara) este amplasată pe o stâncă de calcar roşiatic, fiind
relativ izolată faţă de restul peisajului. Pe platoul superior a fost ridicată o fortificaţie din piatră în tehnica
murus dacicus, de formă patrulateră, cu patru turnuri de colţ şi unul de curtină (Pl. III/1, 6). Poarta era amenajată
prin turnul din colţul de nord-est. Adosată incintei de pe platou, cu care avea în comun zidul estic, se afla o
altă fortificaţie, ridicată din piatră, lemn §i pământ. Pe latura estică aceasta închidea două turnuri avansate,
amplasate la colţuri, construite cu zid în tehnica murus dacicus în partea inferioară. Alte două turnuri ridicate
în acela§i mod au fost identificate în afara incintelor fortificate, unul pe o terasă de pe latura de est, probabil în
apropierea drumul de acces, iar altul pe latura nordică 14 •
La Băniţa - Piatra Cetăţii (jud. Hunedoara) fortificaţia cu zid de piatră înconjoară parţial zona cea mai
înaltă a dealului, pe laturile de nord şi nord-est, pantele cele mai abrupte nefiind protejate (Pl. II/2). În tehnica
murus dacicus au fost construite două ziduri dispuse de-a lungul căii de acces. Un zid susţinea terasa a doua,
prin care s-a construit o scară monumentală din calcar, iar celălalt zid susţinea acropola, dimensiunile sale
fiind mai mici 15 •
Fortificaţia cu murus dacicus de la Căpâlna -Dealul Cetăţii (jud. Alba) are un plan neregulat, urmând
configuraţia terenului (Pl. Ill/4). În zona sudică au fost ridicate două turnuri, în apropierea drumului de acces;
unul a fost folosit probabil ca locuinţă (Pl. 11/5). Tronsoanele din zona turnului locuinţă au câte două paramente
8

Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu 1989, p. 192-193. Gheorghiu 2005, p. 61-62.

9

Daicoviciu, Ferenczi 1951, p. 45. Glodariu 1983, p. 100. Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu 1989, p. 208.

10 Teodorescu 1929, p. 265-268. Daicoviciu, Ferenczi 1951, p. 8-19. Glodariu 1983, p. 88-89. Daicoviciu, Ferenczi,
Glodariu 1989, p. 178-180.
11 Daicoviciu, Ferenczi 1951, p. 19-20. Glodariu 1983, p. 90-91.
12 Daicoviciu 1954, p. 124-147. Daicoviciu 1955, p. 195-238. Glodariu 1983, p. 91-93. Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu
1989, p. 181-184.
13 Daicoviciu, Ferenczi 1951, p. 21-23. Glodariu 1983, p. 93-94. Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu 1989, p. 184-185.
14 Daicoviciu 1954 a. Glodariu 1989, p. 101-103. Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu 1989, p. 199-200.
15 Macrea, Floca, Lupu, Berciu 1966, p. 24-33. Glodariu 1983, p. 82. Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu 1989, p. 211-213.
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dar spre nord-vest şi spre est zidul continuă apoi cu un singur parament, blocurile din calcar fiind probabil
legate cu bârne direct de stâncă 16 •
Un singur element de fortificare al cetăţii de la Tilişca - Dealul Căţănaş (jud. Sibiu) este construit cu
certitudine în tehnica murus dacicus: turnul de lângă poarta de acces tăiat în valul de pământ cu palisadă din
lemn care înconjoară aşezarea. În acest caz este de remarcat o particularitate de construcţie a paramentelor,
anume alternarea blocurilor dispuse cu lungimea pe direcţia zidului cu blocuri aşezate transversal, înfipte în
emplecton asemănător butiselor 17 •
Descoperirile amintite mai sus sunt printre puţinele unde au fost identificate construcţii în tehnica murus
dacicus, concentrându-se în apropierea capitalei regatului dac, Sarmizegetusa, şi lipsind în resP 8 • În fapt,
privind în ansamblu aşezările şi cetăţile dacice cunoscute până în acest moment, construcţiile la care s-a folosit
această tehnică reprezintă aproape o excepţie. Murus dacicus nu este singurul tip de zid cu piatră fasonată
folosit de către daci, uneori însă diferenţele tehnice sunt mult mai mari, modelul imitat fiind diferit de cel
elenistic. Aşa stă situaţia în cazul cetăţii dacice de la Craiva -Piatra Craivii (jud. Alba) unde în zid alternează
o porţiune de trei rânduri de blocuri cu lungimea pe direcţia paramentului cu câte un bloc dispus vertical,
scoabele din lemn legând doar extremităţile blocurilor verticale 19 • Tehnica folosită este cel mai probabil tot de
origine mediteraneană, imitând opusAfricanum 20 • În alte situaţii zidurile au două paramente şi blocuri fasonate
sau parţial fasonate, dar nu se mai folosesc bârne deprindere, cum este cazul la Piatra Neamţ- Bâtca Doamnei
(jud. Neamţ), Polovragi- Catăţuie (jud. Gorj), Orlovka- Kammenaia Gara (lsmail, Ucraina) sau BratislavaDevin (Slovacia). De remarcat însă că, în majoritatea celor peste 70 de situri dacice unde au fost identificate
elemente de fortificare şi fortificaţii, zidurile au fost ridicate mai ales din lemn şi mai puţin din piatrP.
În ceea ce priveşte cronologia descoperirilor, zidurile de la Costeşti - Cetăţuie sunt probabil cel mai
timpurii dintre cele ridicate cu piatră fasonată şi bârne transversale, motiv pentru care aici s-a folosit tehnica
originală, elenistică, zidul fiind integrat unui ansamblu care cuprindea elemente de fortificare tradiţionale, cu
val de pământ şi palisadă din lemn. La Costeşti - Cetăţuie zidurile elenistice pot fi datate cel mai probabil la
mijlocul sec. 1 a. Chr. 22 , murus dacicus fiind folosit ulterior în celelalte situri, din a doua jumătate a sec. 1 a. Chr.
sau din debutul secolului următor.

Il .... simbol ...
Artefactele dacilor vorbesc. În condiţiile în care izvoarele scrise ale antichităţii aproape că tac în ceea
ce-i priveşte, materialul arheologic reprezintă principalul izvor de informaţii despre regatul dac din sec. 1 a.
Chr. - 1 p. Chr. Lucrări despre daci comparabile cu ale lui Caesar pentru celţi sau Tacitus pentru germani nu
s-au păstrat, astfel fortificaţiile din piatră, vasele ceramice, unelte din fier sau podoabele din metal preţios sunt
sursele fundamentale în descifrarea acestei civilizaţii.
Artefactele dacilor nu ne vorbesc doar despre funcţia lor explicită. Pietrele vorbesc despre amploarea
fortificaţiilor, puterea militară sau prosperitatea economică, dar, privite dintr-un unghi diferit, ele pot vorbi
şi despre ideologii, credinţe religioase sau tradiţii. Perspectiva implicită de abordare pune în centru abilitatea
umană de a construi şi folosi simboluri. Dincolo de a fi doar materiale, artefactele antice sunt şi simboluri.
Nu toate simbolurile sunt vizibile şi materiale, dar toate reprezentările pot fi simbolurF 3 • Din acest punct de
vedere, zidul nu are dor o funcţie explicit funcţională ci şi una implicită simbolică.
16 Macrea, Floca, Lupu, Berciu 1966, p. 9-23. Glodariu 1989, p. 84-87. Glodariu, Moga 1989.
17 Glodariu 1983, p. 106-107. Lupu 1989.
18 Unele descoperiri posibile cu murus dacicus sunt cele de la Breaza, jud. Braşov (Glodariu 1983, p. 83-84), Măgheruş
- Laz, jud. Alba (TEGLAS 2005, p. 293-296) sau Turda, jud. Cluj (Pârvan 1926, p. 476), situri unde nu s-au efectuat
cercetări arheologice de amploare.
19 Macrea, Floca, Lupu, Berciu 1966, p. 45-57. Moga 1981, p. 103-116.
20 Bodo 2001, p. 319-324.
21 Glodariu 1983, p. 113-115. Rustoiu 1993, p. 179-187.
22 Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu 1989, p. 180.
23 Renfrew 1994, p. 3-8.
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III .... al războiului ...
Funcţia principală a zidului în tehnica murus dacicus pare a fi militară, construcţiile astfel ridicate fiind
menite a rezista la atacuri şi asedii, fiind cerute de anume necesităţi ale războiului. Rezistenţa dată de structura
solidă a lui murus dacicus este una deosebită, fiind greu de incendiat sau spart.
Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei au fost construite cu predilecţie pe înălţimi, atât în zona deluroasă
cât şi în cea montană, dar arareori cetăţile ocupă locul cel mai înalt, fiind amplasate în spaţii mai joase decât
formele de relief învecinate, păstrând o bună vizibilitate spre o vale largă sau spre un şes 24 • Elementele de
fortificare urmează configuraţia terenului, fiind concentrate în zona dominantă, pe care o înconjoară parţial sau
în totalitate. Uneori prezintă o formă geometrică a planului, alteori au un traseu mai puţin regulat, din cauza
terenului pe care au fost construite. În interiorul zonei fortificate au fost organizate spaţii pentru locuit, drumuri
sau zone de cult şi temple 25 • Aşezarea aflată în imediata apropiere a fortificaţie are un caracter predominant
civil, dar păstrează unele elemente de fortificare precum turnuri izolate, valuri de pământ sau ziduri masive
de susţinere a teraselor.
Amploarea elementelor de fortificare şi amplasarea în locuri înalte, pe traseul unor căi de acces, scoate în
evidenţă funcţia militară a cetăţilor. Din această perspectivă, cetăţile dacice din jurul capitalei fac parte dintrun sistem defensiv complex pus la punct pentru a bloca accesul spre Sarmizegetusa 26 • Importanţa lor militară
le conferă un rol politic deosebit, cetăţile fiind probabil reşedinţele unor conducători plasaţi la vârf în ierarhia
regatului dac 27 •
Dar, privit în detaliu, caracterul profund militar al cetăţilor dacice ridică unele semne de întrebare. Funcţia
militară reduce durata de utilizare a unei cetăţi doar la perioadele de conflict. Nu este cazul cetăţilor dacice
care prezintă urme de locuire continuă şi pe o perioadă îndelungată 28 • Mai mult, nici una dintre aceste cetăţi nu
par să fi apărut ca urmare a unui pericol extern sau a unei situaţii conflictuale. Perceperea pericolului roman
pentru regatul dacic nu s-a materializat decât spre sfârşitul sec. 1 p. Chr., ori majoritatea cetăţilor dacice sunt
anterioare ca şi construire acestei date.
Cetăţile dacice au elemente de fortificare solide dar ele nu par făcute pentru a rezista mult timp unui asediu.
Suprafaţa utilă din interiorul lor nu este foarte mare, numărul apărătorilor fiind astfel redus de spaţiul mic.
Evident, în acest spaţiu redus nu se puteau adăposti locuitorii din aşezarea civilă aflată în vecinătate. Totodată
în interiorul cetăţilor nu s-au descoperit instalaţii pentru depozitarea apei, capacitatea de luptă a apărătorilor
fiind astfel limitată în timp 29 • În ciuda poziţionării pe înălţimi unele cetăţi dacice sunt dominate de forme de
relief învecinate, cel mai bun exemplu fiind chiar capitala Sarmizegetusa. Un asemenea amplasament le slăbeşte
din avantajul tactic limitându-le vizibilitatea şi permiţând duşmanului să observe sau să atace dintr-o poziţie
dominantă. În ceea ce priveşte turnurile avansate, capacitatea lor de rezistenţă este redusă din cauza izolării.
Totodată, de remarcat că foarte puţine dintre aceste turnuri prezintă urme de incendiere care ar putea fi asociate
cu o luptă. De cele mai multe ori zidul propriu-zis al turnurilor nu depăşeşte trei sau patru asize, ridicându-se
până la o înălţime de 1,50-2 m, adică multe prea puţin pentru a fi eficiente în cazul unui asediu.
Dacii au preferat să dea bătăliile importante în afara cetăţilor. În primul război cu romanii, de la începutul
sec. II p. Chr., Decebal a căutat iniţial să-1 oprească pe Traian la Tapae, departe de zona capitalei, iar mai apoi
a făcut o incursiune rapidă în Moesia, încercând să mute conflictul în teritoriul imperiului.

IV. ... sau al păcii?
Din această singură perspectivă pur functionalistă imaginea cetăţilor dacice şi a lui murus dacicus este
incomplet conturată. Zidul dacic trebuie privit şi dincolo de functia lui explicită, militară. Zidul este mai
mult decât un de simbol al conflictelor şi al războiului, fiind un rezultat al unei decizii luate de o autoritate, o
manifestare a unei puteri, care nu este neapărat fundamentală militar.

24 Glodariu 1983, p. 111,122. Gheorghiu 2005, p. 100.
25 Glodariu 1983, p. 116-118.
26 Glodariu 1983, p. 118. Gheorghiu 2005, p. 130-131.
27 Glodariu 1983, p. 118, 127.
28 Glodariu 1983, p. 117-118.
29 Glodariu 1983, p. 118-119.
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Una dintre trăsăturile principale ale puterii este controlul, de acea o coordonată importantă a puterii este
cea geografică. Puterea face diferenţa dintre un loc, delimitat, controlat, şi un spaţiu, larg, difuz. De aceea
puterea impune limite şi le face vizibile 30 • Zidul reprezintă un simbol al acestei limitări, subliniind diferenţa
dintre ceea ce se află înăuntru şi ceea ce se află în afară, zidurile delimitând spaţii precum civil-militar, publicprivat sau religios-laic. Murus dacicus nu face excepţie, delimitând spaţiul militar de cel civil, pe cel laic de
cel religios, în cazul teraselor cu temple susţinute de astfel de ziduri, sau pe cel privat de cel public, în cazul
turnurilor-locuinţă. Totodată utilizarea tehnicii murus dacicus este limitată la zona capitalei, fiind un simbol
al diferenţei dintre centru şi restul teritoriului.
O analiză a puterii şi a manifestărilor sale se poate face pornind de la sursele puterii, cele mai importante
fiind cele sociale, economice, ideologice şi, nu în ultimul rând, cele militare 31 • Într-o mai mică sau mare măsură
toate aceste surse acţionează concomitent.
Puterea socială constă în capacitatea de a controla şi organiza activităţile unui grup pentru a acumula
beneficiP 2• Puterea socială îşi trage seva din stratificarea societăţii, în majoritatea cazurilor fiind vorba despre
o elită care caută să se impună 33 • Acolo unde nu există o stratificare, o ierarhizare, nu există categorii sociale
bine conturate care să acumuleze diferenţe. Puterea se manifestă ca o expresie directă a acestor diferenţe.
Ridicarea unui grup social la nivelul de elite nu este fenomen unidirecţional, venit doar din partea celor care
urmăresc acest scop. Acest fenomen presupune şi o anumită reacţie a societăţii în general, a unor grupuri
sociale din interiorul ei, care pot accepta sau nu această ridicare 34 • În cazul societăţii dacice o atare stratificare
este evidentă.
În centrul aşezărilor dacice din Munţii Orăştiei se află fortificaţia, o apropiere de centrul fortificat
presupunând un statut superior. Diferenţierea se poate face nu doar pe orizontală ci şi pe verticală. Centrul
fortificat se află în punctul dominant, terasele din imediata sa apropiere fiind cele mai importante. Un
rol deosebit în acest sens îl are dispunerea în terase a locuirii dacice, urmărind un model elenistic, cel al
urbanismului scenografic 35 , care amplifică diferenţa dintre cei de sus, din apropierea fortificaţiei, şi cei de
jos, din apropierea văii. Este de presupus, pornind de la stratificarea pe orizontală şi pe verticală, că cel mai
important rezident din cetate stătea în interiorul fortificaţiei sau în imediata apropiere a eP 6 • Turnurile-locuinţă
prezente în interiorul fortificaţiilor sunt o dovadă relevantă în acest sens. În aceiaşi ordine de idei, pe baza
materialului arheologic descoperit, s-a presupus un adevărat "cartier aristocratic" în apropierea fortificaţie de
la Sarmizegetusa 37 • Totodată, aproape de fortificaţie pot fi amplasate temple sau ateliere, poziţionare care le
scoate în evidenţă importanţa.
Puterea economică presupune controlul resurselor, al drumurilor, al centrelor de producţie şi al pieţelor 38 •
Cetăţile dacice par a fi amplasate chiar în aceste scopuri, totodată unele turnuri fiind poziţionate de-a lungul
drumurilor principale către cetate.
O direcţie diferită de abordare a puterii economice vine prin filtrul costului, a cantităţii de energie, timp şi
resurse investite într-o construcţie sau un bun 39 • Cu cât costul este mai ridicat cu atât puterea care l-a generat
este mai mare. Utilitatea practică a multor produse, construcţii sau obiecte, nu justifică întotdeauna costul
ridicat implicat, diferenţa fiind completată de valoarea lor simbolică. Întreg procesul tehnic de realizare a
unui murus dacicus a implicat costuri masive. Cariera se afla în afara Munţilor Orăştiei, la Călan - Măgura
Călanului [jud. Hunedoara) la 20 de kilometri de Costeşti şi la peste 40 de kilometri de Sarmizegetusa. Un
calcul minimal privind această zonă a dat ca rezultat circa 20.000 m3 de piatră prelucrată în epocă dacică,

30 Ames 2009, p. 504.
31 Earle 1997, p. 6-8. STEIN 1998, p. 6.
32 Maon 1986, p. 38-44.
33 Stein 1998, p. 6.
34 Dornan 2002, p. 303-329.
35 Martin 1956, passim.
36 Glodariu 1983, p. 118, 120.
37 Daicoviciu 1955, p. 212.
38 Earle 1997, p. 12·13.
39 Bird, Smith 2005, p. 221-249. Ames 2009, p. 486.
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majoritatea fiind folosită la ridicarea zidurilor. Dacă fasonarea pietrei sau transportul erau făcute de către daci,
construcţia efectivă a implicat cel mai probabil şi meşteri greci 40 , ceea ce suplimentează cheltuielile. Însumând
toate acestea, costul final al unui zid în tehnica murus dacicus trebuie să fi fost unul deosebit. Tehnicile
tradiţionale de construcţie, cu val de pământ şi palisadă din lemn, erau mult mai ieftine şi au fost utile dacilor
în conflicte la fel de mult precum cele din piatră. Privind astfel, exclusiv prin filtrul costului, doar utilitatea
militară a unui murus dacicus nu este suficientă.
Puterea ideologică este o sursă de putere cu un caracter aparte. Într-o definiţie simplificată, ideologia
este un sistem de idei care dau un sens lumii. Pentru a servi ca şi sursă de putere ideologia trebuie controlată,
ca oricare din celelalte amintite mai sus. Materializarea ideologiei în forme tangibile şi vizibile, monumente,
obiecte ori ceremonii, poate oferi un asemenea control 41 • Monumentele publice sunt un bun exemplu în acest
sens datorită faptului că ele transmit unui număr mare de indivizi un mesaj simplu: putere, siguranţă, bogăţie' 2 •
Zidurile cetăţilor din Munţii Orăştiei par să transmită chiar acest mesaj simbolic, fiind o transpunere în practică
a unei ideologii a elitelor. Amplasarea unor fortificaţii în locuri vizibile, în vecinătatea unor drumuri de acces,
amplifică acest mesaj. Cazul cel mai elocvent este al capitalei Sarmizegetusa, cetatea fiind dominată de toate
dealurile înconjurătoare. Scopul acestei amplasării pare a nu fi acela de a vedea înspre zona învecinată ci de a
fi văzută dinspre zona învecinată.
Construcţiile cu murus dacicus sunt relativ puţine, dar fiecare din exemplele amintite mai sus prezintă o
serie de particularităţi, astfel că nici o fortificaţie din Munţii Orăştiei nu este perfect identică cu o alta. Dacă
fortificaţia este o manifestare a unei ideologii, diferenţele de fortificare implică ideologii diferite 43 , în spatele
cărora stau elite cel mai probabil aflate în concurenţă 44 •
Puterea militară se bazează atât pe posibilitatea cât şi pe acţiunea efectivă de impunere prin forţă 45 • Este
probabil cel mai bun exemplu de organizare a puterii. Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei cu zidurile lor din
piatră par să simbolizeze mai degrabă posibilitatea de impunere a forţei pentru că o acţiune militară efectivă, pe
plan intern, nu este documentată arheologic în perioada lor de apogeu. Fortificaţiile dacice sunt mai degrabă o
expresie a păcii şi prosperităţii decât a tulburărilor de orice fel. Mobilizarea efortului constructiv, organizarea
şi desfăşurarea lucrărilor nu se poate face în condiţii de război, după cum concentrarea resurselor pentru
asemenea proiecte de amploare poate avea loc doar în absenţa presiuni militare imediate 46 • Războiul, perceput
ca realitate sau posibilitate, reprezintă o modalitate de centralizare politică şi evoluţie socială, pornind de
la premisa că, organizat, o comunitate poate da o ripostă mai eficientă 47 • Urmând această linie, ameninţarea
romană şi conflictele cu imperiul ar fi putut oferi un imbold organizării interne a regatului dac, pornind chiar
din zona capitalei.
Privit astfel, din mai multe unghiuri, murus dacicus nu pare a fi doar un simplu element de fortificare ci
şi un exemplu de materializare a puterii, fiind o transpunere în practică a unei ideologii a elitelor, care nu s-a
fundamentat exclusiv militar.
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Murus dacicus, a symbol of war or of peace?
(Abstract)
Murus dacicus is a type of wall used by the Dacians for elevating fortifications and towers but also for
sustaining anthropogenic terraces. The main function of the wall in murus dacicus technique seems to be
military, but from this functionalist point of view, the picture of the Dacian fortresses is incomplete. Murus
dacicus have to be regarded from a different angle, as a result of an authority decision, as a manifestation of
power, not always military based. The fortresses are rather an expression of peace and prosperity than the
consequence of a conflict or war. The constructive effort mobilization, the work organization and development
can not be made in wartime or in conflict periods of any kind. The resources concentration for such large
projects like the Dacian fortresses can take place only in the absence of immediate military pressure.
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Pl. 1. Munţii Orăştiei
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Cetăţii
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Pl. Il. Zidurile fortificaţiilor dacice
1. Zid elenistic- reconstituire (după Glodariu 1983)
2. Băniţa - Piatra Cetăţii (după Macrea, Floca, Lupu, Berciu 1966)

3. Costeşti- Cetăţuie (după Sion 1985)
4. Costeşti- Blidaru (după Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu 1989)
5. Căpâlna- Dealul Cetăţii (după Glodariu, Moga 1989)
6. Grădiştea de Munte- Sarmizegetusa (după Daicoviciu 1973)
7. Murus dacicus- reconstituire (după Glodariu 1983)
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Pl. III. Fortificaţii dacice
1. Luncani- Piatra Roşie- reconstituire (după Daicoviciu 1954 a)
2. Costeşti- Cetăţuie (după Glodariu 1983)
3. Grădiştea de Munte- Sarmizegetusa (după Glodariu 1983)
4. Căpâlna- Dealul Cetăţii (după Glodariu 1983)
5. Costeşti- Blidaru (după Glodariu 1983)
6. Luncani- Piatra Roşie (după Glodariu 1983)
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Eine botschaft von dem Limes dacicus an die spanischen
archăologen: Uber eine Einheit der Legion VII Gemina Felix
in Porolissum am dakischen Limes

Nicolae GUDEA

Cuvinte cheie: Dacia Porolissensis, Porolissum, Legiunea VII Gemina, ştampile.
Schliisselworter: Dacia Porolissensis, Porolissum, Legion VII Gemina, stempel.
Die Kollegen Angel Murillo und Victorino Garcia-Marcos haben einen Artikel mit dem Titei "Die Legion
VII Gemina und ihr Kastell aus der Zeit der Flavier in Leon" veroffentlicht URA 16, 2003, S. 275-286).
Nach guter Sitte beginnt der Artikel mit einer kurzen Geschichte der Legion (S. 275-276) von ihren Anfăngen
bis zu ihrem Verschwinden. Auf S. 276 gibt es einen Teil des Textes und eine FuB.note, die daraf hinweisen,
daB. die spanischen Archăologen, die sich mit der Legion beschăftigen, gewisse Informationen liber die Legion
entweder nicht wissen oder sie absichtlich iibersehen. Obwohl sie anscheinend die Auseinandersetzung
zwischen N. Gudea und P. Le Roux betreffs der Anwesenheit der Legion in Dacia Porolissensis und ihrer
zeitlichen Bestimmung kennen, taucht in ihrem Text- bei dem historischen Uberblick- keine Verlegung eines
Legionsteils weder unter Traianus (wie das P. Le Roux vermutet) noch unter der Dynastie der Severer (wie das
N. Gudea vermutet) auf. Die Ignorierung einer sicheren historischen Tatsache hat sich auch unter anderen
Autoren (auB.erhalb Spanien), die i.iber die Legion in den letzten 40 Jahren veroffentlicht ha ben, verbreitet !!!
Siehe was die oben erwăhnten spanischen Kollegen schreiben: "In the second half of the second century
they probably repelled the invasion into Baetica of the Mari tribes. But generally throught the 2nd and first half
of the 3rd century the legion is very well attested at Leon. It is only from the middle of the 3rd century that
references become scarce and in the last quarter of the century inscriptions to it on bricks and tiles disappear".
FuB.note Nr. 12: "... their participation in Trajan's Dacian campaingns is still disputed: cf. N. Gudea,
Acta Musei Porolissensis 8, (1884), 227-229; id. Porolissum I (Zalău 1997), 28-29, 46, 113, fig. 24; P. Le Roux,
Inscriptions militaires et deplacements de troups dans l'Empire Romain, ZPE 43 (1981), 119-200 ... "
Das anscheinend die Sachen nicht klar sind, sowie weil einige meiner Arbeiten nicht nach Spanien gelangt
sind und demzufolge die erwăhnten Kollegen (wie auch andere) nicht die gesamte Literatur bezi.iglich diese
Frage zur Verfi.igung haben, werde ich in dem vorliegenden Text die Hauptphasen der "Geschichte" i.iber die
Legion VII Gemina in Dakien chronologisch darstellen:
1. die Autoren CIL (III, 8071, S. 1433) haben einen Stempel LVII G gesehen, den sie als l(egio) VII C(laudia)
gelesen haben ...
2. E. Ritterling (vgl. Legio, in: RE XII, 1924, Kol. 1629-... ) meinte, daB. die Lektiire nicht richtig sei und
zeichnete deshalb die Anwesenheit der Legion in Porolissum (dem Stempel entsprechend) nicht neben den
anderen Funden auf (RE XII, 1924, Kol. 1628) und erwăhnte ihn auch beim Thema "VII Gemina" nicht. Er
behauptet, daB. nach der Eroberung Dakiens die Anwesenheit der Legion im "Illiricum-Gebiet" nicht bekannt
sei.
3. 1943 fand A. Radn6ti, der Ausgrabungen in Porolissum und insbesondere im Kastell auf dem PometBerg durchfiihrte, etwa 142 Dachziegel mit dem Stempel LVII GF. A. Radn6tis Lektiire war richtig: L(egio) VII
G(emina) F(elix) (vgl. Kăzlemenyek III, 1943, Anm. 74, S. 97 = T6th 1978, S. 46).
Nicolae GUDEA
Universitatea .Babeş Bolyai" Cluj-Napoca
e-mail: ngudea@gtc.ubbcluj.ro
Revista

Bistriţei

XXV/2011, pp. 159-168

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

4. J. Szilâgyi, der ausgezeichnete Kenner der gestempelten Ziegel jener Zeit lehnte A. Radn6tis Lektiire
kategorisch ah und blieb bei der Lekture: (l)egio VII C(laudia) (Szil6gyi 1946, S. 14, Taf. III, 47).
5. In dem Artikel uber Porolissum (RE 23, 1953, Kol. 267) blieb auch C. Daicoviciu, der wăhrend der
Ausgrabungen, die zwischen 1939-1940 von ihm geleitet wurden, Stempel vom LVII GF-Typ gefunden hatte,
bei der Lektiire: (l)egio VII C(laudia).
6. E. T6th, der A. Radn6tis Ausgrabungsergebnisse von Porolissum posthum veroffentlicht hatte und den
Stempel als L(egio) VII G(emina) F(elix) las, kommentierte anhand der Fundorte und der damals identifizierten
stratigraphischen Verhăltnisse die Entdeckung der Stempel und behaptete die Anwesenheit einer Einheit der
Legion VII Gemina Felix in Porolissum. Fur die Anwesenheit der Einheit in Porolissum hat E. T6th eine lăngere
Zeitspanne zwischen dem Ende des 2. Jahrhunderts und dem Anfang des 3. Jahrhunderts vorgeschlagen (T6th
1978, S. 46-47). bzw. Zwischen der Herrschaft von Marcus Aurelius und dem Anfang der Herrschaft von S.
Severus, dann (auf S. 49) das letzte Drittel des 2. Jahrhunderts (unsere Anm. 165-200 !); auf S. 49 schlăgt er
sogar eine spătere Datierung (zwischen 231-260 !) vor. Er legt nicht fest, in welchem Moment dieser Zeitspanne
die Legion in Porolissum anwesend war.
7. Zwischen 1976-1978 habe ich mehrere "ăltere" Funde aus Porolissum veroffentlicht (Gudea 1976; Gudea
1978), unter denen sich auch gestempelte Ziegel vom LVII GF-Typ befanden. Ich habe selbstverstăndlich
unabhăngig von E. T6th, dessen Arbeit in Rumănien um die Zeit noch nicht angekommen war- die Anwesenheit
einer Legionseinheit in Porolissum behauptet und sogar diese Anwesenheit fiir den Anfang des 3. Jahrhunderts
n.Chr. festgelegt.
8. Inzwischen ist auch die Inschrift von Potaissa erschienen, auf der die Legion VII Gemina Pia Felix
neben der Legion V Macedonica auftaucht - letztere trug den Beinamen pia constans - und die gewohnlich
fiir die Zeit nach 180 datiert wurde (Bărbulescu- Z. Milea, SCW 26.4, 1975, S. 573-574). Die allgemeinere
Datierung der Inschrift kniipfte sich nicht unmittelbar an die Datierung von Porolissum, aher beide lieBen die
Anwesenheit einer Legionseinheit in Dacia Porolissensis um das Ende des 3. Jahrhunderts- wenn nicht sogar
spăter- voraussetzen.
9. Zwischen 1977-1989 habe ich selbst (N. Gudea) die archăologischen Ausgrabungen im Kastell auf dem
Pomet-Berg geleitet. Es wurden zahlreiche (mehr als 200) Stempel der Legion VII (Gemina Felix entdeckt.
Alle gehărten zum LVII GF-Typ. Die Kontexte, in denen sie gefunden wurden, sind relativ sicher fur die
Errichtungszeit des Kastells mit Steinmauer wăhrend Caracallas Herrschaft (209-216) (bei der porta praetoria,
porta principales, porta decumena, bei den Eckturmen) ader fiir die wiederhergestellten ader verschonerten
Anlagen aus derselben Zeit datierbar (principia). Andere gestempelte Ziegel von demselben Typ sind in Bauten
erschienen, die aher in eine etwas spătere Zeit, nach dem Anfang des 3. Jahrhunderts n.Chr. festgelegt werden
konnen (es wird vermutet, daB solche Bau ten wăhrend der Herrschaft von Alexander Severus errichtet wurden:
z.B. der Wasserbehălter, sowie die auf beiden Seiten der principales und praetoria-Tore, iiber dem Wall und
uber der via sagularis errichteten Gebăuden (Gudea 1989a, S. 160-161; Gudea 1989b, S. 24, Abb. 10).
10. P. Le Roux nahm in seinem Buch iiber das rămische Heer aus den iberischen Provinzen (Le Roux 1982)
die Anwesenheit einer Legionsvexillatio in Dakien an (S. 960 und Anm. 232 bis); trotz aller ober erwăhnten
chronologischen Daten - um ein gewisses "Schema" zu erhalten - behauptete er aher die Anwesenheit dieser
Einheit in Dakien wăhrend der Eroberungskriege (101-106 n. Chr.) (vollig ohne irgendeine historische,
archăologische ader epigraphische Basis: S. 248, Anm. 256).
11. Ich habe diese Datierung in einem Artikel bestritten/kommentiert (Gudea 1984), in dem ich die
vorhandenen epigraphischen, archăologischen Argumente wiederholt und die Wahrscheinlichkeit der
Anwesenheit einer Einheit der Legion VII Gemina Felix in Porolissum wăhrend der Eroberungskriege (101106) abgelehnt habe.
12. P. Le Roux hat auf menen Artikel nicht geantwortet und die Bemerkungen nicht angenommen; in
spăteren Veroffentlichungen (Le Roux 2000, S. 390, Anm. 74) bat er weiterhin seine alte Hypothese behauptet
(jene der Teilnahme der Legion an den dakischen Kriegen; in einer Anmerkung meint er aher, daB "die
Datierung der Stempel nach 197 nicht 197 nicht akzeptiert werden kann"). Also fand die Anwesenheit der
Einheit in einer Zeitspanne von wenigstens 80 Jahren statt !
13. Gleichzeitig unterstutzt ein anderer Deuter aus der Ferne uzw. 1. Pisa (Pisa 2000, S. 219-220) die
Lekture der (oben erwăhnten) Inschrift aus Potaissaffurda als legio VII Gemina, lehnt die Wahrscheinlichkeit
der Teilnahme der Legion an den dakischen Kriegen ah, datiert aher die Anwesenheit der Legionseinheit in
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Porolissum eher fur die Herrschaft von Commodus und schlagt einige unmogliche und unbeweisbare Entwurfe
vor. 1. Piso hat die chronologischen Aspekte der Stempelfunde L VII GF aus dem Kastell vom Pomet-Berg
uberhaupt nicht erforscht !
Dies ware ungewahr die Geschichte der Stempel vom LVII GF-Typ aus Porolissum.
Den spanischen Archaologen, die sich mit dem Kastell aus Leon und mit der Legion VII Gemina Felix
beschaftigen und im allgemeinen jenen, die die Archaologie am Schreibtisch betreiben (!), mochte ich folgendes
beibringen:
a. in Porolissum, dem betrachtlichen militarischen Komplex in Dacia Porolissensis (Abb. 1}. dem
Hauptstutzpunkt des nordwestlichen dakischen Limes (Abb. 2) wurden insbesondere im groJ:l,en Kastell auf
dem Pomet-Berg (Abb. 3) um die 200-250 gestempelten Ziegel der Legion VII Gemina Felix vom LVII GF-Typ
(Abb. 4; Abb. 5) gefunden. Es wurden nur die Ziegel gestempelt;
b. ali diese gestempelten Ziegel stammen aus den Teilen der im Jahr 213 errichteten Festung oder aus
Bauten, die mit der selben Gelegenheit wiederhergestellt wurden (z.B.: principiaL bzw. Aus den Tor- und
Eckturmen, die alle mit Dachziegeln bedeckt waren, sowie aus Gebauden, die dem archaologischen Kontext
entsprechend in die Zeit nach diesem Datum festgelegt werden konnen. Die gestempelten Dachziegel sind mit
Munzen, gestempelten LuxusgefaJ:l,en, mit Ziegeln, die den Stempel der Legion III Gallica haben (Gudea 2002}
usw., verbunde. Alle datieren entweder aus der Zeit der Errichtung der Steinumwallung (213) oder aus einer
darauffolgenden Zeit (die noch nicht bestimmt werden kann);
c. die vom archăologischen Kontext von Porolissum gebotene Datierung wird teilweise von der Anwesenheit
des Namens der Legion VII Gemina Pia Felix in der Inschrift von Potaissa/Turda (Legionsakastell). wo er neben
dem Namen der Legion V Macedonica, die auch das Epitheton pia constans trug (vor allem fur die Zeit nach
180 datierbar !). bestatigt.
d. die vom archaologischen Kontext von Porolissum gebotene Datierung wird auch von der Analogie mit
den von A. Garcia y Bellido veroffentlichten Stempel-Typen aus Leon (Legio VII Gemina, Leon 1970, S. 569600, Abb. 52-53) bestatigt; sie wurden auch fur den Anfang des 3. Jahrhunderts n.Chr. datiert. Es kann bemerkt
werden, dal1 in der Chronologie der Stempel der Legion aus Leon jene vom LVII GF-Typ mit denen vom LVII G
APF-Typ (Abb. 6} parallel aufzufinden sind und da{!, die Abkurzung L fur legio insbesondere im 3. Jahrhundert
n.Chr. verwendet wurde.

Aufgrund der oben erwăhnten Erwăgungen behauptete und behaupte ich, dafl eine Einheit der Legion
VII Gemina Felix, die ihre Baumaterialien mit dem Stempel L VII GF versehen hatte, am Anfang des 3.
Jahrhunderts - wenn nicht sogar ftir eine lăngere Zeit zwischen dem Ende des 2. Jahrhunderts und Anfang
des 3. Jahrhunderts n. Chr. -in Porolissum anwesens war. Bemerkenswert lassen ziemlich sicher datierbare
archăologische Kontexte vermuten, dafl die Einheit auch spăter (nach 213) in Porolissum verweilte.
Der Grund fur die Anwesenheit der Einheit in Porolissum kann sehr schwer bestimmt werden. Lange Zeit
war ich der Meinung, da{!, es sich um eine Einheit gehe, die zum Feldheer des Kaisers Caracalla gehărte, die
auch seinen Besuch in Porolissum vorbereitete. Es kann aber auch von einer Arbeitseinheit die Rede sein, die
fur die Leitung und Durchfuhrung von Bau- ader Wiederherstellungsarbeiten heruntergeschickt wurde.
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Vestigii ale metalurgiei bronzului în castrul roman de la Ilişua

Corneliu GAIU

Cuvinte cheie: Dacia Porolissensis, Ilişua-Arcobadara, castru roman, metalurgia bronzului, creuzete, tipare.
Mots cles: Dacia Porolissensis, Ilişua-Arcobadara, camp romain, metallurgie du bronze, creusets, moules.
Dovezile arheologice privitoare la existenţa unor activităţi artizanale în castre şi în jurul acestora sunt
relativ frecvente în Dacia ca şi în alte provincii din Imperiu. Ele erau menite să asigure sau să completeze
nevoile soldaţilor ca şi a populaţiei arondate acestor centre. Diversitatea şi dimensiunile activităţilor artizanale
era dependentă de resursele naturale şi posibilitatea aprovizionării acestor ateliere, de mărimea pieţei căreia i
se adresau şi de stabilitatea acesteia. Dacă anumite categorii de artefacte care includ o tehnologie avansată şi
o specializare înaltă erau produse în centre cu tradiţie, de unde erau difuzate pe spaţii largi prin intermediul
schimbului, altele, menite să satisfacă nevoile curente, puteau fi acoperite de ateliere locale, pentru care exista
atât materia primă cât şi oficine capabile să le producă. Acoperind mare parte din nevoile provinciei producţia
meşteşugărească include o paletă extinsă de activităţi, de la materiale de construcţie şi exploatări miniere, la
producţia ceramică, unelte şi ustensile din fier, piese de port şi echipament militar, îmbrăcăminte şi hrană.
Castrul şi vicusul militar de la Ilişua oferă numeroase elemente legate de activităţi artizanale menite
să asigure atât aprovizionarea trupei cât şi traiul populaţiei din teritoriu. Pentru ridicarea construcţiilor şi
monumentelor de piatră a fost utilizată roca locală, prin deschiderea unor cariere în vecinătatea castruluP,
iar masivul de sare din apropiere a servit pentru nevoile curente, urmele exploatării fiind semnalate la est de
castru 2 • Ateliere ceramice au acoperit mare parte a veselei necesare, fiind produse atât vase pentru servirea
mesei cât şi pentru păstrarea şi prepararea hraneP. Numărul mare de unelte şi instrumente pentru prelucrarea
lemnului şi pietrei, unelte agricole şi ustensile casnice\ piese de port şi echipament militar, materiale de
construcţie şi armament agrementează o viaţă economică activă, conectată la nevoile populaţiei şi trupei de
cavalerie staţionate aici.
Categoriile de artizani şi formele de producţie în cadrul atelierelor locale ca şi identificarea acestor ateliere
rămâne şi la Ilişua o sarcină dificil de rezolvat. Prezenţa unor piese rebutate sau în curs de prelucrare, mici
depozite de materiale sau instrumente de lucru ori descoperirea unor loturi de produse destinate pieţei formează
baza documentară care indică o producţie artizanală locală, destinată în principal echipării şi traiului soldaţilor
dar şi aprovizionării locuitorilor din teritoriu din preajmă, inclusiv a celor din barbaricum. Este de aşteptat
ca atelierele importante să se fi concentrat în vicus, aşa cum indică constatările din alte centre ale provinciei,
unde cercetarea aşezărilor a fost mai extinsă, Tibiscum, Micia5 • Un atelier de fierărie a fost descoperit la nord1 C. Gaiu, R. Zăgreanu, Inscriptii şi piese sculpturale din castrul roman de la Ilişua, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2011,
p. 15-17.
2 K. Torma 1865, Az Als6-Ilosvi r6mai all6tabor s miiemlekei, în Erdelyi Miizeum Evkănyve III, 1864-1865, p. 14.
3

D. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu 1997, Castrul roman de la Ilişua, Bistrita, p. 54-55; C. Gaiu, Grupul de cuptoare de ars
ceramică de la Ilişua, în Ateliere şi tehnici meşteşugăreşti. Contributii arheologice, Ed. Accent, 2002, p. 161-197.

4 I. Hica-Câmpeanu, Din colectiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei- donatia Torma Karoly- Unelte şi arme din zona
Ilişua- Cristeştii Ciceului, în ActaMN, XIX, 1982, p. 593-605; C. Gaiu, Unelte de fier din castrul roman şi aşezarea civilă
de la Ilişua, în Revista Bistritei XV, 2001, p. 103-116.
5

Benea 2002, p. 31-54; Benea 2008, p. 115-118.
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vest de castru6 , alte amplasamente artizanale fiind semnalate pe terasa joasă, de o parte şi alta a drumului care
duce la castru. Cantitatea impresionantă de piese de armament, ustensile şi materiale de construcţie din fier
constituie de asemenea repere pentru funcţionarea unor fierării locale 7•
Nevoia de a asigura necesarul pieselor de harnaşament şi echipament militar a determinat constituirea unor
ateliere pentru prelucrarea bronzului in majoritatea castrelor sau în apropierea acestora. La nivelul provinciei
sursele arheologice au semnalat un număr de 31 de ateliere pentru prelucrarea bronzului8 , 12 în mediul militar
şi 19 din mediul civil, cele mai multe stabilite doar pe baza unor instrumente artizanale sau fragmente de tipare
sau piese in curs de prelucrare. Construcţii distincte în care au fost descoperite spaţii destinate unor ateliere de
bronzieri au fost evidenţiate în castrele de la Buciumi 9 şi Căşei 10 • Indicatorul cel mai frecvent pentru prezenţa
unor oficine de prelucrare a bronzului il constituie creuzetele, utilizate pentru topirea bucăţilor de metal în
vederea turnării in tipare. În castre s-au aflat la Porolissum, Potaissa, Căşei, Bologa, Feldioara, Micia, Romita,
Slăveni,Gherla 11 • O mai mică atenţie a fost acordată obiectelor în curs de prelucrare sau rămase nefinisate, care
indică o vădită activitate artizanală 12 • Criteriile avute in vedere pentru tipologia atelierelor sunt determinate mai
degrabă de stadiul cercetării dintr-un sit sau altul decât de amploarea activităţilor meşteşugăreşti desfăşurate.
Mult mai relevant pentru evaluarea activităţii meşteşugăreşti este stabilit prin numărul şi tipurile de obiecte
întâlnite, care pot semnala şarje sau categorii de piese specifice unui anumit centru sau atelier, iar astfel de
aprecieri nu lipsesc 13 •
Cercetările arheologice din castrul roman de la Ilişua au scos la lumină un bogat şi variat inventar
arheologic care concură la cunoaşterea vieţii şi echipamentului trupei de cavalerie staţionate aici, ala
Tungrorum Frontoniana. Pe lângă alte numeroase artefacte, care subliniază un serios efort legate de construirea
şi refacerea construcţiilor din castru, de asigurarea apărării şi întreţinerea trupei, există o paletă largă de obiecte
şi subansamble provenind de la echipamentul soldaţilor şi de la harnaşamentul de cavalerie, lucrate din bronz.
Dacă o parte din piesele de port au aparţinut echipamentului cu care trupa era echipată la dislocare, pentru
completarea şi echiparea soldaţilor în continuare s-a apelat atât la furnituri lucrate în centre de tradiţie din
Imperiu sau din provincie, dar şi prin activitatea unor artizani locali.
Prin anumite caracteristici, funcţionarea unui atelier pentru prelucrarea pieselor din bronz în castrul
auxiliar de la Ilişua, era deja evidenţiată. Avem în vedere in primul rând acele piese rămase nefinisate sau în
curs de prelucrare, identificate în laturile de materiale studiate. În setul de fibule provenind din săpăturile
lui K. Torma, păstrat în muzeul din Cluj-Napoca, a fost identificată o fibulă în curs de prelucrare care mai
păstrează bavura de turnare 14 şi o alta cu resortul reparat, din descoperirile mai recente 15 • O spectaculoasă
descoperire monetară, care probează realizarea de falsuri monetare în castru de aici, îl oferă sestertul găsit la
porta praetoria, în bastionul din stânga intrării, o monedă turnată într-un tipar bivalv, care păstrează ciotul de
pe canalul de turnare şi bavura marginală 16 , care imită o emisiune Antoninus Pius.
Investigaţiile din spatele pretoriului, în retentura dextra, au interceptat un nivel gros de arsură, în care
s-au găsit mai multe creuzete din lut, fragmentare. Un drum de hotar care traversează castru de la vest la est
nu a îngăduit extinderea săpăturii, pentru a putea reconstitui aspectul şi dimensiunile atelierului, indicat de
fragmentele amintite. Chiar şi fără a se reuşi degajarea bănuitului cuptor, există premise suficiente pentru

6

Zgure de fier, ciocane, dornuri şi o lingură de turnat metalul au fost găsite şi în castru. C. Gaiu, Unelte de fier din castrul
Ilişua, în Revista Bistriţei XV, 2001, 103 sqq, fig. 3/3.

roman şi aşezarea ciirilă de la
7

Benea 2008, p. 11 sqq.

8

Benea 2008, p.l12-113.

9

Chirilă

et alii 1982, p. 57-58.

10 Isac 2003, p. 144-145.
11 Benea, 2002, p. 34-35; Benea 2008, p. 124; Ardevan 2007.
12 Cociş 1995, p. 385; Petculescu 1991, p. 9-10.
13 Gudea 1989;
14 Protase,

Cociş

Cociş,

2004 p. 35-36.

Gaiu 1993, p. 60, nr. 23, fig. 2/23; Cociş 2004, p. 35, pl. LXIII/946.

15 Ibidem, p. 52, fig. 2/31.
16 Ardevan 2002; Găzdac, Gaiu, Marchiş 2011, p. 119, nr. 233. O monedă obţinută prin acelaşi procedeu a fost descoperită
în mediul dacic, la Şimleul Silvaniei (Iaroslavschi 1997, p. 82, nota 222).
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supoziţie. O situaţie similară s-a înregistrat la Căşeiu unde, într-unul din colţurile pretoriului, a
o fabrica 17 , evidenţiată prin degajarea unei cuptor cu structură din piatră şi topituri de minereu.
Un alt amplasament pentru o instalaţie artizanală legată de prelucrarea bronzului, sugerată de zecile
de aplici emailate din bronz 18 , a funcţionat se pare în spaţiul dintre praetorium şi via principalis. Aici, pe
lângă seriile de piese realizate după tipare identice, s-au găsit piese nefinisate sau lipite între ele din cauza
temperaturii degajate de focul care a mistuit instalaţia, topitură şi zguri de bronz.
Probe evidente ale unei oficine metalurgice au fost descoperite şi în alte puncte din castru.
Tipar lucrat din pastă cu pietricele şi nisip în compoziţie (Pl. III); fragmentul are dimensiunile de 13,
6 x 13,5 x 3,7 cm. Pe una din feţele tegulei a fost imprimat în pasta crudă o alveolare în formă de cartuş
dreptunghiular, păstrat fragmentar, cu laturile de 50 x 37 mm prelungit printr-un canal lung de 83 mm cu
o lăţime de 18 mm, adânc de 8,6 mm. Pe faţa opusă piesa are o şănţuire marginală, probabil pentru fixarea
tiparului într-un cadru rigid. Starea fragmentară a piesei nu permite stabilirea funcţionalităţii sale certe, dacă
ne aflăm în prezenţa unui tipar în care erau turnate obiecte din bronz sau era utilizat pentru obţinerea de
lingouri. Vestigii asemănătoare sunt semnalate şi în alte centre din provincie la Ulpia Traiana Sarmizegetusa19 ,
Porolissum 20 , Tibiscum 21, interpretate ca tipare pentru turnat lingourF 2 •
Tipar din gresie gălbui maronie de formă trapezoidală cu dimensiunile: L =72,15 x 74,29 mm, 1 = 61,21 x
55,14 mm, gr = 23,62 mm (Pl. 1). Pe una din feţe, având suprafaţa abrazivă, este săpată cu ajutorul unei dăltiţe
negativul unei catarame cu veriga ovală cu urechiuşă trapezoidală. Dimensiuni verigă: L = 19 mm, 1 = 31
mm, urechiuşă: 12,30 x 26,68 mm adâncimea de turnare = 4 mm. Canalul de turnare are o lungime de 24 mm,
posibil să permită şi turnarea spinului cataramei.
Pe cea de-a doua faţă a tiparului, şlefuită, sunt săpate negativele unor pandantive şi aplici de echipament
militar: pandantiv în formă de lunula cu diametru de 17,7 mm şi adâncimea 2,8 mm, canalul de turnare are 9
mm. Sub ea este scobit tiparul unei aplici cordiforme cu lobi inegali, cu canalul de turnare lung, L = 43 mm, L
aplică= 24 mm, 1 = 5,6 mm. În partea din dreapta este adâncit tiparul unui capăt de curea cu cap triunghiular
şi corp fusiform, fixat prin trei nituri: L = 43,5 mm, canal de turnare = 12 mm.
Cele mai multe tipare cunoscute în provincia Dacia aparţin unor tipare din lut care presupune amprentarea
piesei arhetip după care se confecţiona negativul, care era uscat şi ars în cuptor, în care se turna bronzul. După
turnare tiparul era spart şi aruncat, ceea ce explică numărul mai mare de tipare din lut descoperite, conducându-1
pe S. Cociş să concluzioneze că "metoda formei pierdute" este unicul procedeu de turnare a bronzului, atestat
arheologic în Dacia 23 • Sunt prezente în atelierele de la Tibiscum 2\ Porolissum 25 , Gilău 26 , Napoca 27 , Romula 28 ,
Sucidava29 şi CopăcenP 0 • Un singur tipar lucrat din gresie a fost descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 31 ,
metoda permiţând obţinerea unor piese de o calitate mult mai bună 32 • Cel mai frecvent tiparele din piatră apar

o astfel de
funcţionat

17 Isac 2003, p. 145.
18 Gaiu 2007, p. 182-183.
19 S.

Cociş

1987, p. 178, fig. 4 a-d; Alicu et alii 1994, p. 137, pl. 79.

20 C. Timoc 1998, p. 53-55.
21 P. Bona, R. Petrovszky, M. Petrovszky, Tibiscum- cercetări arheologice (II), în ActaMN XX, 1983, p. 410-411, pl. VII/1-2.
22 Benea 2002, p. 33, fig. 5/9.
23

Cociş

2006, p. 112.

24 Benea 2002, p. 32-33, fig. 6/ 4-9.
25 Gudea 1989, p. 204.
26

Cociş

1995, p. 384

şi

387.

27 Ibidem.
28 Gh. Popilian, Un quartier arlisanal aRom ula, în DaciaNS, XX 1976, p. 221sqq.
29 D. Tudor, Sucidava, Craiova 1974, p. 50.
30 Benea 2008, p.113.
31 C. Pop, D. Alicu, Puncte de vedere privind centrul artistic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în StComCaransebeş, III,
1979, p. 291; Marinescu, Pop 2000, p. 173.
32 Iaroslavschi 1997, p. 77.
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în provinciile din Orient 33 , pentru turnarea de vase, statuete, opaiţe, aplici şi piese de mobilier. S-au păstrat
puţine tipare din marmură şi gresie în provinciile occidentale, la Vertault 34, Lyon, Camerton, Lansdown 35 şi
Augst 36 •
Creuzet din pastă nisipoasă, lucrat cu mâna, culoare cenuşie roşcat, de formă tronconică; dimensiuni:
H = 18 mm, d =28 mm (Pl. 11/2). Ilişua, castru, porta praetoria, turn sudic.
Creuzet lucrat din pastă nisipoasă, pereţii groşi, neuniformi, cu suprafaţa vitrifiată de culoare vineţiu
maronie. Piesa are o formă aproximativ tronconică cu buza rotunjită, cu un cioc de scurgere modelat în grosimea
peretelui: H = 49 mm, dg = 41 mm (Pl. 11/3). Piesa întregită a fost găsită într-un strat de arsură din spatele
pretoriului alături de alte fragmente de creuzet, care făceau parte din instrumentarul unui atelier de bronzier.
Locul descoperirii: castru, raetentura dextra, S2/2002, adâncime -110 cm, în nivelul castrului mare de pământ.
Creuzet de bronz realizat prin turnare sub forma unui recipient paralelipipedic căreia i-a fost ataşată o
tijă de secţiune pătrată. Peretele posterior are o mică ramă care are la mijlocul părţii superioare un ataş plat. Pe
fundul casetei se observă picuri de bronz lăsaţi în urma topiturii utilizate probabil la reparaţia unor artefacte
din bronz. Dimensiuni: L casetă=47 mm, 1=25 mm, H=24 mm; L tijă=47 mm (Pl. 11/1). Piesa, folosită probabil
pentru topirea metalului în operaţii de reparaţie a pieselor din bronz şi argint, a fost găsită în baraca V, din
praetentura sinistra.
Metalurgia bronzului este exprimată şi prin prezenţa în castru a numeroase bucăţi de bronz şi de plumb,
utilizate la obţinerea aliajului care era turnat în forme, la fel ca şi de existenţa zgurilor şi a topiturilor de
bronz. O parte din lingourile şi plăcile de bronz recoltate par să fie rezultate în urmă topirii unor deşeuri
metalifere brichetate (Pl. IV/1). În alte cazuri deşeuri de tablă şi piese deteriorate erau adunate şi depozitate
pentru necesităţile atelierului care funcţiona în castru (Pl. IV/2), în vederea retopirii. Unele din fragmente fiind
decupate cu foarfeca, atrag atenţia asupra unor lucrări de reparaţi, practicate de către lucrătorii metalurgi.
Reciclarea pare a fi o sursă importantă pentru furnizarea materiei prime în atelierele bronzierilor din castru 37 ,
refolosirea obiectelor de bronz deteriorate fiind amintită de către Plinius cel Bătrân 38 •
Chiar dacă nu se cunoaşte planul nici unui cuptor sau atelier din interiorul castrului, prezenţa meşterilor
bronzieri este indubitabilă. În ce măsură aceştia puteau să acopere nevoile curente ale trupei şi cât de amplă era
activitatea acestui atelier rămâne un subiect încă insuficient acoperit prin informaţiilor acumulate. Numărul
mare de bronzuri emailate în tehnica millefiori poate reprezenta argumentul cel mai clar privind cunoştinţele
tehnice pe care aceşti meşteşugari le deţineau şi a prestigiului pe care I-au avut în interiorul comunităţii.
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Vestiges de la metallurgie du bronze dans le camp romain de Ilişua
(Resume)
Des nombreuses pieces, accessoires pour les vetements et objets d'equipement militaire, en bronze trouvees
dans le camp auxiliaire de Ilişua, la serie de pieces en cours de travail ou non finies, des restes de bronze et
plomb ramasses en vue de leur refonte, la presence des outils d'artisans preuvent l'activite des maîtres en
bronze qui ouvraient pour les besoins de la troupe ala Tungrorum Frontoniana. La decouverte d'une moule de
gres (Pl. 1) utilisee pour les pieces d'equipement militaire et des creusets en argile (Pl. II/2-3) et bronze (Pl. 11/1)
confirme l'activite d'un atelier installe al'interieur de la fortification.
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a

b

Pl. 1. Tipar din gresie 1Mou le de gres
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Pl. III. Tipar din lut 1moule en argile
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Pl. Iv.

Ilişua-

fragmente de bronz

llişua-

des fragments de bronze et le plomb

şi

plumb
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Un perete posterior de aedicula funerară
descoperit la Şieu-Odorhei (jud. Bistriţa-Năsăud)

Radu ZĂGREANU

Cuvinte cheie: Dacia Porolissensis, monument funerar, aedicula, villa rustica.
Keywords: Dacia Porolissensis, funerary monument, aedicule, villa rustica.
Lumea rurală romană din provincia Dacia Porolissensis este una destul de puţin cunoscută şi cercetată.
Marea majoritate a descoperirilor s-au făcut accidental, puţine situri de tipul l'illa rustica, fiind cercetate
sistematic 1• Odată cu sedenterizarea noilor colonişti aduşi în provincie în jurul oraşelor şi castrelor militare
sau de-a lungul principalelor rute de circulaţiei ale provinciei, apar o serie de proprietăţi şi locuinţe private.
Aceste ferme agricole sunt cunoscute în literatura de specialitate sub numele de villa rustiqa. În bibliografia
arheologică a Daciei sunt semnalate peste 100 de astfel de presupuse villa rustica 2 , fără însă a fi fost cercetate
măcar sumar toate dintre ele. Dacă în zona centrelor orăşeneşti cum este Napoca acestea sunt mai numeroase,
în zona castrelor situate pe limes asemenea cazuri sunt extrem de rare. Acest fapt poate corespunde şi unei
realităţi, dar se poate datora şi lacunelor de cercetare actuală. Cele mai multe dintre villae-le (sigure sau
posibile) mari şi mai prospere au fost cercetate sau numai identificate în teritoriul coloniilor, până acum. Dintre
colonii doar pentru Potaissa, documentaţia este mai săracă, la fel şi pentru teritoriul municipiului Porolissum
(poate datorită faptului că teritoriul era rezervat pentru unitatea militarăp. Zona nord-estică a provinciei Daciei
Porolissensis este destul de săracă în descoperiri de epocă romană în teritoriile din apropierea castrelor. La
fel este şi cazul arealului aflat în subordonarea trupei ala 1 Tungrorum Frontoniana de la Arcobadara (Ilişua).
Aşezarea dezvoltată în jurul castrului, cuprindea un teritoriu redus ca areal\ fiind concentrată pe un spaţiu nu
cu mult mai mare decât spaţiul castrului, având un caracter semiurban. Cu certitudine nevoile şi cererile trupei
cantonate aici nu putea fi satisfăcute doar de această aşezare, aşa că existenţa unor ferme agricole în zonă ni se
pare destul de firească. Cantităţile calculate ca volum 5 pentru satisfacerea nevoilor zilnice de alimente, produse
obţinute doar parţial din activitatea proprie, alături de cele necesare furajării cailor, trebuie să fi fost procurate
din mediul civil aflat în imediata apropiere.
Localitatea Şieu-Odorheifi (Pl. I. Fig.1) este situată în bazinul inferior al râului Şieu, înainte de vărsarea
sa în Someşul Mare. Terasa majoră, joasă, din stânga râului a constituit, prin solul său bogat şi comunicarea
uşoară, un perimetru favorabil habitatului. Cele mai timpurii vestigii au fost semnalate pe terasa înaltă de la
nord-vest de sat de pe suprafaţa căreia au fost recoltate fragmente ceramice eneolitice şi din bronzul timpuriu.
Pe aceeaşi terasă, la sud de acest punct (Pl. II, fig. 3), în anul 1982 a fost descoperit un tezaur monetar format
din 214 monede: 97 tetradrahme emise de provincia Macedonia Prima, 91 tetradrahme ale oraşului Thasos, 4
1

Gudea 2008, p. 115 [Cluj-Napoca-Tarcea), p. 115 [Chinteni), p. 116

2

Popa 2009, p. 39.

[Ciumăfaia),

p. 116 ( Gârbău).

3 Maniu 2004, p. 2.
4

Protase, Gaiu, Marinescu, 1997, p. 75.

5 Gudea 2005, p. 185-197.
6
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către cercetătorul

Corneliu

drahme bătute la Apollonia şi alte 15 ale oraşului Dyrrhachium, la care se alătură 7 stateri, emisiuni din aur
ale celţilor din zona BoemieF. O întinsă aşezare, cu nivele de locuire din mai multe epoci, a fost evidenţiată
în urma cercetărilor arheologice efectuate în partea de hotar Somoştauă 8 de la nord de localitate (Pl. II, fig. 3),
pe terasa joasă formată în bucla Şieului în dreptul localităţii Şintereag, fiind evidenţiat un nivel de locuire din
epoca bronzului cu materiale caracteristice culturii Wietenberg şi Noua. S-au înregistrat şi complexe din epoca
migraţiilor (sec. V-VI) şi medievale timpurii (sec. VIII- IX).
În vatra satului, între biserica reformată şi clădirea şcolii din localitate, terasa se înalţă puţin în raport
cu terenul din jur, nefiind exclus caracterul său antropic mai ales că atât la edificarea şcolii cât şi alte lucrări
edilitare au scos la suprafaţă numeroase vestigii arheologice, cele mai concludente de epocă romană (Pl. II, fig.
3). Sunt amintite, în afară de artefacte, fundaţii de ziduri prinse cu mortar 9, care ar conduce spre ideea unei
staţiuni ce ar depăşi statutul de simplă aşezare rurală. Materialul arheologic, variat şi bogat, format din ceramică
romană provincială, terra sigillata, unelte şi piese de podoabă 10 , întăreşte o astfel de ipoteză. Repertoriul
formelor ceramice este alcătuit din vase cărămizii şi cenuşii din pastă fină: dolia, oale, căni, ulcioare, străchini,
castroane, farfurii, patere, capace; oale din pastă nisipoasă neagră sau vineţie. Sunt prezente şi vase de factură
locală, lucrate cu mâna: borcane şi ceşti. În vecinătatea acestui punct, la sud-vest de căminul cultural, alături de
ceramică romană provincială se află vase din ceramică cenuşie (oale, străchini, Krausengefasse) postaureliană.
Aceleiaşi perioade îi aparţin şi o serie de fragmente ceramice aflate în colecţia locală din punctele "În Lăsuţi"
şi "Coasta".
În epoca romană pe aici trecea drumul roman (Pl. II, fig. 3), care făcea legătura dintre castrele de la Ilişua
şi castrul roman de la Orheiul Bistriţei. Cercetătorul clujean F. Fodorean identifică următorul traseu al acestuia
în această zonă: după ce traversează Someşul în zona Beclean acesta urmăreşte un aliniament lung de 8,7 km
până la vest de localitatea Şintereag, unde îşi schimbă din nou direcţia şi după ce mai parcurge 3,5 km atinge
hotarul comunei Şieu-OdorheP 1 ; de aici el coboară în continuare pe direcţia sud, tot pe partea stângă a văii
Şieului şi trece prin localităţile Coasta şi Şirioara şi ajunge la Chiraleş 12 •
În zona de confluenţă dintre Someşul Mare şi râul Şieu, mai avem atestate puncte cu descoperiri de epocă
romană (Pl. II, fig. 2). Astfel: la Beclean- în partea vestică a oraşului, în punctul denumit "Şesul Becleanului",
în momentul săpării fundaţiilor pentru ridicare viitoarei ferme avicole au apărut numeroase vestigii printre
care şi ceramică de epocă romană 13 ; la Săsarm- în urma unor cercetări de teren făcute de St . Ferenczi acesta
consideră că pe malul drept al râului Someş, faţă în faţă cu confluenţa acestuia cu Şieul se află un castelum
roman 14 ; La Nimigea de Jos- în jurul grajdurilor fostului CAP se află o întinsă aşezare rurală depistată în 1987
de C. Gaiu, de unde provine ceramică roşie, cenuşie şi zgrunţuroasă 15 ; la Şintereag- pe teresa aflată în partea
de est a comunei "La Cimitir" au fost identificate resturi ceramice de epocă romană, printre care şi un vas în
stare perfectă de conservare 16 ; la Şieu-Sfântu- Ferenczi a identificat în punctul "La Râpă" în 1974 fragmente
ceramice de epocă romană 17 ; la Cristur- Şieu- în punctul "La Baie" pe o terasă relativ joasă au fost identificate
în urma unei periegheze vestigii aparţinând mai multor epoci printre care şi epocii romane 18 ; la Bretea din
cercetările de suprafaţă efectuate de Luşcan Marţian au fost identificate trei posibile aşezări romane: prima
în punctul "În pruni" de unde au fost recuperate fragmente ceramice roşcat-gălbuie şi cenuşiu albicioase 19 ; a

7

Preda, Marinescu 1987, p. 19.

8

CCA 1995, nr. 187; G. Rădulescu 1995, p. 165-173.

9

Dănilă

1989, p. 243-244, nr. 8.

10 Marinescu 1989, p. 25-26

şi

PL. XXVII- XXXIV.

11 Fodorean 2006, p. 209.
12 Ibidem.
13 Dănilă 1989, p. 18, nr. 5.
14 Ferenczi 1976, p. 117-118.
15 Marinescu 1989, p. 20
16

Dănilă

şi

PL. XXII 6-12.

1989, p. 243, nr. 6.

17 Marinescu 1989, p. 26.
18 Dănilă 1989, p. 81, nr. 3.
19 Marinescu 1989, p. 9, PL. Vl/4 şi Vl/5.
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doua în punctul "Poieni" fragmente ceramice roşii şi cenuşiF 0 ; al treilea punct "Fântâna Jugastrului", de unde
provin fragmente ceramice roşii şi cenuşiF 1 ; la Coasta- în vatra satului în jurul casei locuitorului Poenar Iacob,
se află o aşezare rurală de pe suprafaţa căreia Lucşan Marţian a cules ceramică de factură romană 22 ; la Şieu
Măgheruş -la ieşirea din comună, lângă fostele clădiri CAP. au fost identificate urme arheologice aparţinând
epocii romane 23 ; la Chiraleş- în punctul "Pe Deal" a fost identificată în 1962 urmele unei aşezări rurale, de
unde provine un castron roşcat lucrat la roată, tot pe teritoriul satului în 1898 a fost descoperită o urnă funerară
cu un denar de la Vespasian 24 ; la Arcalia- sunt amintite descoperirea a două placi de bronz aurit, atribuite
epocii romane cu reprezentări pe una din ele, o scenă de luptă între un călăreţ roman şi un barbar, iar pe
cealaltă un barbar cu scut şi sabie 25 ; la Ţigău - din punctul "Fişcauă" au fost semnalate fragmente ceramice
roşii şi cenuşii de factură romană 26 ; la Tăure -la intrarea în sat în punctul "Faţa stânii" se află o aşezare rurală
de epocă romană târzie (sec. III-IV p. Chr.) depistată în 1987 de C. Gaiu 27 ; la Tărpiu -la intrarea în sat se află o
ridicătură de pământ de formă ovală numită "Capella", din jurul căreia au fost adunate fragmente ceramice de
epocă romană 28 , iar la jumătatea distanţei dintre Tărpiu şi Blăjenii de Sus, în dreapta drumului se află o mică
aşezare rurală depistată în 1989 29 , în urma unor cercetări de suprafaţă.
Descoperirea acestui monument sculptura! de epocă romană în această parte a provinciei este oarecum
surprinzătoare. MonumentuP 0 a fost scos la suprafaţă cu prilejul unor lucrări de scarificare a terenului în anul
1986 în partea de hotar Somoştauă, amintită mai sus, fiind recuperat prin grija regretatului pasionat Luşcan
Marţian, iniţiatorul unei valoroase colecţii muzeale, adăpostite în localul primăriei din localitate. Punctul de
unde provine descoperirea este în imediata apropiere a cursului râului Şieu, care are un parcurs meandric
în acea zonă, formând mai multe bucle şi cursuri secundare, acoperite de vegetaţie. Actualmente este o zonă
aluvionară, propice lucrărilor agricole, dar expusă inundatiilor. Din păcate nu cunoaştem date concrete privind
momentul descoperii monumentului şi dacă împreună cu acesta au fost sesizate şi alte urme arheologice sau
structuri în cadrul aceluiaşi perimetru. Din informaţiile culese local, piesa a apărut într-o zonă situată la
extremitatea sudică a sitului arheologic, cunoscut din acest areal.
Monumentul este un perete posterior, al unei construcţii funerare de tip aedicula "in antis", cu imaginea
defuncţilor în altorelief (Pl.III, fig. 5). Materialul din care a fost sculptat este tuf vulcanic de Dej, de bună
calitate, acest fiind uşor de procurat, dat fiind multitudinea carierelor de piatră locale, ce au activat de-la
lungul timpului, pe văile afluenţilor Someşului Mare. Faptul că în apropierea castrului de la Ilişua, existau
o serie de cariere de piatră, uşor de exploatat şi care au activat până în sec. al XX-lea, ne face să bănuim a fi
posibil ca şi monumentul acesta să fi fost realizat din piatră locală, ulterior el fiind transportat la comanditar.
Starea de conservare a peretelui de edicula este destul de modestă, monumentul fiind deteriorat puternic în
momentul descoperirii. A fost despicat în 8 bucăţi. Dintre aceste două sunt mai bine păstrate, este vorba de
corpul celor doi defuncţi. Totuşi fragmentele au fost recoltate cu grijă, astfel încât monumentul în starea lui
actuală poate fi întregit destul de bine. Din păcate partea superioară, cea care cuprindea capul personajelor,
nu a fost recuperată sau e posibil ca chipurile celor doi să fi fost retezate încă din antichitate. Din bucă!ile
păstrate am putut reconstitui corpul inşilor, doar până la nivelul gâtului. La fel partea inferioară, ce prezenta
picioarele celor reprezentaţi, s-a păstrat doar în zona personajului feminin din partea stângă. Senzaţia noastră
20 Ibidem. PL. VI/6 şi VI/7.
21 Ibidem. PL. VI/8,9 şi VI/10.
22 Ibidem. p. 12, PL. IX/1-5.
23 Dănilă 1989, p. 239-240, nr. 6.
24 Marinescu 1989, p. 11.
25 Ibidem. p. 6.
26 Ibidem. p. 27.
27 Ibidem.
28 Dănilă 1989, p. 260, nr. 2.
29 Ibidem. p. 26-27 şi PL. XXXIV/5-7.
30 Despre existenţa acestui monument am aflat iniţial de la inimosul profesor de istorie din localitate, Pop Ioan, căruia
doresc să-i mulţumesc pentru sfaturile şi ajutorul acordat în identificarea principalelor puncte cu descoperiri
arheologice de pe teritoriul comunei. Ulterior, împreună cu cercetătorul bistriţean, Corneliu Gaiu ne-am deplasat în
localitate unde am fotografiat, măsurat şi descris monumentul, punând bazele studiului actual.
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este că utilajul mecanic a lovit unul dintre capetele peretelui, cel mai probabil partea superioară cu figurile
defuncţilor, deteriorând iremediabil această parte. Mai trebuie să ţinem cont şi de faptul că piesa a fost scoasă
din pământ fără supraveghere specializată şi foarte probabil bucăţi din zona inferioară să fi rămas pe loc.
Dimensiunile actuale ale peretelui sunt de 90 x 60 x 17 cm. Personajul feminin are înălţimea până la nivelul
umerilor de 26 cm şi adâncimea de 0,5 cm, cel masculin tot până la nivelul umerilor are 60 cm, iar la nivelul
mâinii adâncimea de 5 cm. Aceştia îşi sprijineac picioarele pe o plintă înaltă de 13 cm. Piesa este ruptă doar în
partea superioară a figurilor personajelor.
Redarea personajelor s-a făcut în altorelief, foarte aproape de dimensiuni naturale, spatele piesei este
aplatizat. Relieful înfăţişează în partea din stânga o femeie îmbrăcată într-un chiton, peste care poartă un
himation care îi acoperă picioarele. Unul dintre faldurile himation-ului este adus de pe umărul drept pe cel
stâng prin faţă şi este ţinut cu mâna dreaptă. Faldul neobişnuit de larg al himationului prezintă ca analogie o
statuie cu loc de descoperire necunoscut din Dacia, un monument cu aspect rudimentar, considerată a proveni
din cimitirul unei villa rustica din su-estul TransilvanieP 1 • Pe piept, cutele chiton-ului sunt redate vertical.
Poziţia mâinii corespunde tipului consacrat pe astfel de monumente din Dacia. Celalalt fald atârnă în partea
stângă de-a lungul corpului şi era ţinut cu mEtna stângă, care nu se mai păstrează. Faldurile sunt dispuse
concentric şi paralele, cad rigid, traseul lor fiind sugerat prin incizii nu foarte adânci. Meşterul încearcă astfel
să redea senzaţia de volum a îmbrăcămintei. Acesta încearcă să păstreze pe cât posibil corectitudinea poziţiei,
însă cunoştinţele sale sunt limitate, anatomia femeii nu transpare de sub drapaj. Braţul este subţiat pentru
a încăpea în limitele dimensionale ale peretelui, cotul sculptat în unghi drept, mână cu palma exagerată,
degetele supraproporţionate, subţiri şi lungi. Modul de redare a acestora este asemănător cu cel al reprezentării
feminine de pe un perete posterior ce provine de la Potaissa32 • Contrastează evident dimensiunile palmei
personajului faţă de restul mâinii. În zona inferioară i se distinge vârful piciorului drept, ce iese pe un sfert de
sub faldurile îmbrăcăminţii. Meşterullapicid pare a încerca a reda o reprezentare de tip "palliata" după cum
îi erau dispuse membrele. La nivelul gâtului se observă un decupaj adânc, făcut credem noi ulterior, când
figura a fost înlăturată, posibil intenţionat. Personajul masculin este situat în partea dreaptă, păstrat mult mai
prost. Este însă mai lat decât personajul feminin. Îi lipseşte atât partea superioară, de la nivelul umerilor, cât şi
partea inferioară, de la nivelul gambelor. Aceste:. este îmbrăcat într-o togă redată rudimentar, imitând varianta
1 subvarianta C33 • Mâna dreaptă iese de sub tunica şi pare a ţine un obiect neidentificabil. Mâna este la fel,
grosolan şi rigid redată, ca şi cea a personajului feminin. Se remarcă aceeaşi nepricepere în tratarea anumitor
părţi anatomice care o întâlnim şi pe un perete posterior asemănător, descoperit la Dragu 34 (jud. Sălaj). De
pe umărul stâng veşmântul coboară într-un umbo, răsfrânt în formă de S, marcat prin incizii adânci şi ceva
mai îngrijit sculptate, ce dau senzaţia de volum faţă de celelalte părţi ale togii. Cutele sunt redate rar, prin
simple şanţuri semi-adâncite, paralele, astfel încât întregul drapaj are un caracter convenţional. Balteus-ul este
orizontal, deteriorat în momentul descoperirii. Sinus-ul este redat amplu, până sub genunchi, ca o răsucitură
asemănătoare balteus-ului, marcat sub forma unui pliu mai adânc. Zona unde trebuia să fie marcată lacinia
este distrusă, însă în partea superioară aceasta pare a fi prezentă. Se remarcă faptul că degetul mic şi cel inelar
sunt mai scurte, faţă de degetul mijlociu şi arătător, creând senzaţia că acesta ţine un obiect în mână, din păcate
neidentificabil. Acest mod de redare a degetelcr mâinii este identic cu cel de pe un monument în formă de
pilastru descoperit la Ilişua 35 • În mâna stângă, având degetele redate, ţine un volumen ce se observă clar. Acesta
a fost interpretat ca fiind un simbol al ocupaţiilor intelectuale, apărând reprezentat în special în cadrul acestor
scene de familie, S. Chiş remarca faptul că volumen-ul şi theca calamaria sunt atributele părinţilor, iar condeiele
şi gentile de şcoală sunt atributele copiilor, iar de obicei un singur personaj poartă aceste simbolurP 6 • În Dacia
volumen-ul apare reprezentat pe circa 19 monumente, majoritatea pereţi de aedicula. Simbolurile ocupaţiilor
intelectuale au o dublă funcţie: să transmită posterităţii o anumită imagine a defunctului ca intelectual şi să
arate astfel că defunctul a fost slujitor al Muzelor, patroanele ocupaţiilor intelectuale, de la care speră că îi

31 Diacanescu 2005, Val. II, p. 130., nr. 37, PL. XLV[, 4.
32 Floca, W. Wolski 1973, p. 16, nr. 36, fig. 48.

33

după

clasificarea lui A. Diacanescu val. L p. 110.

34 M. Balaci-Crânguş, Matei 2008 p. 149-150, planşa 1.
35 Pratase 1961, p. 127-134, fig. 1 a-c.
36 Chiş 2004, p. 182.
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vor asigura nemurirea în lumea de dincolo ca răsplată a efortului depus în slujba lor 37 • Atitudinea bărbatului
trebuie să fi fost una solemnă. Lapicidul a încercat să imite modul de redare a unui togat, lipsindu-i însă
naturaleţea şi neînţelegând clar organicitatea tutor elementelor veştmântului. Faldurile sunt puţin adâncite,
având mai mult un rol decorativ, nereuşind să redea materialitatea draperiei. Totuşi dacă luăm în considerare
mediul profund provincial în care el activează, reuşeşte să producă un monument onorabil, pentru standardele
atelierelor din jur.
Aediculele, mici construcţii cu trei pereţi, deschise în faţă şi cu acoperiş în formă de boltă sau în două ape,
fără să fie descoperiri intacte, constituie un tip de monument funerar extrem de răspândit în Dacia Porolissensis.
Nu avem păstrat din păcate nici un monument întregibil, dar există foarte multe fragmente de acest tip: pereţi
posteriori, pereţi laterali, acoperiş. Pereţii de aedicule se aseamănă mult cu stelele ca formă, dar se deosebesc de
acestea doar prin banda verticală neornamentată pe care o au la una din margini. Literatura istorică românească
beneficiază de un remarcabil studiu dedicat ediculei de O. Floca şi Wanda WolskP 8 • Lucrarea cuprinde un
amplu repertoriu de 94 de piese, bine întocmit, cu un amplu comentariu asupra caracteristicilor arhitectonice,
asupra decoraţiei figurate (atribute, accesorii, îmbrăcăminte, simboluri etc.). Pornind de la convingerea că
analogiile pannonice pentru ediculele din Dacia sunt prea timpuriP 9 , autorii postulează calea răsăriteană de
pătrundere a acestui tip de monument, datorită, spun ei, rolului tot mai important al elementelor greco-orientale
în epocă. Fără a aduce contraargumente tezei influenţelor occidentale asupra Daciei, susţinută de o serie de
autori, se emite ipoteza originii aediculei dacice din mausoleele siriene, nesusţinând însă aceste afirmaţii cu
aparatul critic necesar40 • Problema este reluată de către L. Ţeposu-Marinescu 41 care reuşeşte să ofere argumente
solide privind un raport just între influenţele orientale şi occidentale. D. Isac 42 îşi exprimă reţinerea faţă de
legătura dintre aediculă şi elementele orientale şi menţionează că poarta de pătrundere pentru acest monument
au fost Porolissum şi chiar Micia. Mariana Crânguş crede că aedicula funerară este prezentă în Dacia, deoarece
coloniştii veniţi aici provin din spaţiul norico-pannonic, iar comunităţile de civili sunt completate de trupe care
au fost recrutate din acelaşi spaţiu geografic. Meşterii fie ei itineranţi sau locali au realizat construcţii funerare
la comandă de tip aedicula. În lumina acestor două luări de poziţie, putem considera analogiile pannonice ale
ediculelelor dacice drept juste, şi în ultimă instanţă provenienţa lor vestică, întrucât această cale a fost clar
exprimată pentru Pannonia 43 • Cât priveşte răspândirea aediculei în Dacia se impune constatarea că în timp ce
ea lipseşte în Dacia Inferior, este însă foarte abundentă în Dacia Porolissensis, de unde posedăm în jur de 50 de
fragmente fapt care probează o concentrare a ediculelor în partea de nord a Transilvaniei antice. Restul pieselor
din Dacia provin din Tibiscum, Micia, Germisara, Apulum, Aiud precum şi din 3localităţi din estul provinciei:
Criteşti, Şeica-Mică, Sărăţeni.

Aşa numita

aedicula in antis fără coloane, este cea care marchează începutul arhitecturii funerare ediculare

în peninsula Italică, dar datorită simplităţii sale este şi cel care se aseamănă cel mai mult cu tipul de aedicula
"provincial" simplificat, existent şi în Dacia. După părerea lui Al. Diaconescu, aediculele provinciale îşi au
originea în tipul acesta de monument 44 • În Dacia cele mai multe descoperiri indică prezenţa monumentului de
tip aedicula in antis fără coloane, atestat şi prin descoperirea unui monument integral (doar soclul lipseşte) la
Micia în secolul al XIX-lea 45 , în timp ce existenţa aediculei de formă clasică cu perete posterior şi coloane este
presupusă, doar prin descoperiri de diferite fragmente de posibile subansambluri 46 • Răspândirea aediculelor de
tip in antis fără coloane în Dacia, face parte dintr-un fenomen mai larg care are ca numitor comun elementul
militar, şi care se desfăşoară relativ unitar în spaţiul provinciilor Dacia, Pannonia, Noricum şi Raetia. Urmărind

37 Ibidem. p. 183.
38 Floca, W. Wolski 1973, 3, p. 4-50.
39 Ibidem. p. 31.
40 Ibidem. p. 42-47.
41 L.

Ţeposu-Marinescu

1974, 3, p. 417-425.

42 !sac 1974, p. 68, n. 26.
43 G. Erdely 1961, 2, p. 185.
44 Diaconescu 2005, p. 307.
45 C. Ciongradi 2007, p. 73-74.
46 Ibidem.
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aria de răspândire a acestor monumente în Noricum, G. Kremer a observat că ele se concentrează în partea
de nord a provinciei în mare parte de-a lungul sistemului defensiv desfăşurat pe valea Dunării, în timp ce
aediculele cu prostii se găsesc în zona de sud în marile centre urbane ale provinciei: Ce/eia, Virunum, Flavia
Solva 47 • Autoarea reuşeşte să determine astfel faptul că partea de sud a provinciei Noricum, respectiv marile
centre civile, se află sub influenţa Italiei de nord în materie de artă funerară, în timp ce zona de nord, puternic
militarizată, interacţionează cu teritoriile similare ale provinciilor vecine de la est şi vest. Astfel, acest tip de
monument funerar este specific şi mediului cazon din Dacia, el fiind preferat mai ales de către pătura militară.
Acelaşi lucru este sesizabil şi în Dacia Porolissensis, unde la Napoca numărul unor astfel de piese este destul
de nesemnificativ.
Studiul tipologie al aediculelor in antis datorită stării fragmentare de păstrare ale acestora, vizează separat
diferitele subansamble ale monumentului: acoperişurile, pereţii laterali şi cei posteriori. Tipologia elaborată pe
baza descoperirilor de fragmente de aediculae din Dacia 4 ·~, este în consecinţă centrată pe analiza acoperişurilor
şi mai ales a pereţilor laterali, cei posteriori fiind consideraţi uniformi sub aspect tipologie. Aceştia din urmă
se deosebesc de pereţii laterali prin lipsa chenarului care încadrează relieful, acesta fiind înlocuit de o bordură,
care imitând probabil un postament, se află sub relief49 • Pentru monumentul de la Şieu-Odorheiu, cum se
prezentau celelalte elemente componente ale construcţiei, doar putem specula. Deşi starea de conservare este
precară, putem afirmă cu certitudine caracterul de altorelief al reprezentării. Dimensiunile (întregite) egale cu
peretele posterior al aediculei întregi de la Micia, atestă faptul că avem de a face cu un perete dintr-o aedicula
simplă cu trei pereti legaţi între ei cu crampoane şi având deasupra un acoperiş. Pentru a putea fi inclus într-o
aedicula de mari dimensiuni ar fi normal că reprezentarea să cuprindă mai multe registre iar peretele să fie
unul mult mai mare. În ceea ce priveşte acoperişul, ele putea fi boltit de tipul frontoanelor siriene, sau în două
ape cu fronton triunghiular. Bazându-ne pe singura analogie întreagă păstrată din provincie, un acoperiş ce
provine de la Gilău 50 , înclinăm pentru prima variantă de acoperiş. După tipurile de acoperişuri cunoscute în
Dacia am propus două posibile reconstituiri (Pl. III fig. 6 a, b). Peretii laterali puteau fi, fie tipul profilat, căruia
îi aparţin pereţii cu canturile decorate prin simple profilaturi, fie tipul arhitectonic, cu canturile pereţilor
decorate cu semicoloane. Aceştia puteau prezenta fie relief pe ambele laturi cu unul sau mai multe registre sau
cu relief doar pe latura interioară, la fel cu unul sau mai multe registre.
În bibliografie o serie de pereţii de acest tip au fost înglobaţi ca piese de sine stătătoare, făcând parte
dintr-o categorie inedită de monumente funerare din Dacia: stela familială 51 , încadrare greşită. Dacă luăm
în considerare dimensiunile pieselor, orificiile de prindere pe muchea superioară, porţiunea nelucrată de la
baza peretelui, este evident că nu sunt stele. Toate descoperirile aşa ziselor "stele familiale", au fost găsite în
centrele sau zonele ce corespund cu aria de răspândire a ediculelor: Potaissa, Gherla, Porolissum. Din Dacia
Porolissensis cunoaştem circa 9 monumente (Pl. II, fig. 4): două de la Potaissa52 , patru de la Porolissum 53 , unu
de la Gherla 54, unu de la Zam-Sâncraiu55 , unu de la Dragu56 • Peretele posterior de aediculă vădeşte o clară
concepţie artistică superioară, detaliile fiind cu grijă reliefate de către meşterul lapicid. Aceste construcţii,
trebuie să fi aparţinut unor persoane de vază, cu stare materială bună, care să-şi permită ridicarea unor astfel de
monumente impresionate prin redarea în mărime naturală. Reprezentările de togaţi în Dacia Porolissensis sunt
extrem de rare. Cunoaştem doar două statui, una de la Napoca 57 , iar cealaltă de la Porolissum58 şi un fragment

47 G. Kremor-Molitor 2006, p. 87.
48 C. Ciongradi 2007, p. 81.
49

Petruţ

2009, p. 37.

50 Isac, Diaconescu 1981, p. 128-129, nr. 12. fig. 12.
51 Pop, Soroceanu 1968, p. 351-355.
52 Floca, W. Wolski 1973, p. 16, nr. 36, fig. 48; idem p. 18, nr. 49, fig. 64.
53 Gudea, Lucăcel1975, p. 41, nr. 133, fig. 133; Floca, W. Wolski 1973, p. 25-26, nr. 77; idem p. 26, nr. 78 Petrut 2009, p.
113, nr. 48, PL. 17, fig. 48.
54 Floca,W. Wolski 1973, 3, p. 22-24, nr. 69, fig. 87.

55 Ibidem. p. 28, nr. 88, fig. 107.
56 Ibidem. p. 26, nr. 78; M. Balaci-Crânguş, Matei 2008 p. 149-150, planşa 1.
57 Diaconescu 2005, voi Il, p. 93-94, nr. 63, PL. XXXI/1.
58 Ibidem. p. 98, nr. 69, PL. XXVI/1.
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de relief cu reprezentarea unui togat de la Gherla 59 • Acesta din urmă, ar pute fi chiar un fragment al unui perete
posterior de aedicula. Al. Diaconescu consideră că acest ins, poate un fost magistrat al oraşului Napoca sau un
veteran de aici, care a îndeplinit funcţii administrative, ce avea un statut social important în zonă, retras la una
din villa rustica din jurul Gherlei, a dispus ridicare acestui monument, utilizând piatra locală 60 •
Acest tip de aedicula cu personaje redate în întregime se regăsesc în zonele unde statuile funerare sunt
rare, sau lipsesc cu desăvârşire 61 • Al. Diaconescu sublinia faptul că aceste monumente mai modeste decât
marile mausolee, sunt mai costisitoare decât o simplă stela, personajele fiind redate de obicei cu un port
simplu diferit faţă de cel al statuilor de marmură 62 • Reprezentările obişnuite propun un personaj masculin ce
poartă un costum "de călătorie", cu o tunica cu mânecă lungă şi o mantie (sagum), prinsă pe umărul drept cu
o fibulă rotundă 63 • Personajele, executate în altorelief, privesc în faţă într-o atitudine uşoară de relaxare, cu
un picior împins puţin înainte şi greutatea corpului lăsată pe celălalt picior. Se remarcă combinaţia părinţii
în spate şi o fetiţă în faţă. Analogii la aceste piese am identificat în Dalmaţia 64 , dar acestea nu conţin figura în
picioare a defuncţilor, ci doar bustul acestora, dedesubt aflându-se un al doilea registru, cu motive mitologice
sau simbolice. Cea mai apropiată analogie o reprezintă un perete similar de la Ausburg" 5 , unde la fel ca şi la
piesele noastre capul personajelor depăşeşte marginea de sus a peretelui. Un fragment mai mic era prins, cu
ajutorul unei scoabe de fier, de colţul superior drept al peretelui din spate, prevăzut cu două orificii pe muchea
de deasupra.
Monumentul trebuie să fie realizarea unui meşter cu o oarecare notorietate în zonă. Acesta trebuie să fi
activat la un moment dat în atelierul de lângă castrul roman de la Ilişua. Din păcate starea lui fragmentară ne
împiedică a sesiza trăsături stilistice evidente care să confirme provenienţa acestuia din atelierul castrului. Se
remarcă însă modul identic de realizarea a degetelor mâinii personajului masculin, cu cel al personajelor de pe
monumentul în formă de pilastru de la Ilişua. Se observă şi o oarecare asemănare între modul de redare a cutelor
veşmintelor personajului feminin cu cel al servitoarei participante la banchetul funerar, de pe singurul perete de
aedicula păstrat 06 din descoperirile de la Ilişua. Totuşi această mărturie artistică pare a evidenţia existenţa unor
categorii sociale în acest areal al provinciei. Reprezentarea ne propune cu siguranţă un cetăţean roman alături
de soţia sa, ţinând cont şi de locul de descoperire, e posibil să avem de a face cu veteran, proprietar al unei villa
rustica. O altă posibilitatea ar fi acea că avem de a face cu reprezentarea unei familii de colonişti. Personajul
masculin trebuie să fi atins un anumit statut social astfel încât el doreşte a fi reprezentat purtând toga şi ţinând
în mâna stângă un volumen, reprezentare specifică magistraţilor. Este posibil ca acesta să fi fost un magistrat
ce deţinea o villa rustica în această zonă. Informaţii despre activitatea unor magistraţi aflaţi în fruntea unei
comunităţii organizate sub forma unei structuri rurale, numită territorium Arcobadarense 67 , ne-o oferă un altar
descoperit recent în aşezarea civilă de lângă castrul de la Ilişua. Acesta a fost ridicat de către cei doi magistri,
Marcus(?) Aurelius Sal(--) et Publius Aelius No [--]s 68 Geniului teritoriului Arcobadarei. Acest act votiv trebuie
să marcheze un moment anume din intervalul magistraturii celor doi, fie numirea lor ca magistri, fie încheierea
mandatului. După cum remarcă şi M. Bărbulescu şi S. Nemeti nu este un act de credinţă personal, ci o obligaţie,
un volum făcut în numele comunităţii de către reprezentanţii acesteia, care intermediază şi relaţiile cu lumea
divină, cu divinitatea Genio Territorii, care patronează comunitatea69 • I. Pisa rediscutând inscripţia, propune
ca datare a monumentului pe baza numelor consulilor pomeniţi în textul epigrafic [Praese]nte et Al[bin(o}f0 ,
59

Zăgreanu

2007, p. 258-259, nr. 2, fig. 11.

60 Diaconescu 2005, voi I, p. 317.
61 Ibidem.
62 Ibidem. p. 318.
63 Ibidem.
64 Sergeievski 1935, p. 18-19, PL. V/3 şi p. 19-22, PL. VI/2.
65 Ohlenroth 1953, p. 32-38.
66 Protase 1961, p. 127-134, fig. 1 a-c.
67 Nemeti, Bărbulescu 2006-2007, p. 109.
68 Piso 2008, p. 166.
69 Nemeti,

Bărbulescu

2006-2007, p. 108.

70 Piso 2008, p. 165.
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identificaţi

de acesta ca fiind Caius Bruttio Praesente şi Caius Allius Albinus, anul 246 p. Chr. S. Nemeti şi M.
Bărbulescu propuseseră o datare a monumentu:.ui în jurul anului 193 71 p. Chr. Cert este că în jurul castrului
de la Ilişua fremăta o viaţă civilă activă, unde personajele importante ale comunităţii ridicau monumente pe
care ţineau să-şi menţioneze şi statutul social. Astfel, faptul că aceştia doreau ca şi monumentele funerare să
le oglindească ideea că au îndeplinit activităţi importante în cadrul comunităţii locale, trebuia să reiasă şi din
modul în care ei sunt imortalizaţi sculptura] pm;t mortem.
Alte monumente sculpturale descoperite în arealul de influenţă a atelierului de la Ilişua sunt foarte puţine.
Se cunoaşte doar o singură piesă funerară, un coronament de stelă funerară cu reprezentarea a doi lei adosaţi,
piesa găsită cu ocazia demolării unei case din localitatea Săsarm, în anul 1980 72 • Includerea acestuia în aria
descoperirilor ilişuane are în vedere atât distanţa faţă de această localitate cât şi informaţia că după reforma
agrară din 1945 zidurile castrului au devenit adevărate cariere de piatră care făcea obiectul unor tranzacţii pe o
largă arie a bazinului someşean 73 • În bibliografia veche, mai apare amintit un monument sculptura! descoperit
la Ţigău 74 , astăzi pierdut, aşezare ce se află la o distanţă de circa 15 km faţă de Şieu-Odorhei, descoperire ce ar
putea marca prezenţa unei alte aşezări de epocă romană în zonă.
Încadrarea cronologică a acestuia este dificil de făcut. Analogiile prezentate de acest monument din Dacia
Porolissensis, provin de la Dragu şi Zam-Sâncraiu. Între cele două se remarcă o serie de asemănări: dispunerea
personajelor este identică, îmbrăcămintea este aceeaşi, prezintă aceeaşi fibulă rotundă pe umărul stâng al
personajului masculin, la fel obiectele ţinute de cele două personaje în mână sunt aceleaşi, poziţia mâinilor
este identică 75 • Totuşi după cum remarcă şi editorii monumentului de la Dragu, acesta este inferior din punct
de vedere artistic, faţă de peretele posterior de la Zam. Monumentul de la Şieu-Odorhei se diferenţiază faţă ce
cele două analogii, prin faptul că personajul masculin este redat în togă, lucru extrem de rar pe monumentele
Daciei Porolissensis. Tipul de togă a personajului masculin poate fi datat ca aparţinând sec. al III-lea, pe baza
analogiei cu statuile de togat de la Sarmisegetuza 7fi din această perioadă. Coroborând datarea stilistică cu cea
oferită de sursele epigrafice, monumentul de la Şieu-Odorhei trebuie datat cu certitudine în sec. al III-lea, foarte
probabil în prima jumătate a acestuia.
Peretele posterior de aedicula descoperit l.a Şieu-Odorhei păstrat fragmentar, constituie o descoperire
deosebită, în ceea ce priveşte aşezările rurale din această parte a provinciei Dacia Porolissensis. Acesta atestă
existenţa unui personaj important al comunităţii civile din afara castrului de la Ilişua, care probabil să fi îndeplinit
funcţia de magistrat în vicus-ul de la Arcobadara şi care din dorinţa de a-şi face cunoscută prosperitatea şi
statutul social superior, dispune la ridicarea unei construcţii funerare, în apropiere presupusului drum roman
ce traversează zona. El apelează la meşterii ce activau în atelierul ce funcţiona în jurul castrului şi care îi ridică
un monument, asemănător cu cele cunoscute în epocă din jurul centrelor militare, respectând însă indicaţiile
acestuia, reprezentându-1 în togă şi cu volumen··ul în mână. Analizând şi alte descoperiri de la Şieu-Odorhei,
existenţa unui centru important aici, o villa rvstica, un mansio sau poate chiar a unei fortificaţii militare,
prinde contur. Credem că cea mai plauzibilă ipoteză în acest moment, ar fi aceea a unei villa rustica, a unui
magistrat al vicus-ului Arcobadara, posibil un f::>st militar, devenit veteran. Acest proprietar înstărit produce
probabil o serie de bunuri, care ulterior sunt comercializate în piaţa vicus-ului, comerţ care îl face să prospere
şi să devină un ins important în zonă. Existenţa acestei ferme ar putea marca şi una dintre limitele teritoriilor
care intrau sub incidenta castrului de la Ilişua şi potenţează şi mai clară, ruta drumului roman care trecea pe
valea Şieului, spre celelalte castre de pe limes-u:. estic al Daciei romane.

71 Nemeti,

Bărbulescu

2006-2007, p. 108.

72 Gaiu, Zăgreanu 2006, p. 167-168, nr. 4, fig. 4.

73 Ibidem.
74 Marinescu 1989, p. 27 cu bibliografia mai veche.
75 M.

Balaci-Crânguş,

Matei 2008 p. 151.

76 Diaconescu 2005, voi. II, p. 68-69, nr. 27-28, PL. XXXII/2-3.
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Posterior wall from an aedicula discovered at Şieu-Odorhei
(Summary)

(Bistrita-Năsăud

County)

In 1986, at the village border of Şieu-Odorhei, was found an interesting monument of Roman sculpture.
The monument fragment is part of an aedicula in antis with the depiction of the deceased sculpted in highrelief, carved from volcanic tuff of Dej. The proportions of the characters are half the natural size, the back
of the fragment is flat. The relief depicts a woman on the right, dressed in a chiton that covers her feet, and a
himation, and a man located on the left, wider than the woman. The man's figure is severely damaged, lacking
the head and neck and also both feet. He is dressed in a toga. The carving style is a rudimentary version of
type A. sub-type C after Diaconescu's typology. A volumen is clearly defined, being held in his left hand. The
monument from Şieu-Odorhei differs from other analogies, in that the male character is dressed in a toga,
which is extremely rare on Dacia Porolissensis monuments. The sculpture can be dated with certainty in
the 3'd century, probably in the first half. The monument must be the achievement of a stone-worker, with a
certain notoriety in the area, that worked at some point in the workshop next to the Roman fort at Ilişua. This
certifies that the male character on the fragment was a major figure in the civil community outside the Roman
fortat Ilişua, which had probably served as a magistrate in the Arcobadara vicus, owning a villa rustica at Şieu
Odorhei. The desire to make known his prosperity and higher social status, may have determined the character
to raise an important funerary building, near the supposed Roman road crossing the area.
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LEGENDA:

aşezare ep. bronzului, ep. migraţiilor,
ep. medieval timpurie (settlement)
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(roman sculptura! monument)
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(monetary hoard)

t5:5::J

construcţie cu zid de piatră
(stone wall building)

posibil traseu de drum roman
(possible roman road route)
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Fig. 5. Perete posterior de aedicula
Şieu-Odorhei

(Posterior wall of aedicula from
Şieu-Odorhei)

~----------------~

a

Fig. 6. (a, b) Propuneri reconstituire
(Proposals for reconstruction)
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Capcanele evidenţei numismatice.
Cazul castrului auxiliar Arcobadara
(Ilişua, Judeţul Bistriţa-Năsăud , România)

Cristian GĂZDAC
Corneliu GAIU

Cuvinte cheie: castron auxiliar, Ilişua, circulatia monetară, monede de argint contrafăcute .
Keywords: auxiliary fort, Ilişua, coins circul.ation, silver counterfeidted coins.
Există o lungă discutie despre cum trebuie interpretată cantitatea de artefacte ca o dovadă relevantă pentru
interpretarea arheologică , istorică, numismatică şi economică a unei situatii istorice.
Publicarea recentă a monografiei numismatiice a sitului romanArcobadara (Ilişua) (GĂZDAC/GAIU 2011)
(vezi hărtile 1-2) ne-a oferit posibilitatea de a evidentia capcanele pe care materialul numismatic le poate oferi
dacă nu este interpretat şi prin prisma stadiului de cercetare şi publicare.
Pe baza catalogului monedelor descoperite în campaniile arheologice din 1978-1995 de pe teritoriul
castrului auxiliar (PROTASE/GAIU/MARINESCU 1997) s-a realizat un prim grafic comparativ a monedelor de
argint genuine şi a celor subaerate.

98-117

117-138

138-161

16'1-1 80

180-192

193-218

218-238

238-244

244-249

Fig. 1. Graficul monedelo r de argint descoperite în castrul auxiliar
de la Arcobadam (Ilişua) (după GĂZDAC 2009) .
La o primă vedere acest grafic acest grafic arată nu doar un fenomen întâlnit la scara provinciei Dacia dar
caracteristic şi altor regiuni din Imperiul Roman. O consecintă a politicii imperiale monetare de la începutul
secolului al III-lea p.Chr. (GĂZDAC 2009, 1487 .. 1498, GĂZDAC 2010, 98-100, 149-151, 177-178).
Unele "anomalii" ale acestui model pot fi, totuşi, observate: un număr mai mare de monede subaerate cu
portretul lui Traian; dominatia monedelor "bune" de argint pentru perioadele de emisiune 238-244 p. Chr. şi
AD 244-249 p. Chr.

Cristian GĂZDAC

Corneliu GAIU

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca
e-mail: cgazdac2000@yahoo.com
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Pe durata elaborării monografiei numismatice a sitului menţionat anterior am analizat lista monedelor de
la acelaşi sit publicate de către Torma K. în 1865 (TORMA 1865, 31-34). Autorul menţionează că monedele au
fost descoperite pe teritoriul castrului şi împrejurimile sale (TORMA 1865, 31). Reidentificarea monedelor din
această listă a lui Torma- identificarea sa fiind bazată pe ediţia 1 a lucrării lui H. Cohen (COHEN 1854)- cu
determinatorul Roman Imperial Coinage a dus la următorul grafic comparativ între monedele genuine de argint
şi cele subaerate descoperite în castrul auxiliar de la Arcobadara:

98-117

117-138 138-161 161-180 180-192 193-218 218-238 238-244 244-249 249-253

Fig. 2. Graficul descoperirilor de monede de argint din castrul de la Al·cobadara (Ilişua),
incluzând monedele din lista lui Torma. (©Cristian Găzdac]
La acest stadiu al cercetării suntem în faţa unei "anomalii" puternice faţă de fenomenul general: o largă
prezenţă a monedelor genuine.
Explicaţia provine simplu din stagiul cercetării şi publicării al timpului respectiv. În primul rând, autorul,
Torma K. nu a fost numismat ci un pasionat al arheologiei. În secolul XIX-XX nu erau mulţi care puteau
identifica monedele subaerate. Ca urmare, autorul a putut să confunde uşor o monedă sub aerată cu una genuină.
În acelaşi proces al adunării materialului numismatic de la situlArcobadara am re-analizat tot acest material
(săpăturile 1978-1995); recentele descoperiri (săpăturile 1996-2006; periegheză 2007). Totodată, lecturarea în
detaliu a întregii lucrări a lui Torma K. a relevat faptul că unele monede găsite de el au fost descoperite, de
fapt, în "necropola de vest" (care aparţine aşezării civile) (TORMA 1865, 14, 30; GĂZDAC/GAIU 2011, 16). În
consecinţă, deşi majoritatea monedelor, au fost găsite, probabil, de către Torma K. pe teritoriul castrului, totuşi,
nu ştim care dintre ele şi în ce cantitate.

98-117

117-138

138-161 161-180

180-192 193-218

218-238 238-244

Fig. 3. Graficul monedelor de argint de la castrul auxiliar Arcobadara
(© Cristian Găzdac)

244-249 249-253

(Ilişua)-

studiul actual al cercetării.
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Astfel, într-un al treilea grafic comparativ am introdus ultimele baze de date despre monedele de argint
genuine şi cele subaerate -incluse în monografia numismatică a sitului Arcobadara (GĂZDAC/GAIU 2011).
Monedele din lista lui Torma K. au fost excluse întrucât nu există nici o certitudine asupra locului excat de
descoperire şi nici proporţia reală a pieselor genuine şi subaerate.
Se poate observa cu uşurinţă că acele "anomalii" au dispărut acum, iar spectrul monedelor genuine şi
subaerate a "intrat în normal" urmând fenomen·1l general al politicii monetare.
Acest studiu metodologie nu este un caz izolat pentru provincia Dacia, UN alt studiu similar - cu acelaşi
impact- a fost realizat pentru castrul auxiliar de la Gherla (37 km sud-vest of Arcobadara-Ilişua) (GĂZDAC/
ZĂGREANU 2007, 175-178).

Astfel, devine un scop important re-studierea vechiului material, un demers care ne va aduce mai aproape
de realitatea istorică.
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Reviewing the Numismatic Evidence.
A case Study: .Auxiliary Fort from Ilişua
(Summary)
This study is focused in what one could ha ve thought on a particular case of coin supply with good silver
coin of a Roman fort in a province. Until this study, the spectrum of coin finds at the Roman fort from Ilişua
(North of Roman Dacia) indicated a good supply with genuine silver coin. In comparison with other forts
(Porolissum, Gherla) from the same province cf Dacia, where the percentage of the plated silver coins held
quite high values, the case of the fort from Ilişua was a particular one.
The re-analyse of coin finds and the separation of coins found within the fort from those from the vicus
totally change the view on the coin finds from Ilişua. The new graph of coin finds from the auxiliary fort from
Ilişua has revealed the fact that also at this site the plated silver coin played a significant role in coin circulation.
At the end, it can be affirmed that we dealt with a matter of a methodological approach in a first phase of
the analyse of coin finds.
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Un cimitir de incinerape slav din sec. VIII-IX la Soporu de Câmpie

Dumitru PROTASE

Cuvinte cheie: Transilvania, slavi, necropolă, incineraţie, sec. VIII-IX p.Chr.
Mots-cles: Transilvanie, slaves, necropole, incineration, VIII""'"-IX•m• siecles.
Date preliminare
Comuna Soporu de Câmpie (jud. Cluj) este bine cunoscută în literatura de specialitate arheologica-istorică,
mai ales prin importantul cimitir autohton dacic din epoca romană (sec. II-III) cercetat sistematic, integral, în
anii 1956-1961 şi publicat in extenso, sub formă monografică 1 •
Dar iată că pe teritoriul aceleiaşi comune din Câmpia Transilvaniei (fig. 1), în primăvara anului 1963, a
apărut o nouă descoperire arheologică, cea de faţă, care, regretabil, a rămas nepublicată până astăzi, deşi ea nu
este lipsită de interes pentru frământarea perioadei de tranziţie de la antichitate la evul mediu.
Descoperirea s-a produs cu prilejul construcţiei unei ferme porcine şi a unui siloz pentru cartofi, în punctul
topografic numit de localnici "Poderei" (fig. 2). Locul acesta se află în vârful din dreapta a şoselei Câmpia Turzii
- Sopor, vizavi de cimitirul daca-roman, la circa 100-120 m distanţă de la podeţul peste Valea Bolduţului, de la
aşa-zisa (altădată) "Moara lui Gogoman". În timpul instalării construcţiilor menţionate s-a distrus- după unele
relatări- vreo şapte-opt morminte, din care nu s-a mai recuperat nimic. Doar atât se ştie, că s-au observat "oase
arse, mărunte, şi hârburi mai mici şi mai mari din oale de lut". La cunoştinţa noastră a ajuns numai conţinutul
unui singur mormânt (M1) pe care ni l-a predat săteanul Vasile Bara, însoţind materialul şi cu unele informaţii,
pe baza cărora am efectuat sondajele în locul respectiv, în a doua jumătate a lunii iulie 1963.
În săpăturile noastre, desfăşurate pe două suprafeţe (A = 24 x 4 m şi B = 15 x 2,8 m), s-au descoperit alte
cinci morminte de incineraţie, toate cu urnă, pe care le prezentăm descriptiv în cele ce urmează. Rezultă că
până acum, pe "Poderei", s-au găsit cel puţin 14 morminte: 9 în cursul lucrărilor amintite (nerecuperate) iar
cinci în săpături organizate. Foarte probabil acestea fac parte dintr-un cimitir mai întins, ale cărui dimensiuni,
date şi semnificaţii istorice vor fi precizate prin eventuale cercetări arheologice viitoare.
Descrierea mormintelor
Mormântul1 s-a descoperit întâmplător în iarna lui 1963, în taluzul de nord, unde se afla zidul de susţinere
al platformei pe care se găsea porcina Soporului. Puţinele resturi din acest mormânt le-am primit în 10 iunie
1963 de la Vasile Bara, care atunci era îngrijitor la porcină. Ele constau din: câteva fragmente ceramice lucrate
cu mâna din pastă grosolană, puţine oase umane calcinate, mărunte, şi o lamă de cuţitaş din fier. După spusele
descoperitorului, toate acestea s-au găsit împreună, la adâncime de 0,50 m. Nu se poate preciza, dacă aici era
un mormânt de incineraţie cu urnă sau unul cu o simplă groapă, în care s-au depus, fără urnă, oasele incinerate
aduse de la rugul de ardere, împreună cu cioburi de vase ceramice.
Mormântul 2 (fig. 5). Incineraţie cu urnă. Suprafaţa A, lângă taluzul de est, la distanţă de 6 m faţă de
capătul sudic al suprafeţei. Adâncime de 0,50 m. deranjat de tractor, în timpul aratului. Forma şi dimensiunile
gropii sepulcrale nu s-au putut preciza din cauza densităţii şi cromaţiei uniforme a pământului în care a
fost aşezată urna. Oricum, este de presupus că groapa respectivă avea formă rotund-ovală şi diametru! ei nu
depăşea 0,50- 0,60 m, aşa cum se constată de obicei la acest tip de morminte.
1

D. Protase, Un cimitir dacic din epoca
Bucureşti 1976.
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continuităţii

în Dacia,

Urna (fig. 6) este o oală fără toarte, lucrată cu roata din pastă cu mult nisip, de culoare brun-negricioasă
cu pete cărămizii şi ornamentată cu caneluri paralele şi linii ondulate pe jumătatea superioară. Ea are pereţii
groşi, fundul fără ştampilă, cu circumferinţa ne:regulată şi uşor teşită. Gura lipseşte ab initia. În urnă s-au găsit
bucăţele de cărbune, puţine oase calcinate de copil, printre care un dinte şi fragmente de craniu. Cenuşă nu s-a
găsit deloc, iar în jurul urnei şi sub ea nu se afla nimic. Fără inventar.
Mormântul3. Incineraţie cu urnă. Suprafaţa A. Adâncime 0,30 m. Distrus de tractor. Din mormânt au mai
rămas puţine oase calcinate de om adult, câteva bucăţele de cărbune şi fundul urnei. Aceasta era lucrată cu
roata din pastă negricioasă brună, nisipoasă şi nu avea ornamentaţie pe partea inferioară. Notăm că oasele arse
şi bucăţelele de cărbune s-au găsit la 20-30 cm spre vest de fundul urnei, fiind dislocate de tractor, în cursul
lucrărilor agricole. Fără inventar.
Mormântul4. Incineraţie cu urnă. Adâncimea 0,30 m. Suprafaţa A. Distrus de tractor. Urna era o oală fără
toarte, lucrată cu mâna din pastă grosieră, de cuLoare negricioasă-brună. Culcată cu gura spre est, ea avea partea
superioară ruptă de tractor. Conţinut: oase calcinate de om matur, fără cărbuni şi fără cenuşă. Oasele arse ale
defunctului, parţial adunate de la ustrinum, au fost aşezate direct pe fundul urnei, fără pământ presărat sub
ele, cum se întâlneşte uneori în asemenea cazuri. Ca şi la mormintele precedente, lipseşte capacul din material
rezistent. Fără obiecte de inventar.
Mormântul 5. Incineraţie cu urnă. Adâncimea 0,30 m. Suprafaţa B. Distrus de tractor. Fragmentele urnei
erau dislocate şi amestecate cu o mână de oase calcinate, provenite din scheletul unui adolescent. Cărbuni
şi cenuşă nu s-au găsit. Forma şi dimensiunile gropii sepulcrale nu s-au putut stabili, dar presupunem că,
şi aici, ea avea un diametru de circa 50 - 60 cm şi formă rotund-ovală. Fragmentele ceramice provin, toate,
dintr-o singură oală lucrată cu roata din pastă de culoare brun-negricioasă ce conţine, ca degresant, puţin nisip
şi pietricele. Ornamentaţia, plasată numai pe burtă, constă din linii paralele distanţate, între care se află o
canelură în val strâns. Fără inventar.
Mormântul6. Incineraţie cu urnă. Adâncimea 0,35 m. Suprafaţa B. Distrus de tractor. Din urnă s-au păstrat
unele fragmente din partea ei inferioară şi din burtă, amestecate în dezordine cu oase calcinate de om adult.
Fragmentele ceramice aparţin unei oale fără toarte (urna), lucrată cu mâna din pastă de culoare cărămizie pe
partea inferioară şi brună în exterior. Un mic fragment ceramic, însă, provine din buza unui vas de culoare grinegricioasă, lucrat cu roata, a cărui semnificaţie precisă rămâne obscură. Inventar: lama unui cuţitaş de fier.
Scurt comentariu
Numărul mic de morminte cunoscute şi puţinele date preliminare pe care le avem acum despre acest
cimitir nu ne îngăduie să recurgem la o abordare in extenso a descoperirii, obligându-ne să ne limităm- cum e
şi firesc -la unele observaţii de ansamblu legate de atare tip de cimitire.
Întâi de toate, datele de care dispunem în momentul de faţă ne îndreptăţesc să presupunem că pe "Poderei"
se află un cimitir în adevăratul sens al noţiunii, nu numai un grup de morminte, cimitir a cărui aşezare poate fi
identificată în imediata apropiere. Eventuale cercetări viitoare urmează să aducă precizările necesare.
Cimitirul acesta se încadrează în categoria cimitirelor de incineraţie, cu un mic procent de înhumaţi
(birituale), databile din sec. VI până în sec. IX. Acestea sunt foarte numeroase în Europa sud-estică şi centrală,
inclusiv pe teritoriul României, unde se cunosc peste 20 de asemenea descoperiri. Numai în Transilvania, de
exemplu, s-au identificat vreo 15 cimitire analoage (sec. VII-IX), cuprinzând zeci şi chiar sute de morminte.
Fără a intra în amănunte, ne referim la cimitirele birituale de tip Ocna SibiuluF, Mediaş 3 , Boarta~ şi BrateP (jud.
Sibiu), Berghin6 , Ghirbom 7 , Turdaş 8 (jud. Alba). Şi lista ar putea continua. Foarte probabil că şi la Sopor, alături

2

D. Protase, Cimitirul slav de la Ocna Sibiului (sec. VIII-IX], în Bibliotheca Septemcastrensis, VIII, Sibiu 2004.

3

K. Horedt, Un cimitir din sec. IX-X e.n. la Media~:. în Studia Universitatis "Babeş-Bolyai", Seria Historica, facs. 2, 1965;
idem, Die Brahdgrăbeijelder der Mediaş gruppe aus dem 7-9 fhz. in Siebenbiirgen, in ZfA, Berlin, 10, 1976, p 32-48.

4

S.Dumitraşcu-G.Togan,

5

Eugenia Zaharia,

6

Descoperirea şi materialele sunt inedite.

7

Cimitirul de la Boarta ... , în Stttdii şi comunicări. Muzeul Brukenthal, 18, 1974.

Populaţia românească

I.Al. Aldea, E. Stoicovici, M.

în Transilvania în sec. VII-VIII. Cimitirul nr. 2 de la Bratei,

Blăjan, Cercetări arheologice

Bucureşti

în cimitirul prefeudal de la Ghirbom (corn. Berghin, jud. Alba],

înApulm, XVIII, 1980.
8

Ioana Hica, M.

198

Blăjan,

1077.

Un cimitir de incineraţie din sec. VIJI la

Turdaş,

jud. Alba, în ActaMN, X, 1973.
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de mormintele de incineratie, se vor găsi, prin viitoare cercetări, şi înhumati, copii şi maturi, bărbati şi femei,
aşa cum s-a constatat peste tot în cimitirele de această categorie.
Referitor la atribuirea etno-culturală a cimitirelor birituale în discutie, având în vedere cronologia (sec.
VIII-IX), răspândirea geografică, ritul şi ritualul funerar, inventarul mortuar şi alte amânunte semnificative, ele
apartin slavilor, cu a căror istorie, civilizatie, obiceiuri şi practici religioase-funerare păgâne se află în deplină
concordantă~.

Un cimetiere d'incineration slave de VIII/IX
siecles aSoporu de Câmpie (dep. De Cluj)
(Resume)
Ce cimetiere a ete identifie en 1963 sur le petit plateau denomme "Poderei" (fig. 1-2) et jusqu' aujourd'hui
de son contenu nous connaissons 6 tombes, cherchees par les fouilles archeologiques. Au moins, un nombre
de 7-8 tombes d'incineration, d'apres les relations des habitants de l'endroit, ont ete detruites par les travaux de
construction d'un depât de la ferme agricole locale (fig. 4). De fait, le cimetiere a ete identifie par ces travaux.
La datation et l'attribution ethnique de cette d'decouverte plaident pour son encadrement dans la serie
des cimetieres d'incineration (ou birituels, contenants un petit nombre de tombes a inhumation), connus sur
le territoire de la Roumanie et de l'Europe centrale et du sud-est ou habitaient a l'epoque, en grand nombre, et
les tribus slaves.

9

Notăm, însă, că unii cercetători români (Eugenia Zaharia şi M. Blăjan, loc. cit.)
cimitire ar putea aparţine şi protoromânilor creştini din Transilvania.

consideră-

total eronat- că acest tip de
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Fig. 4- Vedere de pe "Poderei", cu amplasarea sondajelor la nord-est de ferma porcină

Fig. 5- Mormântul de incineraţie nr. 2 (MZ) in situ

Fig. 6 - Urna funerară din MZ
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Aspecte ale politicii pontice a Despotatului Dobrogean din a doua
jumătate a secolului al XIV-lea: relaţiile cu Imperiul grec de Trapezunt

Vasile MĂRCULET

Cuvinte cheie: Despotatul Dobrogean, Imperiul Grec de Trapezunt, Imperiul Bizantin, Veneţia, Genova,
Marii Comneni, Mihail Paleologos, Terter.
Mots des: le Despotat de la Dobroudja, l'Empire Grecque de Trebizonde, l'Empire Byzantin, Venise, Genes,
Dobrotiţă, les Grands Comni'mes, Michel Paleologos, Terter.
Dobrotiţă,

La mijlocul secolului al XIV-lea, în teritoriile central-sudice ale spaţiului danubiano-pontic se constituia
Despotatul Dobrogean, formaţiune politică de sorginte bizantină, având ca nucleu vechea Tară a Carvonei
(Cărvunei-Cavarnei}, menţionată încă pe la 1230 într-un privilegiu comercial acordat de ţarul vlaho-bulgar
Ioan Asan II negustorilor din Raguza 1 • Sub conducerea întemeietorului său, despotul Dobrotiţă (Dobrotici).
Despotatul Dobrogean se va afirma în a doua jumătate a secolului al XIV-lea drept arbitrul scenei politice din
Balcanii Orientali. Concomitent, beneficiind de controlul asupra unei întinse faţade maritime, de la sud de
gurile Dunării şi până la sud de Varna, despotul Dobrotiţă va angaja statul său într-o amplă politică pontică, la
concurenţă cu thalassokraţiile italiene, Genova şi Veneţia, în primul rând.
O componentă importantă a politicii pontice a despotului Dobrotiţă o reprezintă raporturile cu Imperiul
Marilor Comneni de la Trapezunt. Din păcate, precaritatea surselor de care dispunem cu privire la ele nu ne
permite cunoaşterea acestora în întreaga lor complexitate, ci numai unele momente ale evoluţiei lor. Chiar şi
aşa sumare cum sunt, informaţiile pe care le deţinem ne permit ca în cadrul relaţiilor Despotatului Dobrogean
cu Imperiul de Trapezunt să identificăm două etape: a) toamna 1373-vara 1376, o etapă conflictuală, generată
de politica agresivă a despotului Dobrotiţă la adresa statului Marilor Comneni; b) ante şi post 1382, etapă
caracterizată prin colaborarea, inclusiv militară, a celor state împotriva Genovei.
Etapa conflictului dobrogeano-trapezuntin (toamna 1373-vara 1376}. Cele mai vechi informaţii cu privire
la existenţa unor relaţii dobrogeano-trapezuntine datează din deceniul8 al secolului al XIV-lea. Ele evidenţiază
o evoluţie conflictuală a raporturilor dintre cele două state, generate de tentativele repetate ale despotului
Dobrotiţă de a se insinua, prin intermediul unor interpuşi, în Imperiul Marilor Comneni. Obiectivul urmărit de
suveranul dobrogean era, fără îndoială, acela de a-şi asigura controlul asupra statului bizantin sud-pontic, pe
care prin interpuşii numiţi de el pe tronul de la Trapezunt, să îl subordoneze politicii sale.
Primele informaţii referitoare la existenţa unor relaţii conflictuale dobrogeano-trapezuntine datează din
toamna anului 1373, când despotul Dobrotiţă a susţinut tentativa ginerelui său Mihail Paleologos, fiul basileului
bizantin Ioan V Paleologos, de a ocupa tronul Marilor Comneni (11-15 noiembrie). Acţiunea lui Dobrotiţă este
confirmată, direct sau indirect, de unele cronici bizantine.
Conform Cronicii Trapezuntului, realizată de cronicarul autohton Mihail Panaretos, "vineri 11 octombrie
6882 [1 septembrie 1373-31 august 1374], al12-lea indiction, kyr Mihail, fiul lui Ioan Paleologos, împăratul
romanilor (bizantinilor, n.n.), 1/Îne cu două galere mari şi una mică pentru a-1 ataca pe împăratul nostru şi
pleacă după

retrăsese,

cinci zile neputând realiza o surpriză. Vestiarnl kyr Ioan Andronikopoulos, care îl însoţise se
Paleologos trebuind de asemenea să se retragă, după ce încheiase un tratat cu împăratul nostru"2•

Hurmuzaki 1/2, p. 781, doc. DCXXXVIII.
2 Panarete 1836, p. 502, §XLVI.

1

Vasile MĂRCULEŢ
Colegiul Tehnic .Mediensis" din Mediaş
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Parcurgerea informaţiilor transmise de Mihail Panaretos permite constatarea că acesta nu face nicio referire
la implicarea despotului Dobrotiţă în acţiunea lui Mihail Paleologos. Plecând de la acest fapt, unii specialişti
români au postulat că tentativa lui Mihail Paleologos ar fi fost întreprinsă de prinţul bizantin fără participarea
suveranului dobrogean la ea şi independent de acesta 3 •
Asemenea opinii sunt categoric infirmate de Chronicon breve, care, în opoziţie cu cea a lui Mihail Panaretos,
afirmă explicit implicarea lui Dobrotiţă în tentativa ginerelui său de a ocupa prin forţă tronul de la Trapezunt.
În conformitate cu relatarea acestei cronici, în anul6882 [1 septembrie 1373-31 august 1374], indictionul12,
noiembrie 11-15, .,6 yap TOVTWV ch5EAcpo.; MtxcrryA, 6 KCtL EV TQ TparrECOVVTL iA8wv Kai JlrJ napaA.cr~cbv, aH'

[nw-rpmpEi.; ytyovE yav~po.; rov 6wn6rov Tap;rporirCa [ni r~j 8vyarpi"4 •
Parcurgerea informaţiilor prezentate ne per:nit constatarea că tentativa lui Mihail Paleologos de a provoca
de la Trapezunt, deşi a eşuat, nu a fost însă un eşec total, prinţul bizantin retrăgându-se la
15 noiembrie 1373 numai după încheierea unui tratat cu autorităţile Imperiului Marilor Comneni. Conţinutul
său nu-l cunoaştem, dar probabil el va fi conţinut o serie de clauze favorabile, atât prinţului bizantin, cât şi
susţinătorului său, despotul Dobrotiţă.
Importanţa tratatului din noiembrie 1373 a fost semnalată de unii istorici. Spre exemplu, Sergiu Iosipescu
considera că în urma încheierii acestuia "se ciea astfel o nouă arteră comercială între ţinuturile româneşti

răsturnarea dinastică

carpato-danubiano-pontice, Marea

Neagră şi

unul din punctele terminus ale caravanelor transasiatice"5•

În ceea ce ne priveşte, considerăm o asemenea concluzie puţin exagerată. Fără îndoială, tratatul cu
Trapezuntul din noiembrie 1373, al cărui inspirator fusese i-a asigurat lui Dobrotiţă o amplă deschidere
pontică, cu atât mai însemnată cu cât la data respectivă, conflictul său cu Genova, deschis prin 1360, înregistra
punctul său culminant6 • Evenimentele vor demonstra însă că pentru despotul de la Caliacra, reglementările
politice şi comerciale cu Imperiul Marilor Comeneni din noiembrie 1373 au avut doar un caracter temporar
şi conjunctural, el neabandonând niciun moment planul răsturnării dinastice de la Trapezunt în favoarea sa.
Semieşecul înregistrat în noiembrie 1373 nu l-a determinat pe despotul de la Caliacra să renunţe la
intenţiile sale politice privind Trapezuntul. Ca urmare, câţiva ani mai târziu, pe fondul existenţei unui conflict
latent între Veneţia şi Imperiul Marilor Comneni, Dobrotiţă relua planul său de instalare a ginerelui său, Mihail
Paleologos, pe tronul de la Trapezunt, de această. dată cu concursul Serenissimei republici, aliata sa.
O serie de istorici români oferă o opinie interesantă, cu privire la scopul intervenţiei lui Dobrotiţă la
Trapezunt. Fundamentală tocmai pe conflictul dobrogeano-genovez, aceştia susţin, mai mult sau mai puţin
explicit, că tentativa lui Dobrotiţă de a-l impune pe ginerele său pe tronul Marilor Comneni, era de fapt îndreptată
împotriva genovezilor, care deţineau poziţii irr..portante . Asemenea opinii exprimă, spre exemplu, Ştefan
Ştefănescu 7 sau Constantin C. Giurescu care afirmă categoric că despotul dobrogean urmărea "îndepărtarea

genovezilor din acest centru important"8 •
Informaţiile

pe care le deţinem în legătură cu această problemă, ne permit concluzia că, foarte probabil, la
anului 1375 sau la începutul lui 1376, Dobrotiţă a înaintat autorităţilor veneţiene planul său cu privire
la intervenţia politica-militară la Trapezunt. Se pare că demersuri similare făcuse la Veneţia, dar în propriul
său interes, un anume kyr Andronikos, se pare unul şi acelaşi cu un membru omonim al familiei imperiale a
Marilor Comneni, desemnat de Mihail Panaretos cu titlul de despot şi fiu al împăratului Alexios III 9 •
Planul privind răsturnarea dinastică de la Trapezunt, propus de Dobrotiţă într-un moment în care, din
cauze financiare şi comerciale, raporturile Serenissimei republici cu Trapezuntul se tensionaseră, venea în
întâmpinarea intereselor Veneţiei în Imperiul Marilor Comneni. Ca urmare, la 12 martie 1376, Senatul veneţian,
după luarea în discuţie a planului lui Dobrotiţă şi 2. cererii lui Andronikos, hotăra ca Marca Giustiniani, căpitanul
general al mării, să trimită la Trapezunt şase galere sub comanda lui Pietro Corner şi Marina Memo, provisores
sfârşitul

3

Eskenasy 1981, p. 2053.

4

Schreiner 1975, p. 182.

5
6

Iosipescu 1985, p. 131.
Mărculeţ2007, p. 384-386.

7

Ştefănescu

8

Giurescu 1974, p. 240.

9

Panarete 1836, p. 502, §XLVIII.
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totodată, misiunea ca la Constantinopol să-1 consulte pe basileul Ioan V cu privire
la proiectul instalării lui Mihail Paleologos la Trapezunt. În cazul unui răspuns favorabil al basileului şi al
angajamentului ferm că odată instalat pe tronul Marilor Comneni, Mihail va plăti toate datoriile Trapezuntului
către republică, o galeră veneţiană urma să-l îmbarce pe prinţ, care, dacă "nu era la Constantinopol", era
fie "în părţile Mesembriei", unde îşi avea reşedinţa, fie "altundeva pe aproape", probabil de la curtea de la
Caliacra a socrului său 10 . În cazul în care Mihail Paleologos nu ar fi acceptat condiţiile Veneţiei, expediţia
urma să fie întreprinsă în folosul lui Andronikos. Moartea acestuia la 14 martie 1376 la Trapezunt, anula
această componentă a planului veneţian 11 • Autorităţile veneţiene nu au exclus nici posibilitatea realizării unei
înţelegeri cu împăratul Alexios III, dacă acesta accepta reducerea vămilor pentru mărfurile veneţiene la 2% ad
valorem. Ca ultimă soluţie, la sugestia grupării radicale din Senetul veneţian, era luată în calcul chiar atacarea
Trapezuntului şi distrugerea flotei sale 12 •
Desfăşurarea evenimentelor din primăvara anului 1376 va demonstra că planul lui Dobrotiţă a contat prea
puţin însă în raport cu interesele politice şi comerciale ale Veneţiei în Imperiul Marilor Comneni, care, se pare,
şi-a atins obiectivele fără a mai fi necesară răsturnarea dinastică de la Trapezunt. Încă din vara aceluiaşi an,
raporturile Serenissimei cu Imperiul Marilor Comeni erau reglementate. Numai aşa se explică faptul că la 28
iulie 1376, autorităţile veneţiene îi anulau împăratului Alexios III datoria de 8.000 de ducaţi către republică
şi dispuneau să-i fie restituite bijuteriile lăsate drept gaj vicebailului Vettore Barbadigo 13 • În aceste condiţii,
planul propus de Dobrotiţă privind impunerea ginerelui său pe tronul de la Trapezunt era abandonat.
În a doua jumătate a anului 1376 şi la începutul anului 1377 evenimente politice deosebit de grave
zguduiau scena politică de la Constantinopol şi din Despotatul Dobrogean. În vara anului 1376, cu sprijin
genovez şi otoman, prinţul Andronikos, fiul împăratului bizantin Ioan V Paleologos, evada din închisoarea sa
din insula Lemnos, unde era deţinut în urma unei prime tentative de uzurpare din 1373, şi declanşa revolta
împotriva tatălui său. La 12 august, pretendentul ocupa Constantinopolul, Ioan V fiind depus şi întemniţat,
uzurpatorul ocupând tronul imperial ca Andronikos IV (1376-1379)1 4•
Evenimentele de la Constantinopol au avut un impact de o gravitate neaşteptată la nivelul autorităţilor
politice ale Despotatului Dobrogean, care au optat pentru o tabără sau alta. Ca urmare, în contextul tulbure
al momentului, la sfârşitul anului 1376 sau la începutul anului 1377, Terter de la Dristra, fiul lui Dobrotiţă,
dispunea asasinarea cumnatului său, Mihail Paleologos, ginerele despotului de la Caliacra.
Uciderea lui Mihail Paleologos este consemnată în câteva surse bizantine. Astfel, Chronicon Mesembriae
relatează că "în anul6885, indictionul15 [1 septembrie 1376-31 august 1377], despotul kyr Mihail a fost omorât
la Tristria" 15 , iar Chronicon breve, precizează că prinţul bizantin a fost ucis de cumnatul său, Terter: "Kai

Romaniae, care aveau,

thrEKTavSry napa rov yvvmmMA<pov avrov, Tov AEyoţltvov TEpupij" 16 •

Moartea ginerelui său, a dat o lovitură serioasă politicii pontice a despotului Dobrotiţă, îndeosebi
componentei sale privind Trapezuntul. Planul de impunerea unui interpus al său pe tronul Marilor Comneni
devenea caduc. În acest context, politica de a se insinua indirect în Imperiul de Trapezunt era definitiv
abandonată.

Etapa colaborării dobrogeano-trapezuntine (ante şi post 1382). Pentru perioada care urmează anului
1376, timp de câţiva ani, relaţiile Despotatului Dobrogean cu Imperiul de Trapezunt sunt puţin cunoscute din
cauza penuriei de informaţii. Bazaţi, totuşi, pe cele câteva ştiri sumare existente, Sergiu Iosipescu consideră
că "îndată după războiul de la Chioggia, artera comercială ce lega, pe Marea Neagră, ţinuturile româneşti de
imperiul de la Trebizonda era o realitate''1 7 • Mai mult, respectivul istoric identifica chiar constituirea unei
veritabile "axe Cărvuna-Trebizonda" 18 •

10 Iorga 1914, p. 1058-1059, doc. II; Thiriet 1958, p. 142-143, reg. 576.
11 Panarete 1836, p. 502, §XLVIII.
12 Iorga 1914, p. 1060-1061, doc.II; Thiriet 1958, p. 142-143, reg. 576.
13 Ibidem, p. 1063, doc. IV.
14 Schreiner 1975, p. 67.
15 Ibidem, p. 214.
16 Ibidem, p. 182.
17 Iosipescu 1985, p. 138.
18 Ibidem.
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Argumentul invocat în susţinerea tezelor nni sus menţionate îl reprezintă un protocol al adunării dogelui,
sfatului bătrânilor şi oficiului de război al Genovei, din 7 martie 1382, care face o succintă referire la situaţia
militară a comunei ligure "în partea Romaniei şi a Mării Negre" 19 • Protocolul înregistra "împrejurările războinice
între locurile Comuniei din părţile numite (ale Romaniei şi Mării Negre, n.n.) şi Dobrotiţă şi Alexios"20 •
În opinia noastră, sumarele informaţii cuprinse în documentul amintit nu permit formularea unor
concluzii atât de categorice privind evoluţia relaţiilor dobrogeano-trapezuntine, ci doar a unor ipoteze cu un
grad ridicat de veridicitate. În aceste condiţii, încercarea de restaurare a evenimentelor nu poate fi nici ea
decât una aproximativă. Foarte probabil, în condiţiile răsturnărilor politice din vara anului 1376, Dobrotiţă
a renunţat definitiv la proiectul său de subordonare a Imperiului de Trapezunt, ceea ce va fi deschis cale
normalizării raporturilor dintre cele două părţi.
Pe de altă parte, alianta Trapezuntului cu Veneţia, perfectată în vara anului 1376, nu putea fi pe placul
Genovei, care deţinea poziţii însemnate în Imperiul Marilor Comneni, puternic concurate acum de adversara
sa. Ca urmare, revenirea în forţă a Genovei după pacea de la Torino (1381) a condus, aşa cum se poate constata,
la o tensionare periculoasă a relaţiilor cu Trapemntul, care a degenerat în conflict între cele două părţi. Într-o
astfel de situaţie, apropierea Imperiului de Trapezunt de Despotatul Dobrogean aflat de circa două decenii în
conflict cu Genova apare ca un act politic absolut firesc.
În pofida constatărilor prezentate, care în absenţa unor informaţii suplimentare pot fi admise ca nişte
ipoteze cu un ridicat grad de plauzibilitate, dar nu certitudini, credem că a admite realizarea unei alianţe
politica-militare dobrogeano-trapezuntine, stricto senso, îndreptată împotriva Genovei este dificil de admis. În
opinia noastră, informaţiile transmise de protocolul din 7 martie 1382, destul de ambigui, nu permit, totuşi, o
interpretare a lor în acest sens.
Putem admite o coordonare a operaţiunilor celor două state împotriva Genovei, dar nu şi o colaborare
militară propriu-zisă, respectiv o acţiune comună a forţelor lor. Foarte probabil, acestea au operat în acelaşi
timp împotriva Genovei, dar independent una de alta şi în spaţii geografice diferite: în bazinul est-pontic,
forţele navale trapezuntine, în cel vest-pontic, forţele navale dobrogene.
Cum au evoluat relaţiile dobrogeano-trapezuntine după această dată nu ştim. În absenţa oricăror informaţii
rămâne necunoscut faptul dacă s-au întrerupt sau au continuat până la sfârşitul domniei lui Dobrotiţă şi apoi
sub urmaşul său, Ivanco.

Concluzii.
Finalizarea prezentului demers ne permite formularea următoarelor concluzii privind evoluţia relaţiilor
dobrogeano-trapezuntine în a doua jumătate a secolului al XIV-lea:
1. În cadrul relaţiilor Despotatului Dobrog·~an cu Imperiul de Trapezunt să identificăm două etape: a)
toamna 1373- vara 1376, o etapă conflictuală, ,5enerată de politica agresivă a despotului Dobrotiţă la adresa
statului Marilor Comneni; b) ante şi post 1382, etapă caracterizată prin colaborarea, inclusiv militară, a celor
state împotriva Genovei.
2. În perioada cuprinsă între toamna anului 1373 şi vara lui 1376 despotul Dobrotiţă a încercat să-şi
subordoneze Imperiul Grec de Trapezunt prin impunerea pe tronul Marilor Comneni a ginerelui său Mihail
Paleologos. Tentativele din 11 -15 noiembrie 13 73 şi primăvara- vara 1376 au eşuat, fie datorită incapacităţii
pretendentului de provoca prin forţele proprii răsturnarea politică de la Trapezunt, fie datorită abandonării
planului său de către aliata sa Veneţia.
3. Etapa ante şi post 1382, consacră conflictul Despotatului Dobrogean şi Imperiului de Trapezunt cu
Genova. În această etapă putem admite o coordonare a operaţiunilor celor două state împotriva Genovei, dar
nu şi o colaborare militară propriu-zisă, respectiv o acţiune comună a forţelor lor.

19 Barker 1979, p. 55.

20 Ibidem: "in factis guerrarum vigentium inter loca Communis partium predictarum et Dobrodir;am ac Alexium ".
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Aspects de la politique du Despotat de la Dobroudja pendant la deuxieme moitie
du XIVe siecle: les relations avec l'Empire Grecque de Trebizonde

(Resumee)
Le raports avec l'Empire des Grands Comn{mes de Trebizonde represente une partie importante de la
politique pontique du Despoiat de la Dobroudja. Dans le cadre des relations avec l'Empire de Trebizonde,
menees par le despote Dobrotiţă on identifie deux etapes: a) l'automne 1373-l'ete 1376, une etape conflictuelle,
generee de la politique agressive du despote Dobrotiţă a l'adresse de l'etat des Grands Comnenes; b) avant et
apres 1382, etape caracterisee par la collaboration, y compris militaire, des deux etats contre Genes. Pendant
la periode etendue entre l'automne de l'an 1373 et l'ete de 1376 le despote Dobrotiţă a essaye subordonner
l'Empire Grecque de Trebizonde imposant sur le trâne des Grands Comnenes de son gendre Michel Paleologos.
Les tentatives de 11-15 novembre 1373 et du printemps-ete 1376 ont echoue, soit a cause de l'incapacite
du pretendant de provoquer par ses propres forces le renversement politique de Trebizonde, soit cause de
l'abandon de son plan par son allie la Venise. L'etape avant et apres 1382, consacre le conflit du Despotate de la
Dobroudja et l'Empire de Trebizonde avec Genes. Pendant cette etape on pourait admettre une coordination des
operations des deux etats contre Genes, mais pasune collaboration militaire proprement parler, respectivement
une action commune des leurs forces.

a

a
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Informaţii

despre viaţa comerc:ială a Ţărilor Române în relatările
călătorilor străini din a doua jlllmătate a secolului al XVII-lea.

Petre DIN

Cuvinte cheie: Secolul XVII, turcii, asediu} Vienei (1683), consideraţii economice, realităţi atipice.
Keywords: The 17 1h century, Turkish, assault of Viena (1683), economic consideration, atypical realities.
Secolul al XVII-lea a reprezentat o perioadă tensionată în relaţiile internaţionale ale statelor situate în
Europa Centrală, Estică şi Sud-Estică. Războiul de 30 de ani (1618-1648), răscolele cazacilor şi unirea lor
cu Rusia(1648-1654), campaniile turceşti din Ungaria şi Transilvania, înfrângerea turcilor în asediu} Vienei
(1683), expediţiile austriece pe valea Dunării, instalarea lor în Ungaria şi Transilvania, au dinamizat viaţa
politică şi consecinţele lor se resimt la nivelul sensibilităţii colective 1 •
O sumară incursiune în istoria secolului al XVI-lea este necesară pentru a percepe mai exact epoca pe care
o analizăm. Domnia lui Mihai Viteazul a fost un episod paideic pentru elita politică din spaţiul românesc din
cel puţin două motive. Boierimea a conştientizat, pe de o parte, riscurile generate de o confruntare deschisă
cu Imperiul Otoman (pierderi materiale, sacrificii umane) dar mai ales, riscul transformării Ţărilor Române în
paşalâcurF.

În deceniul trei şi patru al secolului al XVII-lea, divergenţele dintre domnie şi boierime au fost rezultatul a
în ceea ce priveşte modelele de regimuri politice: regimul nobiliar şi regimul monarhiei feudale.
Modelul la care aderă boierimea, a cărei ascendenţă în viaţa economică este evidentă, îl reprezintă Republica
nobiliară poloneză . În momentele de criză, boierimea imprimă vieţii politice diminuarea autorităţii domneşti,
garantarea privilegiilor sale şi îndepărtarea concurenţei levantine. Regimul monarhiei feudale impunea
anihilarea veleităţilor boiereşti şi instaurarea unui regim autoritar, cu evidente tendinţe absolutiste 3 •
Regimul boieresc semnifică conducerea ţă:~ii prin boieri, adică rolul preponderent al stării boiereşti în
totalitate, indiferent de numărul satelor stăpânite sau al dregătoriilor pe care le deţine, singură sau cu unele
alianţe din interiorul altor stări care aveau aceeaşi putere economică şi aceleaşi interese cu cele ale boierimii 4 •
Regimul domnesc se defineşte şi prin doleanţa domniei de a-şi impune autoritatea asupra tuturor structurilor
socio-economice. Domnia era unica autoritate responsabilă în faţa Porţii de situaţia din ţară ,dar marea boierime
joacă rolul de a stopa tendinţele domniei de a impune un regim autocratic 5 •
Aşa cum am precizat, încă din secolul al XVIl-lea, Imperiul Otoman diminuându-şi forţa expansivă încetase
de a mai reprezenta un pericol pentru spaţiul creştin şi devenea "un obiect de litigiu european" 6 • Ofensiva
două opţiuni

1

Toader Nicoară, Sentimentul de insecuritate în societatea românească la începuturile timpurilor moderne {1600-1830},
Editura Accent, Cluj-Napoca, 2002, p. 159; Andrei Otetea, Contribuţie la chestiunea orientală, în Scrieri istorice alese,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980, pp. 69-184.

2

Florin Constantiniu, De la Mihai Viteazul la Fanarioţi. Obsevaţii asupra politicii externe româneşti, în Studii şi Materiale
de Istorie Medie, VIII, 1975, p. 105-107.; Toader Nicoară, op.cit., p. 161.

3

Istoria României, redactată de Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Pa pacostea, Pornpiliu Teodor,
Editura Corint,

Bucureşti,

2007, p. 202-207.

Române, în Problema organizării statale, p. 941.
5 N. Stoicescu, Relaţiile dintre domnie şi marea boierime, în Problema organizării statale, p. 946.

4

Valentin AL Georgescu, Regimul boieresc în

6

Andrei

Oţetea,

Ţările

op.cil., p. 69-147.
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imperială după

înfrângerea turcilor în faţa Vienei prefigurează pentru Ţările Române situaţii diferite. Ţara
de Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu, cunoaşte stabilitatea şi prosperitate,
Moldova înregistrează o însemnată scădere demografică, economică şi estomparea autorităţii domneşti,
datorită numeroaselor incursiunilor poloneze şi turceşti, iar Transilvania în noua configuraţie politică, creată
de succesele Reconquistei imperiale este condusă de principele Mihail Apaffy, incapabil să reziste provocărilor
politica-militare ale momentului istoric. 7
Importanţa strategică şi economică a Ţărilor Române, rolul lor de pioni importanţi în rezolvarea chestiunii
orientale a determinat descoperirea şi cartografierea spaţiului românesc pe harta politică şi economică a
Europei.
Prin conţinutul tematic, bogat şi divers, notele de călătorie reprezintă izvoare interesante de informaţii
pentru cunoaşterea vieţii comerciale a Ţărilor Române. Conţinutul lor prezintă concomitent atât consideraţii
cu profil cultural, religios, economic, dar şi politic. Sosiţi din spaţii geografice caracterizate printr-o evoluţie
economică, socială distinctă de cea a Ţărilor Române, călătorii străini, misionari catolici, protestanţi, militari,
reprezentanţi diplomatici ai altor state, au surprins în spaţiul românesc realităţi atipice statelor din care
proveneau. Notele de călătorie prezintă într-o perspectivă inedită specificul vieţii economice şi al instituţiilor
politice ale Ţărilor Române.
În cursul secolului al XVII-lea, sunt atestate chervăsăriile, utilizate ca antrepozite de mărfuri şi hanuri ca
localuri pentru odihna negustorilor. Călătorul turc, Evlia Celebi 8 menţionează existenţa a 7 hanuri de negustori
la Bucureşti şi "vreo 50 de dughene şi două hanuri la Târgovişte" 9 • O situaţie similară se regăseşte şi în Moldova,
unde, la Iaşi, acelaşi călător, constată numărul mare al dughenelor din pieţe şi bazaruri, unde se comercializau
"lucruri de valoare din toate ţările române", dar şi existenţa a "şase mari case de negoţ bine înzestrate, în care
întâlneau tot felul de lucruri scumpe" 10 •
Altă formă de comercializare a mărfurilor, era reprezentată de bâlciuri sau iarmaroace, organizate în mod
periodic pe o durată îndelungată. Acelaşi călător Evlia Celebi menţiona existenţa bâlciului de la Focşani "în
oraşul din partea Ţării Româneşti, odată pe an, în timpul verii iar în oraşul din partea Moldovei tot odată pe
an, dar toamna şi durata lui era de patruzeci de zile" 11 • Del Chiaro atestă existenţa bâlciului de la Câmpulung
Muscel ca "un bâlci însemnat, la care vin negustori din multe părţi, organizat de Sântilie proorocul, ce ţinea o
Românească condusă

lună" 12 •

Descizând în spaţiul românesc, secretarul marchizului de Nointel la ambasada din Constantinopol,
cunoscut sub numele de La Croix 13 realizează o interesantă descriere care atestă implicarea regatului francez
în Sud-Estul Europei. Interesul major al Franţei reflectă doleanţa de a i se recunoaşte un protectorat universal
asupra catolicilor din Imperiul Otoman, şi reducerea taxei vamale de la 5% la 3%. Observaţiile lui La Croix
atestă prosperitatea Ţărilor Române. "Aceste două provincii sunt foarte îmbelşugate în grâu, mei, orz, ovăz,
7 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999, p. 154; Petre
Din, Mitul bunului împărat la nivelul sensibilităţii collective din Transilvania în secolul al XVIII-lea, Editura Napoca
Star, Cluj-Napoca, 2003.
8

Călătorul

turc Evlia Celebi s-a născut la 25 martie 1611 afirmându-se ca un apropiat al marelui vizir Melek Ahmed
Este unul dintre cei mai importanti călători otomani. A călătorit timp de 40 de ani în toate teritoriile Imperiului
Otoman. Relatarea călătoriilor sale a fost făcută în lucrarea Carte de călătorii. Din această ipostază a luat parte în
campania militară otomană împotriva lui Gheorghe Rakoczi II în 1657 şi peste doi ani a participat la campania
împotriva lui Gheorghe Ştefan şi împotriva domnului muntean Mihnea Radu al III-lea. În timpul derulăriii acestor
campanii, călătorul otoman Evlia Celebi a lăsat importante informaţii economice, politice, sociale, demografice despre
Moldova, Ţara Românească şi Transilvania.
Paşa.

9

Călători străini despre Tările Române, vol. VI, îngrijit de Maria Holbau, M.M. Alexandrescu- Dersca Bulgaru, Paul
Cernovodeanu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980 p. 716.

10 Ibidem, pp. 483-484.
11 Ibidem, p. 730.
12 Anton Maria. Del Chiaro, Istoria modernelor revoluţii ale Valachiei, p. 29.
13 La Croix, ambasador al Frantei la Constantinopol. Activitatea sa este vizibilă între anii 1670-1695. A avut un rol
important în demersurile Franţei de a obţine un protectorat asupra catolicilor din Imperiul Otoman. S-a implicat în
iniţierea unei mediaţii franceze a conflictului turca - palon şi în sustinerea călugarilor catolici de la Sf. Mormânt. În
acest context el a traversat spatiul românesc şi a lăsat interesante reflecţii socio- economice şi politice româneşti.
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miere, ceară, cai, boi, oi, păsări, vânat, furaje, fructe şi păşuni foarte bune. Ele au o viaţă comercială intensă,
slujind de loc de tranzit pentru regatele Poloniei, Ungariei, pentru Ţara tătărească şi Rusia, unde fac negoţ
în timp de pace. Dunărea înlesneşte mult acest comerţ prin cele trei guri ale sale: Chilia, Sulina şi Sfântul
Gheorghe, prin care intră toate şeicele ce vin din Marea Neagră şi merg până la Brăila; acolo ele descarcă
mărfurile pe vase teşite care le duc la Belgrad" 14 •
La Croix discută despre veniturile domnului, ca reper important al activităţii comerciale:

"Vama: o sută douăzeci şi cinci de pungi
Ocnele de sare: douăzeci şi cinci de pungi
Dijma produselor solului: patruzeci de pungi
Si/itra: opt pungi
Locurile unde se face potasă: o sută pungi
Şi douăzeci de mii de oi.
Iată

cam care sunt veniturile domnului, care n-ar fi îndestulătoare pentru întreţinerea sa şi pentru
sa grabnică dacă el n-ar stoarce grozav poporul, şi dacă în afară de cele două sute de pungi rând uite
obişnuite pentru tributul anual al Porţii şi pentru peşcheşuri, el n-ar ridica încă trei sau patru sute sub diferite
pretexte" 15 •
Finalul textului este semnificativ sub aspectul alterităţii, al clivajelor dintre spaţiul de civilizaţie apusean
şi cel răsăritean, oriental. Astfel, dacă societatea apuseană conferă un sentiment de stabilitate şi securitate,
cea orientală din Ţările Române, creează, dimpotrivă, un sentiment de insecuritate, mediu favorizant pentru
imaginarul apusean predispus să stigmatizeze Principatele şi locuitorii săi, ca o paradigmă a insecurităţii,
invaziilor şi epidemiilor. Jurnalele de călătorie ale occidentalilor în secolul al XVII-lea, dar mai ales pentru
secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, reprezintă un veritabil rechizitoriu la adresa despotismului oriental.
Alte izvoare relevante pentru secolul al XVII-lea sunt tot mai numeroase pe măsură ce reprezentările despre
români cunosc o receptare şi o circulaţie tot mai largă în opinia publică europeană. Teatrul al confruntărilor
de interese ale Marilor Puteri, Ţările Române se vor înscrie în itinerarul călătorului Polo Minio 16 • Găzduit în
Moldova şi Transilvania, Polo Minia realizează o diagnoză a realitătilor economice şi comerciale întâlnite. În
percepţia sa, Moldova şi Ţara Românească sunt mai sărace decât Transilvania, fiind în proximitatea turcilor,
cărora li se solicită "mai mult din sărăcia lor de plugari sărăciţi şi robiţi decât se cere Ardealului, însuşi, care
avea industrie si comerţ de foarte mare importanţ;'i"Y Mai multe detalii în relaţie cu activitatea comercială sunt
prezentate de acelaşi călător străin. "Vin nesfârşit de mulţi turci, care toţi rod aceasta nenorocită ţară .Acum
negoţul se făcea de turci şi totul este o spoliere a Ţărilor Române" 18 •
O menţiune specială este realizată de Polo Minio în legatură cu Muntenia. "Aici nu sunt atâtea primejdii
ca în Moldova, şi principele şi poporul trăiesc, mdt mai liniştiţi, dar Moldova e mai bogată: negustorii şi boierii
câştigă mult mai mult. Relaţiile de comerţ cu polonezii duceau la Danzig şi de acolo până în Anglia" 19 •
Reprezentările călătorilor străini evidenţiaz~i modificările care au loc în activitatea comercială a Ţărilor
Române. Dacă până în secolul al XVI-lea, Moldovei i s-a păstrat libertatea comercială, începând din a doua
jumătate a secolului se constată o subordonare tol mai intensă a acestuia. Direcţionarea comerţului moldovean
spre capitala Imperiului Otoman devine o notă :onstantă a relaţiilor turca-moldovene. Anual, peste 60.000
de oi erau comercializate la ConstantinopoF0 • O :;ituaţie similară se înregistrează şi în comercializarea cailor.
Exportul acestora, era în anumite secvenţe tempo:~ale interzis, turcii având nevoie de ei în campaniile militare.
îmbogăţirea

14 Secretarul de La Croix, Relaţia călătoriei prin Ţara .'1omânească spre Polonia, în Călători străini despre Ţările Române,
voi VII, îngrijit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu - Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1980, pp. 254-255.
15 Ibidem. p. 262.
16 Polo Minia a fost ginerele domnitorului Petru Şd.iopuL După dispariţia familiei sale a ajuns în Moldova
pentru a recupera zestrea soţiei.
17 N. Iorga, Istoria romănilor prin călători, Editura Eminescu, Bucureşti, 1981, pp. 215-216.
18 Ibidem.
19 Ibidem, p. 216.
20 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1973, p. 115.

210

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

şi

Ardeal

"Locuitorii de la munte au boi mici, pe când cei de la şes au cirezi bogate de boi mai mari şi mai frumoşi, din
care, mai mult de patruzeci de mii sunt mânaţi în fiecare an prin Polonia la Danzig şi de acolo sunt vându ţi prin
ţinuturile vecine, sub cuvânt că sunt boi polonezi". 21
În acelaşi registru ca şi călătorii străini, cronicarii au oferit informaţii preţioase despre conţintul comerţului
intern. Ei atestă existenţa târgurilor de boi 22 , iar în zona de graniţă iarmaroace unde se comercializează un număr
însemnat de animale.Solicitările tot mai numeroase ale turcilor au orientat axa principală a comerţului spre
Constantinopol. Comerţul extern a fost gestionat de turci, armeni, evrei, greci, care au controlat "tot comerţul
Moldovei ducând obişnuit la Constantinopol şi în alte oraşe, turme şi cirezi întregi de oi şi vite cumpărate la
un preţ mic în Moldova şi vânzându-le acolo de două sau de trei ori mai scump 23 • Odată satisfăcute doleanţele
turcilor, efectivele de animale erau comercializate în Polonia, Rusia, Ungaria şi în alte state. Veniturile cele mai
însemnate obţinute de Ţările Române erau datorate comerţului cu boi şi cai.
Notele călătorilor străini oferă importante repere în analiza activităţilor comerciale a Ţărilor Române,
în prezentarea familiilor boiereşti, dar şi a vieţii cotidiene a acestora. Călătorul sirian Paul din Alep 24 este
autorul unor interesante reflecţii privind personalitatea bunicului domnitorului Constantin Brâncoveanu,
Preda Brâncoveanu. În percepţia sa, Preda Brâncoveanu este prototipul elitei boiereşti prospere şi evlavioase.
Acesta avea în proprietate 12.000 de vite, 30.000 de oi, 400 de boi, 1.000 de bivoli, 4.000 de porci şi are 800 de
stupi pe posesiunile sale din cele 200 de sate. Anual comercializează la Constantinopoll.OOO de boi şi 10.000
de oi. În întreţinerea domeniului său erau utilizaţi 1.500 de ţiganF 5 .
Pe fundalul prosperităţii economice, Preda Brâncoveanu este prezentat de călătorul sirian ca fiind de o
simplitate a moravurilor admirabilă. Servitul mesei este însoţit doar de consumul de apă. A ctitorit biserici în
toată Ţara Romănească. Spirit evlavios, citeşte Psalmii la miezul nopţii, şi la biserică cântă la strană. Când are
invitaţi la masă îi serveşte personal. Vinul consumat la masă de invitaţi este închinat unor scopuri sacre: pentru
Dumnezeu, pentru Iisus Hristos, Sfânta Treime, sau Maica DomnuluF6 •
Străbătând Moldova şi Ţara Românească în totalitatea spaţiilor geografice sau propunându-şi deplasări doar
în anumite zone, călătorii străini au remarcat potenţialul economic şi comercial al Ţărilor Române. Informaţiile
lui Cornelio MagnF 7, autor a trei lucrări despre peregrinările sale prin Turcia, Siria şi Grecia, şi călător prin
Moldova în iulie-august 1672 sunt relevante în acest registru de idei. El descrie cu lux de amănunte expediţia
lui Mahomed al IV-lea în Moldova, în cadrul războaielor turco-polone. Ceea ce surprinde în tabăra turcească
este disciplina severă. Indiferent de demnitatea deţinută, cel ce jefuia sau atenta la integritatea locuitorilor
era pedepsit prin decapitare şi afişarea capetelor victimelor un timp îndelungat pentru exonerarea actelor
de indisciplină din armata sultanuluF8 • Vizitând oraşul Iaşi, în 1672, Cornelio Magni a asistat la primirea
pompoasă a sultanului de către populaţia oraşului. La fel ca şi ceilalţi călători, el remarcă calamităţile naturale
şi distrugerile provocate de războaie şi invazii. Dar, chiar şi în aceste condiţi un număr însemnat de vite sunt
comercializate în Germania şi Franţa. "Caii dinj toate aceste ţări sunt dintre cei mai frumoşi, dintre cei mai
buni din Europa". 29 • Cornelio Magni atestă amploarea schimburilor comerciale ale Ţărilor Române cu statele
din centru şi răsăritul Europei.
21 Ibidem.
22 Ion Neculce, Letopiseţul Tării Moldovei, Editura Minerva, Bucureşti, 1975, p. 41.
23 D. Cantemir, op. cit., p. 297.
24 Paul din Alep (1627-1669) în calitate de arhidiacon şi secretar particular al patriarhului Macarie de Antiohia, tatăl său,
l-a însoţit pe acesta într-o călătorie, al cărui itinerar a trecut şi prin Moldova şi Ţara Românească. Cu acest prilej a lăsat
informatii politice, sociale şi culturale privind Ţările Romăne în secolul al XVII-lea.
25 Nicolae Iorga, op.cit., p. 243.
26 Ibidem.
27 Cornelio Magni (1638-1692) autor al lucrări: Ce am putut culege mai curios şi mai interesant în călătoria mea în Turcia. A
fost însoţitorul călătorului francez Chardin, autor a unei preţioase lucări despre Imperiul Otoman în secolul al XVII-lea.
28 N. Iorga, Istoria românilor prin călători, Editura Eminescu, Bucureşti, 1981, p. 283.
29 Cornelio Magni, Călătoria fictivă spre tabăra din Moldova, în Călători străini despre Ţările Române, vol.Vll îngrijit de
Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgarul, Paul Cernovodeanu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1980, p. 548.
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Informaţiile oferite de călătorii străini prezintă două rase de cai. Sunt caii de mărime mică, rezistenţi la
muncile agricole şi caii de mărime mare, folosiF în mod obişnuit la călărie, aşa cum remarcă călătorul francez
Philippe Le Masson du Pont30 • El menţionează d1 domnitori Moldovei aveau în compoziţa oştirii până la 50.000
de călăreţi. Călătorul francez este impresionat de amploarea comerţului extern moldovean, care este apreciat în
multe state europene, dar şi în Imperiul Otoman. "Din aceste provincii pe care le-am numit, vine acel număr
uimitor de vite mari, trimise spre vânzare în toată Germania şi până la Strassburg; se mai trimit încă multe
din ţinuturile locuite şi domnul Dancher, bancher din oraşul pe care l-am pomenit a transportat vite în Franţa,
în timpul ministerului domnului des Marebie. Ele sunt mai mari decât cele din ţara noastră şi toate sunt de
culoare abia cenuşie. Se mai vând acolo oi, a căror coadă cântăreşte mai mulţi funţi. Caii din toate aceste ţări
sunt cei mai frumoşi şi cei mai buni din Europa" 31 •
Călătorii străini au remarcat că o pondere importantă din veniturile trezoreriei domneşti proveneau
din impozitele pe vite şi din taxele vamale de la târguri şi iarmaroace. Locuitorii ţării trebuiau să plătească
domnitorului a zecea parte din veniturile obţim::te din comercializarea vitelor. De asemenea, ei precizau că în
anumite intervale de timp comercializarea cailor şi a oilor era interzisă, în schimb, comerţul cu boi şi porci era
liber.
Informaţii inedite despre Oltenia administrată de imperiali (1718-1739), despre începutul implementării
regimului socio-economic austriac sunt reliefate prin relatările unor ofiţeri austrieci. Noul demers a nemulţumit
structurile socio-economice şi politice autohtone. Frontierele simbolice care delimitau Europa Apuseană de
cea Răsăriteană îşi vor pune amprenta pe orice deziderat austriac de penetrarea a lor. Populaţia locală a fost
deprinsă cu o administraţie patriahală permisivă, dar austriecii au introdus un regim sever de impozitare în
sens occidental, fiind impozitaţi boierii şi clericii. Administraţia austriacă i-a nemulţumit şi pe contribuabilii
ţărani. Impozitele lor au devenit mai riguroase şi achitate în termenul stabiliP 2 Nemulţumirilor precizate li
s-au adăugat şi numeroasele prestatii la construirea drumului de la Câineni, şi a cazărmilor militare. Frustrările
au fost alimentate şi de impunerea de restricţii la comerţul cu porci al boierilor olteni. Imperialii au diminuat
valoarea monedei turceşti şi au încercat să stopeze comerţul cu Turcia. Prin aceste iniţiative socio-economice,
administraţia austriacă a fost detestată şi în acest context Pacea de la Belgrad, din 1739, ce marca revenirea
Olteniei în frontierele Ţării Româneşti, a fost salutată cu frenezie 33 •
Discutând despre caracterul balanţei comerciale a Ţărilor Române, datele oferite de izvoare nu ne permite
un răspuns cert. Un posibil răspuns ar fi acela că nivelul exporturilor erau superioare importurilor, iar tranzitul
aducea beneficii considerabile. Astfel, oficiul vamal din Cluj precizează că în intervalul anilor 1599-1637,
preţul total al exportului produselor agricole se cifra la 917.526 florini şi 30 dinari, şi cel al produselor din
import era de 58. 300 florini şi 35 dinarP 4 •
La finalul studiului considerăm că se impuLe formularea următoarelor concluzii:
1. În contextul secolului XVII, excedentul comercial nu a semnificat pentru Ţările Române un progres
economic. Acumulările de fonduri băneşti le-au favorizat doar achitarea sarcinilor materiale către Imperiul
Otoman, sau să-şi redreseze deficitul financiar d<ttorat campaniilor militare otomane pe teritoriul lor împotriva
habsburgilor şi polonezilor.
2. Informaţiile călătorilor străini reprezintă repere importante în studierea vieţii comerciale,a caracterului
economiei premoderne a Munteniei şi Moldovei, surse importante în investigarea inventarului agricol. Ele
evidentiaza că în plan financiar veniturile realizate din derularea activităţilor păstoreşti erau superioare celor
realizate din cultivarea solului.

30 Philippe Le Masson du Pont s-a născut în Franţa îr. jurul anului 1650. În 1671 a părăsit Franţa şi s-a stabilit în Polonia,
unde a luat parte ca inginer militar la campaniile derulate împotriva turcilor de Ioan Sobieski. Călătorul francez l-a
însoţit la atacul şi cucerirea Hotinului (1673) şi la Lwov (1675), două victori strălucite ale lui Ioan Sobieski. Ca omagiu
pentru serviciile aduse Poloniei a fost înnobilat de Dieta de la Varşovia în 1685.
31 Philippe Le Masson du Pont, Campania din Moldova 1686, în Călători străini despre Ţările Române, voi. VII, îngrijit de
Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgarul, Paul Cenovodeanu, Bucureşti, 1980, p. 297.
32 Nicolae Iorga, Istoria Românilor prin călători, Editura Eminescu, Bucureşti, 1981, pp. 304-305.
33 Ibidem.
34 Paul Cernovodeanu, Comerţul Ţărilor Române în secolul al XVII-lea în "Revista de Istorie", tomul 33, 1980, Editura
Academiei R.S.R, Bucureşti, p. 1083.
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Information about the commerciallife of the Romanian Countries
in the foreign travelers reports from the second half of the 171h century

(Summary)
The 17 1h century was a tensioned period in the international relations of the countries for Central,Eastern and
South-Eastern Europe. The thirty zears war (1618-1648), the cazac riots and their union ta Russia(1648-1654),
the Turkish campanies from Hungary and Transilvania, the defeat of the Turkish in the assault of Viena(1683),
the Austrian expedition on the Danube, their settlement in Hungary and Transilvania, made the politicallife
rnorre dynamic and heir consequences are felt bz the collective and individual sensibility.
Through their thematic content, rich and varied, the travel notes represent interesting sorces of information
in order ta know more concerning the comrnerciallife of the Romanian Countries. Their content concurently
presen cultural religious, economic, but also politica consideration.
The foreign travelers, the catholic missionaries, the protestants, the military, the diplomatic representatidies
of the other countries, who carne from geographical regions which had a different social and economica!
evolution from the one of the Romanian Countries, the detected in the Romanian space atypical realities ta the
states they carne frorn.
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"Prunci zămisliţi, prunci nedoriţi" despre cazurile de avort din Districtul Năsăudului (1861-1876)

Claudia Septimia SABĂU

Cuvinte cheie: avort, fete tinere, lume rurală, Districtul Năsăud, a doua jumătate a secolului XIX.
Keywords: abortion, young girls, rural world, District of Năsăud, second part of the 191h century.
Avortul este un fenomen universal, întâlnit în toate culturile lumii şi în rândul tuturor categoriilor sociale,
fiind utilizat încă din vechime pentru a pune capăt unor sarcini indezirabile şi pentru "a scăpa" de copiii
nedoriţi, ceea ce diferă de la o societate la alta fiind tehnicile de realizare şi circumstanţele care îl determină.
Astfel, în contextul în care, chiar şi în societatea contemporană, această practică stârneşte încă intense dezbateri
şi controverse, opiniile referitoare la acest subiect fiind în continuare antagonice, este cu atât mai interesant să
investigăm care a fost atitudinea faţă de avort în secolele trecute.
În istoriografia din Occident acest subiecc a fost amplu dezbătut şi analizat în cuprinsul a numeroase
studii şi lucrări de specialitate, care au reuşit nu numai definirea procesului, dar şi stabilirea extensiei acestuia
în lumea rurală şi urbană 1 • Din păcate, cu toh1l altfel stau lucrurile în scrisul istoriografic românesc, lipsit,
aproape cu desăvârşire, de cercetări pe această temă, o posibilă explicaţie fiind dată de raritatea surselor şi a
documentelor de arhivă păstrate până în zilele noastre.
Pentru Transilvania, o excepţie o reprezintă procesele de avort păstrate la Arhivele Naţionale, Serviciul
Judeţean Bistriţa-Năsăud, în fondul instanţei juridice supreme a Districtului Năsăud 2 , Sedria Generală
(echivalentul unui tribunal). Cercetând arhiva j·Jridică a acestei instituţii am descoperit un număr de 5 procese
de avort care atestă prezenţa acestui fenomen în satele năsăudene în cea de-a doua jumătate a secolului al
XIX-lea. Acest material arhivistic, inedit în istoriografia românească transilvăneană, ne prezintă fata unei lumi
mult diferită de cea a zilelor noastre, o lume bântuită de teamă, superstiţii şi cruzime. În egală măsură, pe
parcursul desfăşurării anchetelor juridice, am descoperit tipologii umane fascinante, "bine ascunse" în spatele
cortinei de pudicitate a istoriei acestui spaţiu: "fetele căzute", adică cele care şi-au inaugurat viaţa sexuală
înainte de căsătorie şi care de ruşine faţă de restul comunităţii decid să "scape" de sarcina nedorită recurgând
la avort: "femeile pricepute", un soi de vrăjitoare-tămăduitoare care aveau leac pentru orice, inclusiv, pentru un
copil nedorit; "vecinii cu conştiinţă" care au reclamat faptele dubioase văzute sau auzite, dar şi alte personaje
deosebite care apar pe parcursul desfăşurării investigaţiei penale.
Drept urmare, în rândurile de mai jos, discutăm despre problematica avorturilor în satele năsăudene prin
analizarea şi interpretarea unui eşantion diferit de surse edite şi inedite care fac referiri directe sau voalate,
la această practică: dicţionare, lucrări de legislaţie penală, acte bisericeşti, cărţi de medicină, scrieri folclorice
şi literare şi nu în ultimul rând, procese de avort. Drept urmare, fără pretenţia de exhaustivitate, în paginile
următoare am încercat să răspundem la următoarele întrebări: cum era definit avortul în a doua jumătate a
secolului XIX? Care a fost atitudinea autorităţilor religioase din Districtul Năsăudului vizavi de avort? Ce ne
1 Cele mai semnificative contribuţii din istoriografia internaţională referitoare la această tematică sunt amintite de
către Nicoleta Roman, Avortul şi infanticidul în lumea rurală românească din prima jumătate a secolului al XIXlea, în "Studii şi materiale de istorie modernă", voi. XX, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 75.

2 Districtul Năsăud (1861-1876) a fost o unitale administrativ-teritorială- formată din 44 de sate- suprapusă
geografic peste arealul Regimentului II român,~sc de granită, cu sediul în Năsăud.
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spun sursele folclorice şi literare din epocă despre această practică? Care au fost etapele unui proces de avort?
Cine erau personajele şi cum se desfăşura propriu-zis un avort?

1.

Legislaţia

din Transilvania referitoare la avort: Codul penal austriac (1852)

În "Dicţionarul limbii române" din anul 1871, avortul este definit astfel: ,,Aborire = v., aboriri, compus
din ah cu însemnare de destrucţiune prematură şi din oriri cu înţelesul de ieşire, răsărire, naştere, însemna: a
naşte înainte de timp, a lepăda sau intransitiv: a se naşte înainte de timp şi de aici: a înceta de a trăi, a muri, a
pieri; Abortire = abortescu, v., abortire, a naşte sau a se naşte înainte de timp; a lepăda, a se stârpi; Abort = s.m.,
abortus, a doua formă de supin din aborire, înseamnă: 1. Acţiunea de a aborti sau abori; 2. Un născut înainte de
timp, stârpitură, lepădătură" 3 • Pentru că "fapta femeii consistă în aceea că elimină voluntar din corpul său, prin
vreun procedeu artificial, înainte de vreme, produsul concepţiunii" 4 , în Transilvania în cea de-a doua jumătate
a secolului al XIX-lea avortarea sau "lepădarea" pruncului era considerată infracţiune sau "crimă" şi se afla sub
incidenţa legislaţiei penale.
Astfel, capitolul XVI din Codul penal austriac- aflat în vigoare în Transilvania din septembrie 18525 - în
cuprinsul a cinci paragrafe (§§144-148) face referire la practica avortului şi la pedepsele implicate de acesta.
Potrivit §144: "Femeia care întreprinde cu precugetare ver ce fapt prin care se căşună lepădarea fătului, ver
o naştere în care pruncul iese mort pe lume, comite crimine". Dacă era "lepădarea încercată, dar nereuşită",
pedeapsa prescrisă era închisoarea de la şase luni la un an, iar dacă "lepădarea" era reuşită atunci se sancţiona
cu întemniţare de la un an la cinci ani. La aceeaşi pedeapsă "însă înăsprită" se condamna şi tatăl pruncului
avortat, dacă acesta era complice la "crimă". De această "crimă se face culpaver" şi acela care "cu ver ce scop,
efectuează ori încearcă să efectueze avortul, fără ştirea şi în contra voinţei mamei fătului". Sancţiunea dictată
în acest caz varia "cu carceră grea" de la unul la cinci ani, şi dacă prin avort se "va şi cauzat pericol de viaţă ori
stricăciune de sănătate", "carcera grea" era de la cinci până la zece ani 6 •
Cu ani grei de închisoare era pedepsită şi "aruncarea de prunci": "Cel ce pe un prunc, pe când acesta nu
e în stare a-şi procura singur ajutor spre a-şi scăpa viaţa, îl aruncă spre a-l expune pericolului de moarte sau
şi numai spre a lăsa la întâmplare mântuirea lui comite crimă, ver care va şi fost cauza ce l-a împins la acest
fapt". Dacă pruncul a fost aruncat într-un loc ferit "pe unde rar umblă oameni sau sub împrejurări încât anevoie
se poate afla şi mântui", condamnarea varia între un an şi cinci ani, însă dacă acesta deceda, pedeapsa se
prelungea de la cinci la zece ani. Iar dacă pruncul a fost expus într-un loc deseori vizitat de oameni "încât cu
fundament se poate spera că va fi aflat şi scăpat curând", încarcerarea era de la şase luni la un an 7•
2. Atitudinea autorităţilor religioase faţă de avort în Districtul Năsăud

Cu toate că starea de sănătate a populaţiei năsăudene a fost urmărită riguros în cei 15 ani de funcţionare
a Districtului, în rapoartele autorităţilor civile districtuale nu se face nici o menţiune explicită a practicării
avorturilor. Serviciul sanitar, deservit de către 5 medici, a avut ca principal obiectiv lupta împotriva
epidemiilor şi a bolilor venerice, doar în plan secundar fiind urmărită combaterea "superstiţiilor de tot felul
adânc înrădăcinate în mentalitatea ţărănimii care constituia 95% din populaţia Districtului", avortul fiind
probabil una dintre ele 8 .
3 A.T. Laurian, J.C. Massimu, Dicţionarulu limbei romanea, vol. I, Bucureşti, 1871, p. 12.
Traian Pop, Drept penal comparat. Partea generală, voi. II, Ed. Institutului de Arte Grafice "Ardealul", ClujKapoca, 1923,p. 571.

4

5 Codul Penal austriac a fost adoptat în Ungaria şi Transilvania din septembrie 1852 şi a rămas în vigoare în Ardeal
până în anul 1880, vezi Ibidem, p. 39.

Codicele penal despre crimini, delicte şi abateri, Ordinăciunile despre competinţa judeţelor penali şi regulamentul
de tipar, din 27 mai 1852 pentru Imperiul Austriei (ediţie oficială), (în continuare Codul penal...), Viena, 1853,
apărută în Tipografia c. r. de curte şi de stat, pp. 60-61.
7 Ibidem, cap. XVII,§§ 149-151, pp. 61-62.
8 Teodor Ghiţan, Onisim Filipoiu, Organizarea sanitară a districtului autonom românesc al Năsăudului între anii
1861-1876, în G. Brătescu (coord.), "Momente din trecutul medicinii", Bucureşti, 1983, p. 412.
6
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Astfel, din păcate, nu ştim până în acest moment dacă forurile civile din Districtul năsăudean au fost
sau nu preocupate de problematica avorturilor. În schimb, reprezentanţii bisericii greco-catolice din arealul
geografic analizat au desfăşurat pe tot parcursul secolului XIX o intensă campanie de prevenire a avorturilor,
deoarece potrivit moralei creştine, întreruperea de sarcină era cel mai mare păcat pe care putea să îl săvârşească
o femeie, reprezenta opunerea premeditată şi cate3orică la porunca divină de transmitere a vieţii "să nu ucizi".
În consecinţă, primă grijă a prelaţilor greco-catoli.ci era să se asigure că după concepere, fie în cadrul legitim
al familiei, fie ilegitim, copiii se năşteau, iar argumentele folosite împotriva avorturilor şi pruncuciderilor
ilustrează un mod de gândire modern care face apel la religie, medicină, demografie şi justiţie. În acest sens este
ilustrativă porunca vicarului Ioan Marian din 12/3 martie 1840 care considera că succesul împotriva acestei
stări de lucruri era condiţionat şi de implicarea organelor civile: comandanţi, doctori, moaşe, dar şi a părinţilor,
cadrelor didactice şi preoţilor.
Aşadar, încă din prima jumătate a secolului studiat, preoţii erau îndemnaţi de către superiori ca pe baza
învăţăturilor creştine, prin catehizare şi predici (dintre care cea mai importantă era cea ţinută a doua zi de
Crăciun când se citea Evanghelia despre uciderea pruncilor prin Irod) să ilustreze "mărimea păcatului acelor
muieri şi fete, cari îşi împiedecă rodirea pântecelui cu băuturi de leacuri, sau cu orice fel de zămuri şi care îşi
fac să lepede pruncul zămislit- ori cari îl omoară născându-1 sau după ce 1-au născut". În egală măsură, preoţii
erau sfătuiţi ca în predicile lor să folosească argumente medicale: "prin facerea de prunci muierile [... ] scapă
şi de multe boli prin naşterea şi aplicarea pruncilor"; demografice: "că aici în ţinut e loc atâta de larg cât ar
putea trăi de 10 ori mai mulţi oameni decât sunt acum [... ]" şi juridice: "că fetele şi văduvele, cari zămislesc
din curvie, acest păcat li se iartă, că se socotesc - precum şi este - că bărbaţii le-au înşelat şi pentru aceea, nu
se mai ruşinează, nici nu se mai pedepsesc ca mai demult, ci încă vinovaţii bărbaţi, pe care îi dovedesc ele, se
silesc sau a lua pruncii la sine, sau a le plăti cre§terea" 9 •
În contextul în care, după cum am spus şi mai sus, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Transilvania,
avortul şi pruncuciderea intrau, exclusiv, sub incidenta legislaţiei penale (judecarea acestor cauze aparţinând
exclusiv forurilor civile), competenţele preoţilor în această problemă erau limitate numai la condamnarea
verbală a acestor practici şi la obligaţia de a anunţa autorităţile civile despre eventualele cazuri suspecte din
parohii.
Când aceste reglementări nu erau respectate şi preoţii îşi "depăşeau" atribuţiile, arogându-şi drepturi care
nu li se cuveneau, pedepsirea acestora de către ierarhii superiori era promptă. Aşa păţeşte preotul din Şieuţ care
împreună cu curatorii bisericii, la sfârşitul anului 1851, declanşează o investigaţie (la cererea tatălui) pentru
a elucida calomniile aduse unei fete din sat, conform cărora aceasta ar fi fost "îngreiată" şi ar fi "scăpat" de
copil. Pe lângă interogarea suspecţilor responsabili de răspândirea zvonului şi stabilirea cuantumului amenzii
pentru "calomniator", preotul şi curatorii fac apel la medicul cercual şi la moaşa oficială pentru a o consulta pe
fată. Abia după ce s-a dovedit că fata într-adeviir a născut şi şi-a abandonat pruncul "într-un gard- în grădina
părinţilor ei - de unde scoţându-se prin maica fetei în prezenţa Birăilor şi a curatorilor s-au aflat prunca
muşcată de buză, obraz, nas, gură şi pântece", organele civile abilitate preiau investigaţia: "Investigându-se
prin comisariat s-au aflat şi prunca; prunca s-a adus în casa părinţilor unde prin moaşele satului s-au aflat că
prunca ar fi cu vreme născută. La acest lucru s-au înfăţioşat comisariatul şi doctorul Enzenberg care dimpreună
cu birăul au dus prunca şi pe fata Ana Pantia la comisariat de unde s-au trimis spre revedere şi mai încolo" 10 •
După ce primeşte toate aceste informaţii, vicarul Rodnei nu ezită să îl apostrofeze pe preotul din Şieuţ
spunându-i că nu ar fi trebuit să se "amestece" în această poveste care era de competenta forurilor civile şi drept
pedeapsă primeşte o amendă care să-i fie de luare aminte pe viitor: "tare ai greşit, ţinându-se tot lucru ca iure
criminal de for civil, fără dacă ai auzit vorbe ~i văzut testimoniu medicului să fi requirat pe jude ca să arete
această întâmplare comisariatului. Pentru amestecare vei căpăta o probosă, altceva nu ţi se poate întâmpla.
Această instrucţie să-ţi fie în viitor ca un îndreptar" 11 .

Documente bisericeşti, în "Arhiva Someşană" (în continuare A.S.), nr. 18, Năsăud, 1936, pp. 407-409.
10 Arhivele Naţionale Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud (în continuare ANSJBN), fond Vicariatul Rodnei, dos.

9

Ştefan Buzilă,

34/1851, f. 3.
11 Ibidem, reg. 1533, f. 2.
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3. Sursele folclorice

şi

literare referitoare la avort

În mod curios, nici în literatura românească medicală a timpului nu este menţionată practica întreruperii
sarcinii. Medicii români din cea de-a doua jumătate a secolului XIX acordă în lucrările lor un spaţiu generos
problemelor ridicate de sarcină şi naştere, dar ignoră cu totul existenţa avortului, ca şi cum această practică
lipsea cu desăvârşire ... Doar în cuprinsul unei singure lucrări, tipărite în 1901 şi semnată de doctorul Iulian
Chitul, în capitolul rezervat naşterii autorul face o scurtă referire la avort rezumată sub forma unei definiţii a
acestuia: "Avort se numeşte naşterea, dacă fătul se departă din uter atunci când încă nu e dezvoltat, când în
dânsul încă nu observăm nici un semn de viaţă, adică în lunile prime patru" 12 •
Avortul pare a fi un subiect "tabu" şi în sursele folclorice şi literare din ţinutul Năsăudului. Totuşi,
în spatele tonului zeflemitor şi glumeţ din scrierile de folclor sau printre rândurile pline de dramatism ale
versurilor lui George Coşbuc şi ale prozei lui Liviu Rebreanu stau "bine ascunse" indicii care conturează
contextul în care fetele apelau la avort în încercarea de a-şi repara imaginea în sânul comunităţii. De obicei,
scenariul era următorul: povestea începea cu flirtul nevinovat dintre el şi ea, la joc, la câmp, pe uliţele satului;
urmau atingerile timide, săruturile furate la lăsarea serii, pentru ca într-un final, sedusă şi încrezătoare în
promisiunile de iubire veşnică, ea să accepte "împreunarea trupească" înainte de căsătorie, fără a conştientiza
"ruşinea" care o pândeşte: "Sub tu fa mohorului/ Arde para focului;/ Ea tot arde nu se stinge,/ Mândra suspină
şi plânge/- Taci, mândră, nu suspina/ Tot a ta a fost vina./ La toţi le-ai făcut pe plac,/ Ţie ţi-ai făcut de cap;/ La
toţi le-ai făcut pe voie,/ Ţie ţi-ai făcut nevoie./ Verde-i frunza pe copaci,/ Leagănă, mândră, şi taci,/ Io-s fecior şi
îmi pun strutJ Tu, fată, cu legănuţ;/ Io-s fecior şi îmi pun pană,/ Nu eşti fată, eşti vădană" 13 •
Şi fiica morarului, din poezia lui George Coşbuc cu acelaşi nume, se plânge la lăsarea serii de faptul că:
"[ ... ] brâul de încins mi-a fost lung,/ Dar brâul meu astăzi mă strânge,/ La copcii cu greu îl ajung!/ Aşa de cu
greu îl ajung,/ Şi-n copcii el trupul mi-1 frânge!". Chiar dacă mama ei nu i-a observat încă frământarea: "Obrazul
ascuns sub năframă/ E martur păcatului meu./ E martur păcatului meu:/ Tun-ai băgat încă de seamă". Păcatul
fetei de a fi însărcinată o aduce pe culmile disperării, moartea fiind unica ei scăpare de soarta ce o aşteaptă:
"Şi vreau, şi eu nu ştiu ce vreau! Ba lasă, că ştiu eu ce vreau:/ Aş vrea să fiu, roată [roata de la moară,n.n.], supt
tine!" 14 •
Astfel, a "fi cu burta la gură" şi a simţi ochii sfredelitori a întregului sat aţintiţi asupra ta era cea mai mare
ruşine pe care o putea îndura o tânără fată, ruşine pe care o simte şi personajul principal feminin al romanului
"Ion": "Când trecea Ana pe uliţă, nenumărate perechi de ochi o pândeau de după toate gardurile şi din toate
ferestrele, în taină, măsurându-i mijlocul, pipăindu-i burta, cercetându-i mersul. Şi cele mai şirete spuneau
celor proaste: - Nu vezi, leliţă, cum umblă să-şi ascundă păcatul, cum se strânge în bete ca într-un chimir? Şi
cele mai păcătoase o bârfeau mai stăruitor, ca omul care nu poate avea odihnă din pricina paiului în ochiul
aproapelui" 15 •
Din păcate nici documentele de arhivă, şi nici sursele folclorice şi literare nu ne oferă nici cel mai mic
indiciu conform cărora tinerii năsăudeni din cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea ar fi cunoscut metode
contraceptive, singura modalitate de a evita o sarcină nedorită fiind abstinenţa: "Oh, leliucă, poale lungi,/ Ce-i
pricina de n-ai prunci/ Doar cu badea nu te culci?/ Eu cu badea m-aş culca/ Că mi-i drag ca inima,/ Mi-i urât a
legăna;/ El mi-i drag ca sufletul,/ Dar mi-i urât leagănul." 1 G.
Dacă rămâneau însărcinate, înainte de căsătorie, fetele din Districtul Năsăudului aveau două opţiuni:
prima era să păstreze sarcina şi să aducă pe lume un copil din flori sau "şpuri". După naşterea acestuia, pentru
"a-şi spăla ruşinea" în faţa comunităţii şi dacă tatăl nu recunoştea copilul, fetele puteau demara un proces de
paternitate. Astfel, presupusul tată era chemat în faţa instanţei judecătoreşti unde era obligat să recunoască
paternitatea copilului din flori şi să plătească atât pensia alimentară a acestuia, cât şi durerile facerii şi
12 Iulian Chitul, Ajutoriul prim în casuri de nenorociri şi bale repentine, Gherla, 1901.
13 Solomia Păiuş, Liviu Păiuş, Iuliu Moisil- Folclorist (III), în "Studii şi cercetări etnoculturale", nr. XI, Bistriţa,
2006, p. 220.

14 George Coşbuc, Fata morarului, în vol. "Versuri şi proză", Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991, pp. 17-18.
15 Liviu Rebreanu, Ion, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1980, p. 154.
16 Liviu Păiuş (ed. îngrijită). Iuliu Moisil- Poezii populare de pre valea Someşului, Ed. Napoca Star, Cluj-:--rapoca,
2009, pp. 160-161.
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convalescenta mamei 17 • Într-un astfel de proces, judecat în anul 1863, preotul din Romuli, Roman Carnea,
solicită drept despăgubire celui cu care fiica sa avea o pruncă "din flori", pentru "durere şi stricarea onoarei",
200 fl. v. a. şi totodată pentru alimentarea copilei de la naştere şi până în momentul judecării pentru fiecare
lună, 8 fl. v. a., şi "de acum încolo până ce va fi în vârstă să poată trăi şi câştiga cele de lipsă pe toată luna
anticipative 8 fl. v. a." 18 • Cu toate că aceste procese "reparau" într-o oarecare măsură greşeala tinerelor mame
necăsătorite, totuşi statutul lor în comunitate era compromis pentru totdeauna.
Decăderea fetelor mame este reflectată şi prin modul în care erau aşezate reprezentantele sexului frumos
în biserică, în satele năsăudene, în a doua parte a secolului studiat. Regulile au fost impuse încă din timpul
păstoririi vicarului Marian, şi, astfel, o fată care a născut un prunc nelegitim nu mai avea dreptul să stea
în primul rând unde erau fetele fecioare, ci se aşeza în spatele bisericii, acolo unde şedeau toate "căzutele
învelite". În plus şi aspectul exterior diferenţia o fată fecioară de o "fată căzută": "Fetele oneste umblau cu capul
gol cu părul împletit în o singură coadă ce atârna pe spate şi împodobit cu flori. Cele căzute nu era permis a
umbla cu capul gol, ci acoperit cu năframă şi fără nici o floare. De aceea le numeşte învălite" 19 •
4. Procesele de avort din Districtul Năsăud
Uneori însă ruşinea de a "fi cu burta la gură", teama de bârfele din sat şi de atitudinea ostilă a comunităţii,
dar şi refuzul de a avea un copil înainte de căsătorie, le determina pe fete să aleagă o a doua variantă, aceea a
avortului. Dacă era bine executat şi bine ascuns de ochii satului, acesta salva onoarea fetei, pentru că metodele
de investigare ale autorităţilor juridice şi medicale din epocă erau rudimentare. Dovada o reprezintă două
dintre cele cinci procese de avort păstrate în arhiva Sedriei Generale.
Primul caz instrumentat de Sedrie a avut loc în luna iunie a anului 1864, ca urmare a înştiinţării, adresată
oficiului cercual Năsăud, de către judele (primarul) localităţii Rebrişoara în care anunţa că în hotarul (sau pe
pământul) acestei localităţi o femeie a descoperit îngropat în pământ un cadavru care pare a fi a unui copil
avortat- "prunc îngropat în taină". De la oficiul cercual Năsăud această înştiinţare este retrimisă Sedriei care
va numi o comisie de investigare, în componenţa căreia intrau şi doi medici, pentru a o ancheta pe femeia
ce a descoperit cadavrul şi pentru a cerceta pruncul îngropat şi locul îngropării. Dar, nici depoziţia femeii
("După amiază, cam la 5 ore căpăluind am simţit ceva putoare, fără de a şti că de unde vine aceea, într-o vreme
am călcat cu un picior pe ceva moale şi atunci am simţit şi mai mare putoare şi aşa am dat cu sapa în acel
loc şi sapa s-a împluntat în un trup putred[ ... ]"; acela avea "trei palme" şi "nu a fost în nimic învelit, nici în
copârşău aşezat, ci era gol de tot") şi nici autopsia cadavrului ("cu ocaziunea săpării s-au aflat 3 dărabe de carne
descompusă trecută în gradul al 3-lea al putrezirii") nu oferă comisiei nici un indiciu despre făptaş. Pentru
că femeia declară că nu are pe nimeni "vreo suspiciune, nici din proprie experienţă, nici din auzite de la alţi
oameni", iar "pricepătorii de lucru", dat fiind gradul de descompunere al cadavrului, nu au descoperit indicii
relevante, în 30 iunie 1864, cercetarea "se curm;i" pentru că nu existau suspecţi... 20 •
Celălalt proces se desfăşoară un an mai târziu, în 1865, când vice-primarul localităţii Năsăud se prezintă
în 2 septembrie, la Sedrie, cu o sticlă de jumătate de kilogram în care se afla corpul unui copil "un ce [cu sensul
de ceva, n.n.] de carne ce formează a fi un prun<: pierdut cam de 3luni". Funcţionarul năsăudean a descoperit
trupul neînsufleţit în dimineaţa acelei zile aruncat pe stradă, în faţa unui magazin din localitate "în mijlocul
drumului jos în dreptul noii bol de a domnilor Antonesci".
În aceeaşi zi, preşedintele Sedriei decide "vizitarea" (consultarea) cadavrului de către medicii din District
şi investigarea tuturor persoanelor suspicioase în acest caz. Comisia de investigare constată că embrionul
avortat era de sex bărbătesc şi că avortarea s-a produs în a 3-a lună de sarcină şi ţinând cont de faptul că în locul
în care s-a aflat cadavrul, "nu s-a aflat sânge ori alte semne ce ar putea dovedi că avortarea s-a întâmplat în locul
acela", concluzionează că pruncul a fost arunc<,t în acel loc, nu şi născut acolo. O altă concluzie a investigaţiei
a fost şi aceea că avortul s-a petrecut cu ştiinţa persoanei însărcinate, dar fără a se putea preciza ce l-a provocat:
"întrebuinţat-au aceea persoană ceva medicamente avortine ori mecanice[ ... ] nu suntem în stare a decide".

17 Lurniniţa Durnănescu,

Procesele pentru paternitate din Districtul Năsăudului, în "A.S." (seria III), nr. V, Ed. Mega,
Cluj-Napoca, 2006, pp. 121-136.
18 ANSJBN, fond Oficiul parohial greco-catolic Homuli, dos. 3, f. 10-11.
19 Ştefan Buzilă, op. cit., p. 421.
20 ANSJBN, fond Sedria Generală a Districtului Năsăud, XXXIV/dos. 26.
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Cu toate că, în mod cert, acest eveniment a scandalizat societatea năsăudeană, mai ales că fătul avortat
a fost aruncat şi găsit în stradă, în faţa "traficiei de tabac" [magazinului, n.n.] din localitate, forurile abilitate
nu reuşesc să elucideze cazul şi să găsească vinovaţii. Şi pentru că în săptămânile următoare, nu s-a ivit
nici o persoană "suspicioasă" şi singurul martor, respectiv vicejudele opidan, între timp, moare, cercetarea
"preliminară urzită în contra necunoscutelor persoane pentru criminea avortului" se suspendă în 10 noiembrie
1865 21 •
În celelalte trei cazuri lucrurile nu au mers la fel de bine pentru că datorită complicaţiilor provocate
de avort, identitatea femeilor a fost descoperită şi în funcţie de gravitatea evenimentelor şi complexitatea
desfăşurării anchetelor, extensia în timp a proceselor în care acestea au fost implicate a variat între câteva luni
şi 11 ani. În momentul deschiderii cercetării penale, cele trei inculpate acuzate de avort, aveau vârsta de 20
(Maria Bugnar din Zagra), 21 (Savinca Girigan din Feldru), respectiv 24 de ani (Dochia Răţoi din Sângeorz),
erau nemăritate, greco-catolice, nu ştiau scrie şi citi. Cu excepţia Mariei Bugnar care era angajată în funcţia de
servitoare, celelalte două erau "econome" (ţărănci) şi locuiau împreună cu părinţii.
Cei care anunţă forurile abilitate despre suspiciunea privind săvârşirea avorturilor au fost judele satului
(primarul) Parva, respectiv preoţii din Feldru şi Sângeorz. Aceştia au fost înştiinţaţi, la rândul lor, de către
moaşele care le-au consultat pe Maria şi Savinca, respectiv de către un vecin al Dochiei.
Din "arătarea" judelui localităţii Parva, redactată în data de 23 martie 1867, aflăm că în ziua anterioară i s-a
adus la cunoştinţă că fata aşezată în "quartir" la juratul comunal Grigore Sângeorzan, respectiv Maria Bugnar,
ar fi adus pe lume un copil mort care a fost dus şi îngropat de către o femeie din sat "în depărtare de comună
un pătrar de oră la locul popii pe Valea Paltinului". Însoţit de femeie şi de alţi oameni din sat, judele merge în
locul indicat şi găseşte îngropat într-o oală un prunc, "om întreg în lungime de 8 până la 12 ţioli", pe care îl lasă
în acelaşi loc sub pază 22 •
În cel de-al doilea caz, cel al fetei din Feldru, primul act la dosarul său este înştiinţarea trimisă de parohul
din localitate, Oficiului cercual din Sângeorz, în data de 24 august 1868, din cuprinsul căreia aflăm că în
dimineaţa acelei zile, moaşa satului i-a adus şi i-a arătat "un prunc ce I-au născut înainte de vreme" fata Savinca
Ti ţie ni, "pentru care faptă de crimă cu tot respectul [... ] face oficiosă arătare spre a se face dispoziţiunile
necesare în această privinţă" •
Şi preotul din Sângeorz îşi întemeiază "arătarea" pe spusele unui vecin al Dochiei care văzând-o pe aceasta
"cu cămaşa pe la ambele ţâţe udă şi pe pole tare cu sânge" şi fiindcă aceasta "au fost în prepus de a fi tăroasă
am socotit că a născut şi a făcut ceva cu pruncul" şi "temându-mă în a-mi îngreuna conştiinţa", se confesează
parohului din sat, "şi cu aceasta socotind că mi-am făcut datoria, m-am uşurat" 24 •
După cum putem constata, comunitatea sătească năsăudeană nu este indiferentă faţă de faptele "necurate"
petrecute în sânul ei, obligaţia morală, teama şi mustrările de conştiinţă fiind sentimentele care îi îndeamnă
pe oameni să relateze cele auzite sau văzute celor mai importanţi oameni din sate, judelui sau preotului. După
ce aceştia au trimis "arătările oficioase" forurilor superioare, parcursul anchetelor celor trei femei a fost stabilit
în funcţie de informaţiile şi indicaţiile cuprinse în paginile acestora, Sedria din Năsăud numind pentru fiecare
caz în parte câte o comisie care să realizeze cercetarea preliminară, în primă fază, la locul petrecerii faptei şi
ulterior la Năsăud. Această cercetare a constat din autopsierea pruncilor avorta ţi şi consult ginecologie (pentru
Savinca), precum şi din interogarea celor trei fete şi a martorilor.
În cazul Mariei Bugnar, judecătorul "inquisitor" decide, ca prim pas, exhumarea cadavrului şi transportarea
acestuia la Năsăud pentru autopsiere. Pruncul avortat a fost adus "într-o oală neagră cam de vreo 2 cupe,
acoperită simplu cu una râză" şi "pricepătorii de lucru" [medicii, n.n.] purced la "vizitarea" acestuia: "Înainte
de toate din acel vas după deschidere se lăţeşte un miros cadavericesc pestilent, scoţându-se contentul acelei
oale şi anume un făt, înainte de toate s-au pus spre spălare în apă şi după spălare s-au putut vedea următoarele:
Fătul după forma şi mărimea lui judecând, şi mai cu seamă, după dezvoltarea lui a putut fi în luna a 5-a a
vieţii intrauterinale, e de sexul femeiesc, placenta atârnă de funiculul ombilical şi e în legătură cu fătul nefiind
funiculul tăiat- pielea peste întreg fătul este formată, însă fiind trecut fătul în gradul al treilea de putreziciune
23

21
22
23
24

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

LXXII/dos. 9/1865.
LXXXI/dos. 6/1867, f. 2-3.
Il/dos. 63/1872, f. 8.
Il/dos. 53/1872, f. 33.
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este macerat- peste tot luat fătul e format şi nici un defect nu este extern de observat. După acestea s-a deschis
capul pieptului şi folele fătului - osificarea capului e în stadiul al doilea, creierii încă neformaţi, ci numai
una masă neformă. Organele pieptului amăsurat dezvoltate scoţându-se plămânele şi punându-se în apă, atât
întregi cât şi parţiate, acelea se scufundă în apă. Nefiind altceva de eruat, protocolul s-a încheiat şi subscris
cu aceea adăugare că fătul s-a repus în oala menţionată şi s-a dispus înmormântarea lui". Concluzia autopsiei
a fost următoarea: "Pe întreg fătul nu s-a aflat nici un semn de oarecare vătămare - după dezvoltarea fătului
judecând a fost în a 5-a lună a vieţii intrauterinale. Cu securitate putem zice că fătul acela viaţă extrauterinală
nu a trăit. Cum şi din ce cauză a urmat avortarea, aici din cele aflate pe fătul vizitat nu se poate erua" 25 •
În ceea ce o priveşte pe Savinca Girigan, judecătoria decide, mai întâi, consultarea acesteia de către medicii
şi moaşa districtuală pentru "constatarea obiectivităţii faptei avortării": "Vizitata în etate de 21 de ani de
constituţiune bună şi bine nutrită, pe pântece nu :>e vede cu siguritate, nu se vede creza sau semnele gravidării;
mamelele sau ţâţele sunt bine dezvoltate, nu conţin lapte şi se pot zice despre dânsele cu siguritate că nu au
lăptat (nutrit) prunci. Vagina lipsită de membrana virginităţii, atât labiile celea mari cât şi celea mici palide şi
deelastite, din vagin curge un fluid blaenorhic de natură cronică, vagina lucie- colul vaginal al uterului întărit.
Orificiile vaginale nu de tot închise. Peste tot luat uterul nu voluminos". În rezultatul examinării fetei se spune:
"Este deflorată şi cuprinsă de o boală Blaenorhea vaginei- totodată cu securitate putem decide pe baza vizitării
cum că uterul ei a fost deschis, prin urmare că sau a avortat sau a avut una curgere nenormală de sânge. În ce
timp a vieţii intrauterine a fost fătul, nu suntem în stare a decide precum nici aceea că ce a fost cauza avortării" 26 •
Punctul de plecare în anchetarea Dochiei nu este nici autopsia fătului avortat, nici examenul ginecologie,
ci interogatoriul care are loc la Sângeorz în 5 noiembrie 1861. Atât Dochia, cât şi celelalte două inculpate,
odată ajunse în faţa instanţei, se debarasează de orice inhibiţii şi vorbesc deschis, cu sânge rece şi, fără urmă
de regret, despre contextul care le-a adus pe banca acuzaţilor, respectiv poveştile de dragoste în urma cărora au
rămas însărcinate, cauzele producerii avortului şi ce s-a întâmplat cu copiii avortaţi.
Scenariul este similar în toate cele trei cazuri: cu naivitate, deşi conştiente de pericolul sarcinii, Maria,
Savinca şi Dochia acceptă să facă dragoste cu cei care le curtau. Debutul relaţiei fizice este mai mult sau mai
puţin memorat de cele trei, astfel, Maria plasează momentul "în ante cu un an", Savinca în noaptea de "19
aprilie 1868", iar Dochia "puţin timp după Paşti". Şi actul sexual este numit diferit de fete: "am făcut cunoştinţă
mai de aproape cu un jandarm", "am avut împreunare trupească", respectiv "am avut relaţiuni de iubire". Maria
şi Dochia nu detailează continuarea relaţiei fizice, în schimb, Savinca, nu se ruşinează în a oferi detalii despre
cum a decurs aceasta. După cea "dintâi împreunare trupească", Savinca şi-o aminteşte şi pe cea de-a doua,
"după două zile", şi de aici încolo chiar dacă le pierde şirul, ştie că au continuat "până când după Rusalii s-a
dus Roman Varvari la munte".
Neavând cunoştinţe de mijloace contraceptve, cele trei fete se vor pricopsi cu câte o sarcină, conştientizarea
noii stări fiind exprimată într-un limbaj savuros şi plastic de fiecare dintre ele, astfel, Maria "de la începutul
lunii lui noiembrie 1866" nu mai are "rândurile" şi prin urmare, foarte obiectiv şi sec spune "am cugetat că
sunt împovărată, ce fireşte aşa a şi fost". Pentru a-şi justifica oarecum "desfrâu!", Savinca era gata să jure "că
din cele dintâi împreunări trupeşti" a rămas grea şi s-a tot "îngroşiat" şi "tot satul a ştiut că eu sunt tăroasă". Şi
lucrul acesta nu a deranjat-o, ba mai mult, din declaraţie, pare resemnată în faţa faptului împlinit: "Io nici nu
am vrut să ascund de la lume cum că n-aş fi tă;~oasă, dacă s-a întâmplat să fiu tăroasă, fără am aşteptat fericită
dezlegare". Când a observat "că curăţenia de lună i-a rămas", neavând nici o soră căreia să-i mărturisească
starea sa şi ruşinată în a spune altcuiva, Dochia i se confesează iubitului care o încurajează şi o avertizează să
nu comită "vreo crimă", căci el se va căsători cu ea.
Graviditatea nu pare să fi adus modificări radicale în viaţa celor trei inculpate care par să îşi vadă în
continuare, netulburate, de îndeletnicirile zilnice. Şi asta până când în viaţa fiecăreia intervine ceva sau cineva:
în cazul Mariei a fost decizia de a-şi vizita "amoretul", jandarm în localitatea Parva: şi astfel, într-o joi dimineaţa
ea porneşte din Zagra spre Parva 27 unde ajunge noaptea târziu şi "fiind drumul rău, mergând, am picat de mai
multe ori şi poate că m-am şi răcit" 29 •

25 Ibidem, LXXXI/dos. 6/1867, ff. 10-11.
26 Ibidem, Il/dos. 63/1872, f. 9-10.
27 În zilele noastre distanţa dintre cele două localităţi este de peste 30 km.
28 ANSJBN, fond Sedria generală a Districtului Năsăud, LXXXI/dos. 6/1867, ff. 7-8.
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Fetei din Feldru într-o duminică dimineaţa, uitându-se la părul vecinei, "i s-a făcut să mănânce" din perele
acestuia şi "aşa fiind tăroasă îndată mi s-a făcut rău". Pentru că starea nu i s-a îmbunătăţit, în aceeaşi noapte,
Savinca se urcă în păr pentru a-şi lua fructe şi cade: "sculându-mă de aici ca o găină bată de cap am trecut
gardul acoperit care despărţea grădina noastră de către a moşului [... ] dar îndată ce am trecut gardul mi s-a
făcut rău" 29 •

Cea de-a treia fată, Dochia, toamna - "când se găta seceratul bucatelor pe locurile noastre" - decide să se
confeseze unei muieri din sat, Cristina lui Andrei Morariu, căreia îi povesteşte că se simte "cam grea" şi că
"curgerea" îi e oprită. Aceasta îi spune că sunt nişte buruieni din care dacă îşi va face o "zeamă" şi o va bea,
fie i se va porni scurgerea, fie "va merge pruncul" din ea şi îi şi dă acele buruieni (slăbănog), câteva zile mai
târziu. Fără a-şi aminti ziua cu exactitate, Dochia fierbe slăbănogul într-o oală şi bea "din aceea zeamă ce era
tare greţoasă, amară" şi tot atunci îşi aminteşte că a "dus în spate o bărbânţă plină cu lapte [... ] care pentru
mine a fost grea" 30 •
Evenimentele povestite mai sus vor provoca, mai repede sau mai târziu, mai greu sau mai uşor, pierderea
sarcinii de către cele trei fete: Mariei i se face rău a doua zi după ce soseşte în Parva şi "mi s-au pornit florile
în grad aşa de mare, încât a trebuit a mă pune la pat. Florile nu au încetat 8 zile, până ce vineri, la 8 zile, am
pierdut o copilă moartă cam de 5 luni" 31; Savinca după ce a trecut gardul "i s-a făcut rău ca la naştere şi io la
toată spaima mea am pierdut copilul ce-l aveam în folele, încă înainte de a se naşte curat la timpul său. Copilul
a fost mititel, dar fiind şi noapte io n-am luat bine sama la dânsul şi nu ştiu forte încât s-a dezvoltat ori ba" 32 ;
Dochia declară că, a treia zi după ce a băut slăbănogul şi a cărat bărbânţa, "un rău m-a săgetat prin pântece şi
în noaptea următoare am născut după ce a plecat tatăl meu cu carul- un prunc înainte de vreme- mort" 33 •
Dacă fătul avortat de Maria este luat şi pus într-o oală de moaşa care l-a şi "dus nu ştiu unde şi l-a îngropat",
celelalte două fete se descurcă singure: Savinca îşi acoperă copilul cu buruieni şi se duce şi se culcă, abia a
doua zi spunându-i mamei şi moaşei satului despre cele întâmplate, iar Dochia declară: "[ ... ] acel făt l-am
învelit într-o mantie şi l-am îngropat atunci în grădinuţă lângă casă- neputându-mă duce mai departe". A doua
zi, târziu seara, "am luat pruncul din acel loc şi l-am dus la locul înmormântării -l-am îngropat afară lângă
zidul cu care e îngrădit acel loc şi m-am dus acasă" 34 •
Modul în care au acţionat cele trei femei după naştere reflectă şi sentimentelor lor în legătură cu pierderea
sarcinii: Maria este singura care regretă pierderea pruncului : "căci mie mi-a părut bine ca să am un copil";
Savinca este contradictorie şi agresivitatea cu care încearcă să se facă crezută, dă de gândit.. .. : ",o am spus apoi
oricăruia şi o spun şi acum precum e drept, cum că pierderea copilul meu a fost fără voia mea şi cum că io nu
am folosit nimic în contra mea să-1 pierd"; Dochia a premeditat avortul şi sinceră, recunoaşte fapta:"[ ... ] eu am
ştiu cu bună seamă că am fost îngreoetă şi numai pentru aceea am cerut eu buruienile de la Cristina Morariu
ca să avortez, adică să pierd copilul".
Dacă până în acest punct, povestea celor trei fete este asemănătoare, lucrurile nu rămân aşa, deoarece
depoziţiile martorilor în cazul primelor două fete, schimbă cursul desfăşurării anchetelor şi aduc elemente noi
care pe Maria o vor disculpa, Dochiei îi atenuează pedeapsa, iar Savincăi îi vor aduce noi capete de acuzare.
Maria a fost singura asistată de moaşă, atât pe parcursul travaliului, cât şi la naştere şi ea declară hotărâtă
că nu a luat "nici un fel de medicină" pentru a avorta. Doar "miercuri sau joi în ante de a pierde mi-a dat
moaşa puţin vinars cu săcăre" şi pentru că era rece a învelit-o "cu lespezi pe şale şi pe partea stângă în ante de
pântece". Pentru a se decide dacă Maria a pierdut sarcina fără voie sau dacă a făcut-o premeditat, în 30 martie
1867 a fost audiată la Judecătoria din Năsăud, moaşa care a asistat-o. Ea declară cu lux de amănunte cum a
fost solicitată "să o consulte" pe "drăguţa jandarmului din Parva": "Am mers acolo şi am văzut o fată tânără,
zăce în pat, se plângea de dureri înăuntru şi merge florile din ea; am întrebat că nu cumva e împovărată - la
care mi-a răspuns- că nu a avut rândurile muiereşti de la începutul postului Crăciunului anului 1866". Moaşa

29 Ibidem, II/dos. 63/1872, f. 12.
30 Ibidem, II/dos. 53/1872, f. 18-19.
31 Ibidem, LXXXI/dos. 6/1867, f. 7-8.
32 Ibidem, Il/dos. 63/1872, f. 12.
33 Ibidem, Il/dos. 53/1872, f. 19.
34 Ibidem, f. 19.
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va rămâne alături de f~ta "morboasă" şi, după cum am văzut mai sus, o va ajuta atât cu naşterea, cât şi cu
îngroparea pruncului. In acest caz, autopsia fătului avortat şi declaraţiile celor două femei au oferit suficiente
dovezi pentru ca forul de judecată să decidă în li aprilie 1867 "curmarea cercetării[ ... ] pentru că lipsesc cu
totul criteriile ver unei crime ori delict" 35 •
Ancheta celorlalte două fete va scoate la lumină faptul că ele au premeditat avortul apelând la ajutorul
unor femei din sat, pricepute la astfel de lucruri şi pe parcursul desfăşurării acesteia, atât cele două fete, cât şi
"complicele" lor se vor afla în arest la Năsăud. Pentru a se putea certifica adevărul declaraţiilor lor, femeile vor
fi supuse la mai multe interogatorii, dosarele lor fiind completate cu declaraţiile tuturor persoanelor care au fost
în prejma lor în zilele anterioare şi posterioare avorturilor (acestea erau cuprinse în aşa numitele "protocoale de
dezbatere"), dar şi cu atestatele de moralitate şi avere eliberate de primăriile din Feldru şi Sângeorz.
Pe parcursul primului interogatoriu, Savinca declară, cu seninătate, că ea nu a întreprins nimic pentru
a pierde sarcina şi că avortul i-a fost provocat de o căzătură din părul vecinilor unde s-a urcat pentru a-şi lua
pere pentru că "i s-a făcut"; fiind noapte, după avort, a luat pruncul şi l-a acoperit doar cu nişte buruieni şi s-a
dus să se culce.
Dar, declaraţiile martorilor vor demonstra contrariul şi vor scoate la lumină "planul" ei bine ticluit de a
o scăpa de ruşine. Confruntată cu declaraţiile acestora, Savinca, va fi supusă unui nou interogatoriu. De data
aceasta scenariul este diferit: cu 5 săptămâni înainte de a pierde copilul, fiind supărată pentru că se simţea
"întăroşată", se hotărăşte, la fel ca şi Dochia, să apeleze la o femeie din sat ca să-i dea ceva pentru a scăpa de
sarciriă şi aceasta: "mergând nu ştiu unde a venit cu nişte buruieni numindu-le slăbănog şi mi le-a dat să le
beau ca să pierd ce am zămislit. Mi-a spus ca să fierb acele buruieni într-o ulcică năduşită, va să zică acoperită
şi apoi zeama să o beau pe nemâncate în dimineaţă. Tot atunci m-a învăţat şi aceea ca să-mi bag degetul
în părţile genitale şi să scotocesc acolo, că aşa, în modul acesta voi putea pierde. Luându-mi după această
învăţătură buruienile cu mine, am mers acasă şi ::1oaptea când dormeau ai noştri le-am fiert pe ascuns şi le-am
băut. După ce am băut buruienile acestea, am cercat şi în celălalt chip precum m-a învăţat Catarina, adică miam băgat degetul în părţile genitale şi m-am scociorât acolo. Toate acestea le-am făcut cu scopul ca să pierd
pruncul. Însămn şi aceea că, când m-am rugat de Catarina ca să-mi dee ceva să pierd i-am făgăduit că pentru
aceea îi voi plăti. [... ]Dar cu toate acestea nu am pierdut până după vreo 4 săptămâni după ce am căzut din păr
precum am povestit şi mai sus" 36 •
Atât Savinca cât şi Dochia, pentru a-şi prcvoca avortul, au fiert o plantă numită "slăbănog" şi au băut
"zama" rezultată. Şi femeile din societatea ruraHi românească a primei jumătăţi a secolului al XIX-lea foloseau
diferite ierburi despre care se credea că pot produce un avort spontan: rubarba, mărullupului sau lepădătoare,
piperul, săpunariţa, ghinţura sau fierea pământului, smirna, feriga etc. Pe lângă folosirea acestor ierburi, odată
ajunse în faţa instanţei, femeile invocau drept cauze ale avorturilor căzăturile, dar şi bătaia şi spaima provocată
de diferite zgomote 37 •
Înainte de a formula sentinţa, atât în cazul Dochiei Răţoi, cât şi al Savincăi Girigan, judecătorii vor cere
opinia medicilor districtuali pentru a afla dacă "fiertura" din slăbănog are proprietăţi medicale care pot induce
avortul. Concluzia acestora a fost că slăbănogul nu este cunoscut în farmacologie ca plantă ce ar conţine
substanţe care după întrebuinţare să cauzeze avortarea şi astfel "pricepătorii de lucru" vor afirma că avortul
Dochiei s-a întâmplat din cauza greutăţii (berbinţei) duse în spate, iar cel al Savincăi a fost determinat de
"scociorâtulla părţile genitale cu degetul": "Ce astrânge întrebarea că Savinca Girigan pe lângă întrebuinţarea
slăbănogului a fost instruată ca să se scociorască cu degetul în vagin ne dăm subscrişii părerea cum că această
împrejurare ne vine foarte suspicioasă şi anume în lumea medicinală este cunoscut cum că cele mai multe
avortări se cauzează pe cale operativă şi anume prin aceea că sau cu degetul sau cu vreun instrument aduc
uterul la deschidere şi după aceea sparg beşica foetală, prin a cărei spargere consecutivă cauzează avortarea.
Subscrişii suntem de aceea părere că prin scociorârea cu degetul mai întrebuinţând şi alte mijloace prin care
pot să deschidă uterul se poate cauza avortarea" 38 •

35 Ibidem, LXXXI/dos. 6/1867, f. 13-16.
36 Ibidem, II/dos. 63, f. 14-15.
37 Nicoleta Roman, op. cit., pp. 81-82.
38 ANSJBN, fond Sedria generală a Districtului .Năsăud, II/dos. 63,
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Dochia Raţioi din Sângeorz îşi va primi sentinţa în 17 decembrie 1868, după şapte ani de la începerea
procesului, şi aflată vinovată "la abaterea normată în §§ 339 şi 340" 39 pentru "ascunderea naşterii" va fi
condamnată la 14 zile de arest viguros. Dar ea nu îşi va ispăşi pedeapsa, deoarece fiind însărcinată cere amânarea
punerii în practică a condamnării şi în anii următori, în ciuda repetatelor ci taţii, ea refuză încarcerarea, până ce
în octombrie 1871 este consemnat decesul ei [la aceea dată, Dochia era căsătorită şi avea un copil] 40 •
În 5 decembrie 1870, după doi ani de la începerea urmăririi penale, Savinca Girigan şi Catrina "porcarului"
[acuzată de complicitate la "fapta avortării"], îşi vor afla sentinţa conform căreia sunt găsite vinovate: "la abaterea
normată în§§ 339, 340, 345 şi 354 41 Cod. Pen. şi pentru această faptă se dictează la fiecare câte una pedeapsă de
8 zile arest simplu şi la purtarea speselor judecătoreşti". La acordarea sentinţei s-au luat în considerare pentru
ambele inculpate "împrejurări uşurătoare", respectiv pentru Savinca (care la aceea dată era căsătorită cu Petre
Rognean din Feldru şi avea şi un prunc]: creşterea neglijată, purtarea bună, familia, tinereţea, "neprecugetarea",
iar pentru Catrina: purtarea bună, familia grea, lipsa de câştig, "neprecugetarea", creşterea rea 42 • Cele două îşi
vor ispăşi pedeapsa abia la începutul anului 1872.
Observăm astfel că pe parcursul derulării anchetelor, atât Savinca, cât şi Dochia se căsătoresc - culmea,
nu cu cei care le-au lăsat însărcinate - şi imediat aduc pe lume copii. Viaţa pare să-şi fi reluat cursul normal şi
după ce "poveştile" din sat au trecut, "criminea avortului" celor două este de mult uitată. Şi atunci mă întreb,
oare în mentalitatea ţăranului năsăudean, săvârşirea unui avort de către o tânără fată era percepută ca un fapt
banal, parte din rutina zilnică sau era o nenorocire, care zdruncina puternic moralitatea comunităţii? S. Fl.
Marian afirmă că în lumea satului transilvănean "o femeie care a pierdut cu intenţiune, adică care a făcut nişte
boscoane sau a băut leacuri veninoase, anume ca să-1 omoare şi să-1 piardă, ca să scape de grijă şi să rămână
totdeauna frumoasă" era "foarte rău văzută şi vorbită de oameni" deoarece se considera că o comis un păcat
foarte grav pentru care va plăti scump pe lumea cealaltă unde "va servi ca talpă iadului şi va fi acăţată de
limbă, iar copiii ce i-a lepădat se vor preface în şerpi veninoşi, care v-or suge-o" 43 • În ciuda acestor superstiţii şi
credinţe, eu cred că prinşi în angrenajul preocupărilor de zi cu zi, care nu erau nici puţine, nici uşoare şi după
ce bârfele din sat se domoleau, ţăranii nu pierdeau timpul cu meditaţii asupra laturii morale a unui astfel de
gest, mai ales că desfăşurarea unui astfel de proces dura ani de zile.

5. Concluzii
Din păcate, pentru spaţiul năsăudean - fost grăniceresc, nu avem nici un exemplu care să exemplifice
practicarea avortului de către femeile căsătorite pentru a limita numărul naşterilor. Cazurile analizate aparţin
unor fete tinere a căror decizie de a avorta este una individuală. Savinca şi Dochia aleg să scape de povara
gravidităţii - judecând cu sânge rece şi premeditând totul - pentru că nu doreau să se complice cu un copil
în viaţa lor. Decizia lor a fost influenţată şi de "ruşinea" faţă de lume, şi nu conta cum şi prin ce mijloace se
înfăptuia, atâta vreme cât salva onoarea celei care "se scăpase" cu un bărbat. În mod sigur în fiecare sat, pe
lângă moaşă era şi o femeie "pricepută" la astfel de lucruri, un soi de "vrăjitoare", care contra cost, oferea
fetelor soluţii pentru a scăpa de pruncii nedoriţi. "Consiliate" de către acestea, fetele care avortau scăpau uneori
nepedepsite, reuşind să-şi ascundă mai bine "păcatul" şi la momentul oportun "se debarasau" de pruncul
nedorit aruncându-1 în drum [cum s-a întâmplat la Năsăud] sau îngropându-1 în pământ [cazul din Rebrişoara].
39 În §339- "Prescript pentru femeile nemăritate tăroase" se spune: "Femeia care fiind nemăritată rămâne tăroasă
(grea), e datoare a chema spre asistenţă o moaşă, un maistru obstretice sau altă femeie de omenie. Iar dacă o va
fi surprins-o naşterea, ver va fi fost împiedicată de a chema ajutor şi sau va fi lepădat sau pruncul născut viu
va muri în 24 de ore după naştere e datoare a da de ştire despre naşterea sa la vreo persoană ce are dreptul de a
asista la naşteri sau nefiind la îndemână o atare persoană oficială şi a-i arăta naşterea cea nematură ver pruncul
mort"; în §340 se prescrie pedeapsa pentru ascunderea naşterii: "Femeia care călcând acest prescript va ascunde
naşterea, se va pedepsi pentru această abatere după ce se va reînsănătoşi cu arest strâns de la trei luni până la
şase", vezi Codul penal..., p. 126.
40 ANSJBN, fond Sedria generală a Districtului Năsăud, Il/dos. 53/1872, f. 5-6.
41 §§ 345 şi 354 din Codul penal se referă la vinderea de medicamente "propite" şi la pedepsele pentru "cel ce fără
permisiune vinde medicamente interne, ver externe", vezi Codul penal ... , p. 127, 130.
42 ANSJBN, fond Sedria generală a Districtului Năsăud, Il/dos. 63, f. 3.
43 S. FI. Marian, Naşterea la români, Ed. Grai şi suflet- Cultura naţională, Bucureşti, 1995, p. 53.
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În schimb, în societatea franceză, încă din secolului al XVII-lea, în contextul atitudinii intransigente
a bisericii vizavi de scopul primordial al căsătoriei (care trebuia să fie concepţia) şi datorită ne cunoaşterii
mijloacelor contraceptive, de obicei, femeile căsătorite recurgeau la avort, infanticid şi abandon pentru a reduce
numărul copiilor44 • În ciuda anatemelor proferate de biserică şi de medicii catolici, şi în a doua parte a secolului
al XIX-lea, cuplurile burgheze şi mic burgheze din Franţa vor continua să apeleze la avort (între 1831-1880 au
fost înregistrate 1.032 procese de avort), iar clasele sărace la pruncucideri45 pentru a se "debarasa" de copiii
nedoriţi. Femeile căsătorite din mediul urban francez alegeau această soluţie deoarece nu doreau să treacă
prin chinurile unei naşteri nedorite sau prin "oroarea" unui infanticid, avortul fiind considerat la sfârşitul
secolului XIX, o formă de contracepţie 46 • Aceastii realitate este demonstrată şi de datele cuprinse în sursele
medicale din spitalele franceze, de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, care semnalează o
importantă creştere a numărului avorturilor. Dar şi mai important, odată cu debutul secolului XX se constată şi
o schimbare a atitudinii femeilor vizavi de avort- femeile par mult mai relaxate şi mai indiferente când dezbat
acest subiect- care pare să fi devenit un fapt banal, parte a vieţii de zi cu zi 47 •
Cele cinci procese de avort păstrate în arhiva judiciară a Sedriei năsăudene confirmă, fără urmă de îndoială,
existenţa acestei practici în comunităţile năsăudme 48 , în a doua parte a secolului XIX, dar numărul lor limitat
nu ne permite să stabilim, nici măcar cu aproximaţie, amploarea acestui fenomen în zonă. Totuşi, conţinutul
acestor procese este deosebit de interesant pentru că păstrează practici, discursuri, atitudini şi cuvinte care
dezvăluie anumite forme ale relaţiilor umane şi, In acelaşi timp, ne oferă şansa de a pătrunde într-un segment
"ascuns" şi necunoscut al vieţii private năsăudene. Am cunoscut-o pe Dochia şi pe Savinca care după ce "s-au
scăpat" cu bărbaţii din viaţa lor, au premeditat să-şi omoare pruncii nenăscuţi şi, cu mijloace empirice, au şi
reuşit; pe Catrina "porcarului", mamă de şase prunci, care ştie ce trebuie făcut "acolo jos" şi culmea ... ştie bine;
pe Cristina Morariu care cunoaşte reţeta unei "zame" dintr-o plantă care creşte pe lângă ape şi care băută în
cantitatea indicată şi la timpul cuvenit te "scapfi de ruşine" 49 • Şi totuşi la antipod, am văzut şi drama Mariei,
care din dor şi drag pentru iubitul ei plecat, fără a conştientiza riscurile, parcurge un drum greu pentru a-l
întâlni, drum pe care îl va plăti cu pierderea copilului; l-am ascultat şi pe "vecinul cu conştiinţă" care reclamă
suspiciunea de avort; am cunoscut-o şi pe moa:1a care folosind "vinars de săcăre" şi "lespezi calde" salvează
viaţa unei fete.
Şi chiar dacă, la finalul acestei analize, mi se poate reproşa că sunt cazuri singulare, eu cred cu tărie că
individualitatea acestor personaje, asemeni unui joc de puzzle, a contribuit la asamblarea întregului mental
specific năsăudenilor din cea de-a doua jumătate a secolului XIX.

44 David Hunt, Parents and Children in Histmy. The Psychology of Family Life in Early Modern France, Basic Books
Inc. Publisher, New York-London, 1970, p. 81.
45 Laure Adler, Secrete de alcov. Istoria cuplului între 1830-1930, Ed. Corint, Bucureşti, 2003, pp. 112-113.
46 Philippe Aries, George Duby, Istoria vieţii private, voi. VII, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1997, p. 130.
47 Fabrice Cahen, Medicine, statistics, and the encounter of abortion an "depopulation" in France {1870-1920}, în "History
of the Family", 14 (2009), pp. 30-31.
48 Şi în parohia greco-catolică Ardeova din judaţul Cluj, dar şi în satele din apropiere, la sfârşitul secolului XIX

se cunoşteau practici empirice de avort şi de limitare a sarcinilor nedorite, vezi Sorina Paula Bolovan, Familia

în satul românesc din Transilvania. A doua

jumătate

a secolului al XIX-lea

şi

începutul secolului XX,

Culturală Română,

Fundaţia

Cluj-Napoca, 1990, p. 134.
49 De când am citit prima dată acest document m-am întrebat că oare de unde ştiau aceste femei despre o plantă
care să provoace avortul? Cine le-a învăţat? Oricât am căutat în sursele de arhivă, nu am găsit nici un indiciu şi
atunci i-am pus această întrebate "lelii" Firuc:a Bojor de 83 de ani din Zagra. Şi răspunsul ei are logică, deoarece
mi-a spus că dacă vacile mănâncă anumite buruieni (cum ar fi şteaga sau spânzul) ele avortează. Probabil că de
aici s-au inspirat femeile secolului XIX ...
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"Procreated children, undesirable children"about the cases of abortion from the District ofNăsăud (1861-1876)

(Abstract)
Abortions was practiced from old times to cut out some undesirable pregnancies, but, unfortunately, fm
the Transylvanian space from the second part of the 19 1h century, there are a limited number of document~
which to attest the existence of these. An exception is represented by the Năsăud region where there ha ve been
preserved, for the activity period of the District (1861-1876), in the archive of the supreme court of jurisdiction
from that times - General Court of the District - a series of undiscovered juridical documents and extreme oJ
interesting (cases which implies the abortion), which show the presence of these practices in the geographic
area mentioned in the second part of the 19 1h century. Thus, to detect the implications of the phenomena within
the society from Năsăud, in the content of this study 1 had as a main purpose the analysis and the interpretation
of these cases, but in the same time the penal legislation which was in force in Transylvania, well as thE
folkloric, medical and literary writings from the epoch which refers, direct or indirect to the abortion and
infanticide. How was the abortions procedure? What kinds of herbs or objects were used? Which was thE
attitude of the community of the laic and churchly authorities on these practices? These are only few questiom
to which this article wants to respond, so that finally, the individuality of these characters, like a puzzle game
to contribuie to the whole mental characteristics adjustment of the people from Năsăud, from the second pari
of the 19 1h century, with their multiples and complex problems from the day-to-day.
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Presa săsească bistriţeană 1862-1876

Nicolae TEŞCULĂ

Cuvinte cheie: Bistriţa, presa săsească, 1862-1876, Bistritzer Wochenblatt.
Schliisselworter: Bistritz, săchsische Presse, 1862-1876, Bistritzer Wochenblatt.
Bistriţa a reprezentat un caz aparte în rândul oraşelor săseşti. Alături de Reghin şi de hinterland-ullor, au
format în Evul Mediu aşa numitul district al Bistriţei, Năsnerland, o locuire aparte. Erau aşezări săseşti, care se
bucurau de privilegii regale, dar în acelaşi timp nu făceau parte din Pământul Crăiese.
Bistriţa era un burg săsesc atestat document3.r în anul 1274, devenind un important centru comercial şi
meşteşugăresc. Epoca modernă va găsi oraşul într-::> amplă transformare urbanistică. Dacă la începutul secolului
al XIX-lea avea în jur de 4.000-4.600 de locuitori, în anul 1857 numărul acestora va ajunge la 5.788 dintre
care 4.245 erau saşi, 1.255 români, 40 de maghiari şi 248 de rromi. Vedem aici o preponderenţă a numărului
vorbitorilor de limbă germană, care reprezentau 73,2% din totalul populaţieP.
Evoluţia populaţiei va fi ascendentă şi cu ocazia recensământului din 1880 avem 8.063 locuitori. Erau
4.733 de saşi, 2.097 români, 542 maghiari, 385 evrei, 162 rromi şi 127 reprezentau alte grupuri etnice. Avem
de a face cu o scădere semnificativă a rolului germanilor, care de această dată reprezentau doar 58,7% din
locuitorii urbeF.
Rolul meşteşugăresc şi comercial al oraşului se va dovedi a fi preponderent şi, în 1855, Camera de Comerţ
şi Industrie braşoveană se va implica masiv în ridicarea unei Case de Credit. Tot în perioada neoabsolutistă în
oraş va fi instalată o garnizoană militară, care, în contextul desfiinţării regimentului de graniţă de la Năsăud şi a
complicării Problemei Orientale prin izbucnirea războiului Crimeii avea rolul de a apăra graniţa de est transilvană 3 •
De un renume deosebit se bucura şi Gimnaziul evanghelic săsesc, al cărui renume va creşte prin intermediul
celor doi rectori, care vor conduce destinele licE:ului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Este vorba de
profesorul Heinrich Wittstock (1826-1901) şi de Gottlieb Budaker (1825-1902). Aceştia se vor remarca atât prin
intermediul reformelor în domeniul educaţional cât şi prin dezvoltarea bibliotecii gimnaziale, a cărui număr
de cărţi va creşte cu peste 900 de volume 4 •
Pe lângă gimnaziu existau două şcoli elemerctare evanghelice, una de fete şi alta de băieţi, o şcoală populară
de fete, iar românii aveau o şcoală confesională. În această perioadă va lua fiinţă şi o şcoală de stat cu limba de
predare germană".
În anul1869, se va deschide o Şcoală de agricultură, care, alături de şcolile similare de la Mediaş, Sibiu şi
Feldioara introduc Bistriţa în circuitul şcolilor confesionale profesionale ale saşilor ardeleni 6 •

1

Otto Dahinten, "Geschichte der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen" in Studia Transilvanica, Bohlau Verlag, Koln, Wien,
1988, pp. 41-46.

2

Ibidem.

3 Ibidem, pp. 136-137.
4 Ibidem, p. 145.
5 Gustav Zikeli Bistritz zwischen 1880-1950. Erinnerungen eines Buchdruckers, Verlag Siidostdeutsches Kulturwerk,
Munchen, 1989, p. 43.
6 Despre apariţa şi evoluţia şcolii vezi la: Hans Acker, Die deutschen Landwirtschaftsschulen in Siebenbiirgen. Zur
Geschichte der deutschen Ackerbouschulen in Bistritz, Marienburg, Mediasch und Hermannstodt 1870-1945, Wort und
Welt Verlag, 1990, pasim.
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Putem vedea că elita oraşului era formată din profesori, clerici, meşteşugari şi comercianţi bogaţi, la care
se adăuga şi un corp de ofiţeri ai armatei austriece. Era un mediu propice pentru dezvoltarea şi apariţia unor
publicaţii periodice.
Mediul era favorizat şi de o tradiţie pe care oraşul o avea în domeniul tipografiilor şi allegătoriilor de cărţi.
Se spune că primul legător de carte bistriţean ar fi Emerich Gall. Acesta este atestat documentar în anul1745.
Un deceniu mai târziu, va fi atestat şi primul tipograf. Este vorba de Cristian Lehmann, care în jurul anului
1760, va deschide prima tipografie, fiind asociat cu Johann Sifft. Apoi la 1791, găsim un al doilea tipograf şi
anume Petrus Eckhard 7 •
Secolul al XIX-lea va găsi tipografia bistriţeană în mâna lui Johann Filtsch, între anii 1813-1835. Născut
în 1760 în Sibiu, unde va învăţa tainele cuvântului scris va activa până la moartea sa în Bistriţa ca tipograf.
După dispariţia sa, până în anul1860, afacerea va fi condusă de fiul acestuia Johann Emanuel Filtsch şi, apoi,
de moştenitorii acestuia 8 •
Importanţa acestei tipografi este covârşitoare pentru dezvoltarea presei în zona Bistriţei şi a Năsăudului.
Nu doar că a tipărit săptămânalele de limbă germană, dar a permis apariţia primelor publicaţii româneşti la
Năsăud. Astfel, Magazinu Pedagogigu şi Calendariu pedagogigu care ieşeau pe lângă Preparandia năsăudeană
în jurul anilor '60 ai secolului XIX erau tipărite la "erezii lui Filsch". 9
Această mică tipografie va face prin apariţia lui Bistritzer Wochenblatt un mare salt în domeniul presei
social-politice de limbă germană din Ardeal. Acum monopolul celor două centre, Sibiul şi Braşovul va fi spart
şi, practic, anul 1862 inaugurează intrarea într-o nouă eră în evoluţia publicisticii ardelene.
Ieşirea primului săptămânal la Bistriţa şi nu în alt oraş, nu credem că era întâmplătoare. O iniţiativă a
intelighenţiei locale putea să prindă doar într-o localitate urbană aflată la o oarecare distanţă de centrele de
putere politică şi economică ale saşilor ardeleni. Era o insulă germană, care avea nevoie de o exprimare.
Dacă ţinem cont de sistemul de comunicaţii al timpului, un ziar apărut la Sibiu sau Braşov ajungea cu
întârziere în nord-estul Transilvaniei. Elita săsească de aici găsea prin existenţa foii locale, nu doar singurul
mijloc de comunicare a informaţiilor, ci şi unicul mijloc de exprimare naţională, existenţa publicaţiei fiind o
garanţie în plus că identitatea naţională există şi că poate fi păstrată.
Alături de aceste elemente, putem adăuga creşterea gradului de urbanizare a localităţii, a puterii de
cumpărare şi a participării active a populaţiei la viaţa publică. Mărirea rolului comerţului a făcut ca elita să fie
tot mai interesată de informaţii cu caracter local, iar ziarele erau cel mai facil mijloc de comunicaţie 10 •
Credem că acestea au fost motivaţiile principale care au contribuit la ieşirea primei foi periodice la Bistriţa
şi nu în alt centru. Nevoia de a se păstra identitatea naţională ca şi interesele comerciale şi meşteşugăreşti a
reprezentat germenii necesari pentru apariţia unui ziar. Era nevoie doar de un moment propice. A fost găsit
momentul, şi anume, debutului epocii liberale, când legile cenzurii au intrat în declin şi era eliberată de
restricţii orice iniţiativă în domeniu.
Dacă ar fi să analizăm presa de limbă germană din Bistriţa aceasta ar fi caracterizată printr-o lipsă de
unitate în domeniul publicaţiilor. În orizontul cronologic 1862-1876 avem de a face cu trei publicaţii.
Prima va fi Bistritzer Wochenblatt. A fost înfiinţat în anul 1862 de către senatorul Carl Wittstock, care va
conduce destinele ziarului până în anul 1870. Aici, nu avem de a face cu o organizare riguroasă a redacţiei.
Practic ziarul exista doar pe urma abonamentelor cititorilor. Erau in medie 200-300 de abonaţi şi aceştia
asigurau costurile de procurare a hârtiei şi a tipăririi. 11 Acest lucru explică faptul că în anul1866, probabil din
lipsă de lichidităţi ziarul nu va mai apărea.

7

Gedeon Borsa, "Uber Anfiinge des Buchdruckers in Bistritz" in Zeitschrift fiir Siebenbiirgische Landeskunde, 22, (1999),
Heft 2, pp. 175-186.

Otto Dahinten, op.cit., p. 475. Gedeon Borsa , "Zur Geschichte der Typographie in Bistritz (1813-1949) in Zeitschrift fiir
Siebenbiirgische Landeskunde, 24, (2001 ), Heft 1, pp. 9-11.
9 Toader Tanco, "Istoria presei româneşti a judeţului Bistriţa-Năsăud de la origini şi până în 2004. Societatea culturală

8

"Lucian Blaga", Cluj-]\Tapoca, 2004, pp. 19-23.
10 JosefSeethaler, "Die Pres se in der Habsburgermonarchie um 1900. Probleme und Chancen in einem multinationalen
Raum" in Beitrag zum Kolloquim "Europiiische Kulturschriften um 1900 als Medien transnationalen und
transdiszipliniiren Wahrnehmung, Găttingen, Akademie der Wissenschaften, Osterreichische Akademie der

Wissenschaften, Wien, 2004, p. 12.
11 Otto Dahinten, op. cit., p. 480.
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Săptămânalul apărea în fiecare zi de marţi" ... în oficiul domnului Franz Schuster... ". În anul1870, locaţia
de procurare a ziarului este schimbată la magazinul lui Johann Zemansky. Formatul este mic de 19,5 x 29 cm,
are patru pagini pentru un număr şi acestea sunt numerotate în ordine crescătoare, de la primul până la ultimul
număr din an. Redactor responsabil este Georg Ke:[ntzel, iar editor este Carl Bretowscky.
La prima pagină, de obicei, ziarul are un articol, care cuprinde o serie de rapoarte ale diferitelor adunări
de asociaţii bistriţene şi ale şedinţelor adunării oraşului şi a prezbiterului Bisericii Evanghelice. Urmează,
apoi, rubrica Tagesnachrichten, cu informaţii pe scurt din Bistriţa şi satele din jur şi Bistritzer Fruchtpreis, ce
cuprinde preţurile cerealelor. La Correspondenz găsim o serie de relatări cu privire la ceea ce se petrece în
comunele săseşti din jurul Bistriţei. Ultima pagini't este dedicată diferitelor anunţuri, reclame şi publicaţiuni.
Pe lângă acestea, fiecare număr cuprinde art.cole cu un precumpănitor rol meşteşugăresc şi agricol. Din
păcate, foaia nu intră în detalii cu privire la anumite evenimente locale şi lipsesc cu desăvârşire articolele
referitoare la anumite evenimente externe.
Dincolo de aceste lipsuri, Bistritzer Wochenblatt este o foarte bună sursă documentară cu privire la istoria
locală, din urbe şi din împrejurimi, putându-se developa cu uşurinţă elemente care ţin de analiza vieţii cotidiene.
Lipsa de bani va determina să se adreseze cititorilor la finalul anului 1870: ,,Apariţia ulterioară a lui

Bistritzer Wochenblatt se loveşte de mari greutăţi, care până la începutul noului an nu vor putea fi rezolvate şi
o apariţie ulterioară a acestuia este imposibilă. Redacţia speră ca în scurt timp să înlăture aceste greutăţi şi o
apariţie viitoare a lui Wochenblatt să fie posibil a fi asigurată "12 •
A doua publicaţie se va numi Neues Bistritzer Wochenblatt. Va apărea doar în anul1871 şi va fi condusă de
Michael Kramer. Acesta se naşte la 14 octombrie 1840 în Bistriţa. După finalizarea studiilor liceale în Bistriţa
va face la Universitatea din Viena studii teologice, filologice şi istorice. În primăvara lui 1864, se va întoarce
în ţară şi va fi profesor la Gimnaziul din Bistriţa, iar din 1873 director al Şcolii evanghelice de fete în aceeaşi
localitate. Va muri de holeră în 14 martie 1873l3.
Foaia avea acelaşi format ca şi predecesorul său şi putea fi achiziţionat de la magazinul lui Karl Falk.
Apărea tot marţi şi era tipărit la aceeaşi tipografie Filsch.
Structura rubricaturii este asemănătoare ce. cea a lui Wochenblatt, însă articolele sunt aşezate pe două
coloane. Dintre rubrici amintim Lokales şi Tagesnachrichten, cu aceaşi teme abordate, apoi Markt-Bericht, ce
conţinea preţul cerealelor din piaţa bistriţeană şi, din când în când, o serie de anunţuri cu privire la Societatea
de economii şi întrajutorare.
Spre deosebire de prima publicaţie, la Neues Bistritzer Wochenblatt vedem foarte multe articole şi însemnări
de evenimente din oraşul vecin Reghin. Acest lucru atestă practic prezenţa unui corespondent şi probabil era
citit şi în oraşul de pe Mureş.
Spre deosebire de vechiul ziar, acesta va avea preocupări în domeniul politic şi va neglija în mare parte
prezentarea evenimentelor mondene, asociaţionale, şi artistice din Bistriţa. Va avea, însă, o multitudine de
articole cu privire la problemele edilitare ale comunităţii şi a bisericii.
Se pare că vor mai apărea şi în 1872 câteva numere, deoarece în noul ziar se arăta: "În noul an s-a pregătit
să iasă Neues Bistritzer Wochenblatt". Noul rec,actor nu cunoaşte tipografia unde a apărut ziarul şi arată că:

"Ultimele patru foi au putut să apară fără cuviinţă. Noul an avea 300 de exemplare, cu o jumătate de text pe
foaie în toate pe un exemplar şi costă 1O gulden.i. În Bistriţa există aşadar, doar un nou ziar şi anume al nostru
Wochenschrift" 14 •
Cea de-a treia publicaţie se va numi Bistritzer Wochenschrtift (Siebenbiirgen) şi va avea o existenţă de
durată până în anul1916. De-a lungul timpului, îşi va schimba numele. În 1873 va avea un subtitlu Organ des
Bistritzer Landwirtschafts-Vereines, deci va reprezenta interesele asociaţiei agricole, iar în anul1874 " ... mit der
Beilage Ilustrirtes Unterhaltungsblatt. În acest sens anunţa prezenta unui supliment.
Comitetul de redacţie era format din fostul director al gimnaziului, acum preot al oraşului, Gottlieb Budaker,
inspectorul fiscal, dr. Theodor Filkeni, directorul gimnazial, Martin Kramer şi primarul Martin Pellion, iar mai
apoi, va ajunge în mâna lui Carl Schell 15 •
12
13
14
15

Bistritzer Wochenblatt, nr. 52, 21. Dezember 1870, p. 235.
Friedrich Schuller, Schriftesteller Lexicon der siebenbiirger Deutscher, IV Band, Hermannstadt, 1902, p. 251.
Bistrizer Wochenschrift, nr. 2, 8. Januar 1972, 1 Jahrgang, p. 8.
Otto Dahinten, op. cit., p. 476.
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Cari Schell era fiul preotului din Livezile. Va vedea lumina zilei în data de 2 august 1834. Urmează studiile
6
seminarului din Mediaş şi apoi va ajunge profesor la Şcoala elementară evanghelică din Bistriţal •
Gustav Zikeli aprecia faptul că editorul Karl Schell putea să ţină o foaie, deoarece fiul său vitreg era
vicecomite şi toate comunităţile erau practic obligate să se aboneze la Bistritzer Wochenschrift, care devenea
astfel un ziar oficial al comitatului Bistriţa Năsăud 17 .
Foaia are patru pagini cu un format apropiat celorlalte săptămânale bistriţene. Rubricatura este formată
din aceleaşi Tagesnachrichten, însă, de această dată conţine şi ştiri externe şi Markt-Bericht. Mai adăugăm,
apoi, Journalstimme iiber Bistritz, ce conţine o revistă a presei cu privire l~ ce se vorbeşte în alte ziare şi reviste
despre Bistriţa şi Landwirtschaftliches- cu un pronunţat caracter agricol. In paginile ziarului găsim rapoarte ale
şedinţelor sfatului orăşenesc, ale asociaţiilor.
Redactor responsabil şi editor este Carl Schell. Apare la aceeaşi tipografie Filtsch. Apare în fiecare zi de
luni şi poate fi achiziţionat în librăria Sperr & Schell, la magazinul domnului C. Schuster din Holzgasse, librăria
lui M. Haupt şi cea a lui G.M. Textoris. Pentru a atrage publicul şi a rezista pe o piaţă tot mai concurenţională,
în anul1876 va crea pe lângă redacţie un comitet redacţional format din cititori:" ... care împreună cu redacţia
să

cerceteze aspectele problemelor zilei ... "18 •

Din 1874, ziarul va avea un supliment, după cum apare, încă, din subtitlul acesta se numea Jllustrirtes
Ieşea o dată pe săptămână, cu un format de 23x31 cm. Conţinutul era precumpănitor
literar şi umoristic. Dintre rubrici avem Kriminalnovelle, unde găsim o nuvelă în serial. Mai adăugăm apoi
Mannigfaltiges cu istoria unei ţări sau a unor evenimente şi la Bilder - Răthsel, o ghicitoare în imagini. Era
prezentată apoi viaţa unui scriitor celebru şi se termina cu Humoristisches. Aici era o punere în pagină a unei
anecdote sub forma benzilor desenate. Tema era de obicei luată din viaţa de zi cu zi şi condamna o serie de
vicii ale omului. Suplimentul avea 8 pagini, apărea în editura lui Schell din Bistriţa şi era tipărit de Hermann
Schi:inlein.
Ziarul se dovedeşte a fi, la fel ca şi predecesoarele sale, doar un ziar de informare. Nu este un ziar politic, ci
se limitează doar la informarea publicului cu privire la anumite evenimente locale, la noile norme sau noutăţi
în domeniul agricol sau meşteşugăresc, slujind intereselor intelighenţiei săseşti din această urbe.
Spre deosebire de ziarele braşovene şi sibiene, la Bistriţa, ca şi in celelalte oraşe săseşti, presa nu va fi
angrenată politic. Rolul ei era doar de a satisface nevoile de informare ale unei comunităţi. Pe de altă parte
redacţiile acestor mici publicaţii nu puteau să susţină o campanie de presă pro sau contra unei formaţiuni
politice şi, de asemenea, nu dădea bine ca o anumită persoană să fie atacată în presă, deoarece elita intelectuală
a acestor oraşe era destul de restrânsă numeric.
Ziarele bistriţene vor aborda o serie de problematici cu privire la viitorul naţiunii săseşti, însă articolele
doar informează publicul cititor cu privire la situaţia existentă şi nu se angajează în polemici sau discuţii.
De pildă, în anul1869, se vorbea tot mai mult de reorganizarea Universităţii Saxone şi de modul de alegere
al acesteia. Legat de dreptul de vot al locuitorilor arăta: "Excluşi sunt numai străinii şi persoanele acelea, care,
din lăcomie de câştig sunt amendaţi sau s-a început plângerea, sau sunt judecate. În alegerea censului pentru

Unterhaltungsblatt.

Sibiu şi Braşov este valabilă suma de 1Oflorini, în restul oraşelor şi localităţilor, de 8 fl. impozit direct în afară
de capitaţie". De asemenea alegerea unui funcţionar este clar stabilită: "... în viitor comunitatea, nu pe timpul
vieţii, ci numai pe 6 ani va alege"19 •
În anul1869, se organizează şi alegeri parlamentare şi cu această ocazie săptămânalul îşi va stabili foarte
clar poziţia cu privire la acest eveniment: "La 9 martie a.c. a avut loc o adunare a alegătorilor locali cu o
participare numeroasă în Sala comercială a oraşului. Nu este tema acestei foi să fie în problemele politice, (... )
aşa că vrem să ne limităm ... "20 •
Spre deosebire de Wochenblatt, apariţia în anul 1871 a lui Neues Bistritzer Wochenblatt a permis o
schimbare de redacţie şi, automat, o nouă abordare cu privire la viaţa politică a saşilor ardeleni. După cum am
16 Friedrich Trausch, Schriftesteller Lexicon oder biographisch-literarische Denk-Blătter der Siebenbiirger Sachsen,
III Band, Kronstadt, Druck und Verlag, von Johann Gătt et Sohn Heinrich, 1871. p. 168.
17 Gustav Zikeli, op. cit., p. 77.
18 Bistritzer Wochenschrift, nr. 1. 3. Januar 1876, p. 1.
19 Bistritzer Wochenblatt, nr. 5, 2. Februar 1869, p. 18.
20 Idem, nr. 12, 23 Mărz 1869, p. 51.
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văzut în capitolele precedente, sfârşitul anilor 60 ~;i începutul anilor 70 este dominat de lupta fratricidă dintre
grupările politice săseşti. Tânărul ziar nu pare în ansamblu să se implice în dispută, dar în unele articole pare
să

fie de partea bătrânilor saşi.
Un articol din primăvara lui 1871, referitor lct problema statutelor municipale săseşti arăta: ,,Aşadar- un

partid -bătrânii saşi- şi-au exprimat părerile lor într-o şedinţă din 14 ianuarie, unde a arătat că temeiurile legii
municipale trebuie să ţină cont de realităţile săse~?ti deoarece ((consideră că constituţia este serviabilă binelui
naţiunii» "21 •
Problema va continua să fie dezbătură în n·Jmărul următor al ziarului, când apartenenţa politică este
exprimată fătiş în articolul Bătrânii şi tinerii saşi. În aceeaşi problemă a constituţiilor municipale există o
divergenţă a părerilor. În acest sens: "Tinerii saşi sunt de părere, că prin uniunea Transilvaniei cu Ungaria,
legală şi constituţională, Transilmnia este
această zonă aceeaşi lege trebuie să fie valabilă, pentru că

care este deplin

o parte integrantă a statului ung., şi că şi pentru
Ungaria este un stat unitar. Să fie legea din 1848

general valabilă şi pentru Pământul Crăiese şi că ajung competenţele Universităţii Săseşti". Aceasta trebuie să
se implice în legile municipale pentru că acestea :;unt: " ... pregătite de coroană şi de parlament.. "22 •
Cealaltă grupare are o altă părere: ,,Aceste viziuni se opun, susţine Partidul bătrânilor saşi, reformei
municipale pe Pământul Crăiese, unde, de la început, (problema n.n.) poate fi rezolvată de dreptul pământului.
Naţiunea săsească ocupă un drept al pământului legal, special, care statut a fost confirmat în 1868. Acest
articol de lege adevereşte Universitatea NaţionaW şi pune în faţă art. XII a/legii din 1791, garantând dreptul
independent în aspectele interne ... " Aşadar: " ... Universitatea Saxonă în aspectele interne împarte cu coroana
dreptul/egal (... )Acest drept al pământului legal încetăţenit a fost dat naţiunii săseşti şi nu doreşte să-] piardă şi
doar spiritul acestui drept poate reforma dreptul municipal în concordanţă cu promovarea statului"23 •
Observăm

aici o exprimare directă şi concisii a ziarului cu privire la orientarea politică pe care redacţia o
are. Acest aspect dovedeşte faptul că redacţia grupa reprezentanţi ai conservatorismului săsesc, care era speriat
de perspectiva dispariţiei autonomiei săseşti pentru viitorul natiunii.
Dispariţia subită a ziarului va face ca ideile politice să nu mai fie exprimate. Noua foaie săptămânală
bistriţeană Wochenschrift va renunţa la abordarea acestor aspecte şi doar Compromisul de la Mediaş va
determina pe redactor să exprime o serie de reflecţii cu privire la acest eveniment. După ce prezintă pe larg
locul întâlnirii în oraşul de pe Târnava Mare, participanţii şi vorbitorii prezintă starea de spirit care domina
adunarea: ,,Aşadar, era adevărat: toţi doreau, mulţi şovăiau, naţiunea săsească avea să se găsească din nou,
simţăminte necesare puternice ale afinităţii, în care s-a ridicat simţământul dragostei
pentru un viitor mai bun al poporului săsesc să fie şi să română pentru totdeauna ... "24 •
Totuşi, deşi

şi

al credinţei germane

la începutul anului 1873 se arăta că este independent de orice grupare politică şi că este:" ...

o foaie locală, susţinerea ziarului nostru nu ţine de un partid şi este fără părtinire. Ziarul nostru ţine să fie peste
tot la dispoziţia Asociaţiei agricole bistriţene" •
În acelaşi număr nu poate să nu fie ironic la adresa dispariţiei lui Siebenbiirgische Blătter, fostul organ
25

politic al tinerilor saşi. Din această abordare putem vedea aceeaşi atitudine politică ca şi predecesorul său, deşi
doar acum era exprimată: "În numărul 109 se desparte Siebenbiirgische Blătter de cititorii săi (... )Aşadar, se

pierde necesitatea apariţiei sale la sfârşitul luptei nepartinice în care naţiunea săsească a fost împinsă. Opera
de unire de la Mediaş a luat caracterul unei foi de partid. Ne luăm cu o inimoasă colegialitate rămas bun "26•
Cam în aceste coordonate pot fi delimitate abordările politice ale ziarelor bistriţene. Ele arată, după cum
am menţionat, o atitudine conservatoare, care mergea în spiritullegalismului austriac. Exprima viziunea unei
elite, care, de teama unei posibile acţiuni în justiţie, era destul de temătoare în prezentarea făţişă a opiniilor şi
ideilor politice şi doar din colateral vorbea de acestea.
În anii care vor urma ziarul, va renunţa la exprimarea dezideratelor politice. Nu va renunţa însă să
promoveze interesele naţiunii săseşti, care în viziunea editorului, era tot mai ameninţată de celelalte naţiuni,
21 Neues Bistritzer Wochenblatt, nr. 9, Dienstag, 4. April1871, p. 33.
22 Idem, nr. 10, Dienstag, 11. April1871, p. 37.
23 Ibidem.
24 Bistrizer Wochenschrift, nr. 25, 17 Juni 1972, 1 Jahrgang, pp. 99-100.
25 Idem, nr. 1, 6. Januar 1873, Il Jahrgang, p. 1.
26 Ibidem, p. 4.
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în special de români şi de aceea este nevoie de solidaritate şi de o natalitate viguroasă: "Tot mai mulţi ţărani nu
văd,
că

nu reţin, că frumoasele noastre sate cu şcoli, biserici şi turnuri vor fi locuite în special de români, în cazul
ai noştri vor să fie încă un deceniu fără mulţi copii"27 •

După cum arătam mai sus, problemele asociaţiilor, ale şcolii şi bisericii cuprindeau majoritatea paginilor
săptămânalelor. Anul1869 aduce la Bistriţa crearea unei Şcoli Agricole, care se confrunta cu o serie de probleme

determinate în primul rând de lipsa banilor, dar şi de slaba preocupare a ţăranilor din satele învecinate faţă de
această şcoală. Se arată că Universitatea Saxonă nu a dat banii pe care i-a promis şi că: ,,Avem angajaţi profesori
şi aceşti

profesori au învăţat anul trecut câţiva elevi. Spunem câţiva, apoi nu era important că în acest an să
fie numărul lor prea mic. Aproape se arată, dacă vor să creadă concetăţenii noştri dragi să-şi facă griji pentru
ridicarea acestei şcoli, (... )de care avem grijă în continuare". Şi continuă arătând: ,,Această şcoală de agricultură
este în primul rând necesară pentru a învăţa pe ţărani. Ne întristăm puţin dacă vor trimite puţini elevi oamenii
noştri la aceasta? Cred că este posibil ca cetăţenii noştri să creadă că au învăţat deja, sau că li s-a dat destul de
la natură, dacă îşi animă viaţa doar pentru pâinea zilnică? Suntem de o altă părere. Nu se comprimă aproape
formarea spirituală şi bunurile pământeşti. Bogăţia ca formă se economiseşte de fiecare parte a temeliei, care nu
ne interesează doar de situaţia din această lume, ci şi ne pregăteşte o certă superioritate şi o încredere de sine
asiguratorie. (... ) Un izvor de bogăţie apare numai din ridicarea agriculturii. Ne plângem asupra recoltelor rele,
asupra zilierilor scumpi. De ce? Pentru că din nou se îngraşă extins nerezonabil, pentru că nu muncim cu utilaje
îndestulătoare ... ". Conchide că este nevoie de şcoli agricole, care sa ajute la dezvoltarea capacităţii agricole a
ţăranilor şi,

de aici, la prosperitatea ţăriF 8 •
La fel de sarcastică se va dovedi a fi redacţia ziarului şi cu viaţa asociaţionistă.: " ... este un semn observabil

al timpului că, toate asociaţiile par bolnăvicioase şi încep să roage opina publică. (... ) Felurite au fost strădaniile
căutării cauzelor îmbolnăvirii si să cunoaştem paşii îmbunătăţirii lor... ". Va face o analiză a situaţiei asociaţiilor
săseşti şi arată că

spiritul lor opoziţionist este vinovat de decăderea acestora29 •
Anul 1872 aduce modificări de substanţă cu privire la viaţa meşteşugărească. Legea pentru libertatea
meseriilor înlocuia vechile bresle cu tovărăşiile. Nu era o modificare de substanţă, deoarece structura acestora
rămâne, iar statul putea să coordoneze libertatea de mişcare a acestora 30 •
Noile reglementări nu puteau să ocolească preocupările foii bistriţene: "În ultimele zile domină sub unele

bresle o viaţă vioaie. Legea meseriilor şi urmările acesteia-tovărăşiile formate determină pe meşteşugarii noştri
să se sfătuiască ce au să-i facă. Peste tot este recunoscut, că prin zelul lor, să se acomodeze şi de aici să-şi
salveze din timpul trecut bunurile şi nevoile; (... ) Trebuie să vedem că între bresle şi tovarăşi nu găsim o mare
diferenţă. Bresle/e noastre erau în secolele anterioare libere (... ) O tovărăşie este o asociaţie micuţă liberă a
fiecărui membru, care are o meserie practică şi are privilegiile şi regulile sale (... ) Cine a fost înainte constrâns
în breaslă, va putea practica liber în tovărăşie ... "31 •
Şcoala se afla în centru vieţii comunitare în Bistriţa, epoca însă nu era prielnică. Legile învăţământului se

prefigurau a fi tot mai aspre cu şcolile confesionale şi perspectiva apariţiei unei concurenţe serioase din partea
învăţământului de stat era tot mai ameninţătoare. Deschiderea unui liceu de stat a dus la o luare de poziţie

extrem de dură. Într-un articol din 8 noiembrie 1875 se arăta că în Germania şcolile de stat devin tot mai multe
şi mai importante. Nu este un lucru bun deoarece: "... şcoala este dependentă de comunitate", iar la saşi: ,. ...
şcolile sunt mai harnice ca cele maghiare sau româneşti". Ele: ,. ... sunt ocupate de profesori aleşi liber şi primesc
contribuţii gratuite de la cetăţeni". La fel se întâmplă şi în cazul şcolilor de stat, unde profesorii sunt plătiţi de
la buget, deci din taxe şi impozite şi, automat, este împovărat contribuabilul. Mai mult decât atât, statul face
o mare inechitate în salarizarea corpului profesoral: "În timp ce profesorii noştri de Ia Gimnaziu primesc 568
fl., profesorii aleşi de stat primesc fiecare 1200fl. (... ) Putem să ne plângem? (... ) Profesorii şcolilor de stat vor
...
...
ramane
... "12
·.

27 Idem, nr. 17, 26. April1875, p. 90.
28 Bistritzer Wochenblatt nr. 44, 1. November 1870, pp. 209-210.
29 Idem, nr. 24, 14 Juni 1870, p. 118.
30 Marin Balog, Dilemele Dilemele modernizării. Economie şi societate în Transilvania 1850-1875, ed. Book Acces,
Cluj-Napoca, 2007, p. 80. Idem, ru. 45, 8. November 1875, p. 271.
31 Bistrizer Wochenschrift, nr. 24, 10 Juni 1872, I Jahrgang, p. 93.
32 Idem, nr. 45, 8. November 1875, p. 271.
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Problema centrală a dezbaterilor economice în epocă era a necesităţii construirii căii ferate. În cazul
Bistriţei nu vedem abordări cu privire la conflictul_ sibiano-braşovean legat de traseul pe care îl va urma calea
ferată. Pătrunderea căii ferate de nord ardelene până pe valea Someşului, la sfârşitul anilor 60, a ridicat, în cazul
intelighenţiei săseşti bistriţene, o serie de speranţe legate de racordarea urbei la acest sistem de comunicaţie
modern: " Construcţia căii ferate de la Cluj la Bistrita este tot mai preocupantă pentru locuitori, în special pentru

ardelenii din nord estul vieţii economice. Situaţia este, că întreaga parte de nord a Transilvaniei, de la Cluj
la Tg. Mureş, este fără cale ferată, aşadar, mai mult de o treime din Transilvania duce lipsă de influienţa căii
ferate ... "33 •
Deşi această cale ferată necesită costuri ridicate la construcţie, datorate în mare parte reliefului, este
foarte importantă. Va ajuta la dezvoltarea agricolă a zonei şi, în acelaşi timp, ar fi extrem de necesară pentru
comunicaţiile europene pentru că: "... construirecr căii ferate de la Bistriţa spre Suceava ... " ar scurta drumul
Osessa-Lemberg-Viena cu aproximativ 30 de mile. Este importantă pentru comerţul Ungariei deoarece: "Această

cale este o eminenţă a intereselor maghiare, nu este o concurenţă cu calea ferată de est trans., apoi aceasta are
ca punct terminus Galaţi, mijloceşte transportul de mărfuri pe o latură întreagă a comerţului din Orient". Mai
mult decât atât: "... calea ferată Cluj-Bistriţa - Suceava este o cale concurenţională cu calea galiţeană CarlLudwig, care are interese austriece nu maghiare. Aşadar construirea acestei căi ferate este importantă pentru
interesele maghiarilor... "34 •
Pentru istoria Bistriţei, presa de limbă germmă a reprezentat un element de modernizare. Existenţa ei a
dovedit faptul că avem de a face cu o comunitate profund angrenată în paradigma modernităţii.
Deşi o caracterizează lipsa de continuitate la nivelul săptămânalelor apărute, presa de limbă germană din
Bistriţa are meritul de a sparge un monopol în domeniul publicaţiilor periodice săseşti. Pentru prima dată de
la 1872 a apărut un nou ziar în alt oraş decât în Sibiu sau Braşov.
Este meritul elitei intelectuale bistriţene, care a reuşit să se impună la nivelul cuvântului scris. Depărtarea
de centrele politice şi culturale ale saşilor ardeleni, după cum am arătat, ar fi o explicaţie pentru acest fapt.
Însă dincolo de acest aspect, este observabil faptul că nivelul de educaţie al elitei este unul extrem de ridicat,
ca fiind capabilă să consume acest produs al societăţii burgheze.
Comunitatea, la rândul ei, era interesată să existe o foaie locală, unde să se informeze cu privire la situaţia
economică a zonei, a produselor pe care le put,gau cumpăra sau vinde, necesitatea fiind deci şi de natură
economică.

Dincolo de aceste aspecte, iniţiativa acestui grup inimos şi entuziast din Bistriţa, de a crea un jurnal în
oraş şi pentru oraş, a făcut ca urbea să intre în rândullumii. Adică, în categoria privilegiată în epoca a oraşelor,

care dispuneau de redacţii de ziare.
În 1862 începe procesul de transformare la nivelul publicaţiilor săseşti. Se produce un transfer. Amatorismul devine specific tipului de presă din micile oraşe ardelene, iar profesionalismul îşi găseşte terenul de
manifestare în redacţiile cotidienelor din Sibiu şi_ Braşov.

Die săchsiche Presse in Bistritz 1862-1876
(Zusammenfassung)
Vorliegende Studie beschreibt das Erscheinen und die Entwicklung der deutschen Presse in Bistritz zwischen
1862-1876. Das Vorhandensein einer typografischen Tradition sowie die Abgelegenheit von den politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Zen tren der Siebenburger Sachsen, hat 1862 den Bruch des bisherigen Monopols
von Hermannstadt und Kronstadt auf dem Gebiete der geschriebenen Presse, durch das erscheinen des ersten
periodischen Blattes in Bistritz bewirkt. Es werden auch die drei Zeitungen, welche in diesem Zeitraum in Umlauf
gebracht und die wichtigsten Themen welche von diesen behandelt wurden, untersucht.

33 Idem, nr. 15, 14. April1873, II Jahrgang, p. 67.
34 Idem, nr. 16, 21. April1873, II Jahrgang, pp. 84-85.
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Directorii Gimnaziului Evanghelic C.A. din Bistriţa
în noua clădire gimnazială (1910-1944)

Giinter KLEIN

Cuvinte cheie: Bistriţa, Gimnaziu evanghelic, Georg Fischer, Albert Berger, Thomas Fruhm.
Schliisselworter: Bistritz, Evangelische Gymnasium, Georg Fischer, Albert Berger, Thomas Fruhm.
Gimnaziul Evanghelic C.A. din Bistriţa, pe care Nicolae Iorga, aflat în vizită la Bistriţa la începutul
secolului XX, l-a numit "unul din cele mai bune în tot Ardealul"\ a funcţionat timp de aproape patru secole în
clădiri situate în Piaţa Centrală, lângă Biserica Evanghelică C.A., în a cărei proprietate s-a aflat. Ultima clădire
construită în anul 1832/33 2 nu mai corespundea cerinţelor moderne la începutul secolului XX, aşa încât s-a
decis mutarea gimnaziului în alt lăcaş, situat în afara vechiului burg, pe Aleea Măcelarilor (astăzi Bulevardul
Republicii).
~~~--~~~~~~~~~~~

Vechiul Gimnaziu Evanghelic C.A. pe la 1910

Fato:

colecţia

Giinter Klein

A fost vorba, deci, de mutarea unei şcoli cu o tradiţie seculară dintr-o clădire veche într-una modernă, şi nu
de fondarea unei noi instituţii. Ea îşi are rădăcinile în secolul XV, când exista deja o şcoală de latină în oraş. Primul
director al Gimnaziului Evanghelic C.A., menţionat în arhiva oraşului, a fost Georgius Seraphinus (sau Seraphini),
care a stat în fruntea sa în perioada 1531-1541 3. Ultimul director cu nr. 102 în ordinea succesiunii, Thomas Friihm,
a condus instituţia între 1935 şi 1944. De la înfiinţarea gimnaziului în anul 1531 până în anul 1944, directorii
Gimnaziului Evanghelic C.A. au fost exclusiv saşi transilvăneni sau etnici germani stabiliţi pe plaiurile bistriţene.
Ultimii patru directori şi-au avut sediul în intervalul 1910-1944 în noua clădire gimnazială de pe Aleea
Măcelarilor.

1 Nicolae Iorga, Pagini alese din însemnările de călătorie prin Ardeal şi Banat, Bucureşti 1976, p. 49.
2 Otto Dahinten, Beitrăge zur Baugeschichte der Stadt Bistritz [Contribuţii la istoria arhitecturii oraşului Bistriţa], în
Archiv des Vereins fiir Siebenbiirgische Landeskunde (50) 1944, p. 57-58.
3 Georg Fischer, Geschichte des Bistritzer evangelischen Gymnasiums A.B. bis zum Jahre 1762 [Istoria Gimnaziului
Evanghelic C.A. din Bistriţa până în anul1762], în Programm des Evangelischen Gymnasiums A.B. zu Bistritz fiir das
Schuljahr 1895/1896 [Programul Gimnaziului Evanghelic C.A. Bistriţa pentru anul şcolar 1895/1896], Bistritz /Bistrita
1896, p. 56.
Giinter KLEIN
Freiburg/Germania
e-mail: Klein-Noesen@t-online.de
Revista Bistriţei XXV/2011, pp. 233-244
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Georg Fischer (1910-1914), creatorul noii clădiri gimnaziale
Georg Fischer (1843-1923) a fost cel mai longeviv director al Gimnaziului Evanghelic C.A. din Bistriţa. A
preluat conducerea acestei instituţii în anul1882 şi a fost directorul acestei şcoli până în anul1914, adică timp
de 32 de ani, dintre care 28 a activat în vechea clădire gimnazială din Piaţa Centrală şi 4 în noul edificiu de pe
Aleea Măcelarilor.
Georg Fischer s-a născut la 17 octombrie 18·13 la Monariu (Minarken) ca fiu al ţăranilor saşi Johann şi
Maria Fischer (n. Weihrauch) . Şcoala primară a urmat-o în satul natal unde învăţătorul satului, pe nume
Jakob Graf, a remarcat foarte repede calităţile intelectuale ale micului Georg, şi le-a recomandat părinţilor să-şi
trimită fiul după absolvirea ş colii primare la Gimnaziul Evanghelic C.A.
din Bistriţa. El nu şi-a dezamăgit dascălul din satul natal şi a absolvit
Gimnaziul Evanghelic în anul 1862 cu brio, fiind şef de promoţie cu
calificativul "eminent" la toate materiile de examen 4 •
În perioada 1862-1865 a studiat filologie clasică şi teologie la
universităţile din Viena şi Tiibingen 5 . După terminarea studiilor în 1865
a revenit în Transilvania, unde a funcţionat ca profesor între anii 18651868la Seminarul Pedagogic, respectiv Gimnaziul Evanghelic C.A. (cu
8 clase) din Reghinul Săsesc (Siichsisch-Regen)G.
În 1867 s-a căsătorit cu Karoline Auguste Birthler. Un an mai
târziu a fost chemat la Gimnaziul Evanghelic Superior C.A. din Bistriţa
ca profesor titular. Datorită calităţilor sale deosebite, pedagogice,
administrative şi organizatorice, a fost numit conducător al Şcolii
Evanghelice C.A. de Fete în 1879, iar 3 ani mai t~trziu al 99-lea director
al Gimnaziului Superior Evanghelic C.A/ .
Deoarece clădirea în care se afla gimnaziul nu mai corespundea
Georg Fischer, directorul Gimnaziului
cerinţelor moderne, a propus ridicarea unui nou edificiu gimnazial:
Evanghelic C.A. Bistriţa 1882-1914,
recomandarea sa a fost aprobată de presbiteriul Bisericii Evanghelice
portretat de prof. Michael Fleischer
din Bistriţa la 28 august 1892.
Fato: Horst Găbbel
Noua clădire gimnazială a devenit proiectul vieţii lui Georg Fischer,
pentru a cărui finalizarea muncit aproape 20 de ani.
Mai întâi au fost achiziţionate în anii 1892, 1904 şi 1908 mai multe terenuri pe Aleea Măcelarilor (Bulevardul
Republicii). Finanţarea s-a asigurat prin vânzarea vechii clădiri, care a fost cumparată de oraşul Bistriţa cu
suma de 120.000 de coroane. Deoarece această sumă nu era nici pe departe suficientă , a fost demarată din
iniţiativa lui Georg Fischer o amplă acţiune de donaţii, la care au participat toate instituţiile săseşti din Bistriţa
şi aproape toate satele săseşti din zona BistriţeL Georg Fischer i-a menţionat meticulos pe toţi donatorii în
cartea sa despre istoria noii clădiri gimnaziale 8 . În total au fost donate 156.764,73 coroane. Cele mai generoase
donaţii au venit de la băncile săseşti din Bistril;a, anume Credit- und Vorschussverein şi Bistritzer Distrikts
Sparkassa A.G. , care au contribuit cu 40 .000, re.spectiv 42.000 de coroane 9 • În fruntea donatorilor individuali
se află Kamilla Textoris cu 4.120,54 de coroane 10 . Este de amintit că o coroană din anul1910 avea puterea de
cumpărare a zece euro din zilele noastre.

4 Thomas Fruhm, Gymnasialdirektor Georg Fischer, dem Schbpfer unseres Gymnasialgebăudes zu seinem 100.
Geburtstage [Directorului de gimnaziu Georg Fischer, creatorului clădirii noastre gimnaziale, cu ocazia împlinirii a
100 de ani de la naştere]. în Deutsch-evangelisches Knabenobergymnasium A.B. in Beszterce-Bistritz. Jahresbericht
1942/43 [Gimnaziul superior de băieţi german-evanghelic C.A. din Bistriţa. Anuarul1942/43], p. 1-2.
5 Frii.hm, Anuarul1942/43, p. 3-4.
6 Ibidem, p. 10.
7 Ibidem , p. 11.
8 Georg Fischer, Geschichte des Neubaus des ev. Gymnasial, Biirger- und Elementarschulgebăudes A.B. in Besztercze
(Bistritz) [Istoria construcţiei clădirii şcolare girnnaziale, civile şi elemtare evanghelice C.A. din Bistriţa], Beszterce
(Bistritz/) [Bistriţa]1913 , p. 50-57.
9 Ibidem, p. 51.
10 Ibidem, p. 57.
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Deşi era vorba în primul rând de un proiect al comunităţii săseşti din Bistriţa şi zona Bistriţei (Nosnerland),

au fost şi numeroşi români, evrei şi maghiari, care au donat pentru noua clădire gimnazială, cea mai mare parte
foşti elevi ai Gimnaziului Evanghelic C.A. din Bistriţa, care datorau ascensiunea lor socială acestei instituţii.
Dintre cele 156.764,73 coroane donate, 96,83% au fost donate saşi, 2,29% de evrei, 0,45% de maghiari, iar
0,43% de români. Aceasta sumă nu a fost însă nici ea suficientă pentru a finanţa noua clădire gimnazială. Doar
datorită ajutorului primit de la Ministerul Culturii şi Învăţământului din Budpaesta, care a disponibilizat suma
de-192.000 de coroane, s-a putut acoperi finanţarea proiectul 11 •
Clădirea de pe Aleea Măcelarilor a fost construită după planurile arhitectului vienez Paul Brang (18521925)12 şi a costat în total496.959,05 coroane, sumă în care nu sunt incluse cheltuielile pentru conductele de
apă şi de canalizare, precum şi pentru instalaţia electrică 13 .
Lucrările de construcţie au fost demarate la 1 aprilie 1908, iar punerea festivă a pietrei de temelie a avut
loc la 21 mai 1908 în prezenţa Episcopului Evanghelic C.A., dr. Friedrich Teutsch 14 • Lucrările au progresat atât
de rapid, încât clădirea a fost aproape terminată în februarie 1910, fiind dată în folosinţă după câteva luni, la
8 septembrie 1910 15 • Deoarece preotul paroh, Friedrich Kramer, se îmbolnăvise grav16 , inaugurarea festivă a
clădirii a fost amânată, şi a avut loc un an mai târziu, la 11 septembrie 1911, în prezenţa episcopului evanghelic
C.A. din Sibiu, dr. Friedrich Teutsch 17 •
Noua clădire a fost (şi mai este până astăzi) unul dintre cele mai impunătoare edificii gimnaziale din
Ardeal. O realizare culturală imensă a tuturor saşilor din Nosnerland- un monument grandios care aminteşte
de covărşitoarea însemnătate acordată de saşii ardeleni educaţiei şcolare.

Noua clădire a Gimnaziului Superior
Evanghelic C.A.la 1910

Foto:

colecţia

GiinteJ" Klein

Georg Fischer a fost doar patru ani director în noua clădire. După 46 ani de activitate în sânul Gimnaziului
Evanghelic C.A., dintre care 32 de ani în funcţia de director al acestei instituţii şcolare, s-a pensionat la 19
august 1914.
Pentru a documenta meritele deosebite ale directorului Georg Fischer, comunitatea evanghelică din Bistriţa
a decis să monteze o plachetă comemorativă în holul de la intrarea în clădire cu următorul text: "Georg Fischer,
11 Ibidem, p. 19.
12 După planurile aceluiaşi arhitect a fost construită şi Reuniunea Meseriaşilor Saşi (Gewerbeverein), astăzi Casa de
Cultură Municipală "George Coşbuc", terminată în anul1896; Corneliu GaiuNasile Duda: Topografia monumentelor
din municipiul Bistriţa. Centrul istoric, Cluj-Napoca 2008, p. 218-219.
13 Fischer, Istoria construcţiei ... , p. 33.
14 Ibidem, p. 20-22.
15 Detalii în ~iinter Klein, Gimnaziul Superior Evanghelic C.A. Bistriţa. 100 de ani de la inaugurarea noii clădiri gimnaziale,
în WIR NOSNER. Contribuţii la la istoria şi cultura oraşului Bistriţa şi a Ardealului de Nord, Ediţie specială. Lăcaş al
educaţiei şi al culturii, Niirnberg 2010, p. 52-66.
16 Friedrich Kramer avea să decedeze la 28 februarie 1911.
17 Fischer, Istoria construcţiei, p. 26-31.
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Gymnasialdirektor 1882-1914, dem hochverdienten Schi:ipfer dieses Baues, die dankbare Kirchengemeinde" 18
[Lui Georg Fischer, director de gimnaziu între 1882-1914, creatorului extrem de merituos al acestei clădiri,
comunitatea bisericească recunoscătoare]. Această plachetă a fost demontată după 1945 împreună cu placheta
comemorativă pe care se aflau numele elevilor căzu ti în Primul Război MondiaP 9 •
Şi autoritătile Monarhiei Dualiste au remarcat meritele deosebite ale directorului Georg Fischer şi l-au
decorat cu ordinul Franz-Joseph în grad de cavaler 20 •
Deşi a fost ocupat până peste cap cu ridicarea noii clădiri gimnaziale, Georg Fischer a avut şi o amplă
activitate publicistică. Pe lângă contribuţiile ştiinţifice mentionate mai sus, a elaborat articole privind istoria
oraşului şi a capitlului Bistriţazl, precum şi studii cu continut arheologic 22 şi numismatic 23 • Aceste preocupări
nu au încetat nici după pensionare 24 • El s-a îngrijit, de asemenea, timp îndelungat în calitate de custode de
importantele colectii numismatice şi de antichitătf ale Gimnaziului Evanghelic din Bistriţa 25 •
Pe lângă aceste activităti, a ocupat mai multe funcţii de răspundere în sânul comunităţii săseşti. A fost o
personalitate respectată de toţi locuitorii oraşului idiferent de etnie sau religie. Lucid până la sfârşit, s-a stins
din viaţă în anul1923 la vârsta de 80 de anF 6 •

Dr. Albert Berger (1914-1930), arhivarul oraşului

Bistriţa

Albert Berger s-a născut la 5 octombrie 1864la Săcărâmb (jud. Hunedoara), unde tatăl său, Albert Berger,
originar dintr-o străveche familie de saşi bistriţeni, era director de mină 27 •
Reintors la Bistriţa, a fost elev al Gimnaziului Suprior Evanghelic C.A., pe care l-a absolvit după bacalaureat
(matura). A studiat apoi ştiinţe naturale, matematică, istorie şi teologie la Tiibingen, Heidelberg, Leipzig şi Cluj.
În 1888 şi-a luat doctoratul în matematică la Universitatea din Cluj. În acelaşi an a revenit la Bistriţa, unde
a funcţionat timp de doi ani ca profesor candidat la Gimnaziul Evanghelic C.A .. La 20 martie 1890 a devenit
profesor pe viaţă al aceluiaşi gimnaziu 28 •
În 1888, pe când mai era încă doar profesor candidat, i-a fost încredinţată custodia arhivei oraşului Bistriţa,
funcţie din care a rezultat opera vieţii lui Albert Berger. În acelaşi an s-a căsătorit cu Hermine Maria Keintzel,
fiica preotului evanghelic din Ghinda, Georg Keintzel.
18 Fruhm, Jahresbericht 1942/43, p. 18.
19 Placheta pe care se aflau numele celor 39 de ele•1i ai Gimnaziului Evanghelic căzuţi în Primul Război Mondial a
fost montată la data de 14 septembrie 1924. Ea a fost refolosită la Monumentul Sovietic ridicat după 1945 pe Dealul
Codrişor (Schieferberg) unde au fost inscripţionate :1umele unor soldaţi sovietici pe versa, iar partea cu numele elevilor
căzuţi a fost lipită pe monument. Placheta dedicatii lui Georg Fischer a dispărut; detalii la Otto Dahinten, Geschichte
der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen [Istoria oraşului Bistriţa în Transilvania], Kiiln 1988, p. 180.
20 Michael Kroner, Învăţământulla saşii din nordul Ardealului, în WIR NOSNER, ediţie specială 2010, p. 33.
21 Georg Fischer, Zur Geschichte der Stadt und des Kapitels Bistritz im ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts [Despre
istoria oraşului şi capitlului Bistriţa în prima decadă a sec. XVIII], în Programm des evangelischen Obergymnasiums
A.B. Bistritz 1878/79, p. 3-29.
22 Georg Fischer, Spuren der RiimerstraBe des Budaktales [Urmele drumului roman din Valea Budacului] în
Korrespondenzblatt des Vereins fiir siebenbiirgische Landeskunde 1910, p. 85-86.
23 Georg Fischer, Uber einen griifieren in der Umgebung van Siichsisch-Sankt-Georgen 1899 gemachten Fund riimischer
Familiendare (Despre un număr mai mare de denare de familie romane descoperite în anul 1899 în apropiere de
Sângeorzul Săsesc] în Beilage zum Bistritzer Gymnasialprogramm 1910/11, p. 4-24.
24 Georg Fischer, Zwei riimische Inschriften aus Billak bei Bistritz [Două inscripţii romane de la Domneşti lângă Bistriţa],
în Korrespondenzblatt des Vereins fur siebenbiirgische Landeskunde 1921, p. 67-72.
25 Aceste colecţii au dispărut după evacuarea saşilor din nordul Ardealului în septembrie 1944.
26 Fruhm, Jahresbericht 1942/43, p. 19.
27 Ernst M. Wallner, Die Lehrer des siichsischen Gymnasiums in Bistritz im Jahrzehnt 1921-1930. Persiinlichkeit und Werk
[Profesorii gimnaziului săsesc din Bistriţa în decada 1921-1930. Personalităţi şi opere]. în Ernst Wagner [ed.): Beitriige
zur Geschichte der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen 5. Band [Contribuţii la istoria oraşului Bistriţa în Transilvania vol. 5
], Oberursel/Taunus 1990, p. 39.
28 Ernst Wagner, Dr. Albert Berger und das Archiv der Stadt Bistritz [Dr. Albert Berger şi arhiva oraşului Bistriţa]. în Ernst
Wagner [ed.): Beitriige zur Geschichte der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen 4.Band [Contribuţii la istoria oraşului Bistriţa
în Transilvania val. 4], Oberursel/Taunus, p. 100.
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Şcolit în universităţile germane, fiind, Berger, matematician şi istoric, a organizat arhiva oraşului în mod
ştiinţific. Documentele aflate în patrimoniul ei, multe din secolul XIII, nu numai că se aflau în neorânduială,

dar o parte dintre ele se găsea într-o stare de degradare avansată din cauza depozitării necorespunzătoare.
Albert Berger a ordonat şi a transcris sute de documente. Pe cele mai vechi, din perioada 1203-1526, le-a
publicat în Programul Gimnaziului Evanghelic din anii 1893-1895 29 • Până în 1918 a întocmit sistematic regeste
ale documentelor, ultimele în ordine cronologică fiind din 1585. Situaţiei financiară precară după Primul
Război Mondial l-a împiedicat să publice documentele, care vor vedea lumina tiparului împreună cu acte
editate în secolul XIX abia în deceniul al optulea al veacului precedent30 •
Albert Berger a avut custodia arhivei oraşului Bistriţa vreme de 30 de ani până în 1918, când i-au fost
luate cheile instituţiei şi i-a fost interzis să o mai frecventeze. Ulterior, starea documentelor s-a deteriorat, iar,
după transportarea lor la Năsăud în 1935, acest proces s-a agravat, fiind însoţit de dispariţia multor piese-unicat.
Măsura abuzivă luată de noile autorităţi împotriva arhivarului-şef din Bistriţa pare cu totul ilogică, dat fiind faptul
că el colaborase încă din secolul XIX cu renumiţi oameni de ştiinţă din vechiul regat al României. Este, de pildă,
cunoscut faptul cu l-a ajutat pe Nicolae Iorga, venit la Bistriţa pentru a studia actele din arhiva locală privitoare
la legăturile oraşului cu Moldova, materializat în două volume de documente în 1900 31 . Pe lângă Nicolae Iorga,
mai sunt de amintit Constantin C. Moisil 32 şi Grigore G. Tocilescu33 , care au
beneficiat şi ei de munca şi de ajutorul lui Albert Berger.
În anul 1941, în timpul ocupaţiei maghiare, arhiva a fost readusă la
Bistriţa. Din cauza pericolului de bombardamente, ea a fost evacuată în
1944la Tărpiu şi Ghinda, ca apoi să fie transportată mai târziu în Ungaria 34 •
În 1953 fost readusă în România, la Arhivele statului din Cluj-Napoca,
unde se află şi acum. Din păcate, un număr mare de documente preţioase
a dispărut fără urmă 35 .
La 19 august 1914, după pensionarea lui Georg Fischer, Albert Berger
a devenit directorul nr. 100 al Gimnaziului Evanghelic C.A. din Bistriţa şi
a condus instituţia prin toate vicisitudinile Primului Război Mondial şi ale
crizei economice din perioada interbelică.
În special de după 1920 a fost extrem de dificilă, Gimnaziul Evanghelic
C.A. din Bistriţa văzându-se confruntat cu probleme care îi puneau existenţa
în pericol. Fiind vorba de un gimnaziu particular-confesional, el se finanţa
din veniturile Biserice Evanghelice C.A. şi a taxelor şcolare pe care le
plăteau elevii din treapta a doua a gimnaziuluP 6 • Prin reforma agrară din
România a anului 1923, Biserica Evanghelică C.A. din Transilvania avea să
Dr. Albert Berger (1864-1936)
fie expropriată de o mare parte din pădurile pe care le poseda37 • Veniturile
Fato: Arhivă
29 Albert Berger, Urkunden-Regesten aus den alten Bistritzer Archiven van 1203-1490 [Documente-regeste din vechile
arhive bistriţene din perioada 1203-1490], în Programm des evangelischen Obergymnasiums A.B. 1892/93, p. 3-38;
Partea 2. 1491-1516 în Programm 1893/94, p. 3-44; Partea 3. 1517-1526, în Programm 1894/95, p. 3-45.
30 Ernst Wagner (ed.), Urkunden-Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen 1203-1570 van Albert
Berger, I.- II. Band [Documente-regeste din arhiva oraşului Bistriţa în Transilvania 1203 de Albert Berger, val. 1-2],
Koln 1986.
31 Nicolae Iorga, Documente româneşti din arhivele Bistriţei, 2 val., Bucureşti 1899-1900.
32 Constantin C. Moisil: Două spre zece scrisori domneşti din arhiva oraşului Bistriţa (Transilvania) 1474-1526, Bucureşti
1897.
33 Grigore G. Tocilescu, 534 documente istorice slava-române din Ţara Românească şi Moldova privitoare la legăturile cu
Ardealul1346-1603,Viena 1906. Tocilescu a folosit în special documente din arhivele Braşovului şi a Bistriţei .
34 Dahinten, Istoria oraşului Bistriţa, p. 500-501.
35 Ernst Wagner, Einfi.ihrung [Introducere], în: Berger, Documente şi regeste, p. 53.
36 Pentru elevii de religie evanghelică din clasele 5-8 învăţământul era gratuit.
37 Spre deosebire de Biserica Evanghelică C.A. care a fost deposedată de păduri, urmaşii grănicerilor români de pa Valea
Someşului şi-au păstrat în continuare pădurile primite de la împăratul de la Viena, şi le-au administrat în comun prin
societatea REGNA, veniturile fiind folosite pentru scopuri culturale, în special finantarea gimnaziului greco-catolic din
Năsăud.
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au fost folosite până în 1918 pentru a plăti 600 de învăţători, 180 de profesori de gimnaziu,
250 de preoţi şi pentru a finanţa întreţinerea clădirilor şcolare 38 • Saşii transilvăneni au socotit exproprierea ca
o măsură cât se poate de nedreaptă, dacă se ţine seama de faptul că aceste şcoli îşi deschiseseră larg porţile
pentru elevii români înainte de 1918. În cazul Gimnaziului Evanghelic C.A. din Bistriţa trebuie reamintit faptul
că această şcoală a dat României doi prim-miniştrii şi un partriarh 39 .
Albert Berger s-a văzut în 1925 confruntat cu o altă măsură a guvernului de la Bucureşti considerată
ca extrem de discriminatorie, anume legea bacalaureatului. Această lege, introdusă după modelul centralist
francez, a pus capăt autonomiei şcolare, aşa cum o cunoscuseră saşii ardeleni. Deşi urmaseră o şcoală cu limba
de predare germană, elevii saşi erau obligaţi să dea toate examenele de bacalaureat în limba română, la o şcoală
străină, în faţa unei comisii de examen compusă din profesori străini, mai întâi la nou fondatulliceu de stat
"Alexandru Odobescu" din Bistriţa, apoi la Dej 40 • Măsurile prevăzute de această lege erau chiar mai radicale
decât cele ale legilor Apponyi din anul 1907, pe care saşii ardeleni le combătuseră umăr la umăr cu românii
ardeleni înainte de 1918 în parlamentul de la Budapesta.

din aceste

păduri

Dr. Albert Berger (primul rând, al cincelea de la dreapta) în mijlocul cadrelor
didactice ale Gimnaziului Evanghelic C.A. Bistriţa în anul1924 .Fato: Arhivă
Albert Berger a înfruntat toate aceste probleme, iar în anul 1930 a predat conducerea gimnaziului
profesorului Ernst Ihl. Pe lângă activitatea sa ca arhivar al oraşului Bistriţa şi director al Gimnaziului Evanghelic
C.A., Albert Berger a mai ocupat o serie de funcţii importante. Între altele, a fost preşedintele băncii Bistritzer
Distriktssparkasse, membru al Consistoriului Judeţean (Bezirkskonsistorium) în perioada 1908-1932 şi membru
în consiliul de conducere al asociaţiei ştiinţifice săseşti Verein ffu Siebenbfugische Landeskunde.
Din cauza situaţiei economice precare din prioada interbelică, nu a reuşit să publice decât şapte dintre
manuscrisele sale 41 •

38 Thomas Frii.hm, Wetterleuchten ii.ber Siebenbii.r:5en [Străfulgerări asupra Transilvaniei], Mii.nchen 1958, p. 100.
39 Este vorba de Alexandru Vaida-Voevod (1872-1950), primul prim-ministru al României Mari şi Miron Cristea (18681939), primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române autocefale şi prim-ministru în perioada 1938-1939.
40 Otto K. Binder, Die Matura am Bistritzer Gymnasium. [Matura la gimnaziul din Bistriţa] în Beitrăge zur Geschichte der
Stadt Bistritz in Siebenbii.rgen 6. Band [Contribuţii la istoria oraşului Bistriţa val. 6, Oberursel}Taunus 1992, p. 54.
41 Ernst Wagner, Dr. Albert Berger und das Archiv der Stadt Bistritz [Dr. Albert Berger şi arhiva oraşului Bistriţa, în
Contribuţii la istoria oraşului Bistriţa val. 4, Oberursel!Taunus 1986 p. 100-101.
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Pe lângă opera vieţii sale, anume editarea şi regestarea documentelor din arhiva oraşului Bistriţa, se cuvin
43
amintite şi studiile despre juzii Bistriţei 42 , despre relaţiile oraşului cu domnul Moldovei, Petru Rareş , şi despre
castelul Huniazilor (Corvineştilor) din aceeaşi localitate 44 •
Nicolae Iorga l-a declarat pe Albert Berger model ca om de ştiinţă şi arhivar. Probabil datorită intervenţie
celui mai mare istoric român, savantul bistriţean a fost decorat cu ordinul "Coroana României" în grad de
cavaler 45 • S-a stins din viaţă la 12 martie 1936.
Astăzi strada care duce din Piaţa Mică spre Casa de Cultură Municipală îi poartă numele.

Ernst Ihl (1930-1935}, salvatorul Gimnaziului Evanghelic C.A.

Bistriţa

Ernst Ihl s-a născut la 22 aprilie 1893 la Bistriţa. Tatăl sau, Lorenz Ihl, era maistru dulgher şi venise la
46
Bistriţa din Bucovina. Mama, Marie (n. Groh), provenea dintr-o veche familie de saşi bistriţeni •
Ernst Ihl a fost un elev strălucit al Gimnaziului Evanghelic C.A. din oraşul natal. O mare influenţă a
exercitat asupra formării sale profesorul de limbă germană, dr. Gustav Kisch 47 • Datorită acestei influenţe a

trecut împreună cu tatăl său şi cu fratele mai mare, Rudolf, de la religia romana-catolică la cea luterană. În anul
1911 şi-a dat bacalaureatul şi, tot datorită înrâuririi modelul vieţii sale, profesorul Kisch, a decis să facă studii
teologice şi filologice 48 • În acest scop a poposit la universităţile din Marburg, Viena, Budapesta şi Debreţin.
În Primul Război Mondial (1914-1918) s-a înrolat voluntar în armata austro-ungară. După război a fost mai
întâi, în perioada 1919-1921, profesor la Seminarul Pedagogic Evanghelic C.A. din Sighişoara, apoi a revenit la
Bistriţa, unde a funcţionat la început ca profesor la Liceul Evanghelic de Fete C.A. 49 . În acelaşi an s-a căsătorit
cu Elfriede Gross, fiica medicului Gimnaziului Evanghelic C.A ..
În anul 1925 a fost numit director al Liceului Evanghelic de Fete C.A. din Bistriţa şi totodată arhidiacon
(Stadtprediger) al Bisericii Evanghelice C.A. din acelaşi oraş. În 1930 s-a transferat la Gimnaziul Evanghelic.
C.A., al cărui director a fost ales la vârsta de doar 37 de ani" 0 •
Erau timpuri deosebit de grele, directorul nr. 101 al Gimnaziului Evanghelic fiind confruntat cu probleme
grave, deopotrivă economice şi politice.

42 Albert Berger, Verzeichnis der Bistritzer Oberrichter auf Grund urkundlicher Quellen [Lista juzilor bistriţeni pe bază
de documente şi izvoare] în Festgabe der Stadt Bistritz gewidmet den Mitgliedern des Vereins fi.ir siebenbi.irgische
Landeskunde anlăsslich der am 13. Und 14. August 1897 in Bistritz abgehaltenen 49. Generalversammlung dieses
Vereins [Ediţie festivă a oraşului Bistrita dedicată membrilor asociaţiei Verein fi.ir siebenbi.irgische Landeskunde cu
ocazia celei de-a 49 adunări generale care a avut loc la Bistriţa la 13-14 august 1897], Bistriţa 1897, p. 81-100.
43 Albert Berger, Das Verhăltnis von Bistritz zu dem Moldauer Woiwoden Peter Rareş [Relaţiile Bistriţei cu voivodul
moldovean Petru Rareş], în Beilage zum Programm des Evangelischen Obergymnasiums A.B. Besztercze (Bistritz) fiir
das Schuljahr 1910/11 [Supliment la programul Gimnaziului Suprior Evanghelic C.A. din Bistriţa pentru anul şcolar
1910/11], p. 37-79.
44 Albert Berger, Die Hunyadiburg in Bistritz [Castelul Huniazilor de la Bistriţa] în Ni:isner Gabe 1928. Eine Festschrift
anlăsslich der 66. Hauptversammlung des Vereins fiir siebenbi.irgische Landeskunde [Darul Bistriţei 1928. Publicaţie
festivă cu ocazia celei de-a 66 adunări generale ale asociaţiei Verein fiir siebenbi.irgische Landeskunde], Bistriţa 1928,
p. 3-24.
45 Wagner: Dr. Albert Berger şi arhiva

oraşului Bistriţa,

p. 100.

46 Gerhart Kelp: Der Gymnasialdirektor Ernst Ihl [Directorul de gimnaziu Ernst Ihl], în
Bistriţa voi. 2, Oberursel/Taunus 1982, p. 114.

Contribuţii

la istoria

oraşului

47 Praf. Dr. Gustav Kisch (1869-1938) a fost unul din cei mai importanţi filologi saşi din nordul Ardealului, întemeietorul
Şcolii Germaniştilor Bistriţeni ("Ni:isner Germanistenschule"). A studiat filologie şi teologie la Leipzig, Tiibingen,
Budapesta, Berlin şi Ziirich. Kisch a fost de părere că patria de origine a saşilor bistriţeni este Luxemburgul. Acest lucru
a încercat să-I dovedească cu teza sa de doctorat cu titlul "Die Bistritzer Mundart verglichen mit dem Moselfrănkischen
[Dialectul săsesc bistriţean comparat cu dialctul francon-moselan], Ti.ibingen 1893. În perioda 1891-1910 a fost profesor
la Gimn~ziul Evanghelic C.A. din Bistriţa, iar în perioada 1911-1920 preot paroh al Bisericii Evanghelice C.A. din
Bistriţa. In anul1920 devine profesor universitar, şef de catedră pentru germanistică, la Universitatea din Cluj, funcţie
pe care o deţine până în anul1938.
48 Kelp, op.cit., p. 114.
49 Wallner, Profesorii gimnaziului săsesc ... , p. 46; Kelp, Contribuţii... voi. 2, p. 114.
50 Kelp, op.cit., p.115.
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Gimnaziul Evanghelic C.A. din Bistrita pe la mijlocul anilor
1930. Fato: Colecţia Giinter Klein

Directorul Ernst Ihl (primul rând, al patrulea de la stânga) în mijlocul profesorilor
Gimnaziului Evanghelic C.A. din Bistrita în anul1932. Fato: Arhivă
Criza economiei mondiale a provocat tensiuni sociale şi în sânul societăţii săseşti, deoarece o mare parte
din enoriaşii evangheliei nu au mai fost în stare să plătească taxele bisericeşti, deosebit de mari, pe lângă taxele
de stat51 . Au existat voci atunci care au cerut închiderea treptei superioare a gimnaziului, argumentând că
era suficient dacă Bistriţa rămânea cu un gimnaziu german similar celui din Reghinul Săsesc sau din Sebeşul
Săsesc cu doar o treaptă, adică clasele 5-8 52 • Ernst Ihl s-a opus acestui curent de opinii cu toate mijloacele care
i-au stat la dispoziţie . Până la urmă a fost evitată o astfel de măsură radicală, gimnaziul putând fi salvat şi
datorită ameliorării situaţiei economice.
Pe de altă parte, Ernst Ihl a fost supus unor presiuni politici puternice din parte acelor saşi bistriţeni
care s-au alăturat "Mişcării de Reînoire" a căpitanului (r.) Fritz Fabritius, organizaţie de orientare naţional51 Trebuie reamintit faptul că saşii transilvăneni plăteau mult mai multe taxe decât contribuabilii români, care beneficiau
de şcoli de stat, doar pentru aş putea finanţa şcolile în limba maternă. În timpuri "normale" puteau suporta astfel de

taxe, însă în timpul crizei economice mondiale multi dintre ei nu mai aveau veniturile, pentru a plăti astfel de taxe. Pe
altă parte saşii înstăriţi care nu aveau copii la şcoală, refuzau să plătească taxe suplimentare.
52 Friihm, Străfulgerări ... , p. 104-108.
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socialistă (nazistă). Conservator de şcoală veche, el a rămas un aderent convins al lui Hans-Otto Roth 53 şi al
grupărilor democratice germane din România Mare. Adversarii săi politici din zona Bistriţei (Năsnerland) în

frunte cu dr. Helmut Wolff5 4 1-au acuzat de "trădare de neam", deoarece nu apela la ajutorul autorităţilor din
Germania (nazistă) pentru a se opune unor măsuri discriminatorii ale guvernului de la Bucureşti, precum legea
bacalaureatului, sau intenţiei unor oameni politici din România de a introduce un "numerus clausus" pentru a
reduce numărul minoritarilor etnici în anumite funcţii de conducere sau pentru a le limita accesul în anumite
universităţi5 5 .

Aceste atacuri i-au măcinat sănătatea : s-a stins în 1935, la doar 42 de ani. Ernst Ihl şi-a sacrificat-o practic
viaţa pentru salvarea Gimnaziul Evanghelic C.A. din Bistriţa. Când a decedat, nu a avut cum să ştie peste nouă
ani istoria acestei instituţii multiseculare va lua definitiv sfârşit.

Dr. Thornas Friihrn (1935-1944), ultimul director al Girnnaziului Evanghelic C.A. din Bistriţa
Thomas Friihm s-a născut în anul1884la Iad (Jaad/astăzi Livezile) . Era fiul ţăranilor saşi Thomas Fruhm
şi Maria (n. Fruhm). Tatăl viitorului director de gimnaziu a ocupat timp de mai multe decenii funcţia de

primar (Notăr) al uneia dintre cele mai mari şi mai prospere aşezări săseşti din zona Bistriţei (Năsnerland) 56•
Pe lângă faptul că era primar, Thomas Friihm a fost şi un foarte bun gospodar, pasionat de tehnica modernă.
Din iniţiativa sa a fost construită în Iad o mică uzină electrică, aşa încât
acesta comună a fost prima localitate din judeţul/comitatul Bistriţa
Năsăud care a dispus încă de la sfârşitul secolului XIX de curent
elctric57 , cu mult timp înaintea oraşului Bistriţa 58 • Deoarece nu i-a fost
dat să urmeze şcoli superioare, primarul Thomas Friihm a făcut totul ca
fiul său să beneficieze de o educaţie superioară 59 •
De aceea, a fost de la sine înţeles ca după terminarea şcolii primare
din satul natal micul Thomas avea să urmeze Gimnaziul Evanghelic
C.A. din Bistriţa. Aici a fost puternic influenţat de profesorul dr. Gustav
Kisch, viitor profesor universitar la Cluj60 •
Datorită acestei influenţe , Thomas Fruhm s-a decide, după
absolvirea gimnaziului în anul 1903, să studieze teologia şi filologia .
Studiile universitare le-a făcut la universităţile din Leipzig, Heidelberg,

Dr. Thomas Friihm (1884-1961), ultimul director al
Gimnaziului Evanghelic C.A. din Bistriţa. Fato: arhivă

53 Hans Otto Roth (1890-1953) avocat şi politician. Preşedintele Consiliului Naţional al Saşilor Transilvăneni
(Sieben~lirgisch-săchsischer Volksrat). În acesta funcţie refuză orice colaborare cu naziştii şi se declară loial statului
român. In guvernul Ion Gigurtu (1940) ocupă funcţia de ministru de stat pentru minorităţi. La sfârşitul anului 1940 este
destituit din toate funcţiile politice de către naziştii de la Grupul Etnic German. După 1944 încearcă o reorganizare a
grupărilor democratice săseşti. Este arestat de către regimul comunist în anul1948 şi moare în închisoarea de la Jilava
în anul1953.
54 Kelp, op.cit., p.115.
55 Paradoxal cel mai radical propagator al unui "numerus clausus" (numit de adversari "numerus valachicus"), a fost
Alexandru Vaida-Voevod, acel care părăsise Gimnaziul Piariştilor din Cluj, fiind discriminat pentru că era român,
pentru a fi primit cu braţele deschise la Gimnaziul Evanghelic C.A. din Bistriţa, unde a făcut matura în anul1891. Se
pare că Vaida-Voevod uitase lecţia respectului reciproc şi a toleranţei pe care o învăţase la gimnaziul săsesc din Bistriţa.
56 Horst Găbbel (ed.) , Abschied aus der Geschichte. Das Beispiel Jaad in Siebenblirgen [Rămas bun de la istorie. Exemplul
localităţii Iad/Livezile în Transilvania], Niirnberg 1990, p. 77.
57 Friihm, Străfulgerări ... p. 41.
58 La Bistriţa curentul electric a fost introdus în anul1913 .
59 Găbbel, op.cit. , p. 78.
60 Wallner, op.cit. , p. 43.
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Bonn, Tubingen şi Cluj. Convins de teoria lui Kisch (originea luxemburgheză a şasilor din nordul Ardealului,
stabilită pe baza dialectului vorbit). a scris şi el o teză de doctorat cu tematică din domeniul lingvisticii
comparate cu titlul "Vergleichende Flexionslehre der Jaader und moselfrănkischen Mundart [Comparaţie a
flexiunii din dialectul din Iad cu cea din cel francon-moselan], apărută la Tubingen în anul1907.
Încă în anul1905 a devenit profesor la Gimnaziul Superior Evanghelic C.A. din Bistriţa. În acelaşi an s-a
căsătorit cu Wilhelmine Schwartz, fiica medicului Artur Schwartz. Extrem de mândru că fiul său face acum
parte din burghezia Bistriţei, primarul Thomas Fruhm îi construieşte proaspătului profesor o impunătoare
vilă pe Aleea Măcelarilor nr. 17, la doar 200 de metri distanţă de gimnaziu 61 • Pe deasupra îi mai şi cumpără
biblioteca extrem de valoroasă a profesorului Hugo von Meltzl, fostul său profesor universitar la Universitatea
din Cluj 62 , al cărui urmaş la catedra de germanistică avea să devină Gustav Kisch.
Deoarece era şi teolog, a fost scutit iniţial de serviciul militar în Primul Război Mondial, fiind mobilizat
mai târziu în perioada 1917-1918 ca preot de campanie de rezervă (Feldkurat i.d.R.) 63 •
După sfârşitul primei conflagraţii mondiale ~.i-a reluat activitatea la gimnaziul din Bistriţa. În anul 1935,
după 30 de ani de activitate ca profesor la Gimnaziul Evanghelic C.A., a fost ales cu unanimitate de voturi
director al acestei instituţii şcolare. Dr. Thomas Fruhm avea să fie directorul nr. 102 şi, totodată, ultimul
director al acestei şcoli.
Din păcate, tatălui nu i-a mai fost dat să-şi v2.dă fiul director, deoarece a decedat în anul1934 64 •
Sub conducerea noului director s-a constmit terenul de sport din spatele clădirii gimnaziale, care
impresionează până astăzi prin dimensiunile sale 65 • După ce nordul Ardealului a fost ocupat de către trupele
maghiare în septembrie 1940, terenul a fost folosit pentru instrucţia premilitară. Tot aici au avut loc începând
cu anul 1942 ceremoniile pentru acei "voluntari" 66 care se înrolaseră în trupele Waffen-SS pentru a pleca pe
front, între ei şi numeroşi absolvenţi ai gimnaziului.
Din 1940 ideologia totalitară de sorginte naţional-socialistă şi-a pus tot mai mult amprenta pe asupra
învăţământul din gimnaziu. Chiar dacă şcolile confesionale din nordul Ardealului au rămas în continuare în
proprietatea Bisericii Evanghelice C.A., ideologizarea invăţământului a devenit tot mai virulentă 67 •
Începând cu 1942 examenele de bacalaureat s-au ţinut tot mai devreme pentru a da posibilitatea proaspeţilor
bacalaureaţi să se înroleze în trupele Waffen-SS. Totodată se menţioneză în anuarul gimnaziului pentru anul
şcolar 1942/43 primii elevi căzuţi pe front 68 •
În 1944, anul şcolar a fost încheiat în mare grabă la 1 aprilie, între 17-21 ale aceleiaşi luni având loc
ultimele examene de bacalaureat69 • Aproape toţi absolvenţii din această promoţie aveau să cadă mai târziu în
bătălia Budapestei, una din cele mai sângeroase încleştări ale ultimului război mondial, care a durat 102 zile (3
noiembrie 1944-13 februarie 1945).
După aprilie 1944 clădirea gimnazială a fost folosită ca spital militar.
Ca urmare a prăbuşirii frontului german din Moldova datorită insurecţiei de la 23 august 1944 şi trecerii
României în tabăra aliaţilor, autorităţile militare germane au ordonat la 12 septembrie 1944 evacuarea etnicilor
germani din zona Reghinului Săsesc şi ceva mai. târziu şi a Bistriţei. 40.000 de mii de saşi transilvăneni şi-au
părăsit patria strămoşească, unde ei şi înaintaşii lor au luptat şi au muncit timp de opt secole. S-a ordonat şi
evacuarea gimnaziului, care timp de doi ani şi-a continuat activitatea în pribegie în zona Sudeţilor şi a Austriei
61 În această clădire se află astăzi Grupul Şcolar Sanitar; Gaiu/Duda, op.cit., p. 239.
62 Friihm,

Străfulgerări,

p. 79.

63 Ibidem, p. 97.
64 Ibidem, p. 85.
65 Ibidem, p. 35
66 În realitate s-au efectuat presiuni imense asupra c.cestor voluntari. Cei care refuzau să se înroleze în mod "voluntar" nu
mai aveau dreptul să-şi trimită copii la şcoala germană.
67 Spre deosebire de nordul Ardealului şcolile confesionale (evanghelice şi romana-catolice) din România cu limbă de
predare germană au fost predate în anul1 942 Grupul Etnic German după un act de şantaj.
68 Bericht liber das abgelaufene Schuljahr 1942-19·13 [Raport despre anul şcolar trecut 1942-1943). în Anuarul1942/43,
p. 1-2.
69 Raport despre anul şcolar trecut 1943-1944, în Anuarul1943/44, p. 4-5.
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Gimnaziul Evanghelic C.A. din Bistriţa pe la 1942. Fato: colecţia Giinter Klein
la Reichenberg (Liberec), Zell am See şi Golling 70 • În octombrie 1946 activitatea şcolii evacuate a luat sfârşit, iar
elevii şi profesorii s-au împrăştiat în toate părţile . Cei mai mulţi s-au stabilit în Germania şi Austria, unii dintre
profesori au ajuns chiar în Canada71 . Nici unul din profesori nu s-a reîntors la Bistriţa. Cu aceasta, o tradiţie de
peste 400 de ani a luat sfârşit: Girnnaziul Evanghelic C.A. din Bistriţa a încetat să mai existe.
În clădirea de pe Aleea Măcelarilor s-a mutat în anul 1945 Liceul "Alexandru Odobescu" . Trei ani mai
târziu, autorităţile comuniste au expropriat clădirea. Edificiul, în care funcţionează astăzi Colegiul Naţional
"Liviu Rebreanu", a fost retrocedat în anul 2006 Bisericii Evanghelice C.A. .
Ultimul director al Gimnaziului Evanghelic C.A. din Bistriţa, Thomas Friihm, s-a stabilit în Germania la
Hanovra, unde s-a stins din viaţă la 14 noiembrie 1961.
Thomas Friihm, unul dintre membrii proeminenţi ai Şcolii de Germanişti Bistriţeni ( "Năsner
Germanistenschule"), a fost autorul a numeroase studii. Pe lângă studiile lingvistice menţionate deja, sunt de
amintit şi lucrările sale filosofice 72 şi literare 73 • Ultima sa opera a fost volumul autobiografic "Wetterleuchten
iiber Siebenbiirgen" [Străfulgerări asupra Transilvaniei] în care a deplâns pierderea vetrei stămoşeşti , zona
Bistriţei (Năsnerland) . Cel mai mult l-a durut însă pierderea bibliotecii sale particulare, care a fost jefuită în
septembrie 1944: "Mai mult decât pierderea întregii mele averi deplâng pierderea cărţilor mele, care au fost
jefuite de pleava societăţii " 7 4 •
Gimnaziul Evanghelic C.A. Bistriţa este o instituţie care nu mai poate fi reînviată, iar destinul tragic al
saşilor din nordul Transilvaniei se contopeşte, parcă cu destinul acestei şcoli reprezentative în regiune. Acum,
la 100 de ani de la inaugurara noii clădiri gimnaziale, nu putem decât să sperăm că prin învăţământul românesc
de azi, dezvoltat independent de trecutul săsesc , se va păstra un spirit al locului şi respect pentru trecutul
adevărat al acestui lăcaş cultural construit de saşi.
70 Emil Christian Schneider, Das Bistritzer Deutsche Obergymnasium als KLV-Lager-Schule im Sudetenland und in
bsterreich [Gimnaziul Superior German din Bistrita ca şcoală pentru copii evacuati la tară în Sudeţi şi în Austria], în
Contribuţii la istoria oraşului Bistrita vol. 3, Oberursel(Taunus 1984, p. 99-103.
71 Ibidem , p. 102.

Thomas Friihm, Schopenhauers Einfluss auf Mihail Eminescu [Influenta lui Schopenhauer asupra lui Mihail
Eminescu], Heidelberg 1936.
73 Thomas Friihm, Gedanken iiber Goethes Weltliteratur. Zum Goethe-Jahr 1932 [Gânduri despre literatura mondială a
lui Goethe. În anul comemorativ Goethe 1932], Leipzig 1932.
74 Friihm, Străfulgerări, p. 84.
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Die Direktoren des Evangelischen Gymnasiums A.B. in Bistritz im neuen
Gymnasialgebăude

(1910-1944)
(Zusarnmenfassung)

Das Evangelische Gymnasium A.B. in Bistritz existierte von 1531-1944. Der erste urkundlich erwăhnte
Schuldirektor war Georg Seraphinus (ader Seraphini), der diese Schulanstalt in den Jahren 1531-1541leitete.
Der letzte und gleichzeitig 102. Direktor des Gymnasiums war Dr. Thomas Friihm, Schulleiter in den Jahren
1935-1944.
Die letzten vier Direktoren des Gymnasiums wirkten auch im neuen Schulgebii.ude auf der Fleischerallee
(Bulevardul Republicii) und zwar Georg Fischer (1910-1914), Dr. Albert Berger (1914-1930), Ernst Ihl (19301935) und Dr. Thomas Friihm (1935-1944).
Georg Fischer, der das Gymnasiums 32 Jahre 1ang leitete, war der Schăpfer des neuen Gymnasialgebii.udes
auf der Fleischerallee. Dr. Albert Berger erwarb sich besondere Verdienste als Stadtarchivar der Stadt Bistritz,
deren Archiv er 30 Jahre lang leitete und nach w:[ssenschaftlichen Gesichtspunkten ordnete. Ernst Ihl rettete
das Gymnasium vor dem Untergang in wirtschaftlich und politisch besonders schwierigen Zeiten. Dr. Thomas
Fri.ihm war der letzte Direktor des Evangelischen Gymnasiums A.B. in Bistritz. Mit ihm endete eine iiber vier
Jahrhunderte wii.hrende Tradition.
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Bistriţa-încercări

monografice după 1918

Adrian ONOFREIU

Cuvinte cheie: Bistriţa, istoria oraşului, manuscrise.
Schliisselworter: Bistritz, Stadtgeschichte, Manuskripte.
Prezentul material se doreşte o continuare a preocupărilor noastre de a identifica şi publica încercări de
monografice pentru teritoriului actual al judeţului Bistriţa-Năsăud. Dacă până acum ne-am concentrat
efortul asupra areal ului întregului judeţ 1 , în cele ce urmează, prezentăm demersuri privind reconstituirea
trecutului localităţii de reşedinţă a judeţului, oraşul Bistriţa 2 •
În acest scop, am căutat să identificăm sursele româneşti (s.n.) privind această tematică. Demersul nostru
s-a realizat prin consemnarea acestora, în ordinea: manuscrise fără autor, manuscrise de autor- toate, păstrate
în arhive - lucrări/studii datorate unor autori români şi publicate în această limbă.
Pe lângă trimiterile bibilografice în notele de subsol, am întocmit la final şi o listă a principalelor titluri
care au fost dedicate acestui subiect.
În acest mod, am căutat să reliefăm multitudinea demersurilor care au fost făcute şi de autori români, în
scopul constituirii întregului, monografia oraşului Bistriţa, o provocare care încă aşteaptă să fie realizată.
sinteză

1. Manuscrise ale unor instituţii/autori păstrate în fonduri arhivistice.
1. Tablou statistic 3 •

Comuna Bistriţa
1. Câte case are comuna: 1.601.
2. Câte jugăre formează teritoriul comunei:9.670 jug. 644 stjZ.
3. Câte: arător: 1.666 jug. 1.356 stjl; de fânaţ: 4.619 jug. 458 stjl:
stf; neproductiv: 547 jug. 296 stf
4. Sunt invalizii în comună: 40.
5. Văduve de război: 39.
6. Orfani de război: 96.

păşune:

70 jug. 680 stjl;

pădure:

1.916 jug. 757

1 Adrian Onofreiu, Contribuţii documentare privind evoluţia judeţului Năsăud între 1918-1938, în "Revista Bistriţei",
XXI/2, istorie, 2007, pp. 145-172; Idem, Contribuţii documentare privind evoluţia judeţului Năsăud. Sinteza pentru
perioada 1932-1937, în Ibidem" XXVIII, 2009, pp. 153-188.
2 Considerăm ca punct de plecare nota subprefecturii judeţului Năsăud, din anul 1923, în care erau prezentate
scopul, necesitatea şi căile de realizare a acestui demers. "Referinţă De la subprefectura jud. Bistriţa-Năsăud. nr.
573, 6 februarie 1923. Către, Primăria oraşului Bistriţa. Ministerul de Interne, Direcţi unea Administraţiei Generale
şi Statisticii, cu ordinul nr. 3.689 din 18 ianuarie 1923 ne cere să înaintăm monografia istorică, geografică,
etnograftcă, economică ce eventual au rămas de sub fosta stăpânire a Ungariei, a judeţului şi a comunei de
reşedinţă pe seama Bibliotecii Academiei şi a celor trei universităţi-Iaşi, Cluj şi Cernăuţi. Relativ la monografia
judeţului am trimis avizul nostru bibliotecilor de sub întrebare. Vă rugăm ca D-voastră să înaintaţi direct
numitelor biblioteci monografia oraşului, sau dacă dispuneţi de dânsa, să le avizati în consecinţă"; A.N.B.-N.,
fond Primăria oraşului Bistriţa,. d. 78/1923, f. 5.
3 Ibidem, d. 78/1923, f. 1-2.
Adrian ONOFREIU
Direcţia Judeţeană Bistriţa Năsăud

a Arhivelor Naţionale
e-mail: adrianonofreiu@yahoo.com
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Bistriţei

XXV/2011, pp. 245-257
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7. Câte şcoli sunt în comună: 15, de stat: 4, comunale: 1, confesionale: 10.
8. Câţi învăţători are fiecare şcoală: 1. Gimnaziul ev-luth: 12; 2. Şcoala civilă de băieţi: 3; 3. Şcoala civilă de
fete: 4; 4. Şcoala civilă de băieţi de stat: 7; 5. Şcoala civilă de fete de stat: 5; 6. Şcoala civilă de băieţi ev-ref:
4; 7. Şcoala civilă de fete rom-cat: 4; 8. Şcoala primară de stat: 7; 9. Şcoala primară de băieţi ev-luth: 4; 10.
Şcoala primară de fete: 5; 11. Şcoala primară ev·ref: 2; 12. Şcoala primară rom-cat: 3; 13. Şcoli de ucenici de
stat: 1 +7 ajutători; 14. Şcoli de ucenici de stat: :3 ajutători; 15. Şcoli agronomice săseşti: 2.
9. Sunt suficienţi învăţătorii: nu. Câţi ar mai trebui: 3.
10. Cum este clădirea: corespunzătoare.
11. A cui este clădirea: a confesiunilor, a statului, a poporului săsesc.
12. Are nevoie de reparaţii: nu.
13, 14, 15. Întrebări referitoare la numărul copiilor între 6-13 ani, 13-15 ani, câţi frecventează şcoala: întrebări
la care s-a răspuns în anexa care nu s-a păstrat.
16. Câte biserici sunt în comună: 1 greco-ortodox~L; 1 greco-catolică; 1 romana-catolică; 1 ev-luth; 1 reformată;
1 israelită.
17. Bisericile sunt clădite: din lemn. Sunt în stare: bună.
18. Câţi preoţii sunt: 1 pentru fiecare biserică.
19. Câţi credincioşi: 579 gr-ortodocşi; 3.700 gr-catolici; 5.192lutherani; 849 reformaţi; romana-catolici: 1.326.
20. Câţi ţigani; de ce religie sunt: nu există statistică pentru ţigani.
21. Cum sunt drumurile: în stare rea, fără pietriş; podurile: în stare bună.
22. Câţi km: de şosea: 3; de drum comunal: 25; de drum vicinal: 14.
23. Cum este clădirea primăriei: din piatră şi cărămidă, în stare bună.
24. Câţi funcţionari are comuna: 33, 6 manipulanti, 6 diurnişti, 21 servitori.
25. Se află pe teritoriul comunei vreo fabrică: 3 fabrici de piele; 1 fabrică de beton; 2 fabrici de tâmplărie; 1
fabrică de lest.
26. Se află pe teritoriul comunei vreo mină: nu.
27. Este în comună judecătorie: judecătorie, Perceptorat financiar, Direcţia Silvică, Pretura, Magistratul
judeţean.

28. Este în comună vreo unitate militară: Divizia VI, Regimentul100; Regimentul84; Batalionul de pionieri.
29. Când este târgui de săptămână: marţi; Câte târguri sunt de ţară şi când se ţin: februarie, mai, august,
noiembrie.
30. Este în comună post de jandarmi: da.
31. Este în comună post de vânat: da.
32. Câte jug. de vii pe rod româneşti: 16-291; americane: 2.
33. Câte jug. de vie s-au plantat din nou: 2.
34. Alte dureri şi lipsuri ale populaţiei: ----1. Monografia oraşului

Bistriţa4.

Încă din secolul al XII-lea, sub domnia regelui ungar Geza II 1141-1161, au început a fi colonizate unele
părţi

ale Transilvaniei cu colonişti germani, care .arau colonizaţi mai ales spre graniţe, având obligaţiunea de a
păzi hotarele regatului ungar.
Toţi aceşti colonişti veneau din părţile Rinului, de pe Mosel şi din împrejurimile Luxemburgului, o parte
din ei fiind aşezaţi în ţinutul de azi al Rodnei şi Bistriţei.
Numele Bistriţa este de origine slavă, derivând de la adjectivul "bistra", care înseamnă repede.
Din cauza atacurilor neaşteptate care constituiau strategia luptelor din trecut, Bistriţa fiind în continuu
atacată de duşmani, locuitorii acestui oraş au conf:truit împrejurul oraşului un zid aşa cum aveau toate burgurile
din trecut, aşa că acest zid există deja pe timpul domnitorului moldovean Petru Rareş 1527-1546, care a cucerit
pentru câtva timp Bistriţa. Urmele vechiului zid se văd şi astăzi.

4

Întocmită de Primăria ora§ului de reşedinţă Bistriţa, Oficiul Local de Turism Bistriţa, jud. Năsăud şi înaintată la ordin,
Prefecturii judeţului Năsăud. A.N.B.-N., fond Prefectura judeţului Năsăud-numere de bază, d. 3225/1937, f. 2-7.
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Încetul pe încetul, Bistriţa s-a dezvoltat, ajungând un târg înfloritor, care avea relaţiuni comerciale cu
oraşele Moldovei. Bâlciurile sale erau vestite până departe şi era centrul de legătură pentru mărfurile care
trebuiau transportate spre Orient.
În anul1241 Bistriţa a fost distrusă de tătari, dar s-a refăcut repede şi sub domnia lui Ludovic cel Mare din
familia Angevinilor, a ajuns oraş liber regesc, coloniştii saşi trăind autonom şi după obiceiul german.
În secolul al XVI-lea domnitorul moldovean Petru Rareş 1527-1546, în urma unor lupte îndelungate, pune
stăpânire pe Bistriţa. În acest secol reforma lui Luther pătrunde şi la coloniştii saşi din Transilvania şi saşii din
Bistriţa trec la lutheranism, construindu-şi biserica la anul 1563.
În anul 1602 oraşul Bistriţa a fost atacat de George Basta, ucigaşul domnitorului muntean Mihai Viteazul
şi în anul1705 a avut de suferit atacul lui Laurentzius Paky, un general al lui Francisc Racockzi al II-lea.
După anul 1848, anul răscoalelor ţărăneşti din Ardeal, Bistriţa a fost alipită regatului ungar, sub a cărui
stăpânire a stat până la 1 decembrie 1918.
Astăzi numărul românilor din acest oraş întrece- datorită vitalităţii neamului românesc- cu mult numărul
saşilor. Conform unei statistici din anul 1921, numărul populaţiei acestui oraş era de 12.364 locuitori, dintre
care 3.756 români, 1.302 unguri, 5.163 germani, 2.018 evrei şi 165, alte neamuri.
Conform recensământului din 1927, de ale cărui date ne servim, pentru că datele recensământului din
1931 nu au fost comunicate până în prezent, populaţia acestui oraş este de 14.293 locuitori, care repartizaţi pe
naţionalităţi sunt: români, 5.314, saşi, 4.678, unguri, 1.632, evrei, 2.228, alte neamuri, 433.
Vedem deci din compararea acestor cifre că pe când numărul românilor din anul1921 până în anul, 1927
a crescut de la 3.756 până la 5.314, al saşilor a scăzut de la 5.163 până la 4.687. Indiscutabil că astăzi numărul
românilor este mult mai mare, dar după cum am spus mai sus, datele oficiale nu se cunosc.
Repartizati pe religii, locuitorii oraşului sunt: ortodocşi, 1.359, greco-catolici, 4.203, romana-catolici,
1.098, protestanţi, inclusiv reformati şi unitarieni, 5.279, mozaici, 2.250, şi alţii, 111.
După profesiuni, avem: agricultori, 1.464, meseriaşi, 1.821, industriaşi, 40, comercianţi, 415, salariaţi
particulari, 220, functionari, 657, pensionari, 127, muncitori, 430, servitori, 780, şi alte profesiuni, 1.302, fără
profesie fiind 7.035, aici intrând şi copii.
Sub stăpânirea românească oraşul Bistriţa a luat o mare dezvoltare culturală, datorită marelui număr de
şcoli din acest oraş. Astăzi Bistriţa dispune de un liceu de băieţi, un gimnaziu de fete, tot la fel, un liceu de
băieţi şi un gimnaziu de fete lutheran şi un mare număr de şcoli primare şi grădini de copii, fie de stat, fie
confesionale.
Oraşul Bistriţa, din punct de vedere industrial, are o mare fabrică de teracotă, care îşi desface produsele
sale în întreg Ardealul, tăbăcării, ale căror produse se desfac mai mult în acest judeţ şi o parte din ele, în
Bucovina. Materialele brute şi le procură din acest judeţ.
Românii bistriţeni se ocupă mai mult cu agricultura, creşterea vitelor şi o parte din ei, cei din cartierul
numit "Hrube" se ocupă cu facerea de cărămizi şi ţigle, iar alţii sunt buni zidari.
Ca o rămăşiţă a vechilor breslaşi avem şi astăzi în oraşul Bistriţa o reuniune a perierilor, o reuniune a
curelarilor şi una a tapiţerilor, conduse toate de saşi. Toate aceste reuniuni îşi desfac produsele lor în ţinutul
Bistriţei şi pe Valea Someşului.
Mai există în Bistriţa o fabrică de sobe care îşi procură materialul necesar din ţinutul Bistriţei şi produsele
şi le desface tot în acest ţinut.
Locuitorii judeţului Năsăud ocupându-se şi cu agricultura, s-a dezvoltat în oraş industria morăritului,
existând o moară sistematică proprietatea oraşului şi o altă moară, unde se află şi un cuptor de pâine, proprietatea
firmei G.G Csallner şi fiii.
Din punct de vedere sanitar oraşul Bistriţa dispune de un spital civil cu o capacitate de 200 paturi, fiind
aprovizionat cu toate materialele sanitare necesare şi cu medici specialişti. Mai are un spital militar, un
ambulator policlinic şi un dispensar pe lângă Casa Cercuală, unde se tratează membrii bolnavi ai camerei,
precum şi 3 sanatorii particulare.
Din punct de vedere cultural, Bistriţa dispune de mai multe şcoale secundare şi primare, ca:
Liceul de stat ,,Alexandru Odobescu", care a luat fiinţă prin naţionalizarea fostului gimnaziu maghiar din
acest oraş, fiind la început o şcoală medie, iar în anul1924 a fost transformat în liceu complet. Liceul dispune
de o mare clădire în str. Alexandru Odobescu şi s-a construit şi o sală de gimnastică amenajată şi cu scenă şi
servind astfel şi ca sală de spectacole.
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Graţie unui corp profesoral select şi datorită faptului că liceul dispune de un internat în care fiii de ţărani
pot primi îngrijire pe un preţ redus, numărul elevilor creşte mereu, deşi criza economică a lovit pe ţăranii
români din judeţ, astfel în anul şcolar 1934/1935, a avut 264 elevi ordinari şi 36 elevi particulari, deci în total,
290 de elevi.
Gimnaziul de fete românesc dispune de un grandios edificiu în str. Regina Maria şi a avut în anul şcolar
1934/1935, 203 elevi, din care s-au retras 7, urmând cursurile 196 eleve. Acest gimnaziu îndeplineşte un mare
rol de românizare, elevele fiind în ultimul timp mai mult minoritare.
Liceul evanghelic-lutheran de băieţi dispune de un grandios local propriu, construit în anul 1911, fiind
un aşezământ cu totul modern; în ultimul an a avut 195 elevi, în majoritate saşi. Acest liceu este un focar de
cultură a saşilor din nordul Ardealului.
Gimnaziul de fete lutheran a avut înscrise 97 eleve şi s-au retras în decursul anului 11, urmând regulat 86
de eleve.
Şcolile primare sunt:
Şcoala nr. 1 ,,Andrei Mureşanu" este aşezată într-un edificiu cu totul modern, lângă gimnaziul românesc
de fete. În ultimul an a avut 297 elevi români şi 6 7 străini, deci în total, 364 elevi.
Şcoala primară nr. 2 "Dr. C. Angelescu" a avut în anul trecut 335 elevi. Tot în localul şcolii primare de stat
funcţionează şi o şcoală de ucenici, cu un cămin modern în str.I.G. Duca, unde tinerii ucenici, contra modestei
sume de 200 lei lunar, primesc îngrijirea completi
Afară de aceste şcoli de stat mai avem şcoli primare confesionale puse sub conducerea bisericilor respective.
Astfel, Şcoala primară evanghelică lutherană a avut înscrişi în ultimul an şcolar 166 elevi. Şcoala primară
evanghelică lutherană de fete cu un număr de 137 eleve, dintre care au urmat regulat 134 de eleve. Şcoala
primară israelită cu un număr de 181 elevi înscrişi, dintre care au urmat regulat 173 elevi. Şcoala primară
reformată a avut în ultimul an şcolar 84 elevi înscrişi, urmând regulat 65 elevi. Şcoala primară romana-catolică
a avut un număr de 41 elevi înscrişi şi au urmat regulat 37 elevi. În cartierul românesc de peste Podul Budacului
există o şcoală de copii mici.
Conform datelor indicate de conducătorii şc:oalelor din oraş, numărul analfabeţilor din acest oraş, după
naţionalităţi, este după cum urmează: români, 12% analfabeţi, la unguri, 1%, la saşi nu există analfabeţi.
În acest ţinut al graniţei năsăudene, datorită marilor averi de care dispune această graniţă, s-au construit în
str. I.G. Duca edificii grandioase, care au servit c:t sediu societăţii "Regna" şi Direcţiunii Silvice, acum mutate
la Năsăud.
În oraş mai avem o mulţime de instituţii m:[litare, ca Regimentul 84 Infanterie, Batalionul 8 Vânători de
Munte, Divizionul 4 tunuri de munte şi acum, 'In ultimul timp, Batalionul 1 Grăniceresc de Gardă, înfiinţat
de Majestatea Sa Regele Carol II, în dorinţa de a reinvia în acest ţinut vechile virtuţi ostăşeşti ale grănicerilor
români din era maghiară. Acest batalion este mândria grănicerilor români din acest ţinut.
Dezvoltarea din punct de vedere edilitar a oraşului a început încă din anul1910/1911, când în oraş a fost
introdus apaductul şi în anul 1912/1913, când s··a construit uzina electrică, iar după război, în anul 1927, s-a
început pavarea străzii Principesa Ileana.
Astfel, sub conducerea românească la acest oraş a d-lui. Dr. Corneliu Mureşanu la conducere, s-a început
transformarea radicală, pavându-se străzile, înfrumuseţându-se pieţele principale ale oraşului, aşa că în scurt
timp aspectul oraşului a fost complet schimbat. Fără îndoială că numele său va rămâne legat de această operă
edilitară.

Aspectul medieval al oraşului se mai păstrează încă prin arcadele numite "Sub Gălete" şi prin biserica
lutherană, construită în anul1563.
În oraşul Bistriţa prefectura judetului Năsău.d dispune de un edficiu grandios, apoi există biserica grecocatolică, o clădire foarte veche, construită cam prin secolul XIII. Stilul acestei biserici este o trecere de la stilul
cel gotic la cel bizantin. Ea a fost prima dată o biserică a călugărilor din ordinul minoriţilor; în secolul al XIXlea a trecut pe seama garnizoanei, servind drept capelă militară, iar cu câţiva ani înainte de unire, datorită
străduinţelor câtorva buni români din acest oraş, a fost cumpărată pentru biserică a românilor greco-catolici
din acest oraş.
Biserica ortodoxă se află în construcţie de mai mulţi ani. Stilul ei este cel bizantin. În prezent credincioşii
ortodocşi îşi fac serviciul divin într-o capelă din str. Iuliu Maniu. Afară de aceste biserici mai există o biserică
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romana-catolică,
noştri

o biserică reformată pentru credincioşii reformaţi din acest oraş şi o sinagogă, pentru cetăţenii

evrei.

Viaţa literară a acestui oraş are ca propagator gazeta "Săptămâna'' de sub conducerea harnicului profesor
Ştefan Lupu, iar în domeniul muzicii, românii din acest oraş au o societate corală "Iacob Mureşanu" de sub
conducerea d-lui. Dr. Iulian Chitul, fost prim medic judeţean, astăzi pensionat.
Este păcat că românii din acest oraş nu au şi o bibliotecă, aşa cum conaţionalii lor saşi au de mult timp.
Cetăţenii saşi din oraşul nostru dispun de o veche gazetă, care apare săptămânal, fiind un organ al
intereselor săseşti din Bistriţa şi Reghin. Aceasta este gazeta "Bistritzer Deutsche Zeitung".
Viaţa sportivă a acestui oraş a luat în ultimul timp o mare dezvoltare în domeniul foot-balului, existând în
oraş 2 societăţi sportive şi anume, "Gloria" şi "Ceramica", aceasta din urmă sub conducerea d-lui. Dr. Corneliu
Mureşan, actualul primar al oraşului.
Saşii practică mai mult atletică şi hand-baii.
Bistriţa, la 19 octombrie 1935.

2. Em Elefterescu, Monografii din Ardeal. Oraşul Bistriţa 5 •
Oraşul Bistriţa este aşezat pe Valea Bistriţei, având la nord şi sud munţi, pe coastele cărora se întind
imense păduri de stejar şi fag, iar la poalele lor, livezi de pomi şi podgorii.
Atât poziţiunea geografică, cât şi particularităţile acestui ţinut, fac ca oraşul să fie frumos şi plăcut.
Cuvântul Bistriţa este nume slavon, şi însemnează "râu repede".
Oraşul are străzi regulate, plantate toate cu pomi şi sunt asfaltate.
Istoricul acestui oraş nu se cunoaşte bine; se ştie numai că, în secolul al XIII-lea, avea un întins comerţ cu
Moldova şi cu ţinutul din răsărit. Oraşul a fost ajutat de către regele Carol Robert, care a petrecut mai de multe
ori între zidurile cetăţii.
La 1529 a fost cucerit de domnul Moldovei, Petru Rareş, căruia i-a plătit dare de 1.500 de galbeni. La
începutul secolului al XVIII-lea Bistriţa a fost ocupată de tătari.
În piaţă este biserica mare săsească, veche, sculptată cu broderie de piatră.
Lângă biserică este liceul lutheran, clădire mare şi frumoasă, cu săli mari de cursuri, de desen, sală de
gimnastică, muzee de ştiinţe naturale, fizică şi chimie. Are o bibliotecă bogată în cărţi privitoare la istoria
saşilor şi a Ardealului. Arhiva oraşului este una din cele mai bogate arhive ale ţării. Ea a fost cercetată de mai
mulţi istorici, între care şi marele nostru istoric şi cercetător al trecutului, profesorul Nicolae Iorga.
Din piaţă o stradă duce înainte, printre casele cetăţenilor, iar alta apucă la dreapta, pe, lângă biserica
catolică, trece pe lângă Palatul Poştei şi merge la gară. Peste tot, râuleţul gâlgâie în jgheaburi de lemn, pe
marginea străzilor.
În Bistriţa se află Tribunalul, Administraţia financiară, Notariatul public, Inspectoratul şcolar, Judecătoria,
Post de Jandarmi, Oficiul telegrafo-poştal, o Şcoală de fete săsească, o Şcoală industrială şi cinci bănci, gara
din localitate.
Biserica românească din Bistriţa a fost cumpărată în 1896 de la catolici, care au stăpânit-o până atunci.
A fost odinioară, una din mănăstirile vechi ale oraşului şi se păstrează până azi toate încăperile călugărilor.
Biserica este mare şi frumoasă şi are un turn mic de lemn.
Oraşul Bistriţa are patru târguri anuale, care sunt foarte mult cercetate, comerţul fiind destul de însemnat,
mai cu osebire, spre Moldova, şi anume: Târgui de vite, duminica, lunea şi marţea, după Miercurea Păresinilor,
14-6 mai; 22-25 august, târg de vite şi marfă; miercurea înainte de Sfânta Ecaterina, 25 noiembrie, cu trei zile
înainte, târg de vite. Se mai află un protopopiat român greco-catolic, compus din 16 parohii şi care ţine de
Episcopia Clujului.
Bistriţa este capitala judeţului Bistriţa-Năsăud, are o populaţie de 14.000 de locuitori, din care 4.500
români, 1.500 unguri, 5.500 saşi şi 2.500 evrei, un număr foarte mare, la 11.500 de creştini.
După cum se vede, locuitorii sunt în majoritate români, deşi saşii au avut până la 1848 privilegiul de a nu
lăsa să se aşeze în mijlocul lor, de alt neam şi lege. Saşii din Bistriţa sunt harnici, cruţători, iubitori de ordine
şi curăţenie.

5 Manuscris aflat în colectia personală Adrian Onofreiu.
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Românii se deosebesc de foştii grăniceri şi negrăniceri, sunt mai înaintaţi, în toate privinţele. După
religiune, mai toţi românii sunt uniţi cu Roma, ad:tcă greco-catolci (uniţi).
În Munţii Bistriţei se află staţiunea climaterică "Colibiţa", înzestrată cu toate frumuseţile naturii. Colibiţa
a fost declarată statiune climaterică în anul 1932. A început să ia o dezvoltare mare de când cu punerea în
aplicare a legii turismului din 1936. O lună petrecută în linişte, în aerul curat şi climatul dulce, este un mare
reconstituant pentru omul obosit de muncă.
Colibiţa este situată în Valea Bistriţei, la 850 m. deasupra nivelului mării, înconjurată de toate părţile de
munţi înalţi, cu bogate păduri de brad şi molid. Este bună contra bolilor de plămâni ca: emfizem, astmă, catar
cronic al bronşilor, plenuragie, boli de nervi, obo~.eli, anemie şi slăbiciune, pentru copii slabi şi anemici, care
se fac bine în timp scurt.
În depărtare de 1 km. şi ceva este un izvor de apă minerală bună contra bolilor de ficat şi rinichi.
În Colibiţa este biserică, şcoală, oficiu poştal-telegrafic şi de turism. Sunt vile şi case ţărăneşti, sanatoriul
societăţii "Caritatea" şi vila "Carpatina", "Casa Turiştilor". Viaţa este ieftină, în comparaţie cu alte staţiuni
similare.
Se pot face excursiuni pe jos şi călare, în regiunea muntoasă din apropiere, pe munţii Dălbidan, de 1.800
m., Casarul, de 1.600 m., Struniorul, de 1.980 m.
În vârful Dălbidanului se află Lacul Zânelor şi Poiana Calului. Se pot pescui păstrăvi în văile Şoimu,

Stejea, Repedele.
Gara Daneş, în 22 iulie 1937.
3. Monografia raionului

şi oraşului Bistriţa 6 •

[... ] În anul1952 a fost instalată şi pusă în funcţiune în oraşul Bistriţa o fabrică de produse lactate dotată
cu cele mai moderne utilaje. Această fabrică prelucrează întreaga cantitate de lapte colectată în cuprinsul
raioanelor Bistriţa, Năsăud şi Beclean şi are o capacitate de prelucrare de circa 8.000 1. lapte în 8 ore.
Tot în oraşul Bistriţa funcţionează fabrica de produse ceramice, tot de interes republican, dotată cu maşini
şi utilaje necesare care întrebuinţează ca materie primă caolina din comuna Parva, raionul Năsăud şi numai
puţine din materiile prime necesare le aprovizionează din alte localităţi.
Industria locală din raionul Bistriţa este reprezentată prin unitătile productive înglobate în Întreprinderea
Industrială Regională "I.. Frimu" din Bistriţa, a cărei activitate se extinde în raioanele Bistriţa, Năsăud şi
Beclean, ponderea volumului producţiei fiind a unităţilor din raionul Bistriţa.
Această întreprindere are unităţi productive din şase ramuri de activitate.
3.1. Unităţi industriale de producţie.

În ramura alimentară funcţionează o fabrică de mezeluri cu reşedinţa în oraşul Bistriţa, dotată cu o forţă
motrice instalată de 6 H.P. iar ca utilaje dispunâ:ld de o maşină de tocat, o maşină de frământat şi o maşină
de umplut, toate acţionate mecanic. Are capacitatea de prelucrare a unei cantităţi de 3.000 kg. mezeluri pe zi.
~ateria primă este repartizată de către organele de resort, însă nu se păstrează un ritm normal al aprovizionării,
din care cauză planul de producţie se realizează într-un ritm neraţional, în salturi, cum perioade de vârf, la
sfârşitul lunilor şi trimestrelor. Fabrica are forţa instalată proprie şi anume, un cazan de aburi cu o suprafaţă
de încălzire de 24 m2 şi cu o presiune de regim de 5 atmosfere. Ca utilaje de producţie fabrica este dotată cu un
număr de 7 cazane fierbătoare, din care 6 sunt în funcţiune şi unul ,defect.
Asupra maşinilor şi utilajelor remarcăm faptul că întreg utilajul este învechit şi nu mai corespunde
unei producţii raţionale. Cazanele de aburi sunt uzate şi nu se poate obţine maximum de randament, iar
întrebuinţarea combustibilului ce este repartizat nu asigură o utilizare normală a cazanelor. Cazanele de fiert
din aramă cu fundul dublu sunt de asemenea vechi şi necesită de asemenea reparaţii. Stocul de butoaie şi
căzi trebuie de asemenea reîmprospătat. În ceea ce priveşte clădirile fabricii, sunt nesatisfăcătoare, în ceea ce
priveşte suprafaţa clădită necesară cât şi în ceea ce priveşte construcţia în sine. Cu actualele instalaţii şi utilaje
întreprinderea nu va putea face faţă sarcinilor de producţie ce le are.

6

Întocmită de Sfatul Popular al raionului Bistriţa, secţiunea Planificare. A.N.B.-K, fond
Bistriţa-secţia
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Sfatul popular al raionului

Tot în cadrul atelierului de mezeluri funcţionează şi un atelier pentru afumat şi prepararea pastramei de
ovine şi păsări, iar în curs de construcţie, întreprinderea are o uscătorie de fructe şi legume de tip bosniac, cu
două cuptoare.
În oraşul Bistriţa funcţionează o fabrică de oţet, dotată cu utilaje necesare producţiei de circa 3.000 l. într-un
ciclu de producţie de 6-7 zile. Utilajele se păstrează în bune condiţiuni şi nu necesită reparaţii sau modificări.
Produsele acestei fabrici sunt de bună calitate, producţia nu se desfăşoară ritmic normal, aprovizionarea cu
materii prime făcându-se în condiţii total necorespunzătoare.
Fabrica de săpun din Bistriţa este utilată cu maşini moderne, instalate într-o clădire care satisface toate
condiţiile unui proces tehnologic satisfăcător. Capacitatea de producţie a utilajelor este de 10.000 kg. în 8 ore.
Fabrica de ape gazoase din Bistriţa are o capacitate de 500 l. în 8 ore, este dotată cu două aparate de
amestec şi umplere.
Atelierul de tâmplărie Bistriţa produce căruţe, sănii, mobilă ţărănească, roabe, lăzi pentru stupi, lăzi
răşinoase, diferite articole de rotărie şi diferite articole casnice din lemn. Clădirile în care este adăpostită
unitatea corespund din punct de vedere tehnologic şi sanitar, nefiind satisfăcătoare în ceea ce priveşte suprafaţa
lor.
În aceeaşi clădire funcţionează provizoriu un atelier în care se prelucrează lemnul în doage de butoaie cu
care va fi aprovizionată fabrica de butoaie ce urmează a fi pusă în funcţie. Capacitatea de producţie a utilajului
existent este de circa 35 butoaie de fag cu o capacitate de 100-200 l. în 8 ore.
În cadrul ramurii metalurgice, funcţionează în oraşul Bistriţa un atelier mecanic de reparaţii de maşini şi
unelte auto. Atelierul este dotat cu 3 strunguri, frez maşină, maşină de găurit.
Ramura pielărie cauciuc. În această ramură întreprinderea are unitate în care se tăbăcesc pieile prezentate
de către terţi precum şi a pieilor de vânat, piei colectate şi care nu corespund stasului. În legătură cu acest
atelier functionează şi un atelier de prelucrare a pieilor, confecţionându-se diferite articole de marochinărie ca
genţi, portmonee, serviete, centuri. Atelierul de tăbăcărie este dotat cu utilaje strict necesare, fără a avea utilaje
sau maşini mecanizate, munca aproape în totalitate fiind manuală.
[... ] În raionul Bistriţa funcţionează un număr de 5 coopera ti ve meşteşugăreşti, toate cu sediul în Bistriţa, şi
anume: cooperativa "6 Martie", cooperativa "Încălţămintea", cu filiale în comunele Teaca şi Prundu Bârgăului,
cooperativa "Croitorul", cu filiale în Teaca şi Prundu Bârgăului, cooperativa "Tâmplarul" şi cooperativa
"Higiena", cu filială în comuna Teaca.
Cooperativa "6 Martie" funcţionează cu mai multe secţiuni şi execută activităţi în 5 ramuri; canalizare,
electricitate, zidărie, zugrăveli şi alte prestări de servicii.
Cooperativa "Încălţămintea" înglobează un număr de circa 160 de cooperatori din rândul foştilor mici
patroni şi salariaţi. Se lucrează manual şi în special se execută lucrări de reparaţii pentru locuitorii din oraşul
Bistriţa.

Cooperativa "Croitorul" a fat înfiinţată dintr-un număr de circa 62 croitori, foşti mici patroni şi salariaţi
particulari.
Cooperativa "Tâmplarul" înglobează muncitori, tâmplari şi vopsitori în mobilă, în număr de circa 180.
Execută lucrări de tâmplărie ca mobile şi binale pentru terţi, atât cum materialul clientului cât şi cu materiale
primite prin repartiţie.
Cooperativa "Higiena" a fost înfiinţată de circa 60 de membrii frizeri cooperatori, foşti mici patroni salariaţi
particulari şi tineret. În componenţa cooperativei a fost înglobată şi o secţie a coşarilor.
[... ] Prezenta monografie a fost întocmită în baza datelor documentare ce le-am avut la dispoziţie şi a
acelora care au putut fi culese în timpul relativ scurt ce l-am avut la dispoziţie, considerând că o astfel de lucrare
necesită studii îndelungate, cercetări minuţioase pe teren şi consultarea oamenilor pregătiţi şi experimentaţi în
toate ramurile de activitate economică şi socială.
Ca urmare a ordinelor şi dispoziţiilor primite de la Secţiunea Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale
Regionale, am căutat să popularizăm importanţa acestor cercetări şi studii în privinţa dezvoltării economice
prin exploatarea tuturor resurselor, în rândul oamenilor de specialitate ca ingineri, tehnicieni, profesori, a căror
concurs preţios l-am solicitat.
De asemenea, comisiunea permanentă de pe lângă Secţiunea Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale
va fi antrenată mai intens în aceste activităţi, pentru a da rezultate cât mai multe şi a putea concretiza nivelul
de dezvoltare al industriei locale.
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Prezenta monografie rămâne o permanentă preocupare a noastră şi constituie unul din principalele noastre
obiective şi în măsura completării datelor şi constatărilor la care vom ajunge, precum şi a concretizărilor
soluţiilor economice la care ne vom fixa, vă vom încunoştinţa prin rapoarte speciale.
Şeful Secţiunii Planificare, ss. Indescifrabil.
4. Arhiva

oraşului Bistriţa-comunicare 7 •

Vastul tezaur de documente din arhivele Bistriţei prezintă o mare importanţă pentru studierea istoriei
patriei noastre. El aduce un aport deosebit de mare în cunoaşterea relaţiilor între activul oraş săsesc Bistriţa şi
populaţia românească din celălalt versant al Carpaţilor.
Această arhivă este prea puţin cunoscută. Ea cuprinde şi acte româneşti, în număr de 452, reprezentând
scrisori particulare adresate primarului sas din Bistriţa, de oraşele, mănăstirile şi satele vecine. La fel, scrisorile
de la Bistriţa sau din teritoriile vecine provin din regiuni unde au fost făcute primele traduceri româneşti de
cărţi religioase.
Istoricul Nicolae Iorga subliniază în cuvinte alese importanţa istorică a Bistriţei şi în special, a documentelor
pe care le conţine. "0 bună parte din istoriam Bisl:riţei eşi istoria noastră şi puţine Arhive cuprind mai multă
viaţă vie, colorată zilnică românească, decât arhivele bistriţene" 8 •
Nicolae Iorga a consultat în grabă arhivele de la Bistriţa, folosindu-se în mare măsură de copiile procurate
de arheologul şi colecţionarul de documente româneşti din Năsăud, Iulian Marţian (1866-1937).
[... ].Noi ne propunem ca să scoatem la lumină -în măsura posibilităţilor- unele laturi ale acestui frumos
câmp de activitate, ştiind că el n-a fost cercetat îndeajuns.
Arhiva oraşului Bistriţa a fost inventariată la începutul secolului de arhivarul Albert Berger. Inventarul
întocmit de el în limba germană se păstrează la A:rhivele Statului Cluj, unde se găseşte cea mai mare parte a
materialului bistriţean.
Zguduirile care au tulburat liniştea secolului XX au rătăcit şi arhiva Bistriţei. Mai ales al doilea război
mondial a risipit-o, astfel încât a fost găsită doar după lungi cercetări, tocmai la Kecskemet, în Ungaria.
Vitregiilor prin care a trecut se datorează şi faptul că astăzi din arhiva pe care a inventariat-o dr. Albert Berger
lipseşte o mare parte. Dacă ar fi să dăm o prezentare a materialului existent, în comparaţie cu cel inventariat de
acesta, ea ar arăta în felul următor:
Categoria documente vechi (Urkundensmappe, în inventarul lui Berger) conţine documente neinregistrate
(emise înaintea apariţiei registraturilor), dintre anii 1224-1700, purtând data emiterii, împreună cu 209
documente nedatate din secolele XVI-XVII. Pe mi, numărul documentelor este mai mic pentru secolele
XIII-XVI, el depăşeşte, de regulă, cel de 100, pel1tru secolul XVII, ba chiar atinge, pentru unii ani, câteva
sute. Astfel, anul 1687 e reprezentat prin 437 documente, anul 1690, prin 354 documente. Numărul total al
documentelor vechi este de 23.057. Categoria aceasta este importantă şi pentru studiul sigilografiei, întrucât pe
unele documente peceţile sunt bine conservate.
O categorie mare o alcătuiesc actele de registratură, emise după apariţia sistemului registraturii. Le putem
subîmpărţi într-o serie de subgrupe, după cum urmează:
grupa I şi grupa II a, lipsesc, dispărute fiind în cursul transporturilor neglijente ce le-a suferit
arhiva.
grupa II b conţine acte magistraturale dintre anii 1705-1830 organizate-şi acest lucru e valabil
pentru toată organizarea actelor de registratură-pe fascicole de către 50 de acte, existând în total
1601 fascicole.
grupa II ce formată din acte poliţieneşti dintre anii 1848-1849, în 2 fascicole.
grupa II do alcătuiesc actele prezidiale dintre anii 1847- '76, în 30 fascicole.
grupa II e conţine acte judiciare dintre anii 1787-1852, în 89 fascicole.
grupa IIfo formează actele de recensământ pe anii 1850, 1857, 1870.
grupa II g e constituită din acte de recrutare dintre anii 1852-1872, în 7 fascicole.
păstrate

de la Al~xandru Husar.

7

Manuscris aflat între documentele

8

Nicolae Iorga, Documente româneşti din arhivele Bi.>triţei,
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grupa II i sunt acte ale
două

comunităţii orăşeneşti

în fragmente, între anii 1793-'99

şi

1802-1805, în

fascicole.

Bistriţa, de asemenea, fragmentare, între anii
1849-'56, într-un singur fascicul.
grupa II 1 conţine acte consistoriale dintre anii 1827-1845, într-un fascicul.

grupa II k o constituie actele consistoriului local din

Grupa III cuprinde protocoale şi se subdivide în:
grupa III a, protocoalele magistratului dintre anii 1517-1873, cu 130 de protocoale.
grupa III b, protocoale judiciare dintre anii 1748-1760, cu 28 de protocoale.
grupa III c, protocoale ale comunităţii dintre anii 1862-1876, cu 8 protocoale.
grupa III d, protocoale de diviziune dintre anii 1573-1802, cu 54 de protocoale.
grupa III e, protocoale ale ordonanţelor guberniale şi comitiale dintre anii 1720-1828, cu 16
protocoale.
grupa IIIf, protocoale de vânzare-cumpărare dintre anii 1750-1848, cu 13 protocoale.
grupa III g, diferite alte protocoale dintre anii 1754-184 7, cu 7 protocoale.
Grupa IV cuprinde condici cu socoteli, impozite, şi anume:
grupa IV a, socotelile oraşului sau alodiale între anii 1712-1878, cu 207 acte.
grupa IV b, socotelile alodiale ale satelor între anii 1754-1865, cu 850 acte.
- grupa IV c, socotelile gospodăreşti ale oraşului între sec. XVI-XVII, cu 636 acte.
grupa IV d, condici cu impozite între anii 1520-1824.
Grupa V, condici de legi, lipseşte din arhivă datorită tot păstrării neglijente din trecut, împreună cu,
Grupa VI, Biblioteca arhivelor, de asemenea.
Grupa VII, constând din repertorii, este incompletă/
O ultimă categorie de acte, în succesiunea actuală a arhivelor noastre o formează protocoalele oraşului
acestea constau din registrele de venituri-cheltuieli, procesele-verbale ale şedinţelor conducerii
orăşeneşti, dintre anii 1783-1849.
Acesta este inventarul arhivelor. Să vedem acum, foarte pe scurt, ce viaţă pulsează în feluritele documente
şi acte despre care a fost vorba, care este deci conţinutul lor concret. Trebuie spus că nici măcar materialul
pentru istoria evului mediu, pe care îl vom prezenta în continuare, nu a fost în întregime cercetat, din cauza
vastităţii sale. De aceea, prezentarea pe care o vom face asupra conţinutului va fi destul de incompletă.
Un prim cerc de probleme pentru care arhiva ne oferă un bogat material îl formează ceea ce este prima
preocupare a oricărui oraş medieval, baza pentru activitatea sa: privilegiile oraşului. Pentru Bistriţa, privilegiile
le regăsim în documentele neinregistrate; ele nu au fost depistate de la început până la capăt, însă se poate
presupune, pe baza analogiilor cu celelalte oraşe, că acestea cuprind aceleaşi soiuri de privilegii:cele asupra
hotarelor, vămii (aşa numita tricesima), emblemei şi altele, date de regii Ungariei şi principii Transilvaniei.
De asemenea, Urkunden mai conţin şi confirmările privilegiilor făcute de aşa zisele "loca credibili", deci de
conventurile şi capitlurile din Transilvania şi Ungaria, ca: Conventul de Cluj-Mănăştur, Conventul de la
Lelesz, Capitlul din Alba-Iulia, Conventul şi Capitlul din Oradea, Conventul din Dealul Crăsni-Promontonium
Varadiensis, etc.
Găsim în arhivă şi ştiri asupra obligaţiilor saşilor; actele ne vorbesc despre aşa numitul Martinozinn (darea
către rege a oraşelor săseşti, distribuită pe scaunele săseşti), fiind vorba de Martinosarium al oraşului Bistriţa.
Un vast material ne oferă arhiva pentru studiul meşteşugurilor bistriţene şi anume, referitor la bresle, ca şi
la meşteşugari separaţi, organizaţi pe toate breslele. Sunt acte care cuprind cereri ale voievozilor transilvăneni
sau ale regilor unguri către bistriţeni, spre a le trimite meşteşugari sau produse ale lor; statute de breaslă; acte
privind meşteşugurile săseşti din jurul Bistriţei.
Arhiva ne face posibil studiul comerţului Bistriţei, atât intern, cât şi extern, cu Moldova, cu care a avut
relaţii comerciale întinse.
Se poate studia problema dărilor încasate de oraş de la ţăranii din satele înconjurătoare, problema
obligaţiilor acestora faţă de oraş (transport, cărăuşie, muncă la cetate). Se poate studia, lucru foarte important,
foram superioară a luptei de clasă, care este răscoala ţărănească; o serie de acte se referă la răscoalele ţărăneşti
din secolele XVI= XVII.
Bistriţa;
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Filiala din Năsăud a Arhivelor Cluj va trimite în curând un material foarte interesant: documente privitoare
la domnia lui a Mihai Viteazul; de asemenea, vor sosi de la Bucureşti 301 documente emise din Moldova
(Suceava, Baia, Hârlău) semnate de Lăpuşneanu. Ieremia Movilă şi alţii, privind relaţiile dintre Moldova şi
Transilvania şi care interesează şi Bistriţa.

Un mare inconvenient pentru noi în pătrunderea materialului este faptul că arhiva Bistriţei e constituită
din documente în cea mai mare parte, germane, maghiare şi, mai puţin, latineşti (s.n.). De aceea, actualmente,
ea poate fi accesibilă celor care posedă măcar una din aceste limbi. Dar materialul nu poate fi lăsat neatins şi
de aceea se impune studiul limbilor amintite, în scopul intrării în materialul arhivistic. Este sarcina şi datoria
noastră, a celor tineri şi entuziasmaţi, să facem acest lucru, pentru ca să fie în sfârşit exploatat acest tezaur de
comori şi valori.

II. Manuscrise autori.
1. Teodor Ghiţan, Raionul şi oraşul Bistriţa. Monografie economică.
Lucrarea îşi are originea în cadrul proiectului de realizare a Monografiei geografice R.P.R. "Începându-se
în acest an-precizează autorul-elaborarea de către Academia R.P.R în colaborare cu Academia U.R.S.S., prin
Institutul de Cercetări Geografice, am avut deosebita plăcere să particip şi subsemnatul la această mare operă.
Contribuţia mea la această lucrare, în anul 1955, constă în redactarea monografiei economice a raionului şi
oraşului Bistriţa 9 ".

După prefaţă, autorul prezintă lista informatorilor, cu specificarea succintă a domeniului informaţiei,de
fapt o enumerare a instituţiilor, unităţilor de stat şi persoanelor fizice care au oferit informaţii acestuia. În
continuare, se prezintă bibliografia, structurată pe următoarele domenii: 1. Lucrări ideologice şi economice
generale: 1. Clasicii marxism-leninismului; 2. Lucrări statistice, bibliografii; 3. Lucrări de metodologie
geografica-economice, îndrumătoare; 4. Lucrări geografice şi geologice (generale şi locale); 5. Monografii locale
de ţinut, judeţe, văi, plase, probleme; 6. Istoria ţinutului; 7. Lucrări de orientare istorica-economice (generale şi
locale); 8. Oraşul Bistriţa, istorie şi economie; 9. Arhive consultate: raionul şi oraşul Bistriţa; Arhivele Statului
Bistriţa; Arhivele Statului Cluj; Arhivele Statului Năsăud; Arhivele parohiei lutherane din Bistriţa; Arhivele
Inspectoratului Statistic Raional Bistriţa; 10. Hărţi.
Din numărul total de pagini -662- sunt rezervate oraşului Bistriţa 69.
Structura lucrării se grupează în următoarele capitole: geografia oraşului Bistriţa, istoricul oraşului,
populaţia, învăţământul şi starea culturală, starea sanitară, funcţiunile economice ale oraşului, structura şi
textura oraşului.
Depăşind balastul inerent perioadei în care a fost realizată, lucrarea oferă însă şi nebănuite informaţii
istorica-sociale. Axată pe reliefarea primatului factorului economic, lucrarea prezintă o sinteză a ceea ce se
cunoştea -evident, din punct de vedere al românilor- la momentul realizării ei.
Merită subliniate însă câteva din aspectele pozitive. În primul rând, faptul că oferă o imagine apropiată
de real a perioadei în care a fost scrisă. Detaliile sunt interesante şi ne aduc în atenţie o serie întreagă de
"instituţii" puţin cunoscute, care arată modul de organizare şi funcţionare a societăţii de atunci. O serie de
instituţii preluate odată cu modelul sovietic de organizare -pe structura căruia de altfel s-au şi "pliat"- ne arată
rolul important al statului în întreaga viaţă a comunităţii, începând de la organizarea aparatului administrativ,
a vieţii economica-sociale, învăţământului, culturii, prestărilor de servicii.
Informaţiile sunt preţioase deoarece menţionează multe din aceste instituţii cu denumirea lor completă
sau, acolo unde acest element lipseşte, oferă trimiteri şi direcţii de cercetare.
Un alt aspect interesant este cel rezultat din enumerarea sursele bibliografice, în care-cel puţin pentru
oraşul Bistriţa-autorul face dovada cunoaşterii studiilor şi lucrărilor tematice, atât ale autorilor români, cât mai
ales a celor de origine etnică germană, răspândite în o multitudine de periodice specifice lor.
"Curăţită" de balastul ideologic, lucrarea oferă puncte de reper şi direcţii de cercetare pentru aprofundarea
unei secvenţe - cea a deceniului 6 al secolului XX din trecutul oraşului.

9 Teodor Ghitan, Raionul şi oraşul Bistrita. Monografie
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2. Monografia

oraşului

Bistrita 10 •

Datorat unui colectiv de 24 de colaboratori, manuscrisul este structurat pe întinderea a 8 capitole, referitoare
la istoric, cadrul natural, administraţia şi urbanistica, populaţia, situaţia economică, dotări social culturale şi
activitatea acestora -şcolile oraşuluPI, sănătatea publică, educaţia fizică şi sportul, nivelul de trai, lucrare se
remarcă prin abundenta datelor statistice "la zi" oglindite în grafice şi tabele, în aproape fiecare domeniu pe
care-l abordează. Din păcate, datele nu pot fi verificate, garantul autenticităţii acestora fiind ocupaţia autorilor
sau funcţiile deţinute la un moment dat.
Din întregul conţinut rezultă că a fost elaborat ca o imagine şi un argument pentru potenţialul nou
înfiinţatului judeţ Bistriţa-Năsăud.

3. Monografia

oraşului Bistriţa 12 •

Sub altă structurare a capitolelor, dar cu un

conţinut şi

redactare apropiate, menţionăm

şi

o altă încercare

monografică.

Ceea ce aduce nou aceasta sunt primele consemnări ale realizărilor oraşului, privit ca reşedinţă a noii
unităţi administrativ-teritoriale.
Ambele manuscrise sunt o imagine vie a debutului noii organizări administrativ-teritoriale, în care se
regăseşte peste tot investiţia masivă în variile domenii de existenţă. Iar oraşul se prezintă ca un "câştigător" al
concurenţei cu Năsăudul, pentru statutul de reşedinţă a judeţului Bistriţa-Năsăud.

III.

Lucrări

în limba română.

1. Prima dintre ele consemnează opiniile unui specialist în arheologie, cu activitate durabilă în domeniu
recunoscut ca un pasionat cercetător al trecutului. Este întâia încercare de sistematizare şi prezentare
ştiinţifică a ceea ce se acumulase ca informaţie, din punct de vedere al cercetătorilor români. Partea istorică
este prezentată sub denumirea generică de "Scurt breviar istoric. O istorie succintă din timpurile vechi", în
limba germană, urmată un rezumat în limba franceză, un set de imagini "de moment" şi o bibliografie din care
nu lipsesc sursele documentare şi în limba germană 13 •
şi

2. Primăria oraşului Bistriţa 14 •

Studiul este realizat ca un instrument de lucru, oferit de specialiştii din arhive pentru cei interesaţi.
o parte consistentă de istorie a oraşului, punctată cu numeroase trimiteri la documente din arhiva
veche a Bistriţei şi apoi, o descriere amănunţită a modului de organizare a documentelor create de această
Conţine

instituţie.

său,

Pe lângă faptul că oferă o introducere în istoria oraşului, studiul are meritul că radiografiază în finalul
toate lucrările care au apărut până la întocmirea lui, având ca bază documentară informaţiile din arhiva

oraşului Bistriţa 15 •

10 Manuscris la A.N.B,.-N. 1968, 220 p.
este lucrarea în manuscris citată la pagina 167, Câteva consideraţii în
(lucrare ce se află în arhiva Liceului nr. 1, actualul Colegiul
"Liviu Rebreanu"- întocmită de următorul colectiv de profesori: Ştefan Lupu, Pop Ti tus, Traian Trezneu, Ingeborg
Pintilie, Hans Herbert, Dănilă Leonida, Horvath Paul şi Pop Petru); vezi şi Reţeaua unităţilor de învăţământ 1968-1969,
mss. la A.N.B.-N, 66 f.

11 O

menţiune interesantă

legătură

cu dezvoltarea

ca

sursă bibliografică

invăţământului

in

oraşul Bistriţa

12 Manuscris la A.N.B.-N., 1975, 226 p.
13 Ştefan Dănilă, Bistriţa, Cluj, 1969.
14 Sub acest titlu, în Îndrumător în Arhivele Statului. judeţul Cluj. Voi. II. Îndrumătoare arhivistice. 16, Bucureşti, 1985,
volum editat de Direcţia Generală a Arhivelor Statului, pp.210-281; vezi şi Alexandru Matei, Arhiva oraşului Bistriţa
sursă importantă pentru cercetarea relaţiilor dintre Transilvania şi Moldova, în "File de istorie", Bistriţa, IV, 1976, pp.
452-465; Gernot Nussbii.cher, Arhiva oraşului Bistriţa la sfârşitul secolului al XVIJI-lea, în "Revista Arhivelor", 1993, 70,
nr. 1, pp. 43-51.
15 Ibidem, pp. 279-281. Deoarece arhiva veche a oraşului Bistriţa a fost depozitată în anul1953la Arhivele din Cluj, partea
rămasă la Bistriţa, cuprinzând documente după anul 1876 - cu excepţia protocoalelor Comunităţii orăşeneşti, care
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3. Ghidul turistic al oraşului, realizat în anul 1993 16 şi îmbunătătit în anul 2007 17 prezintă şi scurte date
referitoare la trecutul oraşului, atât cât sunt necesare unui astfel de instrument de informare generală.
4. În alt registru, consemnăm şi o serie de lucrări recente, datorate fie preocupărilor de ordin administrativ 18 ,
fie, rezultat al cercetărilor tematice pentru diferite "segmente" din trecutul oraşului; evolutia urbanistică 19 ;
evacuarea populatiei de origine etnică germană la sfârşitul celui de al doilea război mondiaP 0 , radiografia
monumentelor arhitecturale din centrul istoric 21 sau o rememorare a "nostalgiilor" unor pasionaţi de trecutul
oraşuluFZ.

Într-un registru oarecum diferit, merită amintite şi studiile care analizează unele aspecte particulare din
devenirea istorică a oraşuluF 3 •
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Bildung Vom Evanggelischen Deutschen Gymnasium zum Nationalkolleg "Liviu Rebreanu" Bistriţa/Contribuţii la istoria
şi cultura oraşului Bistriţa şi a Ardealului de Nord. Ediţie specială,2010, Locaş al educaţiei şi al culturii. De la Gimnaziul
Evanghelic German la Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa, Verlg/Editura Haus der Heimat, Nii.rnberg, 2010.
20 Volumul bilingv român-german datorat lui Alexandru Pintilei şi Horst Giibbel, Punct crucial în Ardealul de Nord.
Wendepunkt in Nord Siebenbiirgen, Editura/Verlag Haus der Heimat ~iirnberg, Niirnberg, 2004; Adrian Onofreiu,
în dezbaterile Consiliului Politic al judeţului Năsăud (1945-1947). Mărturii documentare", în Saşii
355-372.
21 Corneliu Gaiu, Vasile Duda, Topografia monumente/ar din municipiul Bistriţa. Centrul istoric, Ed. Accent, Cluj-Napoca,
2008.
22 Oskar Skrabel, Bistriţa. Nostalgii citadine. Album, Ed. Răsunetul, Bistriţa, 2001; reeditat, în traducere în limbile germană
şi engleză, ediţie îngrijită de Sidor Costinaşi, Ed. Charmides, Bistriţa, 2007.
"Problema

saşilor"

transilvăneni ... pp.

23 Vezi anexa.

256

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

Grigor P. Pop, Probleme ale populaţiei municipiului Bistriţa {1880-1985}, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" seria
Geologie-Geografie, 1987, 32, fasciculus 3, pp. 52-60.
Gabriela Rădulescu, Consideraţii cu privire la statutul politic al Bistriţei în secolele XIII-XV, în "File de Istorie", V,
1988, pp. 38-51.
Grigor P. Pop, Die Industrie des Munizipiums Bistriţa {1910-1985}, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", seria
Geologie-Geografie, 1988, 33, fasciculus 3, pp. 91-99.
Ioan Mureşan, Şcoala medie tehnică agricolă Bistriţa, în "File de Istorie", V, 1988, pp. 217-222.
Gabriela Rădulescu, Descoperiri arheologice feudale la Bistriţa, în "File de istorie", VI, 1989, pp. 78-90.
Gheorghe Mândrescu, ObseJVaţii privind dezvoltarea urbanistică a Bistriţei medievale, în "Ars Transilvaniae",
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca, 1991, 1, pp. 83-89.
Cornel Crăciun, Viaţa culturală şi reclama în Bistriţa-consideraţii pentru perioada interbelică, în "Revista Bistriţei",
Bistriţa, VII, 1993, pp. 247-262.
Paul Niedermaier, Dinamica evoluţiei oraşului Bistriţa în contextul căilor de comunicaţie, în "Revista Bistriţei", VIII,
1994, pp. 79-82.
Ecaterina Telcean, Însemne şi embleme de breaslă din Bistriţa (sec. XVIII-XIX), în "Revista Bistriţei", pp. 97-108.
Adrian Onofreiu, Societatea bistriţeană a pompierilor voluntmy, în "Revista Bistriţei", X-XI, 1997, pp. 223-230.
Vasile Mizgan, Calhe cu cavaler în turnir descoperite la Bistriţa, în "Revista Bistriţei", XV, 2001, pp. 126-140.
Adrian Onofreiu, Oraşul Bistriţa în timpul administraţiei militare sovietice {13 octombrie 1944-13 martie 1945}.
Mărturii documentare, în "Revista Bistriţei", XVI, 2002, pp. 355-376.
Gabriela Rădulescu, Cuptoare de ars ceramică în Bistriţa medieval, în "Revista Bistriţei", XIX, 2005, pp. 139-156.
Adrian Onofreiu, Refugiaţi cehi la Bistriţa în 1939, în "Revista Bistriţei", pp. 275-284.
Mircea Gelu Buta, Bistriţa medievală sub influenţa Reformei (sec. XV-XVI), în "Revista Bistriţei", XXII, 2008, pp. 253260.
Iosif Uilăcan, Biserica românească din Bistriţa-1792, în "Revista Bistriţei", XXIII, 2009, pp. 125-134.
Nicolae Sabău, Epigrafe populare săseşti din zona Bistriţei, în "Revista Bistriţei", XXIV, 2010, pp. 343-366.
Iosif Uilăcan, Cimitirele româneşti din Bistriţa până la sfârşitul secolului al XIX-lea, în "Revista Bistriţei", pp. 367384.
Florin Vlaşin, Preocupări privind arhivele în zona Bistriţei până la 1918, în "Revista Bistriţei", pp. 417-422.
Adrian Onofreiu, Mărturii documentare referitoare la relaţia minoritate/majoritate la Bistriţa în primi ani după Unirea
din 1918, în "Revista Bistriţei", pp. 431-432.

Bistritz-Versuchungen zu einer Monographie nach dem Jahre 1918
(Z usammefassung)
Der Verfasser stellt seine Bemiihungen zu der diirchfiihrung einer Monographie der Stadt Bistritz dar, auf
drei kompnenten: Manuskripte mit bekannten, Author und allgemiene Schriften.
Alle diese wurden als einen Beitrag der rumănischen Autoren verzeichnet.
Das gedruckte Material mochtet sich als ein Beitrag zu einer seit langen erwarteten Projekt sein:
Monographie der Stadt Bistritz.
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Judeteana Năsăud în primul an al revoluţiei socialiste

Iosif UILĂCAN

Cuvinte cheie: judeţul Năsăud, instaurarea comunismului, propagandă, represiune.
Mots-cles: departement de Năsăud, instauration du communisme, propagande, repression.
Am trăit şi am fost educat în timpul regimului comunist. Nu am prins însă timpurile când represiunea
era aspectul cel mai izbitor al "democraţiei populare". În timpul copilăriei mele, deja se trecuse la construirea
"societăţii socialiste multilateral dezvoltate". Privind retrospectiv cele trăite, pot spune că minciuna era condiţia
zilnică a "umanismului socialist". O ideologie perfidă, bazată pe ură, care "descoperise" existenţa claselor
sociale "antagoniste", preluase în parte mesajul creştin al izbăvirii, pretinzând că luptă pentru "eliberarea
exploatării omului de către om". Eliberarea era una terestră, în care Partidul luase locul lui Dumnezeu. El,
Partidul, era atotputernic, atotbiruitor, nu putea greşi, cerea devoţiune necondiţionată! În faţa lui, spovedania
se numea autocritică. Chiar şi adevărul devenise partinic! Patriotismul însemna iubire de patrie şi Partid!
Partidului şi Conducătorului i se jură credinţă, în faţa lui se iau angajamente solemne, el invadează existenţa
prin propaganda zilnică despre viitorul luminos, cu el se ajunge la sfârşitul istoriei, la societatea fără clase!
Mărturiseşte despre aceasta materialismul dialectic şi istoric, precum şi legile de dezvoltare ale societăţii
omeneşti!

În România comunistă totul se subordona Partidului, inclusiv Istoria! Firul roşu al Istoriei, în evoluţia
ei temporală, bazat pe "legităţi", conducea spre suprema încarnare politică: partidul comunist. În manualul
de istorie contemporană din perioada comunistă, Partidul se afla întotdeauna în fruntea clasei muncitoare, a
maselor largi populare! Marile evenimente ale naţiunii pălesc în faţa secţiei române a Cominternului. Apropierea
partidului de putere este în fapt o "revoluţie de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă".
Aceasta a fost ultima interpretare dată actului de la 23 august 1944.
În istoriografia ultimului deceniu al regimului comunist se uzita şi de o anumită periodizare a istoriei
naţionale de după 23 august 1944. Astfel, perioada de ascensiune a Partidului Comunist Român până a fi
factorul politic determinant (23 august 1944- 30 decembrie 1947) era definită ca "etapa desăvârşirii revoluţiei
burgheza-democratice". Înlăturarea monarhiei şi proclamarea Republicii Populare Române, la 30 decembrie
1948, avea semnificaţia cuceririi întregii puteri politice în România de către Partidul Comunist Român. Anul
1948 este, aşadar, primul an al "revoluţiei socialiste" în România.
Rolul factorului extern, al Uniunii Sovietice, în impunerea la conducerea ţării a comuniştilor români,
determinant şi decisiv, este recunoscut astăzi şi judecat ca atare de către istoricii oneşti. Cu o "legitimitate"
măsluită în alegerile din 19 noiembrie 1946, comuniştii români vor pretinde că "transformările revoluţionare"
de la mijlocul secolului XX se datorează factorului intern, hotărâtor, adică Partidului Comunist Român. Un
partid care în judeţul Bistriţa-Năsăud nu avea, după ştiinţa mea, nici un membru în perioada interbelică. În
documentele Judeţenei Năsăud nu am întâlnit nici o biografie "revoluţionară", în care să se ateste calitatea
de membru P.C.R. înainte sau măcar din timpul celui de-al doilea război mondial. Prin urmare, doar după
"eliberare" s-au descoperit afinităţi nebănuite cu o ideologie ateistă cu pretenţii de universalitate şi adevăr
absolut. Tot atunci, a fost înfiinţat Partidul Comunist Român din judeţul Năsăud prin câţiva etnici maghiari şi
evrei.
Obiectul acestui studiu este primul an al regimului comunist din judeţul Bistriţa-Năsăud, judeţ denumit
Năsăud prin legea de organizare administrativă din anul 1925. "Judeţeana Năsăud", aşa cum apare în
Iosif UILĂCAN
Grupul Şcolar Sanitar Bistriţa
e-mail: iosifuilacan@yahoo.fr
Revista
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documentele de partid, este Comitetul Judeţean Năsăud al Partidului Comunist Român iar, mai apoi, Comitetul
Judeţean Năsăud al Partidului Muncitoresc Român. Evenimentele cele mai importante ale anului 1948:
formarea partidului unic, alegerile din martie 1948, naţionalizarea întreprinderilor, desfiinţarea Bisericii Unite
cu Roma etc., vor fi punctate ţinând cont, în primul rând, de cele întâmplate pe plan local. Despre unele aspecte
s-a mai scris, (de exemplu naţionalizarea întreprinderilor), de aceea nu vom insista în mod deosebit asupra lor.
Judeţul Năsăud- Aspecte generale

În anul 1876 a luat fiinţă comitatul Bistriţa-Năsăud ca o rezultantă a reorganizării administrative a
Transilvaniei din timpul dualismului austro-ungar. Denumirea de Bistriţa-Năsăud a fost păstrată şi după Marea
Unire pentru judeţul care se va substitui fostului comitat. Însă, în conformitate cu legea administrativă din
anul 1925, judeţul Bistriţa-Năsăud a fost denumit Năsăud, probabil ca o recunoaştere a meritelor culturale ale
localităţii cu acelaşi nume şi al caracterului etnic, românesc, al zonei. Reşedinţa acestuia se păstra la Bistriţa,
oraş care în anul1948 avea o populaţie de 17465locuitori.
La 1 aprilie 1948, Prefectura judeţului Năsăud a procedat la o nouă arondare administrativă, în fapt o
reorganizare locală. Ea a fost sancţionată prin decizia Ministerului Afacerilor Interne nr. 837 din 25 mai 1948
şi publicată în Monitorul Oficial nr. 128 din 4 iunie 1948. Au fost desfiinţate 43 de comune care au trecut ca
sate în componenţa altor comune. Astfel, în judeţul Năsăud existau două comune urbane şi 66 comune rurale
compuse din 119 sate. Cele două oraşe erau Bistriţa- oraş reşedinţă- şi Năsăud care avea o populaţie de 3716
locuitori.
Cele şase subdiviziuni ale administraţiei judeţene erau numite plase. Plasa Centrală avea în componenţă
12 comune (Blăjenii de Jos, Budacul de Jos, Domneşti, Jelna, Monariu, Sărata, Şieu-Măgheruş, Sigmir, Slătiniţa,
Tărpiu, Unirea, Viişoara), în plasa Şieu erau 10 comune (Albeştii Bistriţei, Ardan, Budacul de Sus, Mărişelu,
Monor, Ragla, Sântioana, Sebiş, Şieu, Şieuţ), în plasa Lechinţa nouă comune (Chiraleş, Corvineşti, CristurŞieu, Dipşa, Herina, Lechinţa, Matei, Sângeorzul-Nou, Vermeş), în plasa Rodna 11 comune (Feldru, Ilva-Mare,
Ilva-Mică, Leşu, Lunea Ilvei, Maieru, Măgura-Ilvei, Poiana-Ilvei, Rodna, Şanţ, Sângeorz-Băi), în plasa Bârgău
nouă comune (Bistriţa Bârgăului, Dorolea, Iad, Josenii Bârgăului, Mureşenii Bârgăului, Prundul Bârgăului,
Satu-Nou, Susenii Bârgăului, Tiha Bârgăului) iar plasa Năsăud 15 comune (Coşbuc, Dumitra, Mintiu, Mocod,
Nepos, Nimigea de Jos, Parva, Prislop, Poienile-Zăgrii, Rebra, Rebrişoara, Romuli, Salva, Telciu, Zagrap.
Oraşul Bistriţa în calitate de reşedinţă era o entitate administrativă separată, în timp ce Năsăud era centrul
plasei cu acelaşi nume. Populaţia fiecărei plase în anul1948 era următoarea:
• Plasa Centrală- 11024 locuitori
• Plasa Năsăud- 35911locuitori
• Plasa Lechinţa- 17426locuitori
• Plasa Rodna- 30246 locuitori
• Plasa Bârgău- 20828 locuitori
• Plasa Şieu- 13357 locuitorF
Populaţia judeţului după naţionalitate, conform recensământului din anul 1948 şi datelor deţinute de
Prefectura judeţului în 1949, comparativ cu recensământul din anul1930, este redată mai jos.

Tabel.
Anul

Total populaţie

1930
1948
1949

144131
148309
151255

Populaţia după naţionalitate 3
Naţionalitatea

Română

Ungară

Germană

ldiş

Tigani

Polonă

Alte limbi

106558
131395
133526

7174
7289
7801

21056
5370
5454

5915
1132
1242

2977
3008
3117

21
28
28

430
87
87

1 Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud, de acum ANBN, fond Legiunea de Jandarmi Năsăud, dosar 80,
f. 20-21.
2 ANBN, fond Prefectura Judeţului Năsăud, dosar 567, f. 1. Vezi Tabloul de împărţire administratil'ă a judeţului Năsăud,
în Monitorul Oficial nr. 128 din 4 iunie 1948.
3 ANBN, fond Prefectura Judeţului Năsăud, dosar 567, f. 2.
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Analizând tabelul de mai sus se impun două constatări: 1) scăderea populaţiei evreieşti, în urma deportărilor
în lagărele naziste, aspect sinistru aparţinând regimului hortist; 2) exodul populaţiei de origine
germană, înaintea ofensivei sovieto-române din septembrie 1944. Cea mai mare parte a saşilor au precedat
armata germană, în retragere, ajungând până în Austria. Un raport al Comitetului Judeţean Năsăud, trimis
Comitetului Central al P.M.R., la 13 noiembrie 1948, menţiona că în judeţ se găseau 5115 saşi 4 • Reîntoarcerea
populaţiei de origine germană a fost un proces dureros, după datele prefecturii în anul 1949 numărul saşilor
din judeţ fiind de 5454.
Din punct de vedere al structurii sociale, populaţia judeţului Năsăud se prezenta în primii ani de după
război în felul următor:
şi exterminării

Tabel.

ANUL
1948
1949'

Populaţia

din

judeţ

pe categorii sociale 5

Agricultori

Total

Muncitori şi

Funcţionari

populaţie

săraci

mijlocaşi

chiaburi

meseriaşi

salariaţi

148309
148666

56927
56927

61675
71599

9952
385

6930
6930

7624
7624

Intelectuali
liber prof.
pensionari

Comercianp

2856
2856

2345
2345

Chiar dacă mare parte din suprafaţa judeţului o reprezintă zona montană sau deluroasă, puţin favorabilă
culturilor cerealiere, ţărănimea deţinea de departe locul 1 între categoriile sociale şi profesionale. Ponderea
acesteia în populaţia judeţului, în anul 1948, reprezenta 86,67%. Asupra ei, în primul rând, se va exercita
teroarea numită revoluţie socialistă. În tabelul de mai sus poate fi urmărită dinamica celor pe care partidul
îi definea drept chiaburi, după modelul kulacilor din U.R.S.S., deci duşmani de clasă. Cât de coapte erau
condiţiile aşa-numite revoluţionare în judeţ, chiar conform preceptelor doctrinei marxiste, se poate observa şi
din ponderea deţinută de muncitorime. Mai bine de jumătate din numărul muncitorilor din judeţ era angajat în
societatea forestieră "Regna", care exploata pădurile foste grănicereşti, aflate în proprietate comunală.
Înzestrarea cu tractoare şi maşini agricole, în judeţul Năsăud, foarte precară, scoate în relief un model
al muncii în agricultură de tip tradiţional. În anul 1948, în judeţ erau 45 de tractoare, 225 maşini de semănat
păioase, 633 maşini de semănat porumb, 1047 prăşitoare mecanice simple, 17 maşini de secerat simple, 18
maşini de cosit, 433 maşini de bătut porumb, 205 maşini de treierat, 5 locomobile pentru treierat, 12821
pluguri pentru tracţiune animală, 11887 grape simple, 15588 care şi căruţe etc. Mai menţionăm din acest punct
de vedere că, în anul1948, în judeţ nu apare în statistici nici un plug cu tracţiune mecanică 6 •
Pe teritoriul judeţului se aflau, din punct de vedere al resurselor de transport, 5743 cai, 9052 boi şi bivoli,
7419 căruţe diferite, 6864 sănii, 10 camionete, 1 camion, 18 autocamioane, 33 turisme, 502 biciclete etc. 7
Această înzestrare tehnica-materială a economiei scoate în evidenţă stadiul de dezvoltare al judeţului, aflat la
începuturile industrializării, cu predominanţa unei agriculturi de tip tradiţional.
Judeţeana Năsăud- Aspecte

ideologice şi statistice

Ideologia marxist-leninistă acreditează ideea unei evoluţii a societăţii în urma unui proces numit "lupta
de clasă", dată fiind pretinsa existenţă a claselor sociale "antagoniste". Proletariatului sau clasei muncitoare
îi revenea, potrivit dogmei comuniste, misiunea de a cuceri puterea politică prin revoluţie şi de a instaura
"dictatura proletariatului". "Lupta de clasă" se continua însă şi după înlăturarea "exploatatorilor", iar vigilenta
revoluţionară nu trebuia slăbită. La locul potrivit o să prezentăm şi cazuri concrete ale "luptei de clasă" şi, în
general, ale practicii "revoluţionare".
Pentru că "lumina vine de la răsărit", cum afirma un scriitor altminteri foarte cunoscut, comuniştii români
se vor adăpa din izvorul comunismului sovietic, fără să-şi pună întrebări existenţiale. Alexandr Soljeniţîn, în

4

ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 31, f. 85.

5

ANBN, fond Prefectura Judeţului Năsăud, dosar 567, f. 4.

6

ANBN, fond Prefectura Judeţului Năsăud, dosar 567, f. 68.

7

Ibidem, f. 22.

•

Totalul populaţiei pentru anul1949 diferă în tabelele Prefecturii Năsăud.
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cartea Două secole împreună, afirma că elita bolşevică, la începuturile comunismului sovietic dar nu numai,
ieşea în evidenţă prin ignoranţă şi aroganţă. Nu avem motive să ne îndoim că era la fel şi în cazul comuniştilor
români. Pentru mare parte din "tovarăşii" români precaritatea formării intelectuale este un fapt indubitabil.
Să nu uităm totuşi că partidul s-a vrut unul muncitoresc. Aceasta nu exclude însă o instrucţie şcolară în
limite onorabile. Imitarea modelului sovietic în România era considerată o virtute revoluţionară. Organizarea
Partidului Comunist Român, ţelurile lui, activitatea ideologică, practica revoluţionară sunt cele ale partidului
bolşevic, "frate".
Principiile organizatorice ale unui partid comunist fuseseră expuse de Vladimir Ilici Lenin în volumul
Un pas înainte, doi paşi înapoi. Pe baza acestor linii directoare a fost organizat în Rusia partidul bolşevic,
mai apoi Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Aceleaşi principii vor constitui fundamentul de organizare
şi pentru partidele "frăţeşti", printre care P.C.R., iar apoi P.M.R. Partidul, în viziunea lui Lenin, trebuia
să fie "detaşamentul de avangardă, detaşamentul conştient, detaşamentul marxist al clasei muncitoare,
înarmat cu cunoaşterea vieţii sociale, cu cunoaşterea legilor dezvoltării vieţii sociale, cu cunoaşterea legilor
luptei de clasă şi capabil, date fiind toate acestea, să călăuzească clasa muncitoare, să conducă lupta ei". De
asemenea, partidul trebuia să fie un detaşament organizat al clasei muncitoare, cu o disciplină obligatorie
pentru toţi membri. El trebuia să fie condus pe baza centralismului democratic, cu un organ conducător
unic şi cu o disciplină de partid obligatorie pentru toţi membri, organizaţiile inferioare supunându-se celor
superioare etc. 6
Un aliat esenţial în victoria revoluţiei socialiste în Rusia fusese considerată ţărănimea. Alianţa dintre
proletariat şi ţărănimea săracă, susţinea Lenin în 1905, trebuia să pregătească terenul pentru dictatura socialistă
a proletariatului. Şi din acest punct de vedere, modelul revoluţiei bolşevice va fi copiat în România. Pe această
linie, studierea Istoriei Partidului Comunist (bolşevic) al Uniunii Sovietice era o activitate cerută şi preţuită
de partid. Înscrierea la un asemenea curs putea să fie un pas înainte în ierarhia locală a partidului.
În filiala judeţeană Năsăud a P.C.R., la începutul anului 1948, ţărănimea forma majoritatea membrilor de
partid. O statistică, credem destul de aproximativă, provenind din documentele "Judeţenei Năsăud", a numărat
7291 de membri de partid în luna ianuarie 1948, dintre care 3859 erau ţărani săraci sau mijlocaşi. Privind
tabelul de mai jos am putea spune că P.C.R. Năsăud era un partid al ţărănimii.
Tabel. Date statistice privind

organizaţiile

de partid pe luna ianuarie 19489
Pe naţionalităţi

Pe categorii sociale

"C

:eca

Ţărani

c..
Ql

"C

Plasa

E
Ql
E
]j
o

1-

Şieu

1634
1369
1662
1023
712
471

Total

7291

Centrală
Năsăud

Rodna
Lechinţa
Bârgău

·u;,

..l:i

ca

·;::

~
u
c
:::1
E

406
171
1029
67
164
39
1916

·u;,

Cii

:::1

u

u
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În documentele judeţenei P.C.R. şi P.M.R. din anul 1948 există tabele nominale cu membri de partid din
toate localităţile judeţului. Astfel, oraşul Bistriţa apare cu 1317 membri de partid iar localităţile rurale care
formau Plasa Centrală cu 1337 membri de partid. Pentru a dovedi precaritatea acestor liste am ales pentru
6

Istoria Partidului Comunist (bolşevic) al Uniunii Sovietice. Curs scurt redactat de o comisiune a C.C. al P.C. (b) al U.S.

9

ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 30, f. 225.

aprobat de C.C. al P.C. (b) al U.S. Ediţia a II-a, Editura Partidului Muncitoresc Român, p. 65-70.
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exemplificare localităţi din Plasa Centrală. O parte din localităţile Plasei Centrale fuseseră sate săseşti, din care
majoritatea populaţiei de origine germană se refugiase în cursul anului 1944. În aceste localităţi se stabiliseră
colonişti proveniţi din regiunile de munte ale judeţului, dar şi din alte judeţe. În comuna Lechinţa o parte
din colonişti proveneau din regiunea Munţilor Apuseni. Noii locuitori fuseseră împroprietăriţi şi ocupaseră
locuinţele absenteiştilor. Din rândullor, partidul comunist şi-a îngroşat formal rândurile, profitând de situaţia
materială cu totul modestă a unora şi de oportunismul altora. Înscrierea în partid fusese făcută pe baza unor
liste. Pentru edificare prezentăm situaţia numărului membrilor de partid din câteva asemenea localităţi:
• Aldorf (Unirea)- 169 membri de partid din care doar şase născuţi în localitate.
• Slătiniţa- 83 membri de partid, născuţi în localitate 17.
• Pietriş - 68 membri PCR, din care opt născuţi în localitate.
• Jelna- 63 membri de partid, din care patru născuţi în localitate.
• Satu-Nou- 65 membri de partid din care unul născut în localitate, 23 în Ilva Mică, şase în Ilva Mare
etc.
• Tărpiu- 55 membri de partid, din care doar cinci fuseseră localnici 10 •
În concluzie, majoritatea celor pe care Judeţeana Năsăud îi considera drept membri de partid, din localităţile
foste săseşti ale Plasei Centrale, erau colonişti care aveau un interes strict material. Noua putere le garantase
locuinţele ocupate la retragerea saşilor şi îi împroprietărise. Cea mai mare parte a coloniştilor stabiliţi în satele
săseşti proveneau dintre oamenii săraci ai satelor de munte cu excedent demografic. Profilul lor moral, aşa
cum este zugrăvit de preoţii din localitate, nu este unul măgulitor. Astfel, într-un raport despre starea morală
şi religioasă, trimis la 25 martie 1947 Protopopiatului greco-catolic Bistriţa, preotul Ioan Păştior din Aldorf
(Unirea) arăta că 85% din populaţia comunei era formată din colonişti, care nu aveau un caracter statornic din
punct de vedere al domiciliului. "Majoritatea copleşitoare a acestor colonişti este formată din elemente, aşa
zise drojdia satelor". Frecventarea bisericii era redusă, iar moralitatea noilor locuitori, îndoielnică 11 • O părere
asemănătoare avea despre colonişti şi preotul din Lechinţa. Parohia avea 1200 de credincioşi dintre care 450
erau colonişti din Munţii Apuseni, "oameni săraci dar prea legaţi de materie şi pasiuni". În rândullor "nu prea
găseşti cinste şi caracter ci doar patimi şi vicii" 12 •
Într-un alt sat din plasa Lechinţa, Corvineşti, în care nu exista problema coloniştilor, în raportul despre
starea religioasă şi morală, preotul Iuliu Drăgan îşi permitea la 30 martie 1947 să facă şi următoarele aprecieri:
"Curentele politice care în fel şi chip au fost puse ca să le schimbe [locuitorilor] modul de a judeca şi de a trăi
au rămas în cea mai mare parte fără efecte. Sunt poate 1 sau 2% care ar vrea un comunism, dar cu biserică,
episcopi, preoţi, însă fără colhoz" 13 •
Tablourile statistice provenind de la Judeţeana Năsăud consemnează, lună de lună, creşterea numerică a
rândurilor partidului. Această creştere este prezentată şi în procente. Cu toate că, se poate presupune, după
formarea partidului unic prin fuziunea dintre P.C.R. şi P.S.D. partidul crescuse numeric, la sfârşitul anului
1948 P.M.R. din judeţul Năsăud mai avea doar 5736 membri de partid!
Întocmirea situaţilor statistice cu membri P.M.R. revenea secţiilor organizatorică şi de cadre din Judeţeana
Năsăud. Raportul de activitate al secţiei organizatorice pe luna noiembrie 1948, precum şi raportul secretarului
politic Do bre din 6 decembrie 1948 ţinut în prezenţa unor trimişi ai C.C., menţionează în judeţ 149 de organizaţii
de bază cu un efectiv de 5728 de membri. Dintre acestea 126la sate, 6 în întreprinderi şi 17 în instituţii. Datele
secţiei organizatorice au fost obţinute în urma unei acţiuni de verificare a fişelor statistice. Faţă de datele
statistice ale secţiei de cadre "pe baza cartotecilor şi a registrului se constată o lipsă de peste 3000 membri de
partid" - descopereau responsabilii organizatorici. În faţa acestei situaţii s-a hotărât o mai atentă verificare în
fiecare comună din judeţ1 4 •

10 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 46, passim.

11 ANBN, fond Protopopiatul greco-catolic Bistriţa, dosar 754, f. 5.
12 Ibidem, f. 22.
13 Ibidem, f. 13.

14 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R.
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Tabel. Date statistice privind membri de partid pe luna decembrie 1948 15
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Din cele două tabele, cu date de la începutul şi sfârşitul anului 1948, rezultă şi o scădere a numărului
muncitorilor în partid: 1916 în luna ianuarie şi doar 660 în luna decembrie. Or, dacă această scădere ar fi
reflectat un fapt real, ar fi fost o catastrofă pentru un partid care se pretindea a fi muncitoresc. Este mai probabil
însă că cele mai multe date, mai ales cele din luna ianuarie, nu au relevanţă decât ca aproximatii datorate
"entuziasmului" începuturilor.
Mai importantă cred că era situaţia funcţionarilor, care depind în toate regimurile de aparatul de stat şi
sunt plătiţi din bugetul statului. Creşterea numărului lor în partid este aspectul cel mai relevant din cele două
tabele. De la 427 în luna ianuarie, numărul funcţionarilor membri de partid ajunsese la 914 în luna decembrie.
Aceasta înseamnă că funcţionari mai importanţi din judeţ de puseseră armele pentru a-şi păstra locul de muncă,
vital în acele timpuri. Unii dintre ei chiar ridicaseră problema considerării lor ca aparţinând clasei muncitoare,
deoarece nu erau exploatatori!

Partidul Muncitoresc Român - Structura judeţeană de conducere
La sfârşitul anului 1947 şi începutul anului 1948, principala preocupare a conducerii P.C.R. a fost
constituirea partidului unic, al "clasei muncitoare", prin fuziunea dintre P.C.R. şi P.S.D. Decizia de principiu
a fost luată de către birourile politice ale celor două partide la 27 septembrie 1947. Platforma Partidului Unic
Muncitoresc a fost dată publicităţii la 14 noiembrie 1947. Ea cuprindea principiile ideologice şi organizatorice
ale viitorului partid unic, care se va numi Partidul Muncitoresc Român. Pentru pregătirea congresului de
unificare a luat fiinţă Comisia Centrală de Unificare sau Comisia Centrală de Organizare, aşa cum este denumită
în documentele judeţenei de partid Năsăud.
În judeţul Năsăud predarea bunurilor P.C.R. şi P.S.D. în vederea unificării patrimoniului în P.U.M. s-a făcut
la 19 ianuarie 1948, iar la 25 ianuarie o conferinţă P.U.M. a validat mandatele delegaţilor pentru congresul de
la Bucureşti. Ponderea politică reală a celor două partide rămâne greu de evaluat. În ceea ce priveşte numărul
membrilor de partid, informaţiile vehiculate de cele două partide nu pot fi adevărate. Un recensământ al
membrilor P.S.D., din decembrie 1947, găsise 1482 membri de partid în judeţ şi 513 în Bistriţa. Cei înscrişi în
P.C.R., dacă am lua de bune scriptele din ianuarie 1948, ar fi depăşit 7200. Efectivele lor, însumate, la care s-au
mai adăugat cei primiţi în P.M.R. până în decembrie 1948, au dat 5736 membri!
15 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 30, f. 237.
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La 3 februarie 1948, în prezenţa delegatului Comisiei Centrale de Organizare, Olteanu Ioan, la Bistriţa a
avut loc şedinţa "activului de bază P.U.M. a judeţului Năsăud, în vederea desemnării Comitetului Judeţean
P.U.M.". Au participat 210 delegaţi. "Tovarăşii" din Comitetul Judeţean P.U.M. au fost numiţi de la centru de
către Comisia Centrală de Organizare, ei constituind viitorul Comitet Judeţean al P.M.R. Biroul politic judeţean
avea următoarea componenţă:
1. Stoica Iosif, secretar politic
2. Hodor Flaviu, responsabil organizatoric
3. Traian Iosif, responsabil cadre
4. Mateescu Aurel, responsabil educativ şi politic
5. Ghelase Georgică, responsabil ţărănesc
6. Paşcanu Ioan, responsabil sindical
7. Mariaşiu Aurelia, responsabilă pe linie feminină
8. Sărac Petru, responsabil tineret
9. Bălan Nicolae, responsabil administrativ 16
Faţă de vechiul birou politic modificările erau următoarele: Tudoran Ioan de la Educaţie Politică fusese
înlocuit cu Mateescu Aurel, adus de la Braşov. Varadi Ioan de la sindicate, trimis la "Universitatea Marxistă",
a lăsat locul lui Paşcanu Ioan - liderul Consiliului sindical judeţean. Casian Nadejda, responsabilă pe linie
feminină, a fost înlocuită cu învăţătoarea Mariaşiu Aurelia, iar locul liber de la tineret a fost ocupat de Sărac
Petru.
La 16 februarie 1948 secretarul politic al judeţenei P.U.M. trimitea un raport Comisiei Centrale de
Organizare. Uitând că elita conducătoare fusese numită de la centru, el afirma următoarele:
În general atmosfera care a domnit în adunările pentru prelucrarea şi alegerea conducerilor P.U.M. din judeţul
nostru au fost destul de bune. În special la celulele din întreprinderi, în care majoritatea membrilor de partid sunt
muncitori, această atmosferă a fost vie, problema unificării fiind primită cu multă satisfacţie. În celulele de cartier
şi de instituţii nu a existat acelaşi spirit viu, tov. şi în special social-democraţii au avut o atitudine mai mult pasivă,
fără să se manifeste şi fără să arate că au înţeles importanţa acestui act. Însăşi compoziţia socială a P.C.R. şi P.S.D.
în majoritatea ei fiind mic burgheză explică într-o oarecare măsură această situaţie. În unele din aceste celule a ieşit
în evidenţă o oarecare ostilitate din partea membrilor P.C.R., faţă de unele elemente din P.S.D. a căror activitate
anterioară nu a fost în conformitate cu interesele clasei muncitoare şi a regimului democrat.
Stoica Iosif, electrician convertit în om politic, îşi însuşise frazeologia conducerii centrale a partidului. Şi
în judeţul Năsăud, conform secretarului politic, s-a procedat la izolarea social-democraţilor de dreapta, lipsiţi
de vlagă revoluţionară, incapabili sa vadă necesitatea inexorabilă a unirii clasei muncitoare, iar nu ca pe un
eveniment impus din afară, cum se exprimase de fapt doctorul Mihăilaş, preşedintele organizaţie judeţene
Năsăud a P.S.D.: "vrem ori nu vrem trebuie să mergem spre socialism" 17 •
Congresul de unificare s-a desfăşurat la Bucureşti, în sala Ateneului Român, în zilele de 21-23 februarie
1948, titulatura partidului unic fiind Partidul Muncitoresc Român. Timp de câteva luni Comitetul Judeţean
P.M.R. Năsăud a avut următoarea componenţă: 18
1. Stoica Iosif, secretar al comitetului judeţean, profesia electrician, data intrării în partid octombrie 1944,
origine socială muncitorească, naţionalitatea română; din martie 1945 până în februarie 1946 a fost
responsabil de cadre în jud. Hunedoara, secretar al raionalei P.C.R. Arad şi secretar al regionalei P.C.R.
Valea Jiului; din februarie 1946, până în martie 1947 secretar Judeţeana Alba; din martie până în iulie
1947 responsabil cadre Alba; din iulie 1947 secretar judeţean Năsăud.
2. Hodor Flaviu, responsabil organizatoric, medic, intrat în partid octombrie 1945, origine socială
burghez, român; din octombrie 1945 până în iulie 1946 responsabil resort sportiv, din iulie 1946 până
în ianuarie 1947 secretar al Comitetului Judeţean al Blocului Partidelor Democratice, din ianuarie 1947
responsabil al secţiei organizatorice.
3. Traian Iosif, responsabil cadre, profesia gaterist, intrat în partid în luna mai 1945, muncitor, român; din
1944 secretar celulă Ilva Mică până în martie 1947 când a fost numit în Biroul judeţean P.C.R.

16 Ibidem, dosar 29, f. 72

17 Ibidem, f. 93-95.

18 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R.
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4. Mateescu Aurel, responsabil secţia propagandă şi agitaţie, vopsitor, român, intrat în partid în octombrie
1946, origine ţărănească; în iunie 1945 instructor educativ la poliţia Braşov, în august 1945 a intrat
în comitetul organizaţiei C.F.R. Braşov la resortul organizatoric, în octombrie 1946 a fost trecut ca
secretar III Braşov iar în decembrie 1946 în biroul judeţean la secţia organizatorică. În lunile ianuarie
şi februarie 1947 a ţinut loc de secretar judeţean Braşov, din martie 1947 până în februarie 1948
responsabil ţărănesc în judeţul Braşov, după care a devenit membru în biroul judeţean Năsăud.
5. Ghelase Georgică, responsabil ţărănesc, subofiţer, intrat în partid în octombrie 1946, origine socială
ţărănească, român; din octombrie 1946 până în septembrie 1947 instructor judeţean la secţia
organizatorică, după care a fost promovat în biroul judeţean la secţia ţărănească.
6. Sărac Petre, responsabil tineret, agricultor, intrat în partid în ianuarie 1947, absolvent al Şcolii medii de
partid Constanţa; de la 1 aprilie 1947 responsabil educativ şi politic la plasa Lechinţa, apoi Şcoala medie
Constanta până în septembrie 1947, după care membru în biroul plasei Şieu la secţia organizatorică
până în 5 ianuarie 1948 când a fost promovat instructor judeţean la secţia ţărănească; din 10 februarie
în biroul judeţean la secţia de tineret.
7. Paşcanu Ioan, responsabil sindical, mecanic, intrat în partid în aprilie 1946, origine socială
muncitorească; din octombrie 1946 până în ianuarie 1947 responsabil organizatoric de celulă la
Uzina de Apă Cluj, apoi responsabil organizatoric la sectorul V Cluj, în septembrie 1947 preşedintele
consiliului sindical Bistriţa şi membru în biroul judeţean, din aprilie 1946.
8. Bălan Nicolae, responsabil la secţia financiară, profesia electrician radiofonist, intrat în partid în
iulie 1947, origine socială ţărănească. Din august 1947 scos din producţie ca responsabil la secţia
administra ti vă.
9. Mariaşiu Aurelia, responsabil secţia femei, învăţătoare, intrată în partid în aprilie 1947, originea
socială: intelectualitate. Muncă pe linie de partid în U.F.D.R.
10. Bucur Ovidiu, instructor organizatoric judeţean, funcţionar P.T.F., intrat în partid în mai 1946, origine
socială mic-burghez; în trecut, secretar la Plasa Centrală, până în iunie 1947.
11. Istrate Nicolae, membru, grefier, intrat în partid în octombrie 1946, origine socială ţăran mijlocaş.
Secretar de celulă la "Justiţie" şi din octombrie membru în comitetul judeţean.
12. Rădulescu D. Ioan, membru, mecanic, intrat în partid în noiembrie 1946, origine socială muncitorească.
În trecut responsabil organizatoric de celulă la "Rata" Cluj, apoi secretar la celula II C.F.R. Bistriţa
(1946-1948) unde funcţiona şi la data raportului.
13. Vianu Vasile, membru, medic, intrat în partid în mai 1945, origine socială mic-burghez. Membru în
biroul de plasă Rodna din 1946, din acelaşi an şi membru în comitetul judeţean.
14. Pop Ioan Aurel, membru, muncitor, intrat în partid în iulie 1945, origine socială muncitorească.
Responsabil de cadre în biroul de celulă din 1945 până în aprilie 1946, apoi secretar la plasa Bârgău ..
15. Căldare Ioan, membru, tâmplar, intrat în partid la 1 noiembrie 1946, origine socială muncitorească,
preşedinte al sindicatului forestier Bistriţa Bârgăului, din anul1944.
16. Ileni Alexandru, membru, lăcătuş, intrat în partid în octombrie 1946, origine socială ţărănească. Era
secretarul sindicatului forestier din Ilva Mică şi de la unificare instructor în comitet.
17. Urs Grigore, membru, agricultor, intrat în partid în mai 1946; secretar de celulă în Nepos din 1947, în
anul1948 a urmat o şcoală de "administrator de spital".
18. Petra Ioan, membru, agricultor, intrat în partid în martie 1947.
19. Moga Teodor, membru, administrator financiar, intrat în partid în septembrie 1947, origine socială:
intelectualitate.
20. Ruleanu Octavian, membru, profesor, intrat în partid în luna septembrie 1947, origine socială
muncitorească.

21. Casian Nadejda, membru, învăţătoare, intrată în partid în luna august 1946.
22. Haek Alexandru, membru, tipograf, intrat în partid în august 1947, naţionalitatea maghiară, secretar de
celulă de cartier în Bistriţa.
Reperele de biografie politică ale conducerii Judeţenei Năsăud evidenţiază cu prioritate două aspecte:
originea socială şi vechimea în partid, la care se poate adăuga nomenclatorul funcţiilor deţinute. Pare evident
ca un partid declarat de clasă trebuia să fie condus şi la nivel judeţean de un reprezentant al clasei muncitoare.
Stoica Iosif îndeplinea această cerinţă şi era, probabil, cel mai vechi membru de partid din organizaţia judeţeană
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P.M.R., chiar dacă partidul i-a încredinţat varii demnităţi itinerante. Va rezista însă în fruntea Comitetului
al P.M.R. doar câteva luni.
O anchetă a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, din perioada 3-16 aprilie 1948, semnată
A. Farcaş, concluziona cu gravitate sibilinică că în Judeţeana Năsăud "nu se poate spune că munca de partid
este disperată". Tovarăşii însă "trăiesc într-o nebuloasă, nu au o muncă colectivă, nu au reuşit să mărească
vigilenta membrilor de partid, nu au reuşit să întărească controlul în muncă şi aplicarea sarcinilor până jos şi
ca atare n-au reuşit să definească cine sunt prietenii şi cine duşmanii partidului nostru".
O altă cauză a rezultatelor nesatisfăcătoare era identificată în personalitatea secretarului judeţean Stoica
Iosif şi, pe linie de consecinţă, a membrilor biroului politic judeţean. Conform raportului, Stoica Iosif îşi pierduse
autoritatea, era izolat de cadrele de partid de jos, nu avea metode adecvate, avea o atitudine mic-burgheză.
Secţia de cadre condusă de deputatul Traian Iosif nu avea situaţii clare din punct de vedere birocratic, fiind o
oglindă a felului cum era condusă. Probleme existau şi pe linia R.E.A.Z.I.M. 19 -ului şi cu împroprietăririle etc.
Conducerii judeţene Năsăud a P.M.R. i se reproşa şi situaţia din organizaţiile judeţene ale Frontului Plugarilor
şi Uniunii Populare Maghiare. Chiar dacă preşedinte al Frontului Plugarilor era Popa Ilie, un om sărac, acesta
nu colabora cu partidul. Cât priveşte conducerea U.P.M., preşedintele Imre Gabor era un fost hortist, chiabur cu
40 de jugăre, care se înconjurase cu elemente duşmănoase în frunte cu preoţii catolici. Atitudinea revizionistă
a preşedintelui U.P.M., Irnre Gabor, nu este menţionată în raportul activistului trimis de C.C. Totuşi, ea fusese
semnalată de Stoica Iosif într-un raport din 1 aprilie 1948. În comuna Jeica, la iniţiativa U.P.M., se ieşise la
alegerile din martie cu drapel maghiar.
Propunerile delegatului C.C. al P.M.R., însuşite de conducerea centrală a partidului, vizau în primul rând
schimbarea secretarului politic judeţean Stoica Iosif, a secretarului organizatoric Hodor Flaviu şi a secretarului
de cadre, deputatul Traian Iosif. Stoica Iosif, element cinstit şi devotat, "lipsit de metodă în munca organizatorică
şi politică", trebuia scos de la conducerea judeţenei de partid, însă nu avea un înlocuitor în judeţ. Mateescu
Aurel, trimis de la Braşov, nu avea prestanta de secretar de judeţ fiind "puţin sectar şi clevetitor". Hodor Flaviu
de la sectorul organizatoric "cunoaşte munca în judeţ, are şi pregătire politică, dar are şi o mentalitate micburgheză, nu suferă critica şi cam încalecă pe tovarăşi în muncă, cam atotştiutor"; trebuia şi el schimbat şi pus
într-un post de execuţie, propunându-se postul de director la Regna 20 •
La 9 iulie 1948, în urma unor dispoziţii ale Comitetului Central al P.M.R., conducerea judeţeană a P.M.R.
a fost reorganizată. Şi-au pierdut funcţiile deţinute următorii: Stoica Iosif, secretarul politic judeţean, Hodor
Flaviu, responsabil organizatoric, Ghelase Georgică, responsabilul pe linie ţărănească, iar Traian Iosif, secretarul
de cadre, a fost mutat ca instructor judeţean la secţia organizatorică. Secretar al Comitetului Judeţean Năsăud
a fost numit Dobre Dumitru, ca responsabil organizatoric Mateescu Aurel, responsabil cadre Guran Ioan, la
propagandă şi agitaţie Achim Teodor în locul lui Mateescu, iar reponsabil al secţiei ţărăneşti a fost numit
Sângeorzan Lazăr •
Noul secretar al Comitetului Judeţean Năsăud al P.M.R, Dobre Dumitru, semnalat în misiune încă din
luna mai în unele rapoarte ale organizaţiilor de plasă, şi-a început cariera în judeţ printr-un război cu geografia
administrativă şi limba română! Odată cu înscăunarea lui, rapoartele poartă antetul "Comitetul Judeţean
Bistriţa", judeţ inexistent! Pe cât de dictatorial, pe atât de ignorant, individualitatea acestui ins se "remarcă"
prin lipsa priceperii înţelesului limbii române, la un nivel care să depăşească termenul jalnic. Probabil, nici
antecesorul nu strălucea prin elocvenţă, dar rapoartele care îi poartă semnătura au o logică, chiar aparţinând
limbii de lemn! Dacă omul se poate cunoaşte prin cuvânt, este suficient să urmăreşti firul absurd al exprimării
trimisului de la centru, pe care dactilografele nu au îndrăznit să-1 corecteze 22 ! Mai menţionăm că soţia
secretarului politic, Dobre Elena, conducea comisia culturală şi artistică din secţia judeţeană de propagandă!
Judeţean Năsăud

21

19 Regia Autonomă a Exploatărilor Agricole, Zootehnice a Industriilor Agricole şi Maşinilor - înfiinţată la 27 noiembrie
1946.
20 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 30, f. 42-46.
21 Ibidem, dosar 31, f. 42.
22 În raportul de activitate pe luna octombrie, la punctul "sarcini care ne stau în faţă", după dactilografierea continutului

raportului, secretarul politic Dobre a adăugat cu stiloul şi următoarea sarcină: Asiguraţia bunei desfăşiurări a
programului care priveşte buna desfăşiurare a săptămâni prieteni Rom Sovietică. Vezi în fond Comitetul Judeţean
P.C.R. Năsăud, dosarul 44, f. 22.
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Conducerea Judeţenei Năsăud a convocat în 27 iulie 1948 o şedinţă lărgită la care au mai participat şi
secretarii organizaţiilor de bază din Bistriţa. Din partea Comitetului Central al P.M.R. a fost prezenţi activişti de
la direcţia organizatorică, de cadre şi administrativă, şeful delegaţiei fiind Olteanu Ioan. Raportul secretarului
Dobre Dumitru a fost unul nimicitor faţă de vechea conducere a judeţenei. Elementele strecurate în partid,
străine de clasa muncitoare, au împiedicat ca realizările "poporului muncitor" să aibă "un caracter de luptă de
clasă împotriva reacţiunii, împotriva duşmanilor poporului". Stoica Iosif şi Hodor Flaviu, căzuţi în îngâmfare,
au iniţiat cultul personalităţii, la mitinguri strigându-se şi lozinca "Stoica, Hodor şi Partidul". De asemenea, nu
au promovat în munci de răspundere "elementul muncitoresc", precum şi ţărani săraci şi cinstiţi. Situaţia era
mai gravă la organizaţiile de masă, în primul rând sindicatele, cureaua de transmisiune a partidului, conduse
la nivel judeţean de Paşcanu Ioan. Cei aflaţi în fruntea sindicatelor păstrau legătura cu reactiunea, aveau o
mentalitate străină fiind în slujba duşmanului de clasă, mai ales prin politica de "împăciuire de clasă". În
conducerea U.T.M. se găseau agenţi ai duşmanului de clasă, cu o mentalitate naţionalistă. Fostul secretar
U.T.M. transformase sediul organizaţiei în depozit de arme pentru "organizaţia subversivă Sumanele Negre",
iar fraţii Cojocaru, arestaţi între timp, răspândiseră zvonuri favorabile acesteia. Frontul Plugarilor, "de jos până
la Consiliul Judeţean", era condus numai de "chiaburi şi popi catolici" etc. Concluziile finale au fost trase de
Olteanu Ioan care punând în balanţă "realizările şi lipsurile", cele din urmă au fost mai grele. Au fost trasate
diferite sarcini, şedinţa din acea seară fiind "o învăţătură pentru toţi" etc. 23 •
În luna iulie a fost schimbată şi "clica" din biroul plasei Năsăud, condusă de secretarul Cicşa Titus care
avusese "o purtare dictatorială, arogantă şi îngâmfată". Pe lângă secretarul plasei au fost înlocuiţi Kain Adolf,
secretarul secţiei cadre, care deţinea o prăvălie unde făcea "comerţ negru", şi Wolf Eugen, responsabilul
administrativ, care demonstrase "o purtare teroristă şi se ocupa cu afaceri necinstite". Toţi aceştia au fost
deferiţi secţiei judeţene de cadre pentru anchetă 24 •
Nu poate fi exclus ca această decapitare a organizaţiei judeţene Năsăud a P.M.R. să fie o consecinţă a
unei iniţiative locale de dinaintea alegerilor din martie 1948. La 22 martie 1948 secretarul politic Stoica Iosif
semna o adresă către C.C. al P.M.R. prin care Istrate Rudolf şi Ţăranu Macedon erau "trimişi la Bucureşti la
C.C. P.M.R. pentru rezolvarea problemei impozitului asupra satelor de munte", considerat injust. Comitetul
Central al P.M.R. era rugat să dea posibilitatea tovarăşilor trimişi să prezinte cererea ministrului de finanţe
Vasile Luca, "care cunoaşte situaţia" 25 • Probabil că această încălcare a centralismului democratic, prin care
organizaţia judeţeană sugera conducerii măsuri care ţineau de resortul centrului trebuia sancţionată. După
cum rezultă din documentele anchetei C.C. al P.M.R., din luna aprilie 1948, raportorul fusese trimis de Vasile
Luca. În orice caz, secretarul judeţenei, Stoica Iosif, intrase în vizorul conducerii P.M.R., iar lipsa de fermitate
în ducerea luptei de clasă şi atitudinea împăciuitoristă nu puteau rămâne nesancţionate.
Conducerea politică judeţeană nu va mai cunoaşte schimbări majore până la 6 decembrie 1948, când
secretarul secţiei organizatorice, Mateescu Aurel, a fost pus la dispoziţia Comitetului Central. Bolnav de
tuberculoză, aflat şi într-o criză sufletească - în faţa bolii şi a morţii conştiinţa vinovată este bântuită de gânduri
negre- este înlocuit cu Magaş Iosif, călit în lupta de clasă din Valea Jiului.
Cutremurul de la vârful judeţenei de partid s-a răsfrânt însă şi în teritoriu. În luna septembrie 1948 a
fost constituită o comisie, din câte un reprezentant al secţiei de cadre şi secţiei organizatorice, care a trecut
la verificarea comitetelor de partid de la nivel de plasă. Anterior, fuseseră înlocuiţi secretarii de partid ai
organizaţiilor de plasă. Schimbările au mers până la nivelul organizaţiilor de bază, în 52 dintre acestea
punându-se la conducere "elemente sărace şi cinstite". Reorganizările s-au făcut prin "verificări temeinice
întocmindu-li-se dosare noilor conduceri ale organizaţiilor de bază". Au fost făcute şi 56 de excluderi în judeţ,
unele pe baza unor demascărF 6 •

Alegerile parlamentare din 28 martie 1948
La nici un an şi jumătate de la precedentele alegeri parlamentare, în care Partidul Naţional Ţărănesc
condus de Iuliu Maniu zdrobise în judeţul Năsăud alianţa numită Blocul Partidelor Democratice, au fost
23 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 30, f. 98-103.
24 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 31, f. 42.
25 ANBN, fond Comitetul Electoral al judetului Năsăud, dosar 240, f. 159.
26 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 30, f. 133.
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organizate noi alegeri. Parlamentul nou ales urma să adopte Constituţia Republicii Populare Române. Starea de
spirit a populaţiei însă se schimbase în bună măsură. Pe alocuri, resemnarea se furişase în locul combativităţii.
Ultimele evenimente interne, precum şi dominaţia U.R.S.S. asupra unei mari părţi a Europei, dovedeau că
regimul era în curs de consolidare. O nouă confruntare de tipul celei din 19 noiembrie 1946 nu mai era posibilă.
Partidele politice istorice în frunte cu Partidul Naţional Ţărănesc fuseseră interzise. Rapoartele judeţenei de
partid semnalează numeroase incidente provocate de "reacţiune", totuşi concluzia care se desprinde era că
puteau stăpâni situaţia. Cu toate acestea, comuniştii îşi vor ascunde faţa sub o alianţă de conjunctură numită
Frontul Democraţiei Populare. Pentru a nu candida singuri, au depus în judeţ şi o listă de "independenţi".
Frontul Democraţiei Populare era compus din Partidul Muncitoresc Român, Frontul Plugarilor, Uniunea
Populară Maghiară şi Partidul Naţional Popular. În fruntea Consiliul Judeţean al F.D.P. erau următorii: Stoica
Iosif, preşedinte, Mreneş Nicolae, secretar, apoi Mateescu Aurel, Pop Ilie, Titus Pop, Boca Pompei, Imreh
Gabor şi Toth Anton în calitate de membri. Titus Pop apare semnalat şi ca secretar, el menţinând legătura cu
conducerea centrală a F.D.P.
Un raport general al direcţiei organizatorice din Judeţeana Năsăud, cu referire la alegerile din 1948,
afirma că la 3 martie 1948 a început campania electorală. "Astfel în noaptea de 3 spre 4 au fost mobilizaţi în
oraşul Bistriţa 300 de membri de partid necesari pentru depunerea listelor nr. 1 şi nr. 2". În dimineaţa zilei
de 4 martie populaţia din Bistriţa a fost adunată pentru o manifestaţie dedicată depunerii listelor electorale.
Biroul Judeţean P.M.R. a desemnat, din rândurile sale, câte un responsabil pentru fiecare plasă. Plasele au fost
împărţite în sectoare având câte un responsabil dintre membri biroului de plasă. La nivel inferior, în fiecare
comună, cu munca de lămurire şi îndrumare au fost însărcinaţi doi îndrumători: secretarul organizaţiei de
bază şi un reprezentant al Frontului Plugarilor. Au fost organizate şedinţe de prelucrare la reşedinţa sectoarelor
de plase. În toată campania electorală au fost convocate 18 adunări electorale, la care au participat 35000 de
cetăţeni. În ziua alegerilor organizaţiile de bază şi îndrumătorii au avut sarcina să mobilizeze masele pentru
prezentarea la secţiile de votare etc. 27 •
La Biroul Electoral al Judeţului Năsăud au fost depuse în data de 4 martie 1948, la ora 9, două liste
electorale. Lista care va primi numărul 2, "lista pentru independenţi", a fost depusă prin Rădulescu Ioan,
membru al Comitetului Judeţean P.M.R., şi Oprea Pompiliu, având următorii candidaţi:
Călin Ioan, şef secţie în Prefectura Bistriţa din partea M.A.I.
Berbescu Cornel, şef birou la Administraţia financiară Bistriţa, Ministerul de Finanţe
Nilaş Carol, sef birou la Primăria Bistriţa din partea M.A.I
Vintilă Gheorghe, sef sectie la Administraţia financiară Bistriţa, Ministerul de Finanţe
Cât de independenţi erau tovarăşii de pe lista electorală nr. 2 poate fi dovedit şi prin faptul că ei pot
fi întâlniţi în tabelul cu preşedinţii şi secretarii secţiilor de votare. Vintilă Gheorghe este al doilea pe lista
preşedinţilor secţiilor de votare, iar ceilalţi au fost desemnaţi secretari ai secţiilor de votare. O tovarăşă de viaţă,
Călin Cornelia, probabil soţia celui din prefectură, era şi ea secretară într-o secţie de votare, în timp ce Nilaş
Lucia, P.M.R., este pe locul doi în lista delegaţilor şi asistenţilor pentru oraşul Bistriţa. De altfel, doar Călin
Ioan (nu ştim dacă este vorba despre candidat] este semnalat cu activitate electorală în favoarea listei nr. 2, dar
integrat unui mic grup de membri P.M.R. cu o conduită incorectă în ziua alegerilor.
Lista electorală nr. 1, aparţinând Frontului Democraţiei Populare, a fost depusă de Stoica Iosif şi Hodor
Flaviu. Candidaţii F.D.P. au fost următorii:
Popa Emil, Partidul Muncitoresc Român
Nechiti Gheorghe, Frontul Plugarilor
Traian Iosif, Partidul Muncitoresc Român
Mreneş Nicolae, Frontul Plugarilor
La 10 martie 1948 Direcţia de propagandă şi agitaţie din P.M.R. a difuzat Teza pentru prelucrarea
manifestului F.D.P. şi a proiectului de constituţie. Se afirma că "Frontul Democraţiei Populare este expresia
voinţei neclintite a întregului popor de a lichida cu desăvârşire toate resturile fasciste şi reacţionare din ţara
noastră şi de a înăbuşi în germen orice încercare de a-şi ridica capul". În prima parte se expuneau în 13
puncte succesele regimului. Prima realizare o constituia "înlăturarea guvernelor reacţionare, precum şi a
clicilor reacţionare din guvern şi instalarea în fruntea ţării a unui guvern care reprezintă interesele celor ce
27 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 30, f. 15-17.
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muncesc de la oraşe şi sate". Înfăptuirile guvernului Groza erau următoarele: reforma agrară, legea circulatiei
bunurilor agricole, reforma monetară, ridicarea productiei, credite pentru ţărănime, înlăturarea monarhiei etc.
Se susţinea că proiectul de constituţie era cel al unui popor liber şi stăpân pe destinele sale etc. 28 •
Planul de muncă pentru campania electorală, în perioada 9-28 martie, avea următoarele sarcini:
1. pregătirea materialelor şi verificarea îndrumătorilor responsabili în judeţ, ceea ce presupunea şi
scoaterea din productie a 2-3 activişti în fiecare plasă.
2. popularizarea realizărilor guvernului Groza, prelucrarea manifestului program al F.D.P. şi a proiectului
de constituţie.
3. popularizarea candidaţilor şi a semnului electoral "soarele", întruniri mari în perioada 20-28 martie.
4. numirea unui responsabil cu conducerea şi îndrumarea în fiecare plasă.
5. mobilizarea populaţiei pentru înscrierea în registrul electoral şi ridicarea certificatelor de alegător.
Materialul pentru campania electorală trebuia adunat până în data de 12 martie, iar responsabili au fost
desemnaţi Mateescu Aurel, Ştefan Pop şi Titus Pop. Verificarea îndrumătorilor revenea unei comisii din
Comitetul Judeţean P.M.R., fiecărei plase fiindu-i repartizat un tovarăş din biroul politic judeţean. Au fost
stabilite centre pentru mobilizarea localitătilor şi au fost desemnati vorbitorii. De exemplu, la Lechinţa trebuiau
mobilizate localitătile: Vermeş, Sângeorzul Nou, Corvineşti, Sâniacob, Morut, Enciu şi Bidiu iar vorbitori au
fost numiti Nechiti Gheorghe şi Mariaşiu Aurelia 29 •
Candidatilor Frontului Democratiei Populare din judeţul Năsăud: Popa Emil, Gheorghe Nechiti, Traian
Iosif şi Mreneş Nicolae li s-a făcut o intensă propagandă. Într-un manifest al F.D.P., în care locuitorii judetului
era chemati să voteze lista nr. 1, cu semnul electoral "soarele", sub îndemnul mobilizator ,Jată cui dăm voturile
noastre", existau şi repere de biografie "revolutionară":
• Popa Emil 30 ·, muncitor, membru în Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român, fiu de miner
din jud. Alba, fost lăcătuş la atelierele C.F.R. din Cluj, unde s-a remarcat în februarie 1933 când
era membru în Comitetul regional de acţiune a P.C.R. "Pentru lupta hotărâtă împotriva exploatării
poporului, în 1934 este arestat de poliţia regimului moşierilor şi bancherilor şi este condamnat la 4
ani de închisoare. Călăii poporului de atunci vroiau să-1 extermine, 1-au purtat dintr-o închisoare în
alta. Cu toate suferintele îndurate el rămâne acelaşi apărător al oamenilor muncii. În 1939 organizează
muncitorii din Bucureşti şi conduce muncitorii de la fabrica «Metalo-Globus» în lupta pentru o viată
mai bună şi pentru a opri aruncarea ţării noastre împotriva Uniunii Sovietice". A fost arestat şi în 1940
şi "aruncat în lagărele antonesciene". În anul1946 a fost ales deputat de Târnava Mică.
• Ghorghe Nechiti, membru în Comitetul Executiv al Frontului Plugarilor, director al ziarului Frontul
Plugarilor. Era născut la Mocod cu studii la Năsăud şi Cluj. "Trimis pe frontul de răsărit în 1942,
cade prizonier. Încadrat în mişcarea antifascistă, ia parte activă la formarea primei divizii voluntare
româneşti, Tudor Vladimirescu, care luptă împreună cu eroica Armată Roşie pe frontul împotriva
Germaniei fasciste, pentru eliberarea Ardealului". A fost avansat până la gradul de maior fiind decorat
cu medalia Steaua Roşie. În anii 1945-1946 a lucrat în conducerea Tineretului Progresist şi Sătesc, iar
după alegerile din noiembrie 1946 era deputat în parlament.
• Traian Iosif, muncitor, membru în Comitetul Judetean Năsăud al Partidului Muncitoresc Român. Era
născut la Romuli, din părinti muncitori, iar din 1923 a dus "lupta pentru a organiza muncitorii din
Fabrica de cherestea de la Deda-Bistra, judetul Mureş. Ia parte activă la toate grevele care au fost pe
Valea Mureşului între anii 1923-1928, pentru a îmbunătătii traiul oamenilor muncii". În anul1940 a
fost arestat de jandarmii hortişti, tot din acel an fiind încadrat la Fabrica de cherestea din Ilva Mică,
"care în prezent lucrează cu sapte gatere asigurând pâinea celor 500 de muncitori".
• Mreneş Nicolae, învăţător, fiu de tărani din localitatea Mintiu. Încă din Şcoala Normală din Năsăud
"este urmărit pentru activitatea sa democratică şi pentru lupta lui de a organiza tărănimea noastră.
28 ANBN, fond Comitetul Electoral al judeţului Năsăud, dosar 240, f. 80-82.
29 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 30, f. 13-17.
30 Popa Emil (1909-1978) a fost membru în CC al PCR şi PMR în perioada 1945-1955 iar apoi membru al Comisiei Centrale
de Revizie (1955-1960) şi (1965-1978). A fost deputat de Târnava Mică (1946-1948), Năsăud (1948-1952), Abrud (19521957, Negreşti (1957-1961). Vezi, sub egida CNSAS, Membrii CC al PCR {1945-1989}, Dicţionar, coordonat de Florica
Dobre, p. 477, în www.cnas.ro/documente/20
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Este un bun învăţător şi luminător al poporului. A activat ca învăţător în comunele Sântioana, Tărpiu,
Telciu şi Ragla din judeţul Năsăud". S-a implicat în reforma agrară, iar din anul1946 a fost ales secretar
judeţean al Frontului Plugarilor 31 •
Material electoral a fost trimis în abundenţă de la Bucureşti, în mai multe rânduri. În 18 martie 1948,
centrala F.D.P. expedia următoarele cantităţi: 2000 broşuri cu manifestul-program, 4000 de afişe, 13000
proiecte de constituţie, 25000 fluturaşi în limba română şi 1000 în maghiară, 5000 "Vestea satelor", 3000 afişe
-sub steag cu soarele, 3000 afişe pentru tineret etc. Anterior, în 3 martie, fuseseră trimise 36000 de insigne, dar
până la alegeri numărul lor s-a dublat, 9000 ilustraţii tovărăşeşti, dar şi 2000 de liste de subscripţie etc. 32
Planul campaniei electorale pentru oraşul Bistriţa avea trei obiective: 1. prelucrarea proiectului de
constituţie şi a manifestului program al F.D.P., popularizarea candidaţilor şi realizărilor guvernului Groza; 2.
mobilizarea cetăţenilor pentru înscrierea în registrele electorale; 3. organizarea de echipe artistice, culturale,
fanfare etc. pentru ziua de 28 martie 1948. Responsabilul pentru Bistriţa din partea Consiliului Judeţean F.D.P.
a fost Paşcanu Ioan 33 •
În oraşul Bistriţa, în timpul campaniei electorale, a fost transmis programul postului de radio din Braşov,
prin intermediul societăţii radiofonice Man şi Barabas. Prin megafoanele proprii, ale F.D.P., era transmis
programul electoral. Acesta fusese compus de către secţia propagandă şi agitaţie din P.M.R.. Se începea cu
lozincile: Trăiască Republica Populară Română! Trăiască Frontul Democraţiei Populare! Trăiască Marea
Adunare Naţională! Se continua cu proiectul de constituţie şi cu precizările "tovarăşului" Gheorghe GheorghiuDej. Printre altele se spunea electoratului că: "în noua constituţie va trebui să fie înscris că în Republica Populară
Română, toată puterea de stat emană de la popor, aparţine poporului şi este exercitată prin organe alese de către
popor". Constituţia va proclama egalitatea în drepturi pentru toţi cetăţenii fără nici o deosebire, muncii i se va
da locul care i se cuvenea, fiind înscrisă în constituţie obligaţia statului "ca poporul să aibă putinţa materială
de a se bucura de aceste drepturi" etc. Se relua apoi transmiterea de lozinci printre care şi Trăiască candidaţii

de pe lista F.D.P. din judeţul Năsăud în frunte cu Popa Emil! Trăiască Uniunea Sovietică eliberatoarea poporului
român, sprijin al păcii şi independenţei popoarelor! etc. Din proiectul de constituţie era citite articole dedicate
ţăranilor,

femeilor, meseriaşilor, tinerilor, intelectualilor. După fiecare capitol se citea o parte din precizările
de Gheorghe Gheorghiu-Dej, în Scânteia nr. 1074. Programul electoral se încheia cu un îndemn faţă de
muncitori, ţărani, meseriaşi şi intelectuali: Frontul Democraţiei Populare vă cheamă la muncă şi luptă pentru

făcute

întărirea şi dezvoltarea Republicii Populare Române, pentru crearea unei
român. Apoi, urmau 16 lozinci şi îndemnurP 4 •

vieţi

prospere

şi

fericite poporului

În ceea ce priveşte lozincile din campania electorală, secţia propagandă şi agitaţie a stabilit un număr de
12 asemenea anexe electorale, cu nota ca doar acelea să fie utilizate, revenind mai apoi asupra a trei dintre
ele care au fost barate. Cele oprite au fost: Trăiască Republica Populară Română, patria libertăţilor! Trăiască
alianţa

dintre muncitori, ţărani şi intelectuali! Trăiască Republica Populară Română, patria celor ce muncesc!

Popularizarea semnului electoral, soarele, era un alt obiectiv în alegerile din 1948. Aceasta se făcea de
către grupele de şablonare, dar şi de către echipele zise "artistice şi culturale". O poezie a lui Aurel Baranga,
Soarele, servea acestui scop 35 • În fiecare zi trebuia reci tată câte o strofă cu conţinut mobilizator. De exemplu, în
data de 18 martie, strofa următoare:

1Ozile ne despart
Pân' la 28 de Mart
Cine vrea drept la odihnă
Viaţă bună, viaţă-n tihnă

Va vota pentru popor
"Soarele" liberator.
31 ANBN, fond Comitetul Electoral al judeţului Năsăud, dosar 240, f. 88-89.
32 ANBN, fond Consiliul Judeţean Năsăud al Frontului Democraţiei Populare, dosar 1, f. 46.
33 Ibidem, f. 17
34 ANBN, fond Comitetul Electoral al judeţului Năsăud, dosar 240, f. 70-72.
35 Ibidem, f. 69.

270

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

O altă compoziţie în versuri numită Semnul nostru: Soarele avea un conţinut mai incisiv. Iată câteva
versurP 6 :

Muncitori, ţărani, soldaţi
Mâna daţi-vă-ntre fraţi
Voi poeţi şi învăţaţi
Soare tânăr să votaţi.
Soare-mătură de raze
Pentru pungile prea grase
Soare-gioaga arzătoare
Bârnelor reacţionare
Brici de soare tăietor
Testelor de sabotor.
Consiliului Naţional al F.D.P. i se raporta periodic cele mai importante aspecte din campania electorală
de către secretarul judeţean al F.D.P., Titus Pop. Astfel, acesta transmitea centrului că în 21 martie 1948 "sau ţinut mitinguri mari populare în 10 centre în plăşile Rodna, Năsăud şi Bârgău". Ar fi participat 17000 de
cetăţeni. Participarea a fost bună, "s-a făcut disciplinat, ordonat, venind cu lozinci şi portrete". Erau remarcate
localităţile Tăure, Rusu Bârgăului şi Salva, "deşi în această comună influenţa maniştilor a fost mare". În alte
centre "participarea a fost mai mult simbolică- 40 cetăţeni delegaţi". Cea mai reuşită adunare electorală a fost
cea de la Năsăud unde ar fi participat 7000 de cetăţeni. (Oraşul avea sub 4000 de locuitori). "Fiind organizat
de noi", din public s-au ridicat şi s-au demascat nedemnii. Cei supuşi oprobriului au fost: un fost notar public,
Luca, apoi De cei, inginer de ocol, şi "legionarul Lucian Valea". În afară de lozincile oficiale s-au auzit din
public şi altele precum: Să ştie popoarele că votăm cu soarele! Ubertate-ntre popoare, noi votăm cu sfântul
soare! etc. În general "agitaţia de la mitinguri a fost slabă. Ţăranii încă nu sunt obişnuiţi să strige lozinci".
Problemele ridicate la discuţiile de după întrunirile electorale erau mai degrabă de interes local. În Zagra şi
Năsăud s-a ridicat problema impozitelor prea mari, în Il va Mică de ce nu vin prizonierii din război, precum şi
"de ce nu s-au plătit încă salariile la Fabrica de cherestea?" În Sângeorz-Băi femeile erau nemulţumite că nu se
primise pensia etc.
Conform dispoziţiilor primite de la F.D.P. Bucureşti, în data de 25 martie trebuiau ţinute întruniri închise,
numai cu participare locală, în toate comunele mai importante din plasele Centrală, Şieu şi Lechinţa. În toate
aceste centre au fost trimise echipe culturale şi vorbitori de la judeţeana de partid. Îndrumătorii, instructorii
de plasă şi judeţ, precum şi activiştii veniţi de la Bucureşti trebuiau să asigure succesul adunărilor electorale.
Dacă ar fi să dăm crezare unui raport trimis secretarului F.D.P., Titus Pop, în toate comunele a fost o bună
agitaţie "cu participarea aproape întregului sat". Excepţie au făcut bărbaţii din Blăjenii de Jos şi Blăjenii de Sus
şi ei absentând motivat, făcând muncă voluntară. În legătură cu mitingurile din 25 martie s-au semnalat unele
aspecte negative pe care raportorul ţine să le menţioneze:
• În comuna Budacu de Sus, un membru în biroul celulei de partid, Redac Solomon, care şi-ar fi însuşit
20 iugăre de pământ, "a fost complet pasiv, nevrând să ajute la mobilizarea oamenilor". Va fi sancţionat
după alegeri.
• Membrul de partid şi în comitetul de plasă, Gheorghe Căpitan, din Buduş, nu a voit să lucreze nimic
în campania electorală. Mai mult, împreună cu învăţătorul Drăguş Ioan, "care a lipsit de la miting", a
ridicat peste stradă o lozincă VOTATI SOARELE, în care ochiul manist era încadrat în litera A.
• Măsuri speciale s-au luat pentru comuna Rebra unde manistul Isip Dumitru care avea armă a declarat
că "în decurs de 24 de ore pe timpul alegerilor are voie să facă ce vrea". Împreună cu maniştii Mâte
Nicolae, Mâte Ştefan şi Onoe Dumitru, "care s-au bătut şi-n alegerile trecute, au murdărit cu noroi
şablonul nostru şi tot cu noroi au făcut ochiul". Şeful de post din comună nu a apărat "democraţia" nici
la alegerile trecute.
• Notarul Cosmi Adrian din Orheiul Bistriţei, propus spre comprimare, a conturbat manifestarea din 25
martie, întrerupând vorbitorii. Numitul făcea mereu propagandă împotriva F.D.P. 37 •

36 Ibidem, f. 76.
37 Ibidem, f. 105-106.
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Un document al prefectului Boca Pompei, din 4 martie 1948, arăta că în judeţul Năsăud numărul
alegătorilor rămaşi definitiv în listele de votare era de 78438, din care 6872 în mediul urban şi 71566 în mediul

rural. Numărul secţiilor de votare a fost stabilit la 36, din care 35 civile şi una militară. În toate acestea s-au
pregătit materialele necesare: gherete, urne, ştampile, tuş etc. Până la 22 martie 1948 au fost distribuite 74461
certificate de alegător 38 •
Privitor la alegerile din 28 martie, cei doi lideri forte din P.M.R., Stoica Iosif şi Hodor Flaviu, au prezentat
rapoarte Judeţenei P.M.R. Năsăud. La 29 martie, Hodor Flaviu, sub numele conspirativ Flaviu 31, trimitea
un raport despre serviciul de ordine din timpul campaniei electorale. Am preluat ceea ce am considerat mai
relevant referitor la ziua alegerilor:
Ziua alegerilor a decurs în linişte fără nici un incident. Mobilizarea în secţia de votare a fost bună,
comunele prezentându-se încolonate cu lozinci şi cu placate. S-a putut constata că reactiunea a dat cuvânt de
ordine de a se ridica cărţile de alegător şi de a merge la secţiile de votare, însă de se vota cu lista nr. 2. În ziua
alegerilor a fost lansat la unele secţii de votare cum este Telciu, Rebrişoara, Ilva Mică, Dumitriţa zvonul că lista
nr. 2 este a Frontului Plugarilor. Reactiunea încercând să creeze o confuzie în ceea ce priveşte lista nr. 1 şi lista
nr. 2, la Rebrişoara grupele noastre au reuşit să identifice pe cel care a lansat zvonul în persoana lui Filimon
Ioan din acea comună, membru al Frontului Plugarilor care a fost arestat şi înaintat Siguranţei. Capii reacţiunii
cunoscuţi în judeţ au fost urmăriţi pentru a se vedea cu cine votează. S-a putut constata că în majoritatea
cazurilor au votat cu lista nr. 1, prin aceasta urmărind ca să deruteze, însă în realitate încercând să împingă în
faţă masele ţărăneşti de a vota cu lista nr. 2. Luat în general pe judeţ cei care au votat în cea mai mare parte cu
lista nr. 2 au fost din rândul femeilor ...
Faţă de alegerile din 1946 se poate constata, ca schimbare fundamentală în atmosfera din judeţul nostru,
după analiza făcută pe baza de realităţi constatate la secţiile de votare, numărul celor care au votat cu lista nr.
1 se ridică la mai mult de 50000. A rămas însă o masă destul de importantă din rândurile ţărănimii care mai
stau sub influenţă chiaburimii de la sate şi a intelectualităţii duşmănoase regimului de aproximativ 19-20000.
Faptul că alegerile au decurs în linişte, că masele s-au prezentat în mod organizat sub aspectul de sărbătoare la
alegeri denotă că reactiunea nu a avut curajul să treacă la acţiuni deschise, ci a adoptat metoda de a exploata
existenţa listei nr. 2 pentru a lovi în regimul nostru 39 •
La 2 aprilie 1948 prezenta un raport detaliat şi secretarul politic Stoica Iosif. Datorită importanţei lui ar
merita prezentat în integralitate într-o anexă. În mod practic, expozeul secretarului Stoica confirmă frauda
de la alegerile din 1946, afirmând că situaţia politică a suferit schimbări fundamentale, iar populaţia care
"în perioada campaniei electorale din 1946 a stat sub influenţa reactiunii" trecuse sub influenţa P.M.R. şi a
organizaţiilor de masă.
În perioada companiei electorale din luna martie reacţiunea a continuat cu metoda de lansare de zvonuri,
urmărind scopul de a dezorienta masele ţărăneşti, de a le intimida şi depărta de partidul nostru şi organizaţiile
noastre. Zvonurile care au circulat în timpul campaniei electorale, ca acela a unui apropiat război [între] angloamericani şi Uniunea Sovietică, a reintoarcerii fostului rege Mihai în ţară, a ocupării ţării noastre de către
trupele de paraşutişti englezi şi americani, precum şi zvonul colhozului scot în evidenţă această încercare a
elementelor reacţionare. În rândul femeilor a fost lansat zvonul că toţi copiii vor fi preluaţi de către stat. Prin
intermediul sectelor religioase, mai ales a cea a martorilor lui Iehova, semnalati în zona Bârgăului şi partea de
nord a plăşii Năsăud, reactiunea a urmărit să oprească masele ţărăneşti de a se prezenta la secţiile de votare.
De altfel în urma datelor şi constatărilor făcute în ziua alegerilor a reieşit că membri acestor secte s-au abţinut
de la vot.
În ultimele zile ale campaniei electorale cu ocazia adunărilor pe comune au fost semnalate câteva cazuri
izolate de manifestări deschise. Astfel în comuna Fiad şi Ilva Mică, în primul caz o femeie şi în al doilea caz un
bărbat şi-au manifestat deschis nemulţumirea faţă de regimul actual. În comuna Dumitra, în noaptea de 27-28
martie, echipele noastre de pază au descoperit un grup de 5 copii între 14-16 ani care au încercat să distrugă
lozincile noastre. În urma cercetărilor făcute a ieşit în evidenţă că autorul principal a fost un cunoscut cap al
reactiunii Popârţac Macedon, care a montat prin promisiuni făcute copiilor întreaga actiune. În ultimele zile
a mai apărut semnul electoral ochiul şablonat fugitiv în câteva puncte din oraşul Bistriţa şi câteva manifeste

38 ANBN, fond Prefectura

Judeţului Năsăud,

dosar 470, f. 7-8.

39 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 44, f. 1-5
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maniste vechi din cealaltă campanie electorală împrăştiate pe o singură stradă din oraş. În comunele Dumitriţa
şi Budacul de Sus a apărut lozinca scrisă Votaţi lista nr. 2 şi nr. 3 precum şi lozinca Români nu votaţi. Reacţiunea
a dat o deosebită atenţie listei nr. 2, încercând să determine masele ţărăneşti de a vota cu această listă. S-au
încercat diversiuni lansându-se zvonul că lista nr. 2 este lista Frontului Plugarilor. În ziua alegerilor au fost
identificate câteva elemente la secţiile de votare Telciu, Rebrişoara, Feldru, Dumitriţa care au îndemnat lumea
să voteze cu lista nr. 2....
Faţă de alegerile din 1946 situaţia luată în general poate fi considerată ca mult îmbunătăţită. Comunele
care constituiau în acele alegeri puncte de sprijin importante ale reacţiunii ca şi comuna Salva unde am avut 48
de voturi, Rebra cu 19 voturi, Ilva Mare cu 85 de voturi, Măgura Ilvei cu 73 de voturi, Maieru cu 36 de voturi,
Dumitriţa cu 146 de voturi, poziţia noastră este schimbată fundamental şi într-o continuă consolidare. Situaţia
reală a voturilor din aceste regiuni arată că s-a reuşit ca raportul de forţe să fie schimbat în favorul nostru
obţinându-se un procent de 62-65%4°.
Situaţia reală a rezultatelor scrutinului din martie 1948, din câteva secţii de votare, o să o prezentăm
mai jos. Să notăm mai întâi recunoaşterea înfrângerii la alegerile din noiembrie 1946, făcută de cea mai înaltă
autoritate politică din judeţ. Ea poate fi şi probată cât se poate de simplu printr-o comparare cu datele transmise
ca oficiale. În afară de Salva, unde în noiembrie 1946 s-a lăsat cu vărsare de sânge fiind "lovit de moarte tov.
Casian Ioan care era preşedintele secţiei de votare" 41 , iar B.P.D. a recunoscut oficial că a obţinut doar 46 de
voturi faţă de P.N.Ţ. cu 2634 şi P.N.L. cu 747, în toate celelalte centre rezultatele au fost măsluite. În Rebra
B.P.D. obţinuse 19 voturi care s-au transformat în 39, în Maieru 36 care au devenit 869, în Dumitriţa voturi
reale 146, dar oficiale 1973 etc. Un document provenind de la Consiliul Judeţean Năsăud al Blocului Partidelor
Democratice recunoştea înfrângerea din 1946, cu următoarele procente: P.N.Ţ.- 51,69% (33600 voturi) faţă de
B.P.D. 35,38% (23000 voturi). Cifrele "stabilite" ca oficiale la acele alegeri au fost următoarele: B.P.D.- 37277
voturi, iar P.N.Ţ. Maniu- 21313 voturi 42 •
La alegerile din 28 martie 1948, aliaţii care au format Frontul Democraţiei Populare au candidat practic
fără a avea opozanţi, dar era să iasă pe locul doi! Dar, deja, aveau experienţă în măsluirea fără scrupule a voinţei
populare, pe care pretindeau că o reprezintă.
• La secţia de votare din Josenii Bârgăului, unde au votat cetăţeni din Josenii Bârgăului, Mijlocenii
Bârgăului şi Susenii Bârgăului, un raport de activitate datat 29 martie 1949 menţionează rezultatele
reale şi pe cele înscrise în procesul verbal final.
1. Rezultatul real: lista nr. 1 a obţinut 920 de voturi, iar lista nr. 2 a obţinut 1111 voturi, voturi anulate
47, iar neexprimate 28. Total voturi exprimate 2103.
2. Rezultatul înscris în procesul verbal ca oficial: lista nr. 1- 1915 voturi, lista nr. 2-113 voturi, voturi
anulate 47, iar neexprimate 28. Total voturi 2103.
• În Prundu Bârgăului au votat pe lângă cei din localitate şi electorii din Bistriţa Bărgăului, fiind înscrişi
în listele de votare 3638 cetăţeni. Votanţi din Prudu Bârgăului au fost 1602, din care 1000 au votat
cu candidaţii F.D.P. iar 571 cu independentii, voturi anulate 31. Din cei 1540 alegători din Bistriţa
Bârgăului au votat cu Frontul Democraţiei Populare 1002, iar pentru lista nr. 2 un număr de 492
alegători.

• La secţia de votare din Mocod au fost exprimate 1442 voturi pentru lista F.D.P., iar pentru lista
"independenţilor" un număr de 1008 voturi.
• La secţia de votare din Năsăud, lista nr. 1 a întrunit 1910 voturi, iar lista nr. 2 a obţinut 968 de voturi,
dintr-un total al voturilor exprimate de 3128. Rezultatele trecute ca oficiale: lista nr. 1 - 3676 voturi, iar
pentru lista nr. 2 au fost înscrise 15 voturi; total voturi exprimate 3710!
• La secţia de votare din Dipşa au votat localităţile: Tonciu, Albeşti, Herina, Galaţii Bistriţei şi Dipşa.
"Rezultat la despuierea urnei": lista nr. 1 - 1040 voturi, lista nr. 2- 445 voturi.
40 Ibidem, f. 6-11.

41 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. :t\ăsăud, dosar 31, f. 67.
42 ANBN, fond Comitetul Electoral Judeţean al Blocului Partidelor Democratice, dosar 1, f. 121-122. Vezi rezultatele
oficiale ale alegerilor din 19 noiembrie 1946 şi în: Ioan Sigmirean şi Adrian Onofreiu, Istoria judeţului Bistriţa-Năsăud
în documente şi texte, Editura Răsunetul, Bistriţa, 2001.
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• La secţia de votare Şieu unde au votat localităţile Şieu, Şoimuş, Ardan şi Lunea rezultatele au fost
următoarele: lista nr. 1 - 797 voturi iar lista nr. 2 - 704 voturi 41 •
• Sub indica tivul "SECRET", Mariaşiu Nicolae - probabil soţul tovarăş ei Mariaşiu Aurelia din biroul
P.M.R. Năsăud- membru al P.M.R. şi delegat din partea Consiliului Judeţean F.D.P. la secţia de votare
din Rodna, îşi prezenta raportul la 29 martie 1948 şefului de partid, Stoica Iosif: Votarea a decurs
normal, fără incidente, neobservând vreo atitudine "antidemocrată". "Am constatat însă că populaţia
de origine etnică română nu s-a prezentat în masă în prima oră a dimineţii. După câte am auzit prin
mulţime, aflându-se că există şi lista nr. 2 populaţia a început să vină la vot, astfel că rezultatul
scrutinului a fost după cum urmează:
Situatia reală a scrutinului
Lista nr. 1 a obţinut voturi: 1196
Lista nr. 2 a obţinut voturi: 1102
Buletine de vot anulate: 141
Am constatat în urma celor de mai sus că în această comună mai sunt încă mulţi reacţionari. .. Rezultatul
definitiv, oficial stabilit, al scrutinului este următorul:
Lista nr. 1 - 2268
Lista nr. 2- 104
Anulate- 93
Comisiunea de votare la această secţie a fost compusă din:
Olteanu Petre procuror la Tribunalul Năsăud ca preşedinte
Cosma Nicolae prim-secretar al Parchetului ca secretar" 44 •
Rezultatele reale din celelalte secţii de votare nu le cunoaştem, dar ele nu puteau fi sensibil diferite de
cele pe care l-am prezentat, aşa că procentul de 62-65% în favoarea F.D.P., cât socotea Stoica, probabil că
nu este tocmai real. Aceasta ca să nu mai insistăm asupra modalităţilor cum ar fi fost el atins. Pe de altă
parte, din raportul lui Stoica din 2 aprilie rezultă că în numeroase localităţi situaţia era "încă slabă", fiind
necesare măsuri pentru "a determina o schimbare a situaţiei politice în favorul nostru". Considerăm că în
localităţile enumerate mai jos F.D.P. pierduse alegerile din 1948 în favoarea independenţilor: Telciu, Runcu
Salvei, Bichigiu, Sângeorz-Băi, Feldru, Maieru, Rusu Bârgăului, Josenii Bârgăului, Şieuţ, Budacu de Sus şi
Ragla. Ele au fost localităţile în care situaţia în urma alegerilor era apreciată drept slabă de către Stoica Iosif şi
unde trebuia schimbată în folosul F.D.P. sau mai bine zis al P.M.R. 45 •
Cât despre rezultatele oficiale ele dau peste 90% din voturi candidaţilor F.D.P. Un oarecare Gheorghe Ioan,
delegat din partea Uniunii Miniere din România în judeţul Năsăud, prezent în plasa Rodna în timpul alegerilor,
comunica la 31 martie rezultatele oficiale din această plasă. Media, pe care am calculat-o pentru cele opt secţii
de votare, pentru lista nr. 1, este de 91,28% 46 • Rezultatul oficial, la nivelul întregii ţări, a fost de 93,2% pentru
candidaţii Frontului Democraţiei Populare.

Munca de partid
Lună de lună, Comitetul Judeţean Năsăud al P.M.R îşi întocmea o "fişă de muncă", care cuprindea sarcinile
generale ale organizaţiei judeţene şi sarcini speciale, acestea din urmă aparţinând secţiilor judeţenei de partid:
organizatorică, educaţie politică, de cadre, feminină, de tineret, ţărănească, sindicală.
Fişa de muncă pe luna aprilie 1948 avea următoarele sarcini generale:
1. Mobilizarea maselor şi întreg aparatul administrativ în campania de însămânţări şi reconstructii cât şi
îmbunătăţirea situaţiei economice, accentuând asupra:
a) însămânţările în baza planului de gospodării
b) R.E.A.Z.I.M. în special viile

43 ANBN, fond Consiliul Judeţean Năsăud la Frontului Democraţiei Populare, dosar 1, passim.
44 Ibidem, f. 105-106.
45 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 44, f. 5.
46 Ibidem, f. 157.
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c) Clarificarea situaţiei în unificarea şi conducerea cop. Regna pentru îmbunătăţirea situaţiei în general,
cât şi pentru îmbunătăţirea calitativă a producţiei.
2. Şantierul "Vasile Luca" Salva-Vişeu.
a) Situaţia economică alimentară
b) Situaţia sanitară
c) Situaţia organizatorică
d) Voluntariatul
3. Consolidarea politică, organizatorică a judeţului bazat pe părţile pozitive şi în special pe slăbiciunile
reieşite din campania electorală 47 •
Sarcinile speciale erau detaliate pe secţii. Astfel, în aceeaşi lună, secţia organizatorică îşi propusese
antrenarea organizaţiilor de partid în campania de însămânţări, antrenarea celulelor de la fabricile forestiere în
mărirea producţiei, organizarea celulelor de cartier din Bistriţa, terminarea organizării P.M.R. la sate, controlul
mai des al şedinţelor de plasă etc.
Secţia de educaţie politică, adică propagandă şi agitaţie, îşi planificase verificarea temeinică şi activizarea
îndrumătorilor în munca de reconstrucţie şi în campania de însămânţări, deschiderea de cursuri serale la sate
(patru pe fiecare plasă), prelucrarea statutului P.M.R. şi a raportului prezentat de Gheorghe Gheorghiu-Dej,
prelucrarea în celulele de partid a precizărilor acestuia despre alianta dintre clasa muncitoare şi ţărănime,
studiu individual, şedinţe cu responsabilii din plase etc.
Secţia de cadre avea în plan în luna aprilie următoarele: verificarea şi excluderea celor care s-au abătut
de la linia partidului în campania electorală, întocmirea unei evidente cu toate "elementele duşmănoase" din
judeţ, evidenţa şi caracterizarea fiecărui funcţionar din aparatul administrativ. Celelalte secţii ale judeţenei
Năsăud aveau şi ele în plan probleme specifice domeniului, chiar dacă problema reconstrucţiei şi campania de
însămânţări erau aspecte comune 48 •
Din raportul politic pe luna iunie 1948 rezultă că Judeteana Năsăud a avut în vedere trei probleme
considerate centrale: scoaterea ţărănimii sărace de sub influenţa chiaburimii, un plan de reconstrucţie în
întâmpinarea zilei de 23 august, şi munca voluntară, respectiv mobilizarea tineretului pe şantierul Salva-Vişeu,
dar şi pe şantierul Bumbeşti-Livezeni.
În perioada 27 iunie- 24 iulie 1948, Trofim Petre, din partea Comitetului Central al P.M.R., a fost prezent
în organizaţia judeţeană Năsăud a partidului având următoarele sarcini: 1) participarea la şedinţa Comitetului
Judeţean P.M.R. pentru a se asigura o însuşire temeinică a rezoluţiei Plenarei a II a C.C. al P.M.R., pregătirea
şi instruirea tovarăşilor pentru o bună prelucrare în organizaţiile de plasă şi în cele de bază; 2) prelucrarea
Rezoluţiei Biroului Informativ asupra situaţiei din Partidul Comunist Iugoslav; 3) activizarea organizaţiilor de
tineret, în special a U.T.M., cunoaşterea şi îndrumarea muncii pe şantierul de voluntari Salva-Vişeu.
Raportul său de activitate înaintat Comitetului Central este o analiză a situaţiei partidului la nivel judeţean.
Nu a putut participa la şedinţa judeţenei de partid pentru că aceasta fusese ţinută sâmbătă, în 26 iunie, iar nu
duminică 27 iunie cum fusese hotărârea C.C., de aceea nu şi-a dat seama cum a fost însuşită Rezoluţia P.M.R.
la nivelul Comitetului Judeţean Năsăud. Duminică, 27 iunie, a fost inaugurată Şcoala de zbor fără motor "Vasile
Luca". Judeţeana de partid îi pregătise un program de şedinţe şi deplasări în care s-a încadrat. A vizitat Plasa
Şieu, unde s-a întâlnit cu secretarii organizaţiilor de bază, participând şi la şedinţe de partid. În urma notei
telefonice primite de la C.C. a fost la Cluj, la şedinţa ţinută de Miron Constantinescu, unde s-a prelucrat
Rezoluţia Biroului Informativ cu privire la situaţia din Partidul Comunist Iugoslav şi s-au dat instrucţiuni cu
privire la campania de colectări. A fost însoţit de Stoica Iosif, secretarul politic şi Hodor Flaviu, responsabilul
organizatoric. La întoarcere a făcut un seminar teoretic cu membri biroului judeţean, însă a observat că "tovarăşii
au un nivel teoretic scăzut şi că nici nu a fost străduinţă în cadrul biroului pentru a se ridica nivelul teoretic al
tovarăşilor". A participat, a doua zi, la şedinţa comitetului judeţean, la care au participat şi birourile de plasă şi
secretari ai organizaţiilor de bază. A reţinut 21 din întrebările puse. (Dacă P.C.I. avea statut şi program? Cum se
va rezolva problema ca proletariatul să nu sufere? Dacă conducătorii P.C.I. nu au fost sub influenţa reactiunii
internaţionale? Cum să se ducă lupta mai ascuţită între ţărănimea săracă şi cea chiabură? Ce spunem noi
ţăranilor despre colhoz? etc.) În ceea ce priveşte munca voluntară şi-a dat seama că "procedeul de mobilizare

47 ANBN, fond Comitetul Judetean P.C.R. Năsăud, dosar 30, f. 23-24.
48 Ibidem.
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nu este just". La Zagra, întrebând un membru de partid "cum procedezi ca sătenii să vină la muncă voluntară?"
i s-a răspuns: "dacă un sătean refuză munca voluntară îl anunţ întâi secretarului de organizaţie, iar dacă nu
vrea îl anunţ Siguranţei şi după aceea ... ". Situaţia tineretului din organizaţia judeţeană i-a fost expusă de
secretarul politic Stoica, din care a reieşit că "munca nu merge bine datorită faptului că tovarăşul Sărac Petru,
secretarul secţiei tineret, nu este capabil". Nu putea fi adevărat, Sărac Petru şi ceilalţi din birou nu au fost
ajutaţi. A trecut la reorganizarea secţiei de tineret unde au intrat Vârlan Ioan, secretarul U.T.M.-ului şi Nicolae
Dumitru, secretarul Tineretului Sătesc. S-a ocupat de îndrumarea lui Sărac Petru, care va putea să ducă munca
mai departe. În ceea ce priveşte şantierul Salva-Vişeu a sesizat destule lipsuri. Studenţii medicinişti îşi dădeau
singuri diagnosticul pentru a putea trage chiulul. Duminică, 18 iulie, studenţii "au cerut să meargă la biserică".
Nici chiar cei care conduceau şantierul nu citeau ziarul "Scânteia". "Cât priveşte colaborarea între tineret şi
conducerea partidului lasă mult de dorit".
Trofim Petre, activistul de la centru care punea accent pe aspecte ideologice cu toate că numeroşi brigadieri
nu aveau încălţăminte, era la curent cu iminenta debarcare a lui Stoica Iosif şi Hodor Flaviu, pe care îi considera
vinovaţi de nivelul teoretic scăzut al tovarăşilor din conducere. Aceasta deoarece hotărârile le luau doar ei doi,
"secretarul şi organizatoricul", fără să se preocupe de ridicarea nivelului teoretic din organizaţia judeţeană 49 •
P.M.R. fiind un partid-stat toate problemele din judeţ îşi găseau evaluarea şi "rezolvarea" la nivelul
executivului judeţenei de partid. Organizaţiile încă legale: Frontul Plugarilor, Uniunea Populară Maghiară,
Comitetul Democratic Evreiesc, precum şi celelalte asociaţii, se găseau sub o strictă supraveghere şi "îndrumare".
Judeteana Năsăud a procedat la schimbarea conducerii acestor partide şi asociaţii aşa cum îi cereau interesele.
În raportul de muncă pe luna octombrie al Comitetului Judeţean P.M.R. se făceau următoarele aprecieri:
Frontul Plugarilor, de asemenea, din punct de vedere organizatoric a fost curăţit de elementele
necorespunzătoare, s-au reorganizat comitetul judeţean şi comitetele de plăşi. Nu au fost curăţite toate
comitetele comunale şi nu a fost cuprinsă munca care trebuie să asigure F.P. o viaţă regulată.
U.P.M. în luna aceasta a fost reorganizată fiind promovate în conducere elemente corespunzătoare, care au
fost primite cu încredere de populaţia maghiară. Conducerea are legături cu Partidul, sunt îndrumaţi în muncă.
C.D.E. a cărui conducere se compune din elemente mic-burgheze, îşi trăieşte viaţa însă nu este introdusă
o linie sănătoasă, lacună care pune în faţa noastră sarcina de a descoperi un tov. corespunzător pe care să-1
promovăm în munca de preşedinte al C.D.E. pentru a asigura educarea masei evreieşti în spiritul luptei de
clasă 50 •

Un rol esenţial în exercitarea "democraţiei populare" îl aveau relaţiile cu aparatul de stat: Prefectura,
raport pe luna octombrie 1948, într-o limbă română rudimentară, constata

Poliţia, Justiţia, Siguranţa. Acelaşi
următoarele:

Colaborarea cu aparatul de stat este, însă conducătorii a căror pregătire politică şi democratică nu este
destul de ridicată, are multe devieri de la linia politică a Partidului pe care ei trebuie să aplice în munca
administrativă. Lipsa mai pronunţată este că nu aplică în toate împrejurările sarcinile lor în spiritul luptei de
clasă ci alunecă pe linia împăcării de clasă 51 •
În luna mai 1948, Judeţeana Năsăud avusese în plan formarea unei "justiţii a poporului" care să
construiască socialismul în România. Era vorba de alegerea asesorilor populari. A fost constituită o comisie
judeţeană a P.M.R. pentru supervizarea alegerilor. Până la 11 mai comitetele de plasă P.M.R. trebuiau să facă
propuneri pentru asesori populari, din care 75% să fie membri de partid. Din totalul propunerilor 30% trebuiau
să fie femei. Alegerile urmau să fie făcute pe circumscripţii judecătoreşti în zilele de 15, 22 şi 29 mai. Noii
asesori populari urmau să înfăptuiască "dreptatea maselor muncitoare", prin sporirea vigilenţei în demascarea
"sabotorilor" 52 •
Obiectivul unei justiţii populare, adică complet subordonată P.M.R., încă nu fusese realizat în luna
octombrie. În numeroase dosare de sabotaj economic se dăduseră soluţii de achitare. Raportul prezentat de
secretarul politic Dobre Dumitru, pe care l-am mai citat, făcea următoarele remarci privitor la funcţionarea
justiţiei.

49 Ibidem, f. 93-97.
50 Ibidem, f. 158.
51 Ibidem.
52 Ibidem. f. 68.
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Justiţia are în sânul ei mult putregai. Însăşi conducerea ca prim-procurorul, seful Tribunalului
sunt elemente împăciuitoriste, care încontinuu trebuie împinşi ca să lovească în bandiţi cum trebuie.
Asesorii populari sunt elemente provenite din mediul mic-burghez care nu privesc cu ură
duşmanul de clasă. Lucru pentru care trebuie încontinuu îndrumaţi pentru a se achita în justiţie de
sarcinile ce le sunt încredinţate. Astfel elementele duşmănoase sabotoare nu ne scapă fără a intra
acolo unde trebuie 53 •
Critica şi mai ales autocritica erau arme cruciale în munca de partid. Orice raport de activitate, mai ales
individual, trebuia să cuprindă şi o autocritica. Metodă de educare în conformitate cu ideologia luptei de clasă,
autocritica era o spovedanie publică, de cele mai multe ori lipsită de sinceritate. Ea devenise un automatism,
ca multele apucături ale celor pentru care lumea era încătuşată în platoşa ideologiei. Autocritica trebuia făcută
mai ales în faţa ierarhiei de partid. Recunoaşterea "sinceră" a greşelilor în faţa şefilor şi un angajament formal
puteau fi mijloace de a scăpa de o eventuală sancţiune. Dar nu întotdeauna, mai ales când securea era mânuită
de către tovarăşi din Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român.
O dactilografă, membră de partid, în raportul pe luna septembrie 1948, după o inventariere exactă a sutelor
de referinţe, declaratii, adeziuni etc. pe care le bătuse la maşină, îşi făcea autocritica în felul următor: "în luna
aceasta n-am citit nici o broşură ci numai ziarul şi pe acela superficial şi nu de amănunţit şi nici n-am luat parte
la nici o şedinţă a organizaţiei de bază, cauza este că sunt neglijentă şi delăsătoare. Dar îmi iau angajamentul
ca pe viitor nu se va mai întâmpla şi mă voi debarasa de slăbiciunile pe care le am" 54 •
O autocritică aproape în zeflemea, cum era cea de mai sus, nu era îngăduită celor din judeţeana de partid,
mai ales în prezenţa "tovilor" din C.C., trimişi în misiune în judeţul Năsăud. La 27 iulie 1948, noul secretar
al Comitetului Judeţean Năsăud al P.M.R., prostănacul Dobre Dumitru, care încă nu putea pricepe că numele
judeţului nu era Bistriţa, şi-a prezentat raportul de activitate în prezenţa unor tovarăşi din Comitetul Central.
Expozeul său este o acuză faţă de "conducerea Partidului din judeţul Bistriţa [care] nu a fost stăpână pe linia
partidului nostru, vigilenta a fost tocită, lucru care a dat posibilitatea duşmanului de clasă să ocupe poziţii de
conducere în partid. Tovii noştri (evident Stoica Iosif şi Hodor Flaviu) au căzut în îngâmfare ... ". Dintre cei
care au fost schimbaţi, cel care străluceşte prin discursul autocritic este cameleonul Hodor Flaviu, secretarul
organizatoric. Măsura luată de către conducerea partidului o consideră justă. "Arată că o lipsă de căpetenie
a fost lipsa de vigilenţă. El nu a fost pătruns de spiritul marxist şi deci nici de linia Partidului. A mers pe
drumul compromisurilor, nu a avut o atitudine conformă cu spiritul luptei de clasă; au reuşit astfel să pătrundă
elemente duşmănoase în partid care împiedicau educarea Partidului în spiritul ideologiei marxist-leniniste.
De asemenea, nu şi-a dat seama de ascuţirea luptei de clasă şi nu a dat atenţie ridicării de noi cadre". În biroul
judeţean P.M.R. a lipsit spiritul critic şi autocritic, nu a fost o colaborare sănătoasă. El, Hodor, fusese un
individualist ducând o muncă sectară. A intrat în partid cu un balast de mentalităţi mic-burgheze, era îngâmfat
şi înfumurat, nu şi-a însuşit linia justă a partidului. În măsura luată de partid găseşte "o armă puternică şi un
ajutor de a lichida cu lipsurile". Îşi ia angajamentul de a lupta cu hotărâre pe linia luptei de clasă etc. 55
Fostul secretar politic Stoica Iosif recunoaşte şi el justeţea măsurii luate care, după spusa lui, era în fapt
un ajutor pentru el: a mers pe linia împăciuitorismului, a rupt cu linia partidului, a creat o prăpastie între el şi
muncitorime etc.
Un raport al secţiei organizatorice judeţene către C.C. ţinea să menţioneze atitudinea lui Hodor Flaviu,
care era dispus la explicarea greşelilor atunci când era întrebat de membri de rând din partid, în timp ce Stoica
Iosif deşi a recunoscut justeţea măsurii, însă, mai apoi, s-a închis în el. Hodor Flaviu, care a făcut politică
cuzistă înainte de război şi a fost alungat cu grenade în noiembrie 1946 din localitatea natală, Mocod, dacă ar
fi să cităm un denunţ făcut la C.C. al P.M.R., nu va fi uitat de partid, primind un post în Ministerul Sănătăţii.
Probabil, Hodor nu a fost alungat din Mocod, ci doar din Salva. La 10 ianuarie 1947, Consiliul Judeţean de
coordonare al Blocului Partidelor Democratice a hotărât că vor fi confecţionate pe cheltuiala B.P.D. câte un
costum de haine pentru Hodor Flaviu şi Nechiti Gheorghe pentru că "în ziua alegerilor, în urma rebeliunii de
la Salva au fost atacaţi şi răniţi cu focuri de bombe cu care ocazie li s-au distrus hainele" 56 • În ceea ce priveşte
53 Ibidem, f. 159.
54 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 31, f. 64.
55 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 30, f. 102.
56 ANBN, fond Prefectura Judeţului
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moralitatea deputatului Nichiti Gheorghe, menţionăm că acesta ceruse şi primise bani, câte 50 000 - 100000
lei, în repetate rânduri, de la conducerea societăţii Regna, cel puţin până în martie 1948 când directorul Ianu a
raportat conducerii judeţene de partid.
În munca de partid, secţiei de cadre îi revenea misiunea selecţionării viitorilor membri de partid,
promovării unor cadre verificate în diferite eşaloane ale administraţiei de stat, anchetării celor care nu prezentau
încredere, iar în final excluderii din partid etc. În luna iulie 1948 au fost organizate alegeri în comitetele de
plasă ale U.F.D.R., prilej cu care secţia de cadre a respins mai multe elemente necorespunzătoare. Au fost
făcute caracterizări ale personalului de la Camera de Muncă, A.F.S.M., Liceul Tehnic Agricol şi Căminul de
ucenici. De asemenea, au fost verificaţi 25 de tovarăşi propuşi pentru magazinul de stat. Secţia judeţeană a
întocmit şi şase dosare de excludere care urmau să fie înaintate Comitetului Central al P.M.R. Ea fusese întărită
cu Gligor Magda, fostă la secţia cadre Cluj, şi Nemeş Herţa, din direcţia judeţeană de propagandă. Gligor Magda
este probabil soţia sefului Siguranţei, Gligor Viorel, mai apoi sef al Securităţii judeţene. Ea va fi trecută de la
cadre, în luna septembrie 1948, pentru "o muncă de răspundere în Prefectură".
În luna decembrie 1948 secţia de cadre a ţinut şedinţe "pe centrele de plăşi cu prizonierii veniţi din
U.R.S.S. pentru a integra elementele corespunzătoare în Miliţia poporului". Au fost verificate propunerile
venite din teritoriu şi au fost înaintate unui delegat trimis de Comitetul Central 250 de propuneri pentru
miliţieni şi 26 propuneri pentru grade superioare. Majoritatea candidaţilor selectaţi de forul de partid erau
ţărani săraci.

Motivaţiile excluderii din partid, precum şi epitetele atribuite de responsabilii secţiei de cadre celor
care până mai ieri fuseseră chiar evidenţiaţi, scot în evidenţă limbajul specific activiştilor partidului. Din
perspectiva propagandei de partid, excluderea era o victorie a corpului sănătos din partid şi un necesar act de
justiţie, faţă de cei care s-au ascuns sub mantia partidului şi au înşelat încrederea lui. În luna septembrie 1948,
au fost excluşi din partid mai mulţi cetăţeni din Salva care semnaseră un memoriu în favoarea lui Sas Căliman,
fost reprezentant al liberalilor la secţia de votare din Salva, în noiembrie 1946. Acesta fusese considerat vinovat
de moartea reprezentantului B.P.D. la acele alegeri şi se ascunsese până în aprilie 1948, când a fost arestat.
Motivul excluderii era că semnaseră memoriul în favoarea acestuia, dar calificativele atribuite sunt pline de
semnificaţii. Astfel, Pop Ilie era un "comerciant, bătăuş, beţiv, îngâmfat, fiind secretar al organizaţiei de bază în
comuna Salva trăgea cu puşca pe drum, a organizat compunerea memoriului lui Sas Căliman". Vasile Gavrilă
era un bogătaş şi un beţiv care divulga secretele de partid, iar Pupeză Petre ar fi fost şef de cuib legionar,
făcând politică manistă şi brătienistă după 1945. Butaci Mihailă era şi el un fost şef de cuib legionar cu politică
manistă după 1945, care apăra interesele chiaburilor etc.
O excludere mai importantă fusese cea a comunistei Ghelase Mărioara, soţia lui Ghelase Georgică, fost
responsabil al secţiei ţărăneşti în biroul judeţean P.M.R. Motivul excluderii a fost colaborarea cu "duşmanul
de clasă", fapt pentru care soţul a fost pus pe linie moartă în partid. Ghelase Mărioara fusese asesor popular
la Tribunalul Judeţean Năsăud şi a intervenit pentru eliberarea lui Năstăsescu, fost conducător al şantierului
Salva-Vişeu, pe care partidul îl dorea condamnat 57 • Inginerul Năstăsescu făcuse parte în 1946 din conducerea
judeţeană a B.P.D.
În luna decembrie 1948, secţia de cadre a terminat procesul de verificare a excluderilor din partid, făcute
sub vechiul birou politic până la 1 august; 80 de dosare, fără dovezi întemeiate, urmând a fi supuse unei
cercetări suplimentare. Au fost excluşi din partid în această lună nouă membri, doi fiind chiar condamnaţi în
justiţie pentru înşelăciune. Şase din cei excluşi erau din comuna Ţigău, "chiaburi" cu atitudine ostilă regimului
care nu au vrut să predea cota de cereale. Szabo Francisc, tot din Ţigău, exclus şi el, era un element chiabur şi
duşmănos partidului care, aflându-se la un târg din judeţul Cluj, "s-a îmbătat şi a înjurat partidul şi guvernul".
Secţia de cadre a primit o sesizare despre acest fapt din partea Comitetului Judeţean P.M.R. Cluj5°.
Secţia propagandă şi agitaţie avea în luna iunie 1948 următoarea componentă judeţeană:
1. Mateescu Aurel, secretarul secţiei, până la sfârşitul lunii iulie când a fost înlocuit cu Achim Teodor
2. Nemeş Herţa, responsabil îndrumare, trecută apoi la cadre
3. Ghilici Macedon, responsabil cu învăţământul de partid, mai apoi trecut pe linie moartă
4. Kecskses Iuliu, responsabil presă şi difuzare
5. Frank Viorica, responsabil studii şi documentare

57 ANBN, fond Comitetul Judetean P.C.R.
58 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R.
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Schaefler Ervin, pictor
Ioan, operator la

Meşter

caravană.

Responsabilii cu propaganda şi agitaţia, la nivel fiecărei plase, au fost următorii: Dugeniuc Iosif la plasa
Rodna, Ruleanu Octavian la plasa Năsăud, Khein Mihail la plasa Bârgău, Iaşinschi Vasile la plasa Lechinţa,
Adace Olimpiu la plasa Centrală şi Narosfi Eugen la plasa Şieu. Obiectivele secţiei pe luna iunie 1948 au
fost următoarele: ridicarea nivelului politic al membrilor de partid prin prelucrarea statutului P.M.R. şi a
raportului politic prezentat de Gheorghe Gheorghiu-Dej, continuarea cursurilor serale şi săptămânale, mărirea
tirajului ziarului "Scânteia" cu 800 de exemplare, formarea unor sectoare cu îndrumători pentru citirea ziarului
"Scânteia", şedinţe cu responsabilii cu propaganda şi agitaţia din toate plasele judeţului etc. În judeţ au fost
organizate 35 de cursuri serale săptămânale, la care au participat 510 membri de partid, în primul rând "tovii
din birourile organizaţiilor de bază, îndrumătorii şi alţi tovi verificaţi". În luna iunie se predase tema Poziţia
P.C.R. faţă de curentele şoviniste şi revizioniste. În oraşul Bistriţa se predaseră trei lecţii: "Clasele şi conştiinţa
de clasă", "Problema ţărănească", "Munca unui birou de organizaţie de bază" 59 •
Activiştii cu propaganda şi agitaţia au fost cei care au organizat manifestări culturale cu ocazia zilei de
23 august, de care s-au declarat, pe ansamblu, mulţumiţi: "vorbitorii s-au prezentat binişor, participarea a fost
masivă, cuprinzând în oraş şi judeţ cea. 6000 cetăţeni". Câteva greşeli au fost comise totuşi la Telciu şi în plasa
Şieu. La Telciu, în urma initiativei "tovilor din organizaţia de partid de pe şantierul Salva-Vişeu", voluntarii
au fost puşi să defileze în ţinută de muncă, "care era destul de ruptă", "ceea ce nu a avut un aspect plăcut". În
plasa Şieu, împotriva instrucţiunilor primite, activiştii au permis să vorbească cetăţenilor şi pretorului, unor
reprezentanţi ai organizaţiilor de masă şi la doi preoţi. În general, cu ocazia sărbătoririi zilei de 23 august,
agitaţia "nu a fost destul de vie, iar în oraş grupele de agitaţie nu au ştiut să se orienteze, strigând lozinci atunci
când nu era cazul" 60 •
Secţiei de propagandă şi agitaţie i-a revenit şi misiunea organizării "săptămânii de prietenie românasovietică", chiar dacă comitetul judeţean constituit ad-hoc îl avea în frunte pe secretarul Judeţenei Năsăud,
Dobre Dumitru. Săptămâna prieteniei româna-sovietice a debutat cu conferinţa din 1 noiembrie, Importanţa
prieteniei româna-sovietice în întărirea lagărului antiimperialist şi democratic. O altă conferinţă, din 4
noiembrie, purta titlul de Rolul determinant al U.R.S.S. în formarea şi dezvoltarea R.P.R., în timp ce în 5
şi 6 noiembrie conţinutul materialelor expuse a fost: Importanţa Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie şi
Armata sovietică, armata păcii, eliberării şi independenţei popoarelor. Agitaţia a fost mai vie la ultimele două
conferinţe: "se strigau din public lozinci şi conferenţiarul a fost des întrerupt de aplauze". În fiecare zi au fost
organizate meciuri de fotbal şi varii programe artistice din care nu au lipsit filmele, cântecele şi dansurile
sovietice. Mitingul din 7 noiembrie a fost momentul culminant al săptămânii festive. Oraşul a fost pavoazat, iar
o comisie specială s-a ocupat cu mobilizarea cetăţenilor, fiind trimişi îndrumători din casă în casă. La miting ar
fi participat 6000 de cetăţeni, iar oratorul principal, care a vorbit despre importanţa zilei de 7 noiembrie 1917,
stil nou, a fost secretarul Dobre Dumitru.
În luna decembrie 1948, cele mai importante activităţi ideologice au revenit comisiei culturale şi artistice
din secţia judeţeană de propagandă şi agitaţie. Pe lângă realizarea planului de muncă obişnuit, o importanţă
deosebită a fost acordată aniversarii constituţiei staliniste şi a zilei de naştere a "tovarăşului" LV. Stalin.
Preocupările de sfârşit de an au urmărit sărbătorirea zilei Republicii Populare Române, precum şi verificarea
programelor dedicate sărbătorilor de Crăciun, a introducerii colindelor şi pluguşoarelor noi. Cu ocazia
sărbătorilor de Crăciun au fost organizate programe artistice în 107localităţi, cu un conţinut adecvat, stabilit de
Ministerul Informaţiilor şi Ministerul Educaţiei. Cu excepţia comunei Chiraleş, unde era constatată vinovăţia
învăţătorului, peste tot fuseseră învăţate noile colinde 61 •

Nationalizarea în judeţul

Năsăud

Pentru regimul politic totalitar comunist, care vedea în existenţa proprietăţii private esenţa zisei exploatări
de tip capitalist, naţionalizarea era un scop şi un mijloc. Naţionalizarea a fost un mijloc de a prelua din mâna
burgheziei puterea economică, un aspect esenţial al luptei de clasă. Văzută ca scop, ea trebuia să constituie
59 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 37, f. 18-19.
60 ANBN, fond Comitetul Judetean P.C.R. Năsăud, dosar 30, f. 126.
61 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R.

Năsăud,

dosar 32, f. 125-126.
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baza proprietăţii intregului popor in economie, in fapt a proprietăţii de stat, baza economică a socialismului in
România, stat condus de către partidul-stat, Partidul Muncitoresc Român.
O plenară a P.M.R., din 10-11 iunie 1948, a hotărât înfăptuirea "actului revoluţionar" al naţionalizării,
legiferat de Marea Adunare Naţională la 11 iunie 1948. Legea nr. 119, pentru naţionalizarea întreprinderilor
industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transport, publicată in Monitorul oficial in 11 iunie, a constituit
fundamentul juridic necesar exproprierii. În conformitate cu art. 1 erau naţionalizate toate bogăţiile subsol ului,
"intreprinderile individuale, societăţile de orice fel şi asociaţiunile particulare industriale, bancare, de
asigurări, miniere, de transporturi şi telecomunicaţii" enumerate după criterii indicate pentru fiecare categorie.
Ministerele de resort trebuiau să numească noii directori care să preia conducerea intreprinderilor naţionalizate.
La predarea intreprinderii trebuia incheiat un proces verbal, cu copii de inventar şi bilanţ etc. 62
Întreprinderile supuse actului naţionalizării, conform anexelor legii nr. 119, aflate in judeţul Năsăud, au
fost următoarele: Fabrica de sobe şi produse ceramice SA din Bistriţa, Bologa Elisabeta din Prundu Bârgăului
- intreprindere producătoare de cherestea, Valea Bârgăului din Prundu Bârgăului, tot o intreprindere
producătoare de cherestea, apoi căile ferate particulare Ilva Mare-Ill'a Mică şi Telciu-Telcişor. În dosarul cu
naţionalizarea in judeţ, provenit din arhiva P.M.R., rezultă că a fost naţionalizată şi întreprinderea Monopirit
SAR din Borşa-Anieş, ca societate minieră cu sediul central în Bucureşti, apoi două societăţi cu acelaşi nume:
Bradex din Romuli, dintre care una în urma confuziei de nume.
Preşedintele comisiei judeţene de naţionalizare a fost Mateescu Aurel, atunci şef al secţiei de propagandă
şi agitaţie din P.M.R., iar secretar Bălan Nicolae, şeful secţiei financiare. Mateescu Aurel fusese pentru un
instructaj la Cluj, sosind în Bistriţa în dimineaţa zilei de 11 iunie. Un prim raport privind naţionalizarea a fost
expediat conducerii centrale a partidului în data de 13 iunie 1948, urmat la 28 iunie de un raport general, mai
amănunţit. Prima şedinţă a Comisiei judeţene de naţionalizare s-a ţinut la ora 7 dimineaţa, cu o întârziere de
trei ore. Sigilarea întreprinderilor supuse actului naţionalizării s-a făcut între orele 10-13. Noii directori au fost
prezenţi la post la ora 14,30 astfel că toate preparativele erau îndeplinite la ora 18,45 când a fost transmis la
radio textul legii de naţionalizare. "Foştii directori sau proprietari nu s-au opus la predare, ci din contră unii
susţin că scapă de grijă" - raporta Mateescu. Paza întreprinderilor naţionalizate a fost întărită cu jandarmi şi
membri P.M.R. Societatea "Regna" fiind omisă de pe lista întreprinderilor naţionalizate trimisă de Comitetul
Central, preşedintele comisiei de naţionalizare propunea însă un nou director, pe lăcătuşul Ileni Alexandru,
membru în Comitetul Judeţean P.M.R. Au fost ocupate şi unităţile atribuite M.A.I., în 14 iunie urmând a se
instala directorii. Noul director, numit la societatea "Valea Bârgăului", Hărăpaşcu Grigore, opina totuşi că ar
dori, mai degrabă, să rămână la locul lui, fiindcă "ştie cam puţină carte" 63 •
Cea mai importantă întreprindere din judeţ, organizată pe principii cooperatiste, a fost "Regna". Cu toate
că nu aparţinea unor "bancheri" sau "fabricanţi", ci locuitorilor din fostele comune grănicereşti, a fost şi ea
naţionalizată în toamna anului 1948. Inventarul ei era impresionant: fabrici de cherestea, terenuri, instalaţii
tehnice, linii industriale, material rulant, clădiri etc., în valoare de inventar de 63 202 614,24 lei 64 • La
naţionalizare a fost instalat un director general şi patru directori de întreprindere la fabricile de cherestea din
Bistriţa Bârgăului, Ilva Mică, Valea Mare şi Fiad. Dacă ar fi să credem toate rapoartele P.M.R., "muncitorii au
primit cu entuziasm naţionalizarea", luându-şi angajamente de mărire a producţiei.
În perioada următoare au fost naţionalizate cinematografele, farmaciile şi o parte a fondului locativ. În
noiembrie 1948, la naţionalizarea cinematografelor, "proprietarii deposedaţi, în general foarte supuşi, au predat
tot din întreprindere". Cinematografele naţionalizate în judeţ, în număr de cinci, au fost: Omnis şi Capitol din
Bistriţa, Cika din Năsăud, Rodna din Rodna şi Trianon din Mureşenii Bârgăului 65 •
La naţionalizarea farmaciilor au fost încadrati in acţiune 16 muncitori membri de partid, 16 militieni, trei
tehnicieni, doi farmacişti şi un medic. Au fost expropriate cele patru farmacii din Bistriţa, precum şi câte o
farmacie în Năsăud şi Rodna. Naţionalizarea "a decurs instantaneu în tot judeţul la aceeaşi oră, când echipe
formate dintr-un muncitor, un miliţian şi un tehnician s-au prezentat în momentul deschiderii farmaciilor la
62 Vezi legea nr. 119, în Monitorul Oficial din 11 iunie 1948
63 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 30, f. 85-86; dosar 43, f. 2.
64 Vezi inventarul "Regna" la naţionalizare,în fond Cooperativa Judeţeană "Năsăudul", dosar 222.
65 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 43, f. 107.
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proprietari". Alte echipe au făcut percheziţii la domiciliul farmaciştilor, ocazie cu care la locuinţa farmacistului
de la farmacia Greabu au găsit un stoc de medicamente. În Bistriţa au fost păstrate deschise doar două farmacii 66 •
Cu toate că depăşeşte spaţiul temporal propus pentru studiul de faţă, trebuie menţionată şi naţionalizarea
unor imobile, făcută în conformitate cu decretul 92 din 20 aprilie 1950, "împotriva sabotajului marii burghezii
şi exploatatorilor". Exproprierea în judeţ a început la ora 7 dimineaţa, în ziua de 20 aprilie 1950. "Până la orele
20 au fost preluate, din cele 336 apartamente, 319 în oraşul Bistriţa, restul de 17 şi un număr de 23 provenite
din limitarea spaţiului locativ au fost preluate în ziua de 21 ". În Năsăud au fost naţionalizate 59 de locuinţe faţă
de cele 49 planificate, în Sângeorz-Băi 30 de vile, iar în Colibiţa 22 de vile. În oraşul Bistriţa au fost naţionalizate
şi cele 686 case ale absenteiştilor, administrate până atunci de consiliul orăşenesc, trecute şi ele în anexa
decretului 92. Doar câţiva foşti proprietari au avut o atitudine "duşmănoasă" faţă de comisia de naţionalizare,
"restul de proprietari, deşi nu s-au arătat duşmănoşi, nu au privit cu ochi buni actul naţionalizării" 67 - constatau
responsabilii acestui jaf organizat de către partid.

Lupta de

clasă,

reactiunea, biserica

În ideologia "celei mai umane dintre orânduiri", lupta de clasă este un concept fundamental. Clasele
sociale "antagoniste" se află, conform marxism-leninismului, într-o opoziţie ireconciliabilă. Clasei muncitoare
în frunte cu detaşamentul de avangardă, partidul comunist, îi revenea misiunea doborârii "exploatatorilor",
identificaţi în România prin termenul de "burghezo-moşierime". Expresia politică a "burghezo-moşierimii" erau
fostele partide politice, partide ale claselor sociale exploatatoare, după cum eram învăţaţi la şcoală. Desfiinţarea
lor prin diferite mijloace şi preluarea întregii puteri de către comunişti nu constituia semnalul încetării luptei
de clasă. Nici măcar naţionalizarea şi generalizarea proprietăţii socialiste în economie nu putea fi un punct
final în lupta de clasă pe plan economic. După cum a dovedit teoria şi practica stalinistă, "lupta de clasă" se
ascuţea în procesul construirii comunismului. Dar cine era duşmanul de clasă în judeţul Năsăud? Numele
lui, după cum rezultă din documentele judeţenei de partid, imprecis şi insidios, era unul singur: reacţiunea.
Sub această sintagmă se ascundeau, de-a valma, toţi adversarii adevăraţi sau închipuiţi ai regimului comunist.
"Reacţionarii" care au trecut la acţiuni armate împotriva "democraţiei-populare" erau numiţi simplu: bandiţi.
Fiecare raport de activitate lunară a Comitetului Judeţean Năsăud al P.M.R. din anul 1948 avea capitole
privind activitatea reacţiunii din judeţ. În orice dare de seamă a organizaţiilor de partid era exprimată necesitatea
întăririi luptei de clasă, a luării tuturor măsurilor în spiritul luptei de clasă. Ce înţelegeau nişte semianalfabeţi,
cum erau majoritatea celor din conducerea judeţeană a partidului, asta ca să nu coborâm la celulele de partid,
din această expresie în vogă atunci, dar intrinsecă partidului? Greu de spus. Însă oamenii nu sunt judecaţi
după ceea ce cred ci după ceea ce fac. Iar faptele unor indivizi, activiştii de partid, sunt condamnabile, dacă le
scoatem de sub cămaşa protectoare a ideologiei şi le raportăm la valori general-umane. Lupta de clasă de care
se tot făcea vorbire a adus un noian de suferinţe. Ea înseamnă abuzuri, injustiţie, demascări, sărăcie, crimă etc.
Într-un stat totalitar, cum era Republica Populară Română, organele administraţiei de stat se subordonau
partidului, ele fiind vârful de lance în procesul "democratizării" şi a luptei de clasă. Rapoartele Prefecturii
Năsăud către Inspectoratul General Administrativ, Circumscripţia a III-a Cluj, consemnează invariabil,
lună de lună, faptul că "acţiunea politică de democratizare a maselor continuă metodic prin reprezentanţii
Partidului Muncitoresc Român, Frontul Plugarilor şi Consiliul Sindical în colaborare armonioasă cu organele
administrative" 68 • La nivel local cei implicaţi direct în măsurile decise de partid, în fapt în aplicarea lor erau
primarii, notarii şi perceptorii. Cei consideraţi necorespunzători fuseseră schimbaţi în anii anteriori iar cei
cu atitudine şovăielnică erau sancţionaţi. În luna iulie 1948 "au fost pedepsiţi un număr de 31 de notari cu
mustrarea şi pierderea salariului pe 5 şi 10 zile şi 20 de notari cu mustrare, toţi pentru neglijenţă în legătură cu
colectările" 69 • În vara anului 1948 conducerea judeţeană de partid a cerut Comitetului Central schimbarea din
funcţie a şefului Legiunii de Jandarmi Năsăud şi numirea unuia care să susţină mai hotărât măsurile partidului,
iar pentru neimplicarea fermă în lupta de clasă cu ocazia colectărilor pretorul plasei Rodna a fost arestat.

66 Ibidem, f. 111.
67 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 30, f. 49-50.
68 ANBN, fond Prefectura Judetului Năsăud, dosar 473, f. 9.
69 Ibidem, f. 10.
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O nouă infracţiune, necunoscută în anii interbelici, a fost descoperită de către partid. Ea poartă numele de
"sabotaj economic", iar spaţiul predilect era lumea satului românesc. Nici un raport al poliţiei sau jandarmeriei
nu menţionează vreun caz de sabotaj economic în întreprinderile naţionalizate. În schimb, sute de rapoarte
menţionează cazuri de sabotaj economic în agricultură. Într-un inventar al dosarelor judecate de Tribunalul
Judeţean Năsăud, aflat la Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale, în anul 1947 din 652 de
procese în 425 obiectul infracţiunii era sabotarea economiei naţionale. În anul 1948, din 331 cauze, în 212
dosare infracţiunea indicată este de sabotaj economic. Nu am luat în calcul dosarele de speculă, delapidare
etc. Doar din comuna Simioneşti au fost trimise în faţa instanţei, în anul1946, nu mai puţin de 38 de fapte de
sabotaj economic 70 •
Sabotarea economiei naţionale, domeniu preferat deci pentru duşmanul de clasă din lumea satului, putea
lua diferite forme: sustras cereale de la batoză, bătut grâul cu maiul, nepredare cote, instigare la nepredare cote,
nepredarea lânii, declarat teren mai puţin decât a fost însămânţat, cositul ovăzului verde cu scopul de a se
sustrage de la predarea cerealelor, păscut cu animalele suprafaţa însămânţată, nu a însămânţat, tăiat viţel fără
aprobare, nepredare uium, refuzat treieriş, probleme de morărit etc.
La 9 septembrie 1948, Legiunea de Jandarmi Năsăud înainta Inspectoratului de Jandarmi Cluj o statistică
cu actele de sabotaj economic: 195 acte de sabotaj diverse şi 10 acte de sabotaj cu ocazia colectărilor. În aceeaşi
lună, la o adresă din partea Comisiei de Stat a Planificării, Centrul Judeţean de Planificare Năsăud, Legiunea de
Jandarmi Năsăud expedia două tabele cu actele de sabotaj cu ocazia colectărilor (15 cauze) şi actele de sabotaj
diverse (214 cauze). Menţiunea de final era următoarea: "nu avem acte de sabotaj comise contra fabricilor
naţionalizate 71 ".

O dare de seamă asupra actelor de sabotaj din raza sectorului de jandarmi Bistriţa menţiona că postul
de jandarmi Crăinimăt a dresat procese-verbale la nouă locuitori care "în campania colectărilor au fost găsiţi
bătând grâul cu maiul, pentru a se sustrage de la cota de predare, sabotând statul". Astfel, Rapen Francisc a
bătut cu maiul 26 kg de grâu, Suciu Lucreţia 5 kg, Husmezan Maria 6 kg, Pop Ludovica 6 kg et. al. Postul de
jandarmi Sărata a întocmit acte pentru doi locuitori care au refuzat să declare însămânţările de primăvară, iar
postul de jandarmi Tărpiu, cu ocazia colectărilor din luna august, a întocmit procese-verbale la nouă locuitori,
dintre care şase au fost găsiţi bătând grâul cu maiul pentru a se sustrage de la colectări, iar pentru trei indivizi
care erau delegaţi la batoză pentru faptul că au omis să treacă în registrul de treier cantitatea de 318 kg de grâu.
Fapte asemănătoare au raportat şi celelalte posturi de jandarmi72 • Postul de jandarmi Mocod, din sectorul de
jandarmi Năsăud, a întocmit 21 de acte pentru sabotaj economic, în perioada 1 ianuarie- 1 septembrie 1948,
pe care le-a înaintat instanţei pentru judecată.
În primul deceniu comunist aplicarea cotelor obligatorii a fost o adevărată calamitate pentru ţăranul
român. O adevărată epopee, care poate fi numită "La batoză", se desfăşura cu regularitate în fiecare vară. Câteva
kilograme de grâu din producţia proprie dosit în paie sau pleavă puteau face diferenţa între supravieţuire şi
foamete. La câte acte neştiute a fost silit ţăranul român în acele vremuri, el aliatul de clasă în regimul democratpopular! Sabotajul economic numit "sustragere de grâu de la batoză" era probabil cel mai des întâlnit. Mulţi
ţărani rămâneau fără grâu după plata cotelor. Poate singurul caz de sabotaj adevărat s-a întâmplat la Domneşti,
unde cineva pusese un crampon de fier într-un snop de grâu cu scopul de a neutraliza batoza, loc unde se
făceau şi colectările. Partidul în vigilenta sa era însă de părere că şi ruperea curelelor de la batoză, din cauza
utilizării excesive, era tot un sabotaj al duşmanului de clasă!
O parte a ţărănimii din judeţ primise calificativul de chiaburi. Numărul chiaburilor, inventariaţi de către
partid, era de 9952, în anul 1948. Teoretic, lupta de clasă la sate îi ţintea doar pe aceştia. Măsurile vexatorii
însă îi vizau pe toţi cei consideraţi opozanţi ai regimului, chiar dacă erau ţărani săraci. Aliaţi ai chiaburilor
erau consideraţi învăţătorii şi preoţii. În urma "luptei de clasă", în anul1949 au mai rămas doar 385 de ţărani
chiaburi. Deschiaburirea însemna dublarea sau chiar triplarea cotelor obligatorii precum şi impozite înrobitoare.
La 12 septembrie 1948, o notă informativă provenind de la Legiunea de jandarmi atrăgea atenţia că locuitorii
chiaburi din comuna Domneşti erau foarte nemulţumiţi şi "păstrează o răceală din ce în ce mai mare faţă de
organizaţiile politice şi actuala conducere pe motiv că au fost ridicaţi dintr-o clasă inferioară, clasa ţi la început
70 Vezi la ANBN, în fond Tribunalul

Năsăud,

inventarul cauzelor judecate între anii 1946 -1948.

71 ANBN, fond Legiunea de Jandarmi Năsăud, dosar 80, f. 158, 167.
72 Ibidem, f. 283-284.
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când li s-a fixat coţile de predare, la o altă clasă superioară dublându-li-se şi la alţii triplându-li-se coţile la care
au fost impuşi". Aceşti ţărani au rămas fără grâu de sămânţă 73 • Asemenea măsuri au fost impuse practic în toate
localităţile judeţului. În comuna Caila au fost demascaţi de către organizaţiile de bază chiaburii Chiş Nicolae
şi Cioran Mihai care au căutat să se sustragă de la colectări prin ascunderea de cereale. În comuna Jeica a fost
demascat chiaburul Gasner care a îmblătit snopii de grâu punând de pază servitorul pentru a nu fi prins.
O metodă de luptă împotriva chiaburilor, cu conţinut moralizator, era demascarea prin gazeta de perete.
Câteva caricaturi puteau înfiera rezistenţa şi "lăcomia" duşmanului de clasă.
O altă activitate plasată sub imperiul luptei de clasă a fost impozitarea. Necesitatea accelerării încasării
impozitelor era o sarcină politică pentru organizaţiile de partid. Atributul de perceptor a devenit sinonim
cu abuzul, organizat sistematic de care partid. Şi în acest domeniu s-a aplicat procedeul demascării, care
însemna spolierea fără scrupule a celor pe care partidul îi numea duşmani ai poporului. Raportul de activitate
a Judeţenei Năsăud, pe luna decembrie 1948, consemnează rezistenţa unor elemente chiabure care "au fost
demascate ca duşmani ai regimului". "Marele reacţionar Pop Grigore din Telciu s-a opus categoric achitării
impozitului care era de circa 200 000 lei pentru care a fost demascat în public şi s-au sechestrat obiecte de
valoare". Asemenea demascări au fost făcute şi de organizaţiile de bază din localităţile Budacu de Jos, Buduş,
Dumitriţa şi Bistriţa. Sumele pretinse mergeau de la 30 000 lei până la 480 000 lei. Chiaburul Rosna Mihai din
Dumitriţa, demascat de organizaţia de bază pentru o sumă de 30 000 lei, chiar şi "după sechestrarea boilor tot
nu voia să plătească impozitul" 74 •
Dacă uraganul social numit "revoluţie socialistă" a lovit cu duritate în ţărănimea de toate felurile, nici
celelalte categorii sociale nu au fost ocolite. Încă din luna februarie 1948 Comitetul Judeţean Năsăud al P.M.R.
constata că în rândul intelectualităţii "există o solidaritate burgheză putredă". Organizaţia judeţeană de partid
a luat legătura cu intelectualitatea de la centrele de plasă pentru a o mobiliza în acţiunile partidului. Aproape
în fiecare localitate "elementul intelectual" era solidar cu chiaburul, scoţând în evidenţă sistemul spoliator de
impozitare şi greşelile organizaţiilor locale de partid. "S-a prelucrat cu ei situaţia politică, poziţia poporului
faţă de ei şi care trebuie să fie poziţia lor faţă de popor" 75 • În luna următoare, cu toate că se câştigase influenţă,
mai ales la Şcoala Normală din Năsăud, încă nu fusese spart "cuibul infect al profesorilor" din Bistriţa 76 • Într-un
fel sau altul situaţia se perpetuase până în toamnă. Un raport al Judeţenei Năsăud, pe luna septembrie 1948,
menţiona că se mai observă "în afară de problema colectărilor, o ascuţire a luptei de clasă între ţărănimea
săracă şi chiaburi şi oamenii duşmănoşi regimului, astfel că învăţătorii din comunele Tiha Bârgăului, Tureac,
Ilva Mare şi Sângeorz-Băi au fost demascaţi de către organizaţiile de bază şi de masă prin faptul că au avut o
atitudine şi purtare antimuncitorească şi cazonă, metode de dictatură şi oportuniste" 77 •
Un obiectiv central al organizaţiei judeţene de partid, prezent deci în aproape toate rapoartele lunare, a fost:
"cunoaşterea, demascarea şi combaterea tuturor formelor de manifestare ale reacţiunii". Până la înlăturarea din
fruntea conducerii judeţene P.M.R. a lui Stoica Iosif, în unele şedinţe lunare s-a recunoscut şi existenţa unor
condiţii obiective care veneau în sprijinul reacţiunii: nedefinitivarea reformei agrare, problema păşunatului,
sistemul de impozitare care nu avea o "aşezare justă", activizarea sectei Martorii lui Iehova, dificultăţile cu
şantierul naţional Salva-Vişeu, zvonurile despre revenirea regelui sau despre un război iminent etc.
La alegerile din martie 1948 concentrarea forţelor partidului pe partea de nord a judeţului, în special plasa
Năsăud care era "focarul reacţiunii", s-a dovedit a fi greşită, aprecia conducerea P.M.R. Năsăud în aprilie 1948:
"s-a văzut că în unele părţi unde credeam că stăm mai bine, stăm încă slab". La acele alegeri fusese exploatată
existenţa listei nr. 2 de către cei pe care partidul îi cataloga drept reacţionari. Reacţionari erau consideraţi şi cei
din aparatul administrativ sau de justiţie, care înaintea alegerilor din martie au creat "o atmosferă defavorabilă
regimului". Doi perceptori din Telciu au fost demascaţi şi înlocuiţi, pentru că partidul nu avea nevoie de
nemulţumiţi înaintea alegerilor, iar judecătorul Drăgan Valeriu din Năsăud a fost scos din magistratură. Acesta
a semnat peste 50 de mandate de arestare pentru delicte silvice începând cu data de 8 martie 1948. Au fost
arestaţi doi cetăţeni din Romuli, dar alţi circa 40 au reuşit să fugă în pădure. Sesizând pericolul din preajma
73 Ibidem, f. 147.
74 ANBN fond Comitetul Judetean P.C.R. Năsăud, dosar 30, f. 217.
75 Ibidem, f. 2.
76 Ibidem, f. 34.

77 Ibidem, f. 217.
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alegerilor, judeteana de partid a intervenit "acţionându-se pe linie de informatori pentru a determina întoarcerea
celor fugiţi" 78 • Dacă în primăvara anului 1948 regimul comunist din judeţ ţinea să afişeze din motive tactice şi
o faţă umană, la care uneori se putea reclama dreptatea, spre sfârşitul anului masca a fost scoasă, justiţia fiind
acuzată de împăciuitorism şi absenţa durităţii în actul juridic de combatere a duşmanului de clasă.
Manifestări ale reactiunii şi nu un semn al lipsei pluralismului politic au fost considerate de către partid
şi diversele întâmplări din campania electorală: caricaturizarea semnului electoral "soarele", care era făcut
strâmb, cu urechi, nas, mustăţi, lacrimi etc., adăugarea particulei NU pe lozincile VOTATI SOARELE, sau chiar
un zvon hazliu provenit de la membri C.D.E., care erau dispuşi să pună semnul electoral în vârful bisericii
evanghelice, în schimbul unor sume de bani. Măsura reţinerii imediate a fost luată împotriva unui muncitor de
la Fabrica de teracotă care a făcut "un bust oribil pe care a scris/. V. Stalin", şi pe care l-a afişat într-o vitrină
din "strada principală", probabil Liviu Rebreanu 79 •
Şi secţia de cadre din P.M.R. Năsăud, condusă de incultul deputat-gaterist Traian Iosif, constata după
alegerile din martie 1948 că: "încă mai avem reactiune în judeţ într-un număr destul de mare. Mai mulţi bandiţi
şi popi au fost arestaţi de către siguranţă înainte de alegeri, pe carei-am cunoscut din alegerile din 1946 80 ".
O atenţie specială din partea conducerii judeţene de partid era acordată manifestărilor anti-regim mai ales
dacă erau scrise. În data de 25 noiembrie 1948, la Orheiul Bistriţei a fost descoperită o tablă de placaj pe care
scria: Trăiască hoţii, Maniu şi partizanii până vin americanii! O urare asemănătoare fusese găsită şi în Şieu
Magheruş, fiind atribuită celor 12 locuitori saşi, pe baza supoziţiei că avea greşeli de exprimare.
Orice exteriorizare a nemulţumirii cu referire la partid sau la organizaţiile legale era taxată ca un fapt
de agresiune, aparţinând duşmanului de clasă. Postul de jandarmi Tărpiu înainta la 4 aprilie 1948 o dare de
seamă despre "elementele reacţionare care au săvârşit agresiune contra membrilor din organizaţiile democrate"
în luna aprilie. Ce se întâmplase de fapt? Pe fondul unor nemulţumiri cu privire la împroprietărire, ţăranul
Moisil Filip a făcut reproşuri comisiei strigând: "ce credeţi că regele nu mai vine în ţară?" A fost arestat şi
înaintat Serviciului de Siguranţă Bistriţa, fiind trimis în judecată 81 • La 27 martie 1948, în preziua alegerilor
parlamentare, postul de jandarmi Dipşa raporta executarea ordinului telefonic 278, din aceeaşi zi, prin care au
fost reţinuţi Măgheruşan Ioan şi Huci Florea din Herina. Vinovăţia lui Măgheruşan Ioan consta în afirmaţiile
că afişele electorale erau inutile, "iar domnii de la conducere nu fac nimic, numai promit, şi că sunt hoţi", în
timp ce Huci Florea "a insultat de Dumnezeu Partidul Comunist Român zicând că nu-i trebuie comunişti să-i
conducă nişte golani". Huci Florea era văzut de către autorităţi ca un reacţionar notoriu, fiind exclus şi de la
certificatul de alegător82 •
Un alt caz, oarecum asemănător, care nu ar fi fost băgat în seamă în regimurile politice cu oarecare
normalitate, este raportat Legiunii de Jandarmi Năsăud care, prin măsurile luate, se transformase în poliţie
politică. Un şef de tren, Mesaroş Petru, lipsit de prudenţă, s-a angajat într-o discuţie cu sergentul major Popa
Constantin, ajutor cu educaţia la postul de jandarmi Şieu, afirmând în faţa acestuia că "până la 1 aprilie vor
veni americanii să dicteze în ţară", şi că nu le va mai merge la "ăştia" cum le-a mers de când a venit Groza la
putere. A mai spus că el citea ziarele, mai ales "Cultura", dar "ăştia nu au ei cultură de ajuns dar decum să mai
dea şi la altul". Nechibzuitul şef de tren a fost arestat la 23 martie 194883 •
Pe fondul intensificării luptei de clasă opoziţia faţă de regimul comunist a luat forme violente în a
doua jumătate a anului 1948. În luna septembrie 1948, Prefectura Judeţului Năsăud, în raportul lunar către
Inspectoratul General Administrativ Cluj, era obligată să aducă la cunoştinţă că "în regiunile muntoase din
Plasa Năsăud şi Rodna există grupuri de dezertori criminali care sunt adăpostiţi prin comunele de munte". O
vulnerabilitate o constituia şi şantierul Salva-Vişeu unde "sunt elemente care ar căuta să organizeze curente
antidemocratice", existând "foarte mult personal deblocat şi comprimat". Raportul secret al Preturii plasei
Rodna către Prefectura Năsăud, din luna septembrie 1948, este mult mai detaliat: "în plasă sunt semnalate
în punctele Feldru - Ilva Mică, Anieş şi Rotunda - Valea-Mare bande înarmate care terorizează populaţia,
78 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 44, f. 1-5
79

ANBN, fond Comitetul Electoral al judetului Năsăud, dosar 240, f. 129

80 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 44, f. 82-83.
81 ANBN, fond Legiunea de Jandarmi Năsăud, dosar 57, f. 49.
82 Ibidem, f. 81.
83 Ibidem, f. 86, 88.
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administraţia şi jandarmeria. Astfel, din informaţii, aceste bande au trimis vorbă notarului, primarului şi
şefului de post din comuna Feldru că îi vor achita". Au mai fost ameninţaţi notarul din Ilva Mică şi şeful de

post din Valea-Mare. La 30 septembrie un locuitor din Maieru întâlnise în munti "un ofiţer în uniformă veche".
Însă "membri acestor bande înarmate ameninţă în special organele de stat şi membri P.M.R.", de aceea munca
acestora pe teren era stânjenită 84 •
Raportul judeţenei de partid pe luna octombrie consemnează starea de nesiguranţă a activiştilor de partid,
în faţa elementelor "reacţionare" care au lansat zvonul că sunt urmăriţi de armata albă. Pe acest fundal, au fost
demascaţi şi arestaţi Pudulie Gheorghe şi avocatul Mureşan Petru din Mureşenii Bârgăului, care au afirmat ca
atâta timp cât există coloana carpatică vor aproviziona cu alimente armata albă din munţi. Un caz de corecţie
fizică i se aplicase, în luna octombrie 1948, activistului Dugeniuc Iosif, sef al secţiei propagandă şi agitaţie din
plasa Rodna. Patru persoane 1-au aşteptat la Leşu, iar după şedinţa de partid 1-au bătut, i-au confiscat actele şi
4000 lei. Cazul activistului Dugeniuc, preluat de organele de securitate, a fost pus în legătură cu cele întâmplate
la Primăria Tiha Bârgăului, unde fusese pusă o tablă pe care era scris: Jos R.P.R., Trăiască regele Mihai, cu o
fotografie a regelui în colţul stâng, iar pe spate cine va atinge această tablă va fi mort. A fost arestat un cetăţean,
Cucu, bănuit de mai multe furturi, evadat de două ori din închisoare, care a recunoscut că împreună cu fraţii
Vrăjmaş, fugiţi la Câmpulung Moldovenesc, şi un soldat dezertor 1-au bătut pe Dugeniuc. Raportul judeţenei de
partid pe luna noiembrie precizează că "la reconstituirea faptelor Cucu a încercat să fugă şi a fost împuşcat" 85 • În
fapt, este vorba de o execuţie, (chestiune clasică, împuşcarea pentru fugă de sub escortă), prin care s-a urmărit
nu atât "reperarea" onoarei activistului, cât să se aplice o pedeapsă cu virtute exemplară, să ştie reacţionari
ce-i aşteaptă dacă ridică mâna asupra activului de partid. În şedinţa birourilor de plasă din 26 noiembrie 1948,
secretarul Zăvoianu de la plasa Şieu menţiona la capitolul "greutăţi" faptul că unii activişti fuseseră ameninţaţi
de "chiaburii şi bandiţii" din Budacu de Sus, "de aceea tovii au o frică", iar în comuna Sebiş, Simionca Iacob,
în aşteptarea armatei albe, l-a confundat "pe tov. Herineanu de la plasa Şieu cu un bandit" 86 •
Grupuri de partizani au fost semnalate în cursul lunii octombrie 1948 în Leşu Ilvei unde primarul şi
notarul au fost întâmpinaţi cu focuri de mitralieră când s-au deplasat în zona batozelor, în Poiana Ilvei la o
casă de pe câmp unde şase persoane înarmate au descins în noaptea de 25 octombrie, precum şi la Ilva Mare
în zona cătunului şi pădurii Poiana Cătunenilor. Morarul Torni Ioan, aflat la cules de cartofi, la intrarea în
Pădurea Cătunenilor a fost întâmpinat de trei persoane înarmate, în haine militare, cu cojoace de piele pe
deasupra. 1 s-a cerut să aducă la cunoştinţa şefului de post din Il va Mare să trimită o listă cu numele următorilor
funcţionari: şeful de post, notarul, primarul, perceptorul şi pădurarul. Împotriva noilor potentati partizanii
uzau şi de războiul psihologic 87 • Postul de jandarmi Corvineşti transmitea centrului că la sfârşitul lunii august
pe raza comunelor Lechinţa, Sâniacob şi Feleac şi-au făcut apariţia "mai mulţi fugiţi politic". Numărul rebelilor
semnalaţi de către jandarmerie la Ardan ar fi fost de circa 30, majoritatea militari.
În raportul de activitate pe luna octombrie 1948, al Comitetului Judeţean Năsăud al P.M.R., se menţionează
măsuri împotriva "bandelor teroriste" din regiunea muntoasă. Iniţial, au fost arestate circa 60 de persoane din
localităţile Runcul Salvei, Romuli şi Rebra. Prin măsurile luate de jandarmi s-a reuşit "să se prindă un bandit
viu şi cinci împuşcaţi". Trei ar fi fost şefi de "bandă" după cum informa agramatul secretar politic Dumitru
Dobre 88 • În raportul judeţenei pe luna decembrie, Dobre menţionează 60 de arestări şi opt partizani împuşcaţi.
Nu poate fi vorba de partizanii amintiţi mai sus în zona Ilvelor. Cu siguranţă, autorităţile erau mai îngrijorate
de regiunea limitrofă şantierului Salva- Vişeu, şi posibilitatea contagiunii acestui punct nevralgic, unde se
descoperiseră manifeste anti-regim aparţinând organizaţiei "Vlad Ţepeş". De aceea au fost periate localităţile
amintite, fiind arestaţi posibilii tăinuitori sau complici, şi s-a acţionat militar împotriva partizanilor din zona
nordică, la graniţa cu judeţul Maramureş.
În rândul duşmanilor de clasă erau integraţi şi preoţii. Raporturile partidului cu Biserica şi poziţia acestuia
faţă de fenomenul religios în general nu putea face abstracţie de ideologie. Iar ideologia, zisă "a proletariatului",
pretindea că este adevărul însuşi, care deriva din cunoaşterea ştiinţifică, fiind conformă legilor de dezvoltare ale
84 ANBN, fond Prefectura Judeţului Năsăud. dosar 473, f. 13-14, 19.
85 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 30, f. 156, 183.
86 Ibidem, f. 178.
87 ANBN, fond Prefectura Judeţului Năsăud, dosar 473, f. 22-23.
88 ANBN, fond Comitetul
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societăţii omeneşti.

Ideologia societăţii fără clase, de o simplitate ademenitoare, are şi un caracter mesianic. Ea

deţine răspunsuri, sau mai bine zis pretinde că este răspunsul la toate problemele umanităţii! Însă comunismul,

"viitorul de aur al omenirii", nu acceptă niciun fel de opoziţie, sau alte posibile rezolvări ale unor situaţii date,
decât cele prescrise de propriul sistem ateist. Biserica şi religia urmau să dispară în procesul de construire a
societăţii comuniste, odată cu întărirea conştiinţei socialiste.
Măsurile luate de către filiala judeţeană Năsăud a Partidului Muncitoresc Român faţă de Biserică nu au un
caracter de originalitate. Ele reflectă poziţia partidului într-un domeniu foarte sensibil. Totuşi se pot identifica
specificităţi locale. Confesiunea majoritară în judeţ, în perioada interbelică, a fost cea greco-catolică. Timp de
patru ani, urmare a Dictatului de la Viena, judeţul Bistriţa-Năsăud a făcut parte din Ungaria. Regimul hortist,
un regim naţionalist extremist, era conştient de forţa bisericilor naţionale româneşti, ortodoxă şi greco-catolică.
De aceea au fost favorizate sectele religioase. Guvernul Groza a continuat iniţial această politică, cu toate că
posibilităţile de control asupra acestora era limitat. Majoritatea sectelor îşi aveau originea în neoprotestantismul
american.
La 24 noiembrie 194 7, în ordinul circular 1464, cu indica tivul "secret", Inspectoratul General al Jandarmeriei
trimitea în teritoriu o listă cu asociaţiile şi cultele recunoscute precum şi cu cele interzise. În expunerea de
motive se precizează că s-a raportat din partea unor legiuni de jandarmi că "unele secte religioase intreprind
o propagandă foarte mare cu care ocazie se dedau la prozelitism şi propagandă în favoarea Americii, elogiind
personalitatea lui Truman, pe care îl consideră ca un trimis a lui Dumnezeu, pentru salvarea omenirii". De
asemenea, numeroşi membri P.N.Ţ. s-ar fi înscris în aceste asociaţii pentru a continua lupta politică şi a scăpa
de urmărire. Pe lângă cultul baptist recunoscut în noiembrie 1944, ordinul reaminteşte că, în anul 1946, au
primit statutul de culte legale: Cultul creştin adventist de ziua a şaptea, Cultul creştin după evanghelie şi Cultul
lipovenesc. Au primit autorizare provizorie, tot în anul 1946, asociaţia religioasă Creştinii tradiţionalişti, apoi
două asociaţii cu acelaşi nume dar cu sedii diferite: Biserica lui Dumnezeu apostolică, zisă penticostalistă şi o
altă asociaţie a adventiştilor de ziua a şaptea. Secta Martorii lui Iehova a rămas interzisă alături de alte cinci
secte neoprotestante 89 •
În luna februarie 1948, Judeteana Năsăud identifica două metode de lucru ale reactiunii din judeţ:
"infiltrarea sectelor religioase" şi afirmaţiile unor preoţi făcute de la om la om că "doctrina marxist-leninistă
nu se contrazice deloc cu religia". Acţiunile acelor preoţi erau judecate ca având caracter ambivalent: "pe
deoparte este bine, dar pe de altă parte extrem de periculos", pentru că era o modalitate de atragere a "masei"
către Biserică!

Preoţimea satelor era supravegheată prin organele de represiune, în primul rând Jandarmeria şi Siguranţa,
mai apoi Miliţia şi Securitatea. La4 decembrie 1947, cu nr. 1955, Legiunea de JandarmiNăsăud înainta Serviciului
Siguranţei Bistriţa, "conform înţelegerii verbale", dosarele de "suspecţi preoţi din teritoriul rural al acestui
judeţ". Preoţii din Matei şi Nimigea Ungurească erau calificaţi ca şovini maghiari, în timp ce Iustin Grigore din
Budacu de Sus primea calificativul de "suspect legionar". Toţi ceilalţi 20, pentru care s-au mai întocmit dosare,
erau consideraţi preoţi reacţionari: Ţărmure Vasile din Domneşti, Simionca Dumitru din Orhei, Buzdug Ioan din
Josenii Bârgăului, Oltean Victor din Şieuţ, Pop Iuliu din Maieru, Mureşan Ştefan din Rebra, Timiş Simion din
Rodna et. al. Lista era incompletă, de vreme ce în luna ianuarie 1948 Legiunea de Jandarmi trimitea Siguranţei
încă şase dosare cu preoţi "suspecţi reacţionari": Mihalca Ioan din Rebrişoara, Pop Ioan din Romuli, Scridon
Ioan din Mocod, Ovidiu Bulbuc din Măgura Ilvei, Ilieş Ioan din Poiana Ilvei şi Buta Anton din Sângeorz-Băi 90 •
O corespondenţă între postul de jandarmi Ilva Mare şi conducerea instituţiei aruncă o lumină asupra aprecierii
ca reacţionari a numeroşi preoţi. Răspunzând ordinului 84/1948 de a întocmi dosar de reacţionar preotului
Curtuiuş Titus, dacă ar fi motive temeinice, la 7 martie 1948 seful postului raporta că preotul "nu s-a manifestat
cu nimic cu excepţia zilei când a avut dispoziţii să vorbească contra partidului manist, iar el a vorbit numai de
înfăptuirile guvernului Dr. P. Groza". De aceea, indecis, cerea instrucţiuni suplimentare91 • Se poate conchide
că erau consideraţi reacţionari preoţii care nu au executat ordinele judeţenei de partid, în diferite situaţii, iar
în martie 1948 nu au făcut campanie electorală alături de Frontul Democraţiei Populare. Cei care avuseră o
atitudine manifest anticomunistă, cum fusese preotul Sângeorzan Lazăr, au fost arestaţi.

89 ANBN, fond Legiunea de Jandarmi Năsăud, dosar 57, f. 21-22.
90 Ibidem, dosar 78, f. 79, 82.
91 Ibidem, dosar 57, f. 71.
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Pentru a contracara şi limita influenţa spirituală a Bisericii şi preoţilor, partidul a organizat sistematic
diverse activităţi în zilele de duminică şi sărbători religioase. Sub pretextul reconstrucţiei, populaţia era
convocată la "muncă voluntară", cel mai adesea în zilele de duminică. În campania electorală din martie 1948,
un cetăţean din Josenii Bârgăului fusese calificat ca "reacţionar" pentru că întrebase de ce munca voluntară se
făcea doar în acea zi. Duminica şi în sărbători se organizau şi numeroase activităţi cu conţinut politica-ideologic.
Situaţiile de mai jos sunt din anul1949, dar nu avem motive să considerăm că nu ar fi relevante şi pentru anul
anterior. Astfel, preotul Victor Mureşianu raporta protopopiatului Bistriţa în anul 1949 că biserica era bine
cercetată de credincioşi, "cu excepţia acelor duminici şi sărbători în care se aranjează manifestaţii politice sau
de altă nuanţă şi care sunt destul de dese". În Ghinda, biserica era frecventată din ce în ce mai rar, conform
raportului preotului Stejerean Leontin, din 19 noiembrie 1949. Pe lângă influenţa nefastă a luteranismului, în
ultima vreme se adăugaseră servituţile regimului. Locuitorii erau siliţi ca duminica şi în sărbători "a-şi termina
muncile agricole sau a transporta cotele de cereale la centru, în plus citind material de partid şi ascultând serile
de conferinţe ţinute în cadrul căminelor culturale e natural ca să se răcească din ce în ce mai mult sufleteşte".
Nu ştim care era conţinutul ordinului 540/1949, la care răspundea preotul Mureşianu de la parohia Sfinţii Trei
Ierarhi din Bistriţa. Probabil i se ceruseră şi informaţii mai sensibile, pentru că raportul către protopopiat se
încheia cu asigurarea: "nu cunoaştem nici o acţiune care ar împiedica dezvoltarea şi înflorirea R.P.R 92 ".
Partidul Muncitoresc Român din judeţul Năsăud a strâns hăţurile ideologiei, în lupta împotriva
"obscurantismului şi misticismului", în primul rând pentru membri de partid şi aparatul de represiune.
Numeroasele cursuri ideologice şi şcoli de partid predicau ateismul. Unui miliţian din Ghinda i se interzisese
de către superiori cununia religioasă în anul1949. Membrilor de partid, mai ales celor din ierarhia judeţeană,
li se permitea, probabil, frecventarea bisericii doar în calitate de informatori, gardieni ai revoluţiei socialiste.
Cel mai important eveniment naţional din anul1948 cu privire la biserică a fost desfiinţarea Bisericii Unite
cu Roma, Biserică majoritară în judeţul Năsăud. O asemenea măsură a trebuit să aibă cel puţin binecuvântarea
Moscovei, dacă nu aceasta a fost iniţiatoarea. Dacă va fi posibil, vom analiza mai profund ceea ce s-a întâmplat
în toamna anului 1948, atunci când vom avea la dispoziţie mai multe surse şi documente. Pentru Comitetul
Judeţean Năsăud al P.M.R. evenimentul era unul politic, primit ca sarcină de partid! În raportul de activitate
al Judeţenei Năsăud cele mai importante obiective pe luna octombrie fuseseră unificarea bisericii şi lupta
împotriva partizanilor din munţi. Cu vocabularul său atât de "rafinat", secretarul Dumitru Dobre arăta că:
Unificarea bisericii a întâmpinat în unele comune rezistenţă, în special acolo unde popii au refuzat să
treacă la ortodoxie şi făceau propagandă prin masa catolicilor să nu treacă, că nu are ce să le facă.
Prin metoda de a fi convocaţi preoţii la Prefectură s-a ajuns ca din 90 de preoţi 67 să accepte trecerea.
Acolo unde a trecut numai popa se duce muncă printre populaţia catolică de a-şi da adeziunea de trecere. Până
în prezent, din 99 de comune sunt unificate, cu procese verbale semnate de credincioşi, 59 de comune iar în
restul de 40 se continuă munca de strângere a semnăturilor şi unde a trecut popa şi unde nu a trecut. Rezistenţă
mai mare a fost şi este în comunele de munte cum este plasa Rodna, câteva din plasa Şieu şi Lechinţa 93 •
Unificarea Bisericii Greco-Catolice cu cea Ortodoxă, care în viziunea judeţenei de partid însemna
"unificarea credincioşilor într-un singur front", fusese raportată ca încheiată în luna noiembrie 1949: "în luna
aceasta s-a definitivat unificarea bisericii pe baza adeziunii catolicilor în procent de 72%, iar în mod formal
sunt trecuţi 93% din numărul credincioşilor catolici" 94 •
Dublul standard, adică minciuna propagandistică, era necesar şi pentru a se marca prin decretul 358
al Ministerului Cultelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 281 din 2 decembrie 1948, încetarea existenţei
Bisericii Greco-Catolice. Aceasta "în urma revenirii comunităţilor locale (parohii] ale cultului greco-catolic la
cultul ortodox român"ns. Situaţia din teritoriu era însă mai complexă. În Protopopiatul ortodox Năsăud, care se
suprapunea peste fostul Vicariat al Rodnei, în luna februarie 1949, în cele 41 de parohii existau 34 de preoţi
reveniţi la ortodoxie şi 9 nereveniţi. Cei nereveniţi erau din parohiile: Năsăud, Telciu, Feldru, Sângeorz-Băi,
Şanţ, Lunea Il vei, Runcu Salvei şi Rodna- cele două parohii 96 •
92 ANBN, fond Protopopiatul ortodox român Bistriţa, dosar 1500, f, 84, 89,
93 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 44, f. 12.
94 Ibidem, dosar 30, f. 183.
95 Colecţiune de legi, decrete şi deciziuni, tomul XXVI, 1-31 decembrie 1948, Editura de stat, Bucureşti 1949, p. 2156.
96 ANBN, fond Vicariatul Rodnei, dosar 1503, f. 3.
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Anul apocaliptic 1948 a fost un nou început, în forţă, pentru variile dezvoltări ale neoprotestantismului,
care fac din venirea sfârşitului lumii repere ale dogmei. Nu se putea un climat mai adecvat pentru prozelitismul
religios neoprotestant decât cel al începutului "revoluţiei socialiste". Rapoartele Judeţenei Năsăud menţionează
faptul că botezările debutaseră în vara anului 1948. În peisajul religios de la jumătatea secolului al XX-lea,
amplificat astăzi, neoprotestantismul a câştigat teren mai ales în fostele parohii greco-catolice.
Orice regim politic are obligaţia asigurării unui trai măcar suportabil, dacă nu decent, din punct de vedere
material. Mai mult, acest lucru ar fi trebuit să preocupe autorităţile comuniste, care pretindeau că exercită
puterea în numele celor mulţi. În puţine rapoarte Judeţeana Năsăud s-a preocupat de situaţia aprovizionării
populaţiei şi, în general, a condiţiilor de trai. Atunci când prin forţa împrejurărilor sunt obligaţi să constate
penuria cronică şi sărăcia generalizată, mai marii partidului din judeţ găsesc rapid şi vinovatul: duşmanul
de clasă. Un raport din 31 octombrie 1948, privitor la aprovizionarea judeţului şi la situaţia magazinului de
stat dorit a se deschide, constata următoarele: alimentele de pe piaţa liberă erau foarte scumpe, articolele
raţionalizate lipseau cu lunile, ulei nu se distribuise din luna iulie şi atunci nu a ajuns la toţi cei care aveau
cartelă, "griş, orez şi paste făinoase lipsesc complet de pe piată". Petrolul lampant devenise o marfă de lux
care lipsea de multe luni, îmbrăcămintea distribuită prin magazinele de stat era cu totul insuficientă, la sate
lipseau textilele şi bumbacul, iar cota de pânză de 20000 m pentru întreg judeţul nu putea acoperi nevoile celor
"160 mii locuitori din care 145000 sunt plugari şi muncitori la păduri". Stocurile repartizate de Ministerul
Comerţului nu acopereau necesităţile din iarna care se apropia, în special la grăsimi. "Pâinea este asigurată
pentru muncitori, de asemenea şi pentru salariaţii din instituţii". O situaţie mai bună era la cartofi şi la
aprovizionarea cu lemne de foc.
Situaţia economică dificilă era dublată de activitatea "organizaţiei subversive", în principal ramificaţia
"bandiţilor din munţi", ceea ce "a creat o stare de spirit de neîncredere în forţa regimului în rândul ţărănimii
muncitoare, iar pentru chiaburime o stare de încurajare începând să-şi scoată capul făţiş împotriva organelor
administrative şi politice". Concluzia secretarului Dobre, faţă de haosul pe care îl patronase prin măsuri
aberante, într-un climat de ură şi chiar revoltă a populaţiei, este următoarea:
În ce priveşte greutăţile economice subiective care sunt în judeţ, cred că se datoresc legăturilor pe care bandiţii
politici le au la Bucureşti şi cred că chiar în anumite instituţii de care depinde aprovizionarea, aprovizionare
care se face foarte defectuos în judeţul Bistriţa unde este şi terenul de bază al organizaţiei subversive şi unde
bandiţii politici prin legăturile lor caută să aibă, din toate punctele de vedere, teren mai prielnic. Numai aşa se
poate explica lipsa completă de petrol, benzină cu lunile, apoi celălalt caz cu aprovizionarea muncitorilor pe
cartelă 97 •

Pretinsa putere politică a P.M.R., legitimată ideologic, era întemeiată pe muncitorime, de care conducerea
judeţeană îşi amintea mai ales cu ocazia unor sărbători care trebuiau celebrate corespunzător. Cei mai mulţi
muncitori din judeţ erau angajaţi la "Regna", care a fost naţionalizată în toamna anului 1948. Se pot cita mai
multe menţiuni ale activiştilor P.M.R., din rapoarte lunare, din care rezultă că muncitorii de la fabricile din judeţ
nu erau plătiţi cu lunile. Pentru o analiză amănunţită a industriei şi a condiţiilor de lucru ale muncitorimii,
Judeţeana Năsăud nu şi-a făcut timp. Probabil, nici nu era capabilă. În schimb, în fiecare lună erau inventariate
zvonurile care circulau în societate, şi ele catalogate ca provenind de la "reacţiune". În luna septembrie 1948,
raportul de şase pagini al judeţenei consacră câteva rânduri situaţiei muncitorilor. Producţia nu a putut fi
atinsă în numeroase întreprinderi "din lipsa braţelor de muncă şi din lipsa neplăţilor (sic!) la zi a salariaţilor".
Muncitorii părăseau întreprinderile pentru că nu erau plătiţi la timp. Mai ales, "acestea s-au întâmplat la
întreprinderea forestieră Regna, unde conducerea Regnei motivează că livrează material convenţiei de
Armistiţiu (sic!) şi pe şantier şi nu a primit bani" 98 • Cu toate pericolele la care se supuneau, putând fi catalogaţi
duşmani ai regimului, muncitorii au organizat şi greve. La 6 decembrie 1948, în prezenţa unui activist trimis
de la Bucureşti, era discutată situaţia Consiliului sindical judeţean, condus de Paşcanu Ioan, care nu a reuşit
să împiedice o grevă a muncitorilor de la exploatarea minieră din Anieş. Mai mult, greva nu fusese raportată
mai departe, probabil cu ştirea Judeţenei Năsăud, fapt foarte grav, deşi muncitorii refuzaseră să lucreze încă
din 1 decembrie.
97 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Năsăud, dosar 30, f. 153-155.
98 Ibidem, f. 134.
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La sfârşitul anului 1948, Comitetul Judeţean Năsăud al P.M.R. avea în vedere, pe lângă lupta împotriva
partizanilor şi unificarea Bisericii, aceleaşi probleme spinoase: colectările de produse agricole în spiritul
luptei de clasă (floarea soarelui, cartofi, porumb), realizarea planului la însămânţări, combaterea zvonurilor,
completarea diverselor secţii cu noi instructori, intensificarea luptei de clasă etc. Unele măsuri luate de
activiştii judeţeni, pentru intensificarea luptei de clasă, erau de fapt glume de prost gust. Astfel, din nordul
judeţului au fost convocaţi 30 de ţărani cu atelajele pentru a grăbi însămânţările într-un sat în care predominau
coloniştii săraci. La destinatie, îndrumătorul de partid local a citit o listă cu cinci ţărani, socotiţi chiaburi, iar
ceilalţi au fost trimişi acasă cu explicaţia că fuseseră incluşi în eroare de cei reţinuţi la muncă. Scopul fusese
unul singur: învrăjbirea. O formă de mobilizare a ţărănimii pentru realizarea planului la însămânţări a fost
intrecerea gospodărească între comune şi plase. Cei care nu participau, evident catalogaţi chiaburi, erau puşi
"în colţul ruşinos al ziarului de stradă" şi demascaţi 99 •
Privind anul 1948, se poate spune că în judeţ nu se mai întâlnise o asemenea învălmăşeală, provocată
de neghiobia unor indivizi, subjugaţi ideologic de câteva lozinci şi directive, pentru că cititul le era o acţiune
străină. Acest lucru era constatat, în luna decembrie 1948, de către comisia de învăţământ de partid. Referinduse la studierea istoriei P.C.U.S., şeful comisiei menţiona că rezultatele nu erau satisfăcătoare, deoarece "tovii
încă nu au luat o atitudine pozitivă faţă de citit" 100 • Este evident însă că Dobre şi "compania" erau nişte simpli
executanţi ai unor măsuri decise de conducerea centrală a Partidului Muncitoresc Român. Dar oricât de grele
ar fi timpurile, anumite aspecte pot fi îndulci te prin prestanţa conducătorilor politici. Nu a fost cazul satrapilor
din Judeţeana Năsăud. Dobre Dumitru poate fi încadrat în galeria atât de numeroasă a liderilor comunişti:
despotici, agramaţi, vicleni, aroganţi şi dogmatici. Pentru a-şi masca lipsa autocriticii, la şedinţa judeţenei din
6 decembrie 1948, ţinută în prezenţa unui lider trimis de C.C., a cerut înlocuirea soţiei, Dobre Elena, de la
conducerea comisiei culturale şi artistice din secţia de propagandă şi agitaţie!
Printre criteriile de promovare în partid, reamintim importanţa criticii şi mai ales autocriticii. De multe
ori, critica însemna delaţiune, demascarea unor "duşmani ai poporului", cei mai mulţi chiaburi, care fuseseră
primiţi mai înainte în partid sau care au ocolit sistemul colectărilor. Demascările erau apreciate de către
conducerea judeţeană a partidului ca exemple ale luptei de clasă. Câteva dintre ele le-am menţionat şi noi.
Anul1948 a fost şi unul de început al dresajul ni moral şi ideologic. Şcoala românească, începând cu anul194B,
captivă a ideologiei marxist-leniniste, avea misiunea formării "omului nou", ale cărui repere morale şi volitive
fuseseră trasate de către partid. Minciuna ideologică, repetată obsesiv, va deveni adevăr oficial.

La departementale de Năsăud dans la premiere annee de la Revolution Socialiste

(Resume)
L'etude se penche sur de docurnents de l'archive du Parti Cornmuniste pour mettre au jour la
situation socio-economique et l'evolution politique du departement au premier an de l'instauration de la
republique, 1948. Les evenements centraux: la constitution du parti unique, les elections pour la Grande
Assemblee Nationale, la nationalisation des entreprises, l'interdiction de l'Eglise grec-catholique ont fait
partie du processus de communisation de la Roumanie. L'accomplissement deces tâches au departement
de Năsăud a suppose un proces de propagande ample et une considerable action de recrutement des
cadres, accompagnes par une repression qui partait des sanctions economiques pour arriver aux delations
et condamnations, dant les victimes ont ete des personnes, voire meme des comrnunautes entieres.

99 Ibidem, f. 157, 184.

100 ANBN, fond Comitetul Judeţean P.C.R.

Năsăud,

dosar 37, f. 118.
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Reforma şi românii în istoriografia maghiară interbelică
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istoriografia maghiară, în special cea ardeleană, îşi îndreptă
în noul context cultural şi politic, spre un subiect care n-a mai fost tratat din epoca iluministă decât
la suprafaţă, spre exemplu în lucrările de sinteză privind istoria bisericii reformate. Integrarea maghiarilor în
noul stat, în care cultura majoritarilor era de expresie românească, a constituit o provocare pentru istoriografia
maghiară interesată să pună în evidenţă aportul deosebit adus de Reforma religioasă la formarea limbii şi
spiritualităţii româneşti. Toate afirmaţiile şi concluziile istoricilor maghiari preocupaţi de acest subiect se
înscriu pe linia curentului istoriografic creat de Petrus Bod în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, care
susţinea ideea influenţei benefice a Reformei în propăşirea culturală şi spirituală a românilor ardeleni. Lucrarea
lui Petrus Bod Brevis Valachorum Transylvaniam incolentium Historia (Scurtă istorie a locuitorilor romani din
Transilvania), apărută în ultima variantă în 1764, a fost concepută iniţial ca replică la lucrarea unui iezuit,
care a prezentat dezavantajele înrâuririlor protestante în biserica ortodoxă şi beneficiile unirii religioase dintre
catolici şi ortodocşi. Deşi titlul era prea generic, a rezultat, în fapt, o lucrare temeinică de ecleziologie şi de
istorie a relaţiilor interconfesionale româno-maghiare 1 • Ea a rămas până după primul război mondial principala
referinţă a istoriografiei maghiare în această chestiune.
Prima încercare sistematică din perioada interbelică de reconstituire a fenomenului penetrării unor idei
şi practici protestante în mediul cultural şi religios românesc îi aparţine lui Bitay Arpad, un cercetător cu
preocupări de cultură veche românească. El promovează teoria beneficiului cultural major al românilor de pe
urma Reformei protestante. Edificator în acest sens este motoullucrării, preluat de la Gh. Bariţiu: "românilor
însă li s-au deschis ochii ca să vază, că şi limba lor poate fi scrisă şi cultivată, că ei nu mai au nici o trebuinţă
de limba slavonă, sub al cărei jug brutal stătuse atâţia secoli întru întunecime de noapte". Spre deosebire,
bunăoară, de Petre Filimon, care va publica câţiva ani mai târziu o lucrarea despre relaţiile dintre protestantism
şi românii ardeleni, folosind surse bibliografice preponderent maghiare 2, Bitay Arpad utilizeză în proporţie
covârşitoare bibliografie românească şi rezultatele ultimelor cercetări de istorie ecleziastică a lui Iorga, Lupaş,
Meteş, Dragomir. În doar 20 de pagini se străduieşte să dovedească că politica confesională a principilor cal vini
faţă de biserica românească a fost una tolerantă, de favorizare a libertăţii confesionale, de cultivare a limbii,
iar prigonirea unor mitropoliţi români s-a întâmplat din raţiuni politice şi nu religioase. Principii calvini,
potrivit opiniilor acestuia, prin măsurile pe care le-au luat în privinţa bisericii româneşti au avut în vedere în
principal dezvoltarea limbii şi culturii naţiunii româneşti din Ardeal şi nu o calvinizare sau o maghiarizare
a românilor. Se poate lesne observa, la o simplă lectură, că latura partinică a acestei lucrării răzbate limpede
din text într-o mai mare măsură decât la ceilalţi cercetători maghiari contemporani, cu preocupări ştiinţifice
similare. Autorul încheie lucrarea în acelaşi ton, folosindu-se de aprecierile lui G. Bogdan Duică, care recuza
atenţia,

Gudor Botond, Bod ?eter şi istoria bisericii româneşti din Transilvania, în "Anales Universitatis ApulensisHistorica", nr. 4-5,1999-2001, p. 92-94.
2 Petre Filimon, Protestantismul şi românii din Ardeal. Combaterea unei teori uniate, Arad, 1938, passim.
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blamarea protestantismului şi solicita recunoaşterea neîngrădită a aportului însemnat al acestuia la dezvoltarea
culturii româneştP.
Szekely Marianne îşi propune să scoată în relief, într-o lucrare de mici dimensiuni, un fapt pe care nu-l
tăgăduiau nici majoritatea istoricii români, recte dezvoltarea culturii româneşti cu aportul Reformei în timpul
principilor protestanţi. Astfel, efortul ei ştiinţifică a fost uşurat din lipsa unor controverse acerbe pe această
temă. Ea nu a făcut altceva decât să prezinte cronologic şi într-un mod coerent rezultatele cercetării anterioare,
folosindu-se în concluzii de părerile istoricilor români pentru a da o mai mare greutate opiniilor sale 4 • Mai întâi,
reia, sub formă de introducere, comentarea măsurilor administrative luate de către principii protestanţi pentru a
îmbunătăţii situaţia socială a clerului român, din care o mică parte a îmbrăţişat Reforma. Concomitent cu aceste
măsuri administrative s-au stabilit cele privind institutionalizarea unui sistem educativ pentru români. Partea
mediană a lucrării se opreşte pe larg asupra programului de învăţământ a şcolii înfiinţate de Szuszana Lorantffi
la Făgăraş, ca un moment de vârf al efortului familiilor princiare protestante de a-i culturaliza pe românii
ardeleni. Un alt aspect important pe care-1 aduce în discuţie este organizarea ecleziastică a bisericii româneşti
sub auspiciile bisericii calvine, libertatea clerului de a întreţine legături cu celelalte biserici ortodoxe, legături
din care a rezultat propăşirea culturală a românilor din toate cele trei principate. Un aspect inedit, valorificat
de autoare, este faptul că boierii români pribegi prin Transilvania au putut să aibă şi ei un rol hotărâtor în
vehicularea ideilor emancipate ale protestantismului, după ce s-au întors în patrie. Desigur, lucrarea n-a putut
fi lipsită de unele accente subiective, cum ar fi contrastul dintre faptul că pe timpul Principatului protestant
s-a urmărit doar implementarea unor idei şi măsuri administrative de sorginte protestantă în viaţa bisericească
a românilor şi nu o deznaţionalizare prin impunerea limbii maghiare - invocând ca dovadă multitudinea de
tipărituri în limba română - în comparaţie cu ceea ce a făcut administraţia românească din Ardeal, după
înfăptuirea Ylarii Uniri, prin programe de românizare a maghiarilor rămaşi în ArdeaP.
Într-o mică broşură istoricul maghiar Revesz Imre îşi pune în lumină foarte concis, însă cu multă subtilitate,
cercetările referitoare la Reforma religioasă şi românii ardeleni. Spre deosebire de strădaniile principilor din
secolul al XVI-lea de a impune repede preceptele reformate românilor ortodocşi transilvăneni, el remarcă că
cei din secolul următor adoptă o altă tactică. Aceşti principii calvini nu se mai folosesc de mijloacele statale
de constrângere, dimpotrivă, ei s-ar fi străduit - în opinia istoricului maghiar - să ridice treptat şi cu răbdare
nivelul cultural al preoţimii şi poporului valah, sperând că aşa se vor îndepărta de superstiţiile care-i ţinea în
ignoranţă şi vor putea pătrunde în adevărul Sfintei Scripturi. Pentru realizarea acestui deziderat s-a recunoscut
ierarhia ortodoxă cu drept jurisdicţional. În schimb, s-a pretins vlădicilor să ofere sprijin în înlăturarea limbii
slavone din cult şi să încurajeze folosirea limbii române sau să ajute la purificarea cultului de elementele
superstiţioase. Aceste condiţii nu au fost lăsate la discreţia ierarhilor români, ci pentru respectarea lor au
fost puşi sub supravegherea episcopului reformat. Această măsură i se pare lui Revesz Imre ca fiind cea mai
gravă care s-a luat împotriva ortodocşilor. În rest, calvinii nu au abuzat de constrângere politică. Ba mai mult,
controlul superintendentului n-a fost prea sever, aşa încât dintre mitropoliţi români nici unul nu s-a angajat
cu hotărâre în respectarea condiţiilor. Dimpotrivă, s-au arătat foarte profund ataşaţi de biserica răsăriteană, iar
faţă de biserica reformată au păstrat doar aparenţele. Pe lângă toate acestea, în secret unii au luptat împotriva
condiţiilor reformatoare. La o asemenea atitudine a vlădicilor- ţine să sublinieze autorul- principii au acţionat
cu înţelepciune şi nu au intervenit în forţă, ci au aşteptat ca timpul să-şi arate roadele 6 • Autorul recunoaşte
într-o astfel de politica rezervată a principilor calvini interesul lor pentru politica orientală, unde intrau în
relaţii strânse cu cele două Ţări româneşti. Exercitarea violenţei religioase asupra supuşilor valahi ortodocşi ar
fi dus inevitabil la înrăutăţirea relaţiilor. E drept însă că succesul reformei protestante între românii ardeleni
depindea de frângerea legăturilor acestora cu cei din principatele române, un lucru, de altfel, foarte greu de
realizat. Persecuţia religioasă oricum nu era o practică protestantă, vrea să ne convingă Revesz Imre. Criteriul
principal al propagandei calvine era unul pur religios în strânsă legătură cu cel cultural, deoarece calvini se
simţeau răspunzători în faţa divinităţi pentru populaţia românească aflată în stare de ignoranţă. Ei doreau să
Dr. Bitay Arpad, Az erdely rom6.nok a pratestans fejedelmek alatt, Deciosânmartin, 1925, p. 3-23.
4 Szekely Marianne, A protestans erdelyi fejedelmek hat6.sa a roman kultura fejlădesere, Debrecen, 1935,
passim.
5 Eadem, p. 12.
6 Revesz Imre, A reform6.ci6 az erdelyi olOhok kăz6tt, Debrecen, 1938, p. 16-17.
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o integreze în lumea ideilor protestante şi în cultura occidentală, fără să neglijeze latura socio-economică.
Eliberarea preoţilor valahi de sarcinile iobăgeşti şi aşezarea lor pe acelaşi nivel cu preoţii bisericilor recepte era
unul din dezideratele principilor calvini.
Apoi, istoricul maghiar stăruie asupra programului propagandei religioase desfăşurată sub principii
Gabriel Bethlen şi Gheorghe Rakoczi. O condiţie din cele 15 impuse de Rakoczi i se pare suficientă pentru a
dovedi că prin calvinizare nu s-a urmărit maghiarizarea. Este vorba de dispoziţia privind căsătoriile interetnice:
dacă un bărbat român se căsătorea cu o femeie maghiară se puteau cununa la preotul valah ortodox, fără să
sufere nici o piedică din partea calvinilor 7•
Revesz Imre nu poate însă să nege că s-a intervenit drastic în autonomia bisericească a românilor ardeleni
prin condiţiile impuse, dar intervenţia efectivă a fost mai puţin dură decât condiţiile, astfel încât se poate
considera că a fost mai degrabă una prudentă şi cruţătoare, cu atât mai mult cu cât spiritul răsăritean al
românilor s-a apărat instinctiv de protestantismul apusean. În acest fel, nici măcar practicarea prozelitismului
prudent n-a dat roade. De asemenea, eforturile făcute pentru culturalizarea prin traducerea cărţilor de cult sau
prin înfiinţare şcolilor n-au reuşit să convingă pe ortodocşii români să îmbrăţişeze protestantismul. Aici este
amintită prodigioasa activitate de culturalizare a Susanei Loranttfi, desfăşurată într-un autentic spirit nobil şi
creştinesc faţă de români, spirit care ar exclude din capul locului orice încercare de asimilare 8 •
Pentru noi ilustrative rămân consideraţiile finale formulate aproximativ în aceeaşi succesiune de idei ca
la Peter Bod, şi care se regăsesc cu multe similitudini la ceilalţi cercetători maghiari ori protestanţi. Astfel,
instaurarea în Transilvania a regimului habsburgic, promotor al romana-catolicismului, a slăbit considerabil
resortul politic prin care se făcea propaganda protestantă. Schimbarea regimului a condus în mod natural la
înlocuirea propagandei religioase protestante prin cea catolică. În urma unei politici confesionale mai ahile a
rezultat unirea românilor cu biserica Romei, dar rezultatul a fost unul parţial şi doar sub raport formal, cea
mai mare parte a românilor rămânând fideli ortodoxiei, iar uniţii n-au preluat fondul spiritualităţii romanacatolice. Prin unirea religioasă, românii au profitat de posibilităţile lărgite de contact cu educaţia apuseană, pe
care au folosit-o la construirea propriei identităţi naţionale şi mai ales a conştiinţei istorice. De aici se naşte
presupoziţia istoricului maghiar că, dacă principatul protestant ar mai fi dăinuit şi şi-ar fi continuat nestingherit
misiunea de prozelitism, rezultatul ar fi fost cel mult acelaşi, iar, dacă se ia în considerare că biserica catolică
a fost mai indulgentă faţă de biserica ortodoxă românească, cu care totuşi avea multe asemănări, rezultatele
ar fi fost aproape nule. Fără să aprofundeze cercetarea realităţilor istorice, Revesz Imre îşi menţine părerea că
protestanţii au comis mai multe abuzuri decât catolicii faţă de românii ortodocşi, ceea ce ar fi dăunat apropierii
dintre reformă şi ortodoxie. Cu toate acestea, afirmă că insuccesul clar al calvinismului de a reconverti pe
români, ca de fapt şi cel catolic, se datorează în fond diferenţelor prea mari existente între spiritualitatea
răsăriteană şi cea apuseană •
Pe de altă parte, eforturile prozelitismului cal vin n-au rămas fără ecou. Potrivit datelor istorice, nu se poate
contesta faptul că în urma propagandei s-au constituit comunităţi reformate româneşti. Istoricul maghiar dă ca
exemplu Făgăraşul şi Haţegul din Transilvania; Lugojul şi Caransebeşul, din Banat. E adevărat, susţine el, că în
aceste zone existau elemente româneşti dispuse să accepte Reforma din dorinţa de culturalizare şi emancipare
socială. Însă n-au existat doar aceste motive colaterale, ci şi o convingere proprie. Dovadă în acest sens sunt
comunităţile care au rămas fidele protestantismului, după ce multe altele au trecut la unire cu romana-catolici.
În plus, autorităţile ecleziastice reformate au vegheat cu străşnicie ca nimeni să nu ajungă preot reformat numai
pentru avantaje materiale şi sociale.
Alte efecte ale Reformei se pot distinge în modul de organizare colegială şi consistorială a conducerii
bisericii româneşti. Astfel, episcopul nu mai este numit de ceilalţi episcopi, ci de către preoţi, iar, mai apoi, în
chestiunile ecleziastice, după modelul reformat, aveau putere de decizie şi mirenii.
Totuşi, - afirmă Revesz Imre - cel mai durabil dar făcut de misiunea reformată naţiunii şi bisericii
româneşti a fost în domeniul limbii şi literaturii" (De a legmaradand6bb ajandekot a reformâtus misszi6 megis
nyelveben es irodalmaban adta a roman egyhâznak es a român nemzetnek). Pentru a-şi întări afirmaţia citează
din concluziile la care au ajuns G. Bogdan Duică, George Bariţiu şi Ioan Lupaş în privinţa acestui fenomen.
9

Ibidem, p. 18-19.
8 Ibidem, p. 20-21.
9 Ibidem, p. 22-23.
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Aşadar,

istoricul maghiar încearcă să contureze cu precizie, dar cu atât mai eronat, proporţia şi trăsăturile
complexe ale fenomenului lingvistic românesc înrâurit de reformă, considerându-l "nebun" pe cel care ar
îndrăzni să nege această realitate 10 .
Un alt istoric maghiar, Juhâsz Istvan, într-o carte cu acelaşi titlu, deşi ajunge cam la aceleaşi încheieri,
îţi propune să analizeze mai pe larg şi mai adânc raportul Reformei cu românii ortodocşi din Transilvania,
realizând cea mai amplă cercetare din istoriografia maghiară de până atunci privitoare la acest subiect, pe
aproximativ 250 de pagini. În comparaţie cu lucrările anterioare de mici dimensiuni, aici, pe lângă abordarea
aproape exhaustivă, sunt puse acum în circuitul ştiinţific o serie de date inedite.
În prima parte a lucrării, care tratează secolul al XVI-lea 11, aduce în discuţie situaţia generală a românilor
din principat, contactul cu reforma, primele tipărituri româneşti apărute cu aportul acesteia, episcopia
reformată românească. Prin urmare, porneşte de la contextul general istoric pentru a explica şi detalia mai bine
particularităţile acestui fenomen, folosind cu prisosinţă operele cercetătorilor români.
De la general spre particular este abordat şi secolul XVII. Astfel, un prim capitol tratează situaţia din biserica
răsăriteană şi din statele Europei răsăritene. Se constată prin urmare fireştile legături strânse dintre bisericile
ortodoxe din aceste state, corespondenţa dintre marii teologi din centrele ortodoxiei, legături consolidate de
permanenta deplasarea a călugărilor itineranţi. De asemenea, faptul că statele ortodoxe, aflate majoritatea
sub suzeranitate turcească, luptau pentru independenţa statală şi libertate religioasă. Toate au contribuit la
coeziunea ortodoxiei, care nu a permis apoi penetrarea curentelor protestante decât în foarte mică măsură.
Aceasta ar fi una din explicaţiile pentru care calvinismul nu a prins la românii ortodocşi din Transilvania 12 •
Un alt capitol se concentrează asupra politici religioase din principatul Transilvaniei. Primul care manifestă
un interes deosebit pentru biserica românească este Gabriel Bethlen. O caracteristică a politici religioase din
vremea acestui principe este reluarea misionarismului protestant între românii ortodocşi. Aici istoricul maghiar
găseşte de cuviinţă să pună în relief avantajele oferite de politica religioasă a lui Bethlen pentru preoţii români,
precum şi hotărârea principelui de a crea un principat pur protestant, ceea ce se reflectă în corespondenţa dintre
el şi Patriarhul de la Constantinopol, Chiril Lukaris 13 . Dimpotrivă, sub cei doi Rakoczi politica religioasă faţă
de români se înăspreşte, dorind cu orice preţ şi prin toate mijloacele să-i convertească pe români la calvinism.
Astfel, în culegerea de legi Aprobatae Constitutiones din 1653 sunt cuprinse o serie de dispoziţii defavorabile
românilor şi credinţei lor. Paralel cu acestea, sub directa conducere a superintendentului se desfăşura o intensă
activitate prozelită, menită să forţeze pe episcopii şi implicit preoţii români să adere la practicile protestante 14 •
În timpul lui Mihail Apaffi, ultimul principe protestant, politica religioasă faţă de români nu mai este
atât de consecventă. De altfel, în această perioadă şi biserica calvină se află într-un anumit regres datorită
incompetentei principelui şi dezavantajului creat de împrejurările externe 15 •
Din perspectiva situaţiei generale a ortodoxiei şi a politici religioase princiare, Juhasz Istvan analizează
într-un alt capitol misionarismul protestant calvin din secolul al XVII-lea. Aici un subcapitol este consacrat
luptei bisericii răsăritene împotriva calvinismului. Prilej cu care pune în discuţie rând pe rând propensiunea
patriarhului Chiril Lucaris către protestantism, condamnarea sa în sinodul de la Iaşi, militantismul panortodox
a lui Vasile Lupu, sprijinit de mitropoliţii Varlaam şi Petru Movilă, adversari înverşunaţi ai reformelor. Însă o
atenţie specială o acordă tipurilor de misionarism: publicarea catehismelor, activitatea tipografică şi activitatea
şcolară 16 •

Un ultim capitol sub forma unor consideraţii finale este intitulat: Rezultatele şi eşecurile Reformei la
români. Un important rezultat al misiunii reformatoare este în opinia acestui istoric maghiar înlăturarea multor
superstiţii populare. În acest sens, comentează hotărârile sinodului da la Alba Iulia din 1675, ţinut de Sava
Brancovici, care impun o serie de reguli stricte pentru preoţii şi enoriaşi în vederea emancipării lor culturale
10 Ibidem, p. 24-25.
11 Juhâsz Istvân, A reformacio az erdelyi romanok kăzătt, Cluj, 1940, p. 11-101, passim.
12 Ibidem, p. 107-124.
13 Ibidem, p. 134-141.
14 Ibidem, p. 143-161.
15 Ibidem, p. 163-173.
16 Ibidem, p. 175-220.
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şi împlinirii spirituale. Nu ştie cu exactitate însă dacă aceste reguli au mai fost cândva impuse, iar la 1675 nu
au fost doar întărite. Un alt bun câştigat pentru poporul ortodox român în urma contactului cu Reforma este
evident cultivare şi dezvoltarea limbii române; un lucru de care românii au ştiut să profite din plin, crede
autoruP 7• În ceea ce priveşte eşecurile, ele sunt cauzate, după părerea autorului, în primul rând de legăturile
strânse care existau între românii din Ardeal şi cele două principate, iar în al doilea rând, de ignoranta clerului
şi credincioşilor români. Ei se complăceau într-un soi de creştinism popular, fără să poată accede la adevăratele
învăţături biblice. În acest sens, dă ca exemplu (pentru noi irelevant) pe acel ţăran maramureşean, menţionat
în cronica lui Nicolae Bethlen, care mărturisea prin 1680 că nu ştie cine a creat lumea şi nici cine este Isus
Hristos. Subiacent, istoricul maghiar notează că nu poate afla în istoria Transilvaniei de la 1566-1670 cazul
unui călugăr sau preot român care să fi trecut cu entuziasm şi hotărâre la Reformă 18 •
Vedem, în concluzie, după analiza acestor lucrări, că istoriografia maghiară din perioada interbelică s-a
aplecat cu mare interes asupra problematicii influenţelor Reformei în cultura şi spiritualitatea românească.
Fiind unul din cele mai importante momente de contact dintre cultura maghiară şi română, o temă de cercetare
captivantă pentru istoricii culturii şi filologii români, istoriografia maghiară a descoperit în Reformă religioasă
un subiect predilect pentru dialogul cultural şi istoriografic dintre cele două naţiuni.

Reformation and Romanians in the interwar Hungarian historiography
(Abstract)
After the annexation of Transylvania to the kingdom of Romania, the Hungarian historiography, especially
the Transylvanian one, is concerned in the new, cultural and politica! context, with a subject that has been
treated superficially since the Enlightenment, for example in synthesis works regarding the history of reformed
church. The integration of Hungarians in the new state, where the majority culture was of Romanian expression,
has been a provocation for the Hungarian historiography interested to emphasize the special contribution
of the religious reformation to the formation of language and Romanian spirituality. Ali the statements and
conclusions of Hungarian historians supported the idea of beneficia! influence of Reformation in the cultural
and spiritual prosperity of Transylvanian Romanians.

17 Ibidem, p. 223-229.
18 Ibidem, p. 230-235.
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Cercetări

de arheologie montană la Baia Mare (1.)

KACSO Carol
Dumitru IŞTVAN t
Traian MINGHIRAŞ

Cuvinte cheie: Baia Mare, arheologie montană, istoria mineritului, galerii miniere.
Schliisselworter: Baia Mare, Montanarchăologie, montangeschichte, Bergbau-Galerien.
În Baia Mare şi în imediata sa vecinătate se găsesc importante resurse de minereuri neferoase, care au fost
intens exploatate în mai multe zone ale oraşului şi în imediata sa vecinătate (fig. 1). Cercetările de arheologie
montană s-au desfăşurat cu precădere pe Dealul Crucii, pe Valea Roşie, în cartierul Valea Borcutului şi în
apropiere de localitatea suburbană Firiza, mai puţin intense fiind cele din zona Herja, lucrările miniere de pe
Valea Ustoroiului rămânând deocamdată neexplorate arheologic.
Primele săpături arheologice care au avut ca obiectiv prelucrarea minereurilor din zonă au fost executate
de Elena Kovâcs, în anul 1959, în centrul oraşului, la intersecţia actualelor străzi Dacia şi Tibleşului. Aici au
fost identificate urmele unui atelier al Cămării regale, unde se prelucra aliajul de metale obţinut în topitorii.
Sub nivelul de umplutură din secolul XVIII au apărut, la adâncimea de 4,50 m, resturile unei construcţii de
lemn în interiorul căreia s-a păstrat o parte a materialelor şi mijloacelor tehnice folosite la afinarea metalului
preţios, şi anume cea 30 de oale, din pastă arsă cenuşiu, cu pereţii subţiri şi marginea scundă, profilată în
exterior, fără torţi, resturi de foaie, unelte de fier, o mare cantitate de oase de vită. Oalele nu au fost folosite, ele
fiind păstrate in situ, grupate într-un colţ al atelierului. În preajmă a fost găsită o haldă de zgură, ce provenea
de la un cuptor, care n-a putut fi surprins datorită dimensiunilor reduse ale suprafeţei cercetate. Complexul a
fost datat în secolele XV-XVP.
În cursul unor cercetări efectuate de R. Popa şi Elena Kovâcs, în mai 1963, într-o poiană de aproximativ
1 ha ce prezintă în partea ei inferioară o uşoară terasă, aflată între văile Borcutului şi Romană, în regiunea
lacului de acumulare al barajului Firiza- Strâmtori, la circa 10 km nord-est de centrul oraşului Baia Mare, au
fost descoperite numeroase haide de zgură, unele suprapuse sau intersectate, care aveau aspectul unor lentile
întinse, de formă neregulată, cu diametrele cuprinse între 4 şi 10 m, grosimea lor variind între 0,50 şi 1,00
m, precum şi resturile unor cuptoare pentru topirea minereului, reprezentate prin temeliile lor de piatră. La
baza haldelor a apărut pretutindeni un strat subţire de cărbune, provenit în parte din spălarea prin ploaie a
cărbunelui aruncat din cuptor odată cu zgura. În câteva locuri, stratul de cărbune era mai gros şi avea la limita
lui inferioară o arsură superficială a solului. În aceste locuri au fost amplasate, foarte probabil, "cuptoare"
foarte primitive, clădite la suprafaţa solului, pe un eşafodaj de lemn. Doar temelia unuia dintre cuptoarele
propriu-zise s-a conservat relativ bine. Ea a fost surprinsă la adâncimea de 1,10 m faţă de solul actual şi avea
o formă dreptunghiulară (3,00/ 1,50 m), fiind clădită din bolovani mari de râu, rezistenţi la foc, aşezaţi direct
pe pământ. Pietrele aveau între ele legătură de pământ, ars la roşu în timpul funcţionării. În interiorul temeliei
se afla o lipitură de lut care, în unele locuri, se continua pe faţa interioară a pietrelor, sugerând faptul că baza
cuptorului era în forma unui mic bazin. Solul de sub temelia cuptorului era ars puternic pe o adâncime de
10-15 cm. Împrejurul cuptorului s-au păstrat porţiuni dintr-un pavaj de piatră. Corespunzând limitei inferioare
1
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a haldelor de zgură şi nivelului de călcare al constructorilor cuptoarelor, a apărut un strat de cultură cu mult
cărbune, în care au fost găsite fragmente ceramice provenind de la oale şi ulcioare, un vârf de săgeată şi
fragmente de opaiţe. Acestea din urmă, de aspect foarte rudimentar, au ieşit la iveală şi în sterilul rezultat de
pe urma selecţionării minereului, lângă halde sau în preajma cuptoarelor, unde au fost găsite, de asemenea,
funduri de la ceşti de probă şi scursură de plumb aurifer. O sapă masivă de miner, arsă şi cu zgura prinsă de ea,
a fost găsită într-una din haide. R. Popa şi E. Kovacs au datat descoperirile în a doua jumătate a secolului XVI,
iar instalaţiile cercetate i le-au atribuit lui Francisc Szegedy, menţionat într-un document din 1593, referitor
la un proces provocat de un conflict în legătură cu o înţelegere intervenită cu doi ani mai devreme, în 1591 2 •
Potrivit informaţiilor furnizate de B. Balogh şi K. Oszoczki, în acest document se vorbeşte de "topitoria de sus",
ceea ce presupune că în aval pe valea Ferneziu mai exista o topitorie 3 •
Cercetările montanistice au fost reluate de membrii Clubului de Speologie "Montana" Baia Mare la
începutul anilor '90 ai secolului trecut, primele cercetări fiind efectuate pe Dealul Crucii, ele extinzându-se
apoi înspre Depresiunea Maramureşului (în special în zona salinelor de la Coştiui) 4 • Lor li s-au alăturat, odată
cu demararea, în 2006, a unui proiect, intitulat "Studiu de potenţial privind patrimoniul industrial minier al
judeţului Maramureş şi al oportunităţilor de valorificare a acestuia în scopuri muzeal-turistice" (PIMM), finanţat
de Consiliul Judeţean Maramureş, specialişti de la Universitatea de Nord şi de la muzeele din Baia Mare 5 •
Cercetările au fost întreprinse la lucrări miniere aflate în raza mai multor localităţi de pe actualul teritoriu al
judeţului Maramureş şi au continuat şi după încheierea menţionatului proiect, rezultatele obţinute fiind deja
parţial publicate 6 •
În lucrarea de faţă prezentăm cercetările efectuate după anul 2000 în mai multe obiective miniere aflate
pe raza localităţii Baia Mare.
Galeria +450 m (fig. 2), denumită în literatura recentă "Galeria de Fum", are intrarea situată în versantul
drept al Văii Amadei (fig. 3), la nord-est de vârful Dealului Crucii. Galeria a fost cercetată de mai multe ori, cele
mai recente expediţii având loc în anii 2006 şi 2007, echipa de cercetare fiind formată din I. Bud, V. Cândea,
A. Costin, L. Goja, D. Iştvan, C. Kacs6, Tr. Minghiraş şi A. Portase.
Prin această galerie se exploata filonul Principal şi alte mineralizaţii adiacente. Spre nord-est, filonul a
fost exploatat şi la suprafaţă prin excavaţii cu adâncimea de 10-15 m (fig. 4). Unele dintre acestea ar putea să
fie anterioare lucrărilor subterane.
Potrivit aprecierilor publicate deja de D. Iştvan şi Tr. Minghiraş 7 , galeria are câteva particularităţi: 1. este
descendentă datorită faptului că, spre sud-vest, limita dintre mineralizaţia auro-argintiferă coboară (o situaţie
nefavorabilă, întrucât apa nu putea să se scurgă); 2. nu are haide de steril la suprafaţă, selecţia minereului de
steril făcându-se în subteran, aici fiind depozitat sterilul; 3. pe cea 80 m, începând de la intrare, se constată
în mod clar urmele tipului de exploatare minieră cu ajutorul focului, fiind prezent pe pereţi un strat gros de
funingine; această parte are o înălţime ce variază între 5 şi 15 m şi o lăţime între 1 şi 10 m, iar în tavan există
mai multe deschideri iniţial dreptunghiulare (fig. 5), care au servit drept "coşuri de fum", precum şi pentru
accesul în galerie şi extracţia minereului cu ajutorul troliilor; 4. este o galerie în care transportul minereului şi
al materialelor se realiza prin puţuri. Dezvoltarea totală a galeriei până la "Puţul de fum" este de 409,2 m, cu o
denivelare totală de -67,3 m, măsurată de la gura celui mai din amonte "coş de fum" (fig. 6-8).
"Galeria de fum" prezintă trepte de lemn (fig. 9), armături din lemn de castan, tropane (fig. 10), resturi de
pasaje suspendate (fig. 11), pilieri de susţinere a tavanului din bolovani stivuiţi (fig. 12). Se păstrează parţial
şi vechile împrejmuiri ale golurilor miniere, şi anume stâlpii confecţionaţi din şine de cale ferată, care provin
de la Reşiţa (an de fabricaţie 1875).
Popa, Kovâcs 1965, 113 sqq.
Balogh, Osz6czki 2001, 31, nota 85, 33.
4 Vezi Iştvan, Minghiraş 2004; Kacs6 2006.
5 Deşi au fost efectuate numeroase investigaţii de teren şi a fost realizată o voluminoasă monografie (Kacs6,
Iştvan [coord.], 2006), precum şi un pliant de popularizare, proiectul, din motive necunoscute participanţilor
la cercetare, nu a fost finalizat.
6 Kacs6, Iştvan, 2007; Kacs6, Iştvan, Minghiraş 2009; Kacs6, Iştvan, Minghiraş 2010.
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Dintre lucrările executate aici se remarcă şi o scurtă galerie cu profil oval, direcţionată N-S, care se află la
120 m distanţă de intrare şi la o denivelare de 18,6 m faţă de cota de intrare, având o lungime de 4 m, înălţimea
de 0,50 m şi lăţimea de cea 1 m8 •
Pare destul de probabil că "Galeria de Fum", în mod cert una dintre cele mai vechi exploatări miniere din
Baia Mare, este cea cunoscută în documentele medievale sub denumirea de Naghwerem şi altele asemănătoare 9 •
Ea este menţionată şi în scrierile lui Ignaz Edl. von Born şi A. Szirmai Szirmay, care consideră că denumirea
în limba maghiară a localităţii, Nagy B6.nya, provine de la "grafie Gruben", respectiv "Nagy-verem" 10 • Potrivit
inventarului din 1556, mina avea două "maşini", una nouă şi una veche, un şteamp cu 24 de săgeţi şi
instrumentele folosite în exploatarea minieră, două funii mari, piue, retorte şi vase diferite pentru păstrarea
mâlului impur şi a minereului măcinat (gaz saar, schadweg), ciururi mici şi mari, lemne (s.Vtfa) pentru foc,
precum şi mormane de minereu în cantitate de 2.534 "par" 11 .
Galeria Lobkowitz, numită şi Heuliges Kreuz, Sfânta Cruce, Galeria 23 August etc., se află pe Dealul Crucii
şi are intrarea la +232 m dinspre strada Griviţei (fig. 13). Este menţionată sau descrisă în mai multe lucrări de la
sfârşitul secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX 12 • Galeria a fost executată de Erariul austriac între anii
1765-1795, ca orizont de bază pentru mina Dealul Crucii. Între 1836 şi 1845 se instalează aici o maşină cu aburi
de 30 HP, sistem Watt, care a fost înlocuită, din anul 1864, de o pompă hidraulică de mare capacitate, care a
funcţionat 70 de ani. Din anul1845 a început săparea puţului Werner, care în anul1855 ajungea la o adâncime
de 75 m, în anul1871la 210 m, în anul1883 la 273 m (orizontul VIII), în anii 1938-1939 la 395 m (orizontul
IX). Mina Dealul Crucii a fost abandonată în anul1948. Redeschiderea minei a început din anii '70 ai secolului
XX prin executarea transversalei Kăves dinspre Mina Valea Roşie, utilizată drept cale de transport mecanizat,
în locul galeriei Lobkowitz, care a fost utilizată doar pentru transportul personalului şi alimentarea electrică a
maşinii de extracţie de la puţul Werner. S-au exploatat ramuri şi resturi de filoane rămase neexploatate, până în
anul 2006, precum şi filonul Principal în adâncime, prin deschiderea a două noi orizonturi (X şi XI), activitatea
de aici fiind abandonată în anul 2002.
Galeria transversală este armată cu piatră zidită pe primul tronson, care străbate rocile sedimentare (fig.
14), apoi este săpată în rocă vie (fig. 15), cu scurte porţiuni armate prin metode diverse. După întâlnirea cu
Galeria Kăves, o ramură a galeriei este direcţionată NE, pe lângă capela subterană, până la putul Werner, pe
un tronson paralel cu galeria direcţională de pe filonul Principal. Aici se păstrează vechile lucrări miniere ce
au încă o coloană de fontă ce alimenta maşina de extracţie hidraulică, precum şi partea superioară, frumos
zidită cu cărămidă, a puţului Werner, denumită "Catacombe" de către minerii din perioada recentă (fig. 16-17).
Urmează o galerie direcţională, cu guri de rostogol, până la bazinele de apă subterane (ce alimentau lucrările
de exploatare cu apă tehnologică), unde galeria subtraversează o galerie medievală, săpată cu ciocanul şi dalta
(fig. 18-19). De aici, galeria se continuă sub numele de "Nordul Mare". Există şi o galerie paralelă, tot cu guri
de rostogol, cu aeraj deficient, pe alocuri cu depuneri de melanterit (fig. 20). Galeria transversală este armată
pe primul tronson cu zidărie de piatră, apoi, odată ce intră în andezite, galeria e doar parţial armată, cu lungi
tronsoane fără armare, unde se pot vedea atât rocile, cât şi filonaşe şi zone de fractură. Scurte porţiuni sunt
betonate sau armate cu cintre metalice. Galeria Nordul Mare este reprofilată, fiind armată doar pe porţiuni
reduse (fig. 21).
Cu prilejul cercetării minei, la data de 3 noiembrie 2006, de o echipă formată din L. Barza, D. Iştvan, C.
Kacs6, Tr. Minghiraş, I. Pop, A. Portase şi Z. Şomcutean, au fost găsite numeroase utilaje miniere abandonate,
majoritatea de dată recentă, inclusiv maşina de extracţie. O nouă încercare de explorare a minei, la care au
participatI. Bereş, A. Costin, D. Iştvan, C. Kacs6, Tr. Minghiraş, R. Mureşan, I. Pop, M. Todoran, însoţiţi de ing.
Podeanu de la Exploatarea Minieră Săsar, a avut loc în aprilie 2008. Din păcate, datorită prăbuşirii unei părţi
din peretele galeriei, la cea 80 m de la intrare, nu a fost posibilă înaintarea pe galerie .
.. Galeria de Apă" are intrarea situată pe versantul estic al Dealului Crucii, în versantul drept al Văii
Amadei, la cota + 330 m (fig. 22). Galeria a fost realizată între anii 1854 şi 1864, atunci când s-a instalat în Mina
Iştvan, Minghiraş
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Kacs6,

2010, fig. 13-14.

9

Balogh, Osz6czki 2001, 67.

10 v. Born 1774, 147; Szirmai Szirmay 1809,216.
11 Prodan, Goldenberg 1964, 122.
12 Szellemy 1894, 268; Teglâs 1897, 346; Lazu (red.) 1928, 10 sqq.; Palfy 1929, 51.
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instalaţie hidraulică de evacuare a apei din puţul Werner, care utiliza apa captată din Valea
printr-un canal de 16 km, ce trecea prin 29 de tunele (unul dintre acestea fiind tocmai Galeria
de Apă). Canalul era de fapt mai vechi şi se numea anterior "canalul Thurz6" (iniţial acesta executându-se
pentru sporirea debitului de apă necesar prelucrării minereului), pe teren observându-se în mai multe locuri
existenţa ambelor canale, la distanţă mică între ele.
La data vizitării obiectivului, 11 noiembrie 2006, de echipa de cercetare formată din 1. Bud, V. Cândea, D.
Iştvan, C. Kacs6, A. Portase, galeria avea porţiunea de intrare zidită cu piatră, accesul fiind barat de un grilaj
metalic încastrat în beton (fig. 23).
Potrivit observaţiilor recente ale lui Tr. Minghiraş, porţiunea dintre intrarea în galerie şi grilaj este surpată.
Galeria Vicleanul are intrarea situată pe valea Vicleanul Mare, la cea 1 km amonte de Uzina de apă, la
cota +353. Galeria face parte din sistemul de tunele construit între 1854 şi 1864 (vezi mai sus), fiind cel mai
lung (cea 550 m). După încetarea activităţii de exploatare în Mina Dealul Crucii (1948-1950), galeria a mai
fost accesibilă până în anii 1960-1964, apoi au apărut prăbuşiri. Galeria a fost redeschisă parţial de IPEG
Maramureş în anii 1994-1996. Au fost executate lucrări de cercetare a mineralizaţiilor din partea estică a
zăcământului Dealul Crucii. S-a început de la suprafaţă şi execuţia unui puţ ce trebuia să deschidă zăcământul
în adâncime, lucrare abandonată înainte de a ajunge la nivelul Galeriei Vicleanul. Galeria este săpată iniţial pe
traseul galeriei de traversare a apei, apoi coteşte transversal spre nord, traversează filonul Sigismund, ajungând
apoi la excavaţiile miniere vechi de pe filonul Principal. Cercetarea a fost efectuată, la data de 13 martie 2005,
de A. Costin, D. Iştvan, Tr. Minghiraş, M. Pălincaş, 1. Pop, 1. Rist (Clubul de Speologie "Montana" Baia Mare).
În toamna anului 2006 intrarea galeriei era deja închisă prin zidire cu bolţari de beton.
Lucrarea minieră desemnată în documente din secolele XVI şi XVII sub denumirile de Neue Schacht
(1552), Uj Satth (1563), Vâros uj Sattia (1621)1 3 a fost identificată, în ziua de 2 ianuarie 2010, de către membrii
Clubului "Montana", cu probabilitate destul de mare, în zona Dealului Crucii, între Valea Amadei şi Valea
Vicleanul. La data de 20 februarie 2010, o echipă formată din A. Chiuzbăian, Gh. Chiuzbăian, A. Dan, D. Iştvan,
C. Kacs6, Tr. Minghiraş, B. Mureşan, O. Negrean, A. Paltan, A. Pop, 1. Pop, A. Portase, M. Tămaş şi T. Tămaş a
explorat şi a cartat această lucrare.
"Putul Nou" (fig. 24) are adâncimea de 58 m, o secţiune aproape constant dreptunghiulară, dimensiuni
1,5x3,5 m (fig. 25-26) şi se termină într-o sală cu înălţimea maximă de 7 m. Sala are o formă aproape circulară,
cu axul E-V de 12,5 m şi axul N-S de 12 m, tavanul fiind drept. Sala prezintă în marea ei parte planuri înclinate,
dispuse convergent spre axul sălii, formate din bolovani, pietriş desprins din pereţi etc. În centrul său există o
îngrămădire de materiale căzute din exterior: pietre, lemne, frunze. Fundul sălii constituie terminusul puţului,
denivelarea totală fiind de -65 m. Pe traseul puţului, secţiunea sa se modifică, devenind aproape circulareliptică cu diametru! maxim de 5 m, în două puncte, situate la -22,4 şi -43 m adâncime, lungimea acestor
sectoare mai largi fiind de 8, respectiv 3,5 m. Lărgirea puţului a fost efectuată, foarte probabil, în vederea
amenajării unor platforme orizontale de lemn. Pe traseul puţului s-au observat găuri realizate manual, de
formă dreptunghiulară (lăţ. 10-15/7-10 cm, adâncimea 3-5 cm). Ele au servit la fixarea platformelor şi pentru
îmbinarea acestora cu alte elemente de construcţie orizontale sau verticale (podeţe, stâlpi etc.), necesare în
transportul uman şi de materiale, dar şi pentru exploatare. Puţul şi sala inferioară au fost săpate în întregime
manual, urmele loviturilor de daltă fiind clar vizibile (fig. 27). Forma actuală a sălii se datorează şi proceselor
de argilizare, dezagregare şi desprindere, care au dus, eventual, şi la colmatarea posibilei continuări a puţului.
Galeria Petru şi Pavel superior +421 m (fig. 28) se află pe versantul nordic al Văii Pietroasa. Printr-o
intrare alungită şi scundă, în parte colmatată de materialul de versant acumulat de-a lungul timpului (fig. 29),
se ajunge într-o galerie orientată SSV-NNE. După 2 m este prezentă o breşă de cercetare (lung. 1,5 m, lăţ. 1,2
m, î.1,2 m).
În continuare galeria are profil dreptunghiular (lăţ. 0,4-1,0 m, î. 2,0-2,2 m), pe o lungime de 39 m de la
intrare (fig. 30-32), pe acest tronson observându-se filonaşe discontinue de cuarţ cu goluri de levigare, mici
geode şi hidroxizi de fier, uşor diagonale faţă de direcţie. După 2 m galeria îşi schimbă direcţia spre est, iar după
alţi 2 m, în peretele drept se află o breşă de 2 m, cu infiltraţii de apă. În peretele opus al galeriei, spre nord se
dezvoltă o galerie direcţională (lăţ. 0,6 m, î. actuală 0,6 m, datorită depozitării de material excavat pe mai mult
de jumătate din înălţimea galeriei) cu o lungime de 21,7 m (fig. 33). Galeria urmăreşte direcţional un filon cu o
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13 Balogh, Osz6czki 2001, 68.
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grosime de 0,2-0,4 m, înclinare de cea 70ş vest, constituit din vine şi benzi de cuarţ cu goluri şi mulţi hidroxizi
de fier, proveniţi din alterarea sulfurilor.
Revenind în galeria principală, după 11 m se ajunge într-un punct în care direcţia se schimbă brusc înspre
nord. În acest loc galeria are lăţimea de 1,1 m şi înălţimea de 1,6 m (fig. 34), iar după 2 m, în peretele drept este
prezentă o altă breşă de cercetare cu lungimea de 1,5 m (fig. 35). La încă 3 m, în peretele stâng se află o nouă
breşă de 2,5 m lungime, umplută aproape complet cu material excavat. După încă 4 m se ajunge în punctul în
care se termină accesul normal în galerie, urmând o porţiune de 7 m lungime (fig. 36), ce se poate parcurge doar
târâş din cauza materialului depozitat pe podea (lăţ. 0,6 m, î. 0,5 m). După încă 3 m se ajunge la o bifurcaţie de
galerii, în faţa căreia a fost găsită, la data de 14 ianuarie 2007, o sapă de fier (fig. 37). Ramura din faţă traversează
roci mai alterate, cu desprinderi, fiind ascendentă pe o lungime de 3 m, cu lăţime de 0,6 şi înălţime de 0,5 m,
până într-un spaţiu mai mare (lung. 2,5 m, î. 1,8 m). După încă 4 m, înălţimea se reduce la 0,6 m şi în faţă rămân
două diverticule impenetrabile, prin care se produce circulaţia aerului în galerie. Revenind la bifurcaţie (fig.
38), spre nord-est urmează o galerie de 4,4 m lungime, 0,5 m lăţime şi 0,5 m înălţime (din cauza materialului
depus pe podea), ce duce la o nouă bifurcaţie. Galeria din nord-vest are cea 4 m lungime, fiind umplută practic
cu material depozitat. Galeria din sud-est are, de asemenea, depozitat material pe podea. Spaţiul rămas are
la intrare lăţimea de 0,4 m şi înălţimea de 0,3 m. Galeria are lungimea de 18,2 m, lăţimea constant de 0,5 m,
înălţimea variabilă de 0,3-1,5 m (fig. 39). Denivelările apar în podea, datorită grosimii variabile a materialului
depozitat. Galeria se sfârşeşte prin trei breşe de cercetare divergente: înainte breşa continuă pe o lungime de 4
m, cu o lăţime de 0,6 şi înălţime de 1,4 m, la dreapta breşa are direcţie sud, sud vest, lungimea 2,2 m, lăţimea
0,6 m, înălţimea 1,8 m, iar breşa din stânga are direcţie nord, nord-est pe o lungime de 3 m şi apoi nord-vest pe
2,4 m. Caracteristică acestui sector este prezenţa unor trepte cu lăţimea de 0,40 m, care indică modul de săpare
a galeriei (excavarea de module cu acestă dimensiune pe întregul profil al galeriei, de sus în jos).
Dezvoltarea totală a galeriilor este de 146,2 m şi denivelarea cumulată de -1,0/+5,5 m.
Depozitarea materialului în spaţiile laterale care nu mai erau utile s-a datorat dimensiunilor reduse ale
galeriilor, în care transportul materialului excavat, steril sau util se făcea probabil cu coşuri de spate. Ca
urmare, pe măsura ce săparea galeriei avansa, se depozita materialul steril în galerii mai apropiate de front,
păstrându-se doar o singură cale de circulaţie. Rezultă din această observaţie că materialul depozitat în galeriile
mai apropiate de intrare este mai vechi decât cel din galeriile din profunzime, prin urmare un obiect de lemn 14
de destinaţie neprecizată, de formă dreptunghiulară, teşit la un capăt, lung. 18 cm, lăţ. 9,6 cm (fig. 40), găsit în
prima direcţională stânga, poate fi mai vechi decât sapa de metal. Pe de altă parte, blocarea cu material chiar a
galeriei principale de acces, sugerează că această galerie se racorda la o altă cale de circulaţie, utilizată în ultima
etapă de folosire a galeriei. Aceasta se găseşte pe traseul curentului de aer, fiind acum blocată de prăbuşiri şi
este reprezentată probabil de puţul aflat în amonte.
Sapa de fier de formă aproximativ triunghiulară şi vârful rotunjit, lung. cu inel23,6 cm, lăţ. max. 15,8 cm,
găsită în galerie, se afla într-o stare precară de conservare, fiind parţial exfoliată, având şi porţiuni rupte în zona
tăişurilor şi a inelului de înmănuşare (fig. 41). Piesa, restaurată la Laboratorul zonal de restaurare al Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj (fig. 42), se află în prezent la Muzeul de Istorie şi Arheologie din
Baia Mare.
În crăpăturile din pereţi sau din tavan, în imediata apropiere de intrarea în galerie, hibernează mai multe
specii de lilieci, care au un regim special de protecţie european şi naţional: Barbastella barbastellus (liliacul

cârn), Plecotus austriacus (liliacul urecheat gri), Rinolophus ferromequinum (liliacul mare cu potcoavă)1 5 •
Galeria a fost redescoperită de membri ai Clubului de Speologie "Montana" din Baia Mare în ianuarie
2007. Ea a fost cercetată şi cartată cu prilejul mai multor vizite, cea mai recentă la data de 26 februarie 2009,
grupul de cercetare fiind format din I.L. Bereş, Al. Costin, D. Iştvan, M. Jurje, C. Kacs6, Tr. Minghiraş, A.
Mureşan, I.L. Mureşan, I. Rist, Z. Şomcutean, R. Todoran şi M. Todoran.
Galeria Petru §i Pavel inferior +362 m (fig. 43) este situată în versantul stâng al Văii Pietroasa, la cea
300 m de confluenţa acesteia cu Valea Lungă, la o cotă relativă de cea 25 m şi la o cotă absolută de362 m,
în baza unui abrupt stâncos. Galeria a fost vizitată de mai multe ori înainte de investigarea sa detaliată, dar
numai în porţiunile accesibile şi fără a se utiliza echipamentul adaptat parcurgerii pasajelor periculoase. O
14 Foarte probabil stejar, potrivit aprecierii ing. V.
15
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primă cercetare s-a desfăşurat aici în data de 26 februarie 2009, ea fiind efectuată de către

A. Chiuzbăian, A.

Costin, D. Iştvan, Tr. Minghiraş şi A. Portase. O nouă cercetare a galeriei a avut loc în data de 13 martie 2010
cu participarea lui A. Chiuzbăian, O. Chinţa, D. Iştvan, C. Kacs6, Tr. Minghiraş, A. Pop, 1. Pop, A. Portase, M.
Todoran şiR. Todoran. Cu această ocazie a fost efectuată cartarea obiectivului, realizată de către Tr. Minghiraş,
O. Chinţa, A. Pop şi M. Todoran.
Dezvoltarea totală a obiectivului este de 102,3 m, iar denivelarea faţă de cota de intrare de +3,5; -7 m
(365,5 şi 355 m cote absolute), direcţia generală de dezvoltare fiind SSV-NNE.
Intrarea în galerie are înălţimea de 1,3 m şi lăţimea de 1,5 m (fig. 44). Un prim tronson de galerie, imediat
după intrare, are 2,5 m lungime, 2 m lăţime şi 1 m înălţime (fig. 45). După acest prim tronson, galeria devine
ascendentă până la cota de +3,5 m (cota maximă a denivelării pozitive), iar parcursul devine mai facil, galeria
înălţându-se până la 3 m. În această porţiune se întâlnesc cuarţuri dispuse în tavan şi pereţi. Între m. 10 şi
14 se află, în peretele estic, un abataj (P7), care ajunge până la suprafaţă (fig. 46). Diferenţa de nivel dintre
podeaua galeriei în acest loc şi suprafaţă este de 7 m, iar abatajul are o secţiune aproximativ dreptunghiulară,
cu dimensiunile laturilor de 3/5 m (fig. 47).
Următorul tronson de galerie (lung. 5 m, lăţ. 4 m, înălţ. 2,3 m) este descendent (fig. 48). În continuare,
galeria se lărgeşte până la 4,5 m, are aspect de pâlnie, cu podeaua şi pereţii puternic înclinaţi, care converg
înspre un puţ poziţionat central (P6).
Puţul (fig. 49), cu adâncimea de 6 m, are secţiunea dreptunghiulară, cu laturile de 0,8/2,5 m (latura de 2,5
m este dispusă longitudinal pe direcţia galeriei).
În peretele puţului, pe latura nordică, la cota de -4,5 m, se dezvoltă o galerie (lung. 6,5 m, înălţ. 1 m, lăţ.
între 0,5 şi 0,8 m), care în partea sa mediană îşi schimbă sensibil direcţia înspre NNE şi se închide în fund
de sac, galeria cota +357,5 (fig. 50). În porţiunea sa finală au fost identificate două bârne dispuse paralel cu
pereţii, având lungimea de cea 2,5 m (fig. 51). Prezenţa şi dispunerea bârnelor în acest loc şi sub această formă
sugerează că ele au fost utilizate în exploatarea galeriei, precizarea destinaţiei lor fiind totuşi problematică.
Revenind la puţul P6, este de menţionat prezenţa unei bârne fasona te cu secţiunea circulară (diam. cea
0,30 m, lung. 1,2 m) chiar la gura sa, ea sprijinindu-se pe laturile mari ale pereţilor puţului, perpendicular pe
direcţia de desfăşurare a galeriei. În bârnă a fost practicată o gaură dreptunghiulară de cea 4/10 cm. Pare destul
de probabil că această bârnă aparţinea unei amenajări mai ample, care a servit la accesul în puţ sau în galerie,
eventual în activitatea de transport a materialului excavat.
Pe parcursul următor puţului, după cea 8 m se ajunge într-un sector, la cota de +0,7 m (362,7 cota
absolută), în care galeria se micşorează ca lăţime de la 4,5 m în porţiunea puţului la 1,5 m, iar înălţimea de la 6
m în zona bârnei circulare la 2,3 m. Urmează un sector distinct cu lungimea de 48 m, care are scurte schimbări
de direcţie, spre I\1ffi, respectiv NNV. Specific acestui sector este faptul că aici pereţii galeriei sunt sensibil
înclinaţi spre dreapta (fig. 52). Înălţimea maximă este 1,7 m, iar lăţimea de 0,7 m. Urmează un sector de galerie
unde înălţimea maximă devine 2,2 m, lăţimea rămănând constantă. La o distanţă de 18 m faţă de puţ, în
peretele stâng se deschide o scurtă galerie, ce se dezvoltă către NNV. Aceasta are înălţimea de 1,5 m şi lăţimea
de 0,7 m şi este rambleiată aproape până în tavan cu bolovani şi material extras din alte sectoare ale galeriei
principale. După alţi 5 m, în peretele drept al galeriei se deschide o altă galerie rambleiată, care se dezvoltă pe
direcţia :"JNE. Aceasta are dimensiuni mai mari decât prima (lung. observată 5,6 m, lăţ. de la 1,6 m la intrare
până la 0,6 m în capătul observat, înălţ. 1,5 m).
Un sector dezvoltat înspre NNV (lung. 8 m, lăţ. 2,3 m, înălţ. 1,8 m) are în tavan, pe aproape toată lungimea,
concreţiuni de culoare roşie de tipul stalactitelor şi draperiilor (fig. 53). În această porţiune de galerie, profilul
său se schimbă din nou, devenind rotunjit înspre tavan. Ultimul sector de galerie (lung. 17 m, lăţ. max. 1,3 m,
înălţ. medie 1,5-1,8 m) este dezvoltat pe direcţia NNE. Galeria se termină într-o sală de aproximativ 2,5/3 m,
înaltă de 1,5 m, care se închide în fund de sac la cota de + 2,1 m (364,1 cota absolută).
Urmele de exploatare observate (găurile existente în pereţii diferitelor sectoare de galerie) sugerează faptul
că această galerie a fost săpată manual. Aceste urme sunt de două feluri, şi anume găuri de şpiţ cu secţiunea
pătrată, prezente în zona de contact dintre peretele stâng al galeriei principale cu tavanul galeriei rambleate,
respectiv găuri triunghiulare (fig. 54). Ultimele au dimensiunile laturii de cea 1,2 cm şi adâncimea de 3-4 cm şi
sunt prezente începând cu porţiunea aflată la nord de puţ. În afara găurilor intacte, există şi unele din care s-a
păstrat pe o lungime de cea 10-15 cm doar partea lor concavă.
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În galeria cota +362 s-a urmărit direcţional un filon cu direcţie NNV-SSE, cu grosime redusă (maxim 0,1~0,20 m în zona abatajului). De aici a fost excavată o cantitate de cea 227 tone (7 m x 4 ~ x 3 m x 2,7 t/.~c), dm
care cea 15 tone au fost de minereu (7 m x 4 m x 0,2 m x 2,7 t/mc). Este singura porţmne ex.ploatab1la de pe

filonul Petru şi Pavel, în galeria Patru şi Pavel, aflată la cota +421 m filon~l fiind ne~xpl~atab1l. .
.
Ultima porţiune a galeriei urmăreşte direcţional un alt filon, cu gro~1me re~usa, ava~d tot duecţw NNVSSE. Profilul dreptunghiular îngust al galeriei este asemănător cu cel dm ga~ena Petru ~l Pavel ~421 U:· dar
galeria de la cota + 362 m este realizată integral cu găuri de mină manuale Şl se remarca faptul ca galena s-a
executat pe alocuri înclinat pe filon.
Galeria Delius (fig. 55) este situată în extremitatea sud-estică a zăcământului Valea Roşie, în versantul
stâng al Văii Înguste (ung. Szukiillo), la cea 300 m amonte de confluenţa acesteia cu Valea Sarcaret (ung.
Szarkaretpatak), în baza unui abrupt stâncos. Numele galeriei apare pe mai multe hărţi aflate în arhiva REMIN
SA Baia Mare şi IPEG Maramureş SA, pe care sunt menţionate date extrase din hărţi mai vechi. Galeria a fost
cercetată şi cartată în data de 10 august 2008 de către I.L. Bereş, D. Iştvan, Tr. Minghiraş şiR. Mureşan. O nouă
cercetare, cu participarea lui D. Iştvan, V. Juri şi C. Kacs6, a avut loc aici în data de 24 martie 2011.
Galeria, dezvoltată pe direcţia S-N, cu lungimea de 10,6 m şi denivelarea de- 0,5 m, a urmărit direcţional
un filonaş discontinuu de cuarţ nemineralizat, cu o grosime de 1-3 cm. Intrarea (fig. 56), cu dimensiunile de
1,5 m lăţime şi înălţimea de 1,3 m, face posibil accesul relativ facil în galerie. La cea 2 m de la intrare, secţiunea
galeriei devine dreptunghiulară, dar cu aspect uşor rotunjit în porţiunile mediane ale pereţilor (fig. 57). Zona
de contact dintre tavan şi pereţi se face în unghi aproape drept (fig. 58), tavanul fiind plat pe toată lungimea
galeriei. Înălţimea galeriei variază între 1,4 şi 1,8 m, iar lăţimea între 0,6 şi 1,5 m. Galeria este descendentă până
la- 0,5 m pe o lungime de 5 m, după care, schimbându-şi direcţia spre N-V, devine uşor ascendentă. După alţi
3 m, galeria se lărgeşte pe o porţiune de cea 1,5 m, în zona unui filonaş transversal de cuarţ însoţit de o aureolă
de roci mai intens transformate hidrotermal. Galeria continuă încă 1 m, după care se închide în fund de sac
(fig. 59).
Galeria Delius este, fără îndoială, una dintre lucrările miniere cele mai vechi cercetate până în prezent
în zona Baia Mare. Ea a fost săpată exclusiv manual. Urmele de exploatare constatate sunt de două tipuri: .!!:.
Urme prelungi, dispuse echidistant şi paralel între ele, având lungimea de la câţiva decimetri şi până la întreagă
lungime sau lăţime a pereţilor sau a tavanului. Adâncimea lor este de maxim 1 cm, lăţimea de cea 1,5 cm, iar
echidistanta de cea 2 cm. Pe tavan, aceste urme sunt dispuse pe o direcţie diagonală faţă de direcţia dezvoltării
galeriei, iar în pereţi ele sunt orientate oblic. b. Urme provenite de la exploatarea cu ciocanul şi dalta. Ele au
secţiunea pătrată sau rotundă, având dimensiunea laturii sau diametrul de cea 1,5 cm, acestea reducându-se
înspre fundul urmei.
În apropiere de galerie, V. Jurj a găsit o pană (ic) de fier cu secţiunea dreptunghiulară, gaura de înmănuşare,
în care se păstrează, aproape pietrificate, resturile mînerului de lemn, plasată la mijlocul lungimii piesei, vârful
ascuţit (lung. 14,9 cm, gros. maximă 2,8 cm), puternic corodată (fig. 60).
La cea 100 m amonte de galeria Delius au fost sesizate excavaţii de suprafaţă de formă concavă, alungite
în versantul stâng al văii, executate pentru cercetarea şi probarea unor zone posibil filoniene. Aceeaşi vale
traversează în amonte toată partea sudică a zăcământului Valea Roşie (filoanele Leopold, Ştefan, Suzana, zona
Born, Oglinda, Salvator), cercetate şi exploatate prin mai multe galerii (Ignaţiu, luliana, Gheorghe, Born inferior,
Born superior, Oglinda, Domnişoara şi altelejl 6 •
Cu prilejul cercetării din data de 24 martie 2011 (vezi mai sus Galeria Delius), pe versantul estic al Văii
Roşii a fost identificată intrarea în Putul nr. 2, care face parte din sistemul puţurilor de aeraj de pe galeria
Svaiczer (fig. 61).
În ziua de 31 martie 2011, echipa formată dinD. Iştvan, C. Kacs6 şi Tr. Minghiraş a vizitat din nou
obiectivul pentru cercetare şi cartare. S-a constatat cu această ocazie că, prin intrarea frumos fasonată şi încă
bine conservată, înălţ. 1,4 m, lăţ. la bază 0,85 m (fig. 62), se ajunge într-o scurtă galerie săpată manual, cu
direcţia de dezvoltare V-E, care făcea joncţiunea cu un puţ, în prezent colmatat. Puţul mai avea o intrare, la cea
4 m deasupra celei acum cercetate. Galeria se păstrează pe o lungime de 3,3 m, lăţimea sa maximă fiind de 3 m.
Ea se dezvoltă pe un plan înclinat pozitiv, la cota de +1,5 m fiind obturată de roca prăbuşită.
16 Vezi harta publicată în volumul redactat de 1. Woditska (1896).
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Galeria a fost executată in adezite cuarţifere de vârstă pannoniană. Rocile au culoare cenuşiu alb· · d a tonr a trans formar1
" '1 or h'dr
IClOasa,
1 oterma1e, şi sunt intens argilizate, iar local silicifiatei7.
Pe versa.ntul e~tic .al Văii Roşii, la cea 200 m amonte de Puţul nr. 2, însoţiţi de V. Jurj şi Gh. Barbura,
a~ d~scopent, ~ot m zma de 31 martie 2011, o scurtă galerie direcţională (lung. 12,8 m, denivelarea -3 m,
duecţia.generala de dezvoltare SV-NE), executată pentru cercetarea unui filon localizat in andezite cuarţifere
pannomene.
A fos~ ul.tima tură ~e. cercetare montană efectuată de Dumitru Iştvan. Doar la trei zile după această
cercetare, m z}ua de 3 apnhe 2011, reputatul geolog s-a stins din viaţă, in urma unui tragic accident petrecut în
Munţii lgniş. In ziua de 9 aprilie, o echipă formată din M. Jurje, C. Kacs6, Tr. Minghiraş, A. Mureşan, T. Pandi,
R. Paşcan, A. Pop, M. Todoran şiR. Todoran a efectuat o tură omagială pe Valea Roşie. Cu acest prilej, galeria a
fost descrisă din punct de vedere geologic şi minier şi a fost, de asemenea, cartată (fig. 63). În semn de omagiu
pentru cel dispărut, am hotărât să dăm acestei lucrări miniere numele de "Galeria Dumitru Iştvan".
Filonul are textură brecioasă fiind constituit din elemente de cuarţ hidrotermal de culoare albă sau cenuşiu
inchis şi elemente de andezite cuarţifere intens silicifiate. Acesta este străbătut de numeroase fisuri şi cuiburi
cu oxizi de fier şi minerale argiloase, iar in elementele de cuarţ apare pirita sub formă de impregnaţii sau plaje.
În peretele drept al galeriei, in zona de culcuş a filonului, se poate observa limita acestuia cu roca gazdă,
care este marcată de o zonă de culoare albicioasă-gălbuie cu o grosime de 25-30 cm, constituită din minerale
argiloase. Roca gazdă este reprezentată prin andezite cuarţifere de culoare albicioasă, friabile, argilizate, local
cu elemente uşor silicifiate. Filonul are azd. 30" şi o înclinare de 48-50"V. Grosimea filonului este relativ mare,
probabil depăşeşte 2 m, având în vedere că el se regăseşte şi în peretele stâng al galeriei, precum şi în frontul
acesteia.
Galeria, descendentă, cu înclinaţia de 45-50", şi apoi uşor ascendentă, are o intrare scundă, parţial colmatată,
înălţ. 0,5 m, lăţ. 1,5 m (fig.64), prin care se accede într-o primă porţiune ceva mai largă, lung. 6,5 m, lăţ. medie
2,5 m, înălţ. medie 2 m (fig. 65). În peretele nord-vestic se observă o gaură circulară, executată manual, cu
lungimea de 35 cm (fig. 66). Urmează o porţiune cu direcţia înspre E (lung. 2 m), unde sunt prezente o treaptă
pozitivă şi un scurt plan înclinat, pe podea fiind depuse materiale dezagreg~te. De aici, galeria îşi schimbă din
nou direcţia înspre N, porţiunea sa terminală având o dezvoltare de 5,5 m. In capătul acestui ultim tronson se
conservă o zonă cu secţiunea dreptunghiulară (lung. cea 2 m, lăţ. 1 m, înălţ. 1,6 m), terminată în fund de sac,
în tavan păstrându-se urme evidente de săpare manuală (fig. 67).
"Putul Verde" (fig. 68) este situat pe versantul estic al dealului Dongaş, la o distanţă de cea 300 m de
confluenţa Văii Pietroasa cu Valea Albă. Denumirea sa, dată în cursul explorării recente, se datorează prezenţei
muşchilor, ce tapetează pereţii în porţiunea de început a lucrării. Puţul a fost săpat manual, înainte de 1785,
pentru aerajul natural al abatajelor de pe filoanele Evanghelist şi Susana, el făcând legătura între suprafaţă şi
abatajele existente pe aceste filoane. A fost explorat şi cartografiat până la -22,9 m la 22 aprilie 2008 de către Tr.
Minghiraş şi M. Todoran. La cercetare au mai participat A. Costin, D. Iştvan, C. Kacs6, A. Portase şiR. Todoran.
Intrarea în puţ (fig. 69) are secţiunea dreptunghiulară (0,8x1,6 m). În tronsonul de început al puţului (fig.
70), până la -7 m, pereţii sunt drepţi, apoi, până la -12 m, sunt înclinaţi (fig. 71), pe latura sud-estică fiind
prezentă o scurtă breşă, posibil un început al unei galerii nefinalizate. În continuare, dimensiunile puţului se
micşorează, până la cota de -19,5 m (fig. 72), loc în care debuşează într-un sector de abataj (fig. 73), care prezintă
acumulări de bolovani sau de desprinderi. Cartarea existentă este realizată până la acest punct. Explorarea a
continuat însă pe o lungime de cea 20 m, până la un punct în care galeria se prelungeşte în plan vertical, spaţiul
devenind extrem de îngust (lăţ. cea 0,5 m). În acest loc, se resimte un curent de aer puternic, iar între pereţi
sunt prezente resturi de susţineri de lemn, dispuse în plan orizontal (fig. 74).
Galeria Sofia se află în Valea Borcutului, la cota +290 m, intrarea sa fiind situată în versantul drept la
Văii Antonca, la cea 250 m de confluenţa cu Valea Borcutului şi 800 m amonte de conacul Pocol. Galeria a fost
începută la 15 ianuarie 1936, potrivit unei inscripţii aflate la intrare (fig. 75), pentru cercetarea mineralizaţiilor
din zăcământul Sofia la acest orizont. Cu prilejul cercetărilor efectuate la data de 8 noiembrie 2006 (A. Gorduza,
D. Iştvan, C. Kacs6, Tr. Minghiraş, Gh. Nistor, A. Portase, însoţiţi de V. Cândea şi L. Barza de la Exploatarea
Minieră Baia Mare), respectiv 28 noiembrie 2006 (1. Bud, D. Iştvan, M. Jurje, C. Kacs6, Gh. Nistor, A. Portase,
însoţiţi de M. Ardelean de la Exploatarea Minieră Baia Mare) s-a parcurs galeria transversală (fig. 76) până la
17 Constatări geolog M. Jurje.
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direcţionala pe filonul XXVI. De asemenea, s-a intrat pe fil~nul.II Sofia. (linie de abataje cu r?stogol pe cea 80 m,
până la un colector), lam. 190 al transversalei. La o ramura a f1lonulm X, s:a parcurs ?alena spre d.reapta, s.pre
puţul I Sofia (între oriz. +394 §i +237). S-a constatat că galeria este armata cu bolţar1 d~ b~t~n la l.ntr~re §.1 pe
unele galerii direcţionale, dar sunt prezente §i alte sisteme de arm~re (TH, le~~ ~te.'). ~x1sta §1. po~ţmm ~xtmse
care nu sunt armate, oferind posibilitatea observaţiilor asupra roc1lor. Se afla a1c1 §1 cateva obwchve de 1~te~e~
conexe: puţul nr. 1, armat cu lemn, cu 0 adâncime de cea 500 m, precum §i rostogoale ~i colectoare, ce md1c~
parte din modul de exploatare a zăcământului. Pe filoanele exploatate s~nt depune:! abunde~~e de sulf.aţl,
0
melanterit §i un alt sulfat alb, foarte abundent în zonele cu aeraj redus. La mtrare se vad excavaţnle (a~ata}ele
scoase la zi) de pe filonul Ioan, precum §i găurile de perforator din "poligonul" de încercare a acestora mamte
de introducerea în subteran.
În amonte de Galeria Sofia, pe versantul stâng al Văii Antonca, se află mai multe lucrări miniere vechi,
galerii §i abataje, care au fost doar identificate, fără a fi până în prezent cercetate.
Galeria Dealul Cetăţii +290 m din Valea Borcutului se află în versantul stâng al văii Antonca, aval de
galeria Sofia +290 m, la cea 250 m amonte de confluenţa cu pârâul Borcut. Galeria a fost executată începând cu
anul 1993 de către EM Săsar, pentru cercetarea în adâncime a filonului exploatat la suprafaţă printr-un jomp.
Galeria transversală străbate câteva zone de fractură cu argilizări (fig. 77). A fost armată cu TH metalic numai în
zonele de argilizare. În mai multe porţiuni, galeria prezintă mari cantităţi de rocă prăbu§ită din tavan, respectiv
din pereţi (fig. 78). A fost cercetată la data de 8 noiembrie 2006 de aceea§i echipă care a intrat în Galeria Sofia
(vezi mai sus).
Galeriile de pe filonul3 Alexandru din Valea Borcutului se află în versantul stâng al văii Antonca, amonte
de galeria Sofia + 290 m. La suprafaţă filonul a fost cercetat cu mai multe excavaţii, bre§e scurte §i galerii cu
lungime redusă (ceea ce arată că la suprafaţă conţinutul util este foarte redus sau chiar lipse§te).
O galerie (inaccesibilă acum) exista la cota + 295, cu un sui tor ce iese mai sus §i care arată înclinarea
nordică a filonului. Probabil aceasta este galeria Alexandru, care era în exploatare în perioada interbelică. În
anul 1933 în această galerie lucrau 14 muncitori, excavându-se 40 tone minereu, din care s-au recuperat 118
g aur §i 112 g argint.
În adâncime, filonul 3 Alexandru a fost exploatat la orizonturile + 23 7 §i + 322. De la orizontul + 23 7 filonul
a fost extras integral până la suprafaţă (în abataj acum intră apa văii Antonca, revenind la zi prin galeria Săsar).
Datele existente arată că filonul 3 Alexandru se dezvoltă pe o lungime de 150 m, grosime medie 0,40 m, fiind
cons~ituit din cuarţ alb-cenu§iU cu impregnaţii de pirită, având în zona exploatată conţinuturi de aur de 6-8 'f)t.
In ziua de 25 martie 2010, o echipă formată din I.L. Bere§, O. Chinţa, D. I§tvan, C. Kacs6, Tr. Minghiraş,
R. Mure§an, I. Pop, Z. Şomcutean, M. Todoran §iI. Vlaşin a cercetat §i cartat galeria cota +300 (fig. 79), aflată
pe acela§i filon.
Este o galerie descendentă (lung. 14,3 m, denivelarea -6,3 m), pe culcu§ul zonei filoniene, constituită din
cuarţ cu textură brecioasă, cu oxi-hidroxizi de fier proveniţi din alterarea piritei. Ea este în prezent în cea mai
mare parte umplută cu apă (fig. 80). Astfel de galerii sunt rare, întrucât ele colectează apa de infiltraţie, fiind
necesare eforturi mari pentru îndepărtarea acesteia. Este de presupus că cei care au deschis galeria + 300 au
§tiut că ea nu va fi prea lungă şi nu va fi exploatată într-un răstimp mai îndelungat.
Galeria are o intrare largă (fig. 81), datorită faptului că filonul are un caracter dispers; acoperi§ul filonului
a fost explorat cu breşa scurtă de la intrare (fig. 82).
Cu prilejul cercetării din ziua de 25 martie 2010 au fost identificate, respectiv au fost marcate pe hartă §i
alte lucrări miniere din zonă: galeriile Lisibona, Leopold (fig. 83), Mic§a, exploatarea de suprafaţă Aurum (fig.
84) etc., precum §i lucrările miniere de pe Dealul Cetăţii.
În cursul anului 2010 (23 §i 24 mai, respectiv 25 septembrie) a fost cercetată, de o echipă formată din O.
Chinţa, D. Iştvan, C. Kacs6, Tr. Minghira§, B. Mure§an, R. Mure§an, M. Todoran §i R. Todoran, Mina Haiducilor18
(fig. 85), situată în versantul stâng al văii Seicina, în apropiere de localitatea suburbană Firiza.
Mina are două intrări situate în plan orizontal la o distanţă de 10 m una faţă de cealaltă. Una dintre intrări,
lăţ. 1,5 m, înălţ. 1 m (fig. 86) permite accesul în galeria orizontală superioară, U§Or ascendentă, cu orientarea NVSE. Cealaltă intrare este reprezentată de un puţ, care are o deschidere de 3/5 m §i o adâncime de 7,5 m (fig. 87).
18 Această denumire este menţionată în perioada interbelică pe hărţile Societăţii "Petroşani", care a evaluat
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Galeria orizontală super~oa:ă (l~ng. 9,5_ m, lăţ. me~ie 1,5 m, înălţ. între 1 şi 1,8 m) face joncţiunea cu puţul
la cota de -3,6 ~- Pe aceeaşi direcţie, dar m partea diametral opusă punctului de joncţiune, pornită tot din
?ere~ele _puţulm, se află o scurtă galerie, orientată de asemenea NV-SE (lung. 3 m, lăţ. 1 m, înălţ. 0,8 m), care se
mchide m fund de sac. Ea pare să fi fost iniţial porţiunea terminală a galeriei orizontale, aceasta fiind împărţită
în două în urma săpării puţului.
Accesul în partea inferioară a minei se poate face doar prin puţ. Acesta are în marginea sud-vestică 0
porţiune înclinată cu lungimea de 2 m, care este continuată de un pasaj vertical, ce se extinde până la cota -3
m. De la această cotă urmează un alt plan înclinat cu lungimea de 3 m, care coboară până la cota de -5 m. În
acest loc, laturile puţului se micşorează la 2,8/3 m. Printr-o altă săritoare negativă de 2,5 m se atinge podeaua
puţului, la cota de -7,5 m. Aici se află o acumulare în formă de movilă de material desprins de la suprafaţă, cu
înălţimea de 1,5 m, extinsă pe o porţiune de 1,5/6 m. Din acest loc se dezvoltă, pe direcţii diferite, două galerii.
Una dintre acestea (lung. 5, 5 m, lăţ. medie 2,5 m, înălţ 2 m) are direcţia SE-NV şi se închide în fund de sac. La
SV se găseşte o altă galerie, cu o primă porţiune (lung. 5 m, lăţ. 1,2 m, înălţ. max. 0,9 m) uşor descendentă. Din
ea se deschide, înspre NV, la cota de -8,7 m, o breşă (înălţ. 1 m, adâncimea estimată 2,5 m), care este rambleiată
cu material extras din galerii. La capătul acestei porţiuni de galerie a fost găsită, pe podea, o sapă extrem de
corodată, parţial exfoliată. Sapa a avut iniţial, foarte probabil, o formă triunghiulară, cu o nervură centrală
puternic reliefată pe faţa interioară şi un inel de înmănuşare dreptunghiular, lung. păstrată 22,2 cm (fig. 88). O
a doua porţiune a galeriei, cu aceeaşi lăţime şi înălţime, continuă în direcţia estică pe o lungime de 7,5 m (fig.
89). În capătul acestei porţiuni este prezentă o altă galerie rambleiată, care se deschide din peretele sudic. Tot
de aici porneşte o galerie cu direcţia NE-E (lăţ. 1,2 m, înălţ. 2 m), în prezent umplută cu apă, care a fost parcursă
de echipa de cercetare pe o lungime de 30 m, fără a fi fost atins capătul său (fig. 90). Pe această galerie au fost
observate scurte schimbări de direcţie, precum şi urme circulare de daltă în tavan şi pereţi. O a treia porţiune a
galeriei (lung. 5 m, lăţ. 1 m, înălţ. 0,8 m), cu direcţia SE-NV, este ascendentă şi revine la cota de -7,5 m. Adâncit
puternic în peretele nord-estic, la cea 0,3 m înălţime faţă de podea, se afla aici in situ (fig. 91) un dorn (lung 50,5
cm, gros. 1,9 cm), confecţionat dintr-o bară de fier cu secţiunea circulară (fig. 92), care a servit la fixarea unui
cablu sau frânghie de troliu, ce a fost folosit, foarte probabil, la scoaterea materialului, mai ales steril, din puţ.
Urmele de săpare ale unor găuri de mină manuale au fost observate în peretele nord-estic al puţului,
începând de la cota de -3,6 m. Aici sunt prezente găuri circulare de săpare, cu lungimea de 10-15 cm, precum şi
găuri pătrate, cu laturile de 10 cm, în care au fost fixate tropanele de susţinere a podurilor de lucru, de pe care
s-a realizat excavarea minereului. Alte urme circulare au fost sesizate în peretele puţului, la intrarea în galeria
sud-vestică de 5 m. Găuri similare se găsesc şi în galeria cu apă. În zona peretelui în care s-a descoperit domul
se află şi o interesantă urmă de exploatare manuală, şi anume o gaură cu diametru! de 1,7 cm, care prezintă pe
margini două şănţuiri dispuse diametral opus una faţă de cealaltă (fig. 93).
În cadrul Minei Haiducilor se sesizează mai multe etape de exploatare sau de explorare. Lucrarea cea
mai veche este galeria orizontală superioară, care urmăreşte o zonă de silicifiere, pe alocuri cu brecifieri şi
cuiburi de cuarţ, uneori cu mici geode. Prin galerie se ajunge la un abataj, de unde s-a efectuat exploatarea
unei mineralizaţii până la suprafaţă, pe o lungime de 4-5 m. Această lucrare prezintă urme de găuri de mină
manuale, cruste de sulfaţi secundari, tavan cu profil rotunjit şi resturi lemnoase, probabil de armături. Prin puţ
s-a exploatat, de asemenea, mineralizaţia. În partea sa inferioară au fost executate galerii de cercetare.
Pe Valea Seicina au fost cercetate alte două galerii, aflate în aval de Mina Haiducilor. Pe versantul drept al
văii se află o galerie executată direcţional pe o şuviţă subţire de cuarţ, aşa-numita Galeria 5 (fig. 94). Galeria a
fost săpată în două etape. Primei etape îi corespunde o porţiune cu profil mai îngust, lipsită de urme de găuri
de mină manuale (fig. 95). Porţiunea a doua prezintă astfel de urme (fig. 96) şi are un profil mai mare (fig. 97).
Pe versantul stâng al văii, vizavi de lucrarea mai înainte menţionată, se află o altă galerie, aşa-numita Galeria
~. (fig. 98), executată, probabil, pentru cercetarea aceleiaşi mineralizaţii. În galerie este prezent un strat gros
de mâl roşcat, până la 0,60-0,80 m (fig. 99), ce provine din apele de infiltraţie descendente, care determină
alterarea sulfurilor şi depunerea lor sub formă de oxi-hidroxizi de fier la intrarea în spaţiile aerate artificiale.
Este evident că aceste depozite sunt cele ce au dat şi denumirea Văii Roşii, în care se varsă Valea Seicina. În
capătul Galeriei 4 rocile devin instabile (argilizate mai intens), aici conservându-se şi armături vechi de lemn
şi ţevi de fier (fig. 100).
Galeria Ioachim-orizontul de bază are intrarea situată pe platoul de la clădirile administrative ale Minei
Herja, la cota +310 m (fig. 101). Galeria de bază (fig. 102) a fost executată până lam 500 înainte de 1926.
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Deschiderea ei a continuat până în 1929, când s-a dat în folosinţă puţul de 350 m adâncime. Galeria a fost
cercetată, la data de 10 octombrie 2006, de o echipă formată din 1. Bud, F. Merşei şi Tr. Minghiraş.

*
În galeriile miniere din zona oraşului Baia Mare au f?st cercetate şi ~-~u expl.oa~at minera~izaţii c~ aparţin
Districtului metalogenetic Baia Mare din Subprovincta metalogenetica asociata magmatismulm ~e~g~n
din Carpaţii OrientaJP9. Acest district metalogenetic este cea mai importantă acumulare metalogenehca dm
Carpaţii Orientali şi din Europa.

.
.
În cadrul acestui district metalogenetic sunt individualizate trei câmpun metalogenehce: 1. Racşa-IlbaBăiţa, 2. Săsar-Dealul Crucii, 3. Herja-Poiana Botizii. În cadrul fiecărui câmp metalogenetic s-au individualizat
mai multe structuri cu individualitate structurală marcantă, care pot fi denumite şi zăcăminte.
Cea mai mare parte a galeriilor investigate de pe teritoriul municipiului Baia Mare aparţin Câmpului
metalogenetic Săsar-Dealul Crucii, care este situat între Valea Băiţei şi Valea Firizei, având următoarele
structuri:
1. Structura Sofia- cuprinde un grup de filoane, care au avut în centrul structurii concentratii ridicate de
aur (filoanele X şi XXV). Filoanele principale au lungime de 700-1.500 m, grosime de 0,1-3,5 m, direcţie NNESSV şi dezvoltare pe verticală de 500 m. Filonul Ioan (exploatat de la suprafaţă amonte de galeria Sofia +290)
aparţine grupului estic de filoane. Din această structură fac parte şi filoanele din Dealul Cetăţii (galeria Dealul
Cetăţii).

2. Structura Valea Roşie- este constituită din mai multe filoane principale cu direcţie NNE-SSV, lungime
de 1.200-1.500 m, grosime 0,5-2,5 m, precum şi din mai multe filoane secundare diagonale (printre care şi Petru
şi Pavel). Filoanele principale au avut aur liber pe un etaj de 400 m, iar aurul inclus în sulfuri s-a dezvoltat
pe un etaj de 500 m. În partea sudică există un grup de filoane scurte, cu poziţie diagonală şi cu un etaj de
dezvoltare a mineralizaţiei aurifere redus (sub 200 m). În această structură au fost investigate galeriile Petru şi
Pavel superior (+380 m), Petru şi Pavel inferior (+ 345 m), "Puţul Verde", galeria transversală Valea Roşie vest
(+400 m) şi galeria Delius.
3. Structura Borzaş (Valea Borcutului) -este constituită dintr-o mineralizaţie dispersă de tip stokwork,
cu dimensiunea în plan de 250x75 m, în spaţiul unor filoane aurifere cu conţinuturi mai ridicate de aur. Etajul
aurifer se dezvoltă pe o adâncime de 200 m.
4. Structura Wilhelm (Valea Borcutului). Se dezvoltă în dacitele de Ulmoasa din cursul superior al Văii
Borcutului. Este constituită din două grupuri filoniene: Wilhelm (filoane cu un etaj de cuarţ aurifer de 250 m)
şi Complex (filoane cu lungime de 100-600 m, grosime 0,3-0,5 m, cu mineralizaţie plumbo-zinciferă).
5. Structura Aurum (Valea Borcutului). Este constituit din filonul principal Aurum (700 m lungime,
grosime medie 2,0 m, etaj total de mineralizare de 700 m, din care cea 300 ma avut etajul aurifer) şi mai multe
filoane secundare. În partea sudică s-au exploatat mineralizaţii disperse de tip stokwork.
6. Structura Simion-Trei Stejari (Valea Borcutului). Este constituită din 2 grupuri filoniene: Bartoş-Iojica
la nord, din care fac parte cea 30 de filoane plumbo-zincifere şi sistemul filonian Simion la sud, constituit din
12 filoane plumbo-zincifere, ce se dezvoltă pe o suprafaţă de 0,6 x 0,3 km.
7. Structura Adam-Cremenea (Valea Borcutului). Este situată la vest de structura Borzaş şi la sud de
structura Aurum. Cuprinde mai multe filoane scurte (lungime 150-200 m), cu grosime de 0,4-4,2 m, etajul
mineralizaţiei de cuarţ aurifer fiind de cea 300-400 m.
8. Structura Dealul Crucii - este constituită din filonul Principal, cu grosime de 1-8 m, lungime exploatată
de 800 m, care prezintă mai multe ramuri de culcuş şi de acoperiş. Filonul Principal are cel mai mare etaj de
dezvoltare al mineralizaţiei aurifere din Districtul metalogenetic Baia Mare -600 m, etajul total de mineralizare
verificat fiind de cea 1.000 m. În cadrul acestei structuri au fost cercetate "Galeria de Fum" (+450 m), galeria
Valea Vicleanu (+353 m), "Galeria de apă" din Valea Amadei (+330 m), Puţul Nou şi galeria Lobkowitz (+232 m).
9. Structura Firiza (Firiza-Valea Neagră). Mineralizaţiile din această structură au fost exploatate până în
anul1892, acestea grupându-se în 3 grupuri filoniene: Seicina-Valea Roşie cu un etaj de cuarţ aurifer de 50-80 m,
19 Sinteza datelor cu privire la mineralizaţia din zona Baia Mare a fost realizată de D. Iştvan, pe baza cercetărilor
personale şi a informaţiilor bibliografice, în principal Popescu 1986; Mârza 1999; S.C. IPEG Maramureş
S.A Baia Mare, S.C Prospectiuni S.A Bucureşti, Sinteza datelor geologice, geochimice şi geofizice din aria
munţilor Oaş-Gutâi-Tibleş, 1999 (ms.).
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Valea Nea~ă cu filoane mineralizate cu plumb, zinc, cupru +/-aur, argint, şi Valea Jolobodi. Aici au fost
cercetate Mma Haiducilor, Galeria 4 şi Galeria 5.
Câmpul metalogenetic Herja-Poiana Botizii este reprezentat pe teritoriul oraşului Baia Mare doar de
S~c~ura Herj~, o u~ita~e tectonică ridicată de fliş paleogen străbătut de intruziuni magmatice. Corpul intruziv
pn~Cipal ~e d1mensmm ~e 250x~OO m şi este situat între filoanele Şălan (10) şi Clementina (60). Zăcământul
H~rJa. cuprmde _cea 250 fllo~ne ŞI ramuri secundare, dezvoltate într-un spaţiu redus (1,0x0,75 km). Filonul
prmc1pal este Şalan, cu lungimea de 950 m şi grosimea medie de 0,40 m. Faţă de acest filon se individualizează
un grup nordic de filoane (lungime 350-900 m, grosime 0,2-0,4 m, mineralizaţia având un etaj de dezvoltare
de 400 m). Grupul sudic de filoane este constituit din filoane cu lungimea de 300-1.500 m. Filonul principal
este Clementina, cu o lungime de 1.500 m, grosime 0,20-0,45 m, cu o dezvoltare pe verticală de cea 1.000 m.
Mineralizaţiile din structura Herja sunt plumbo-zincifere, cu concentraţii ridicate de argint şi stibiu la partea
superioară. Aici au fost investigate galeriile de la oriz. +510 m, Matei ( +480 m), Ioachim ( +310 m), iar în
versantul dinspre Chiuzbaia, Mina Piticilor20
*

Mineritul medieval şi modern de la Baia Mare a fost prezentat în ultimii ani în numeroase lucrărF 1 • Sursele
de informare pentru aceste lucrări le-au constituit în principal studiile mai vechi, majoritatea întocmite la
cumpăna dintre secolele XIX şi XX, respectiv datele extrase din documentele de arhivă. Cercetările arheologice
întreprinse în mai multe lucrări miniere aflate pe teritoriul oraşului completează în mod substanţial
cunoştinţele noastre despre locurile de exploatare a minereurilor, metodele şi tehnicile de lucru folosite,
uneltele întrebuinţate etc. Fără îndoială, aceste cercetări se află încă într-un stadiu incipient. Deocamdată, neam propus o repertoriere cât mai precisă a diferitelor obiective şi parcurgerea unora dintre ele. Va trebui întrun viitor cât mai apropiat realizat un nou proiect de cercetare a lucrărilor miniere, eventual cu o participare
internaţională, în cadrul căruia ar urma să conlucreze echipe multidisciplinare de specialişti, după modelul
celui deja folosit în cercetarea relicvelor montane de la Roşia Montană 22 • În acest fel ar putea fi aprofundată
cercetarea unor monumente industriale de mare valoare, care au dat oraşului Baia Mare şi împrejurimilor sale
un aspect deosebit şi o largă notorietate. În acelaşi timp, aceste monumente trebuie conservate şi introduse
într-un circuit de vizitare. În acest sens, propunerile formulate în cadrul proiectului PIMM (vezi mai sus) îşi
păstrează valabilitatea.
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483.

Montanarchăologische

Forschungen in Baia Mare (1.)
(Zusammenfassung)

Die Verfasser beschreiben und fotographisch sowie kartographisch dokumentieren mehrere kiirzlich
wiederentdeckte und erforschte mittelalterliche und neuzeitliche Bergwerke (Stollen, Schăchte, Pingen), die
sich in Baia Mare, bzw. in der unmittelbaren Umgebung der Stadt befinden.
Die montanarchăologischen Forschungen ergănzen wesentlich unsere Kenntnisse iiber die Stellen wo die
Erzfărderung stattfand, iiber die Arbeitsmethoden, iiber die benutzten Arbeitsgerăte u.s.w.
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Fig. 1. Harta oraşului Baia Mare cu principalele zone de exploatări miniere.
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Fig. 3. Galeria +450 m. Intrarea (fato C. Kacs6).
Fig. 4. Escavări de suprafaţă pe filonul Principal
din Dealul Crucii (fato Tr. Minghiraş).

Fig. 5. Galeria +450 m. Deschidere în tavanul
galeriei (fato C. Kacs6).

Fig. 6. Galeria +450 m. Porţiune
de galerie (fato C. Kacs6).

Fig. 7. Galeria +450 m. Portiune
de galerie (fato Tr. Minghiraş).

Fig. 8. Galeria +450 m. Punctul de jonctiune
a ga!eriilor 1 şi 2 (fato C. Kacs6).
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Fig. 9. Galeria +450 m. Treaptă de lemn în galeria 1
(foto C. Kacs6).

Fig. 10. Galeria +450 m. Tropan
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 11. Galeria +450 m. Rest de pasaj
suspendat (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 12. Galeria +450 m. Pilieri de sust.iner~
a tavanului din blocuri stivuite (foto Tr. Mmgluraş).

Fig. 13. Galeria Lobkowilz. Intrarea
(foto Tr. Minghiraş).
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Fig. 15. Galeria Lobkowitz. Porţiune de galerie
nearmată (folo C. Kacs6).

Fig. 14. Galeria Lobkowitz. Portiune
de galerie armată cu piatră zidită
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 17. Galeria Lobkowitz. Partea
superioară a puţului Werner
(folo Tr. Minghiraş).

Fig. 16. Galeria Lobkowitz. Partea
superioară a puţului Werner
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 18. Galeria Lobkowitz. Porţiune
de galerie veche (foto Tr. Minghiraş) . '----'-"'--~----.-...._....
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Fig. 19. Galeria Lobkowitz. Portiune
de galerie veche (foto C. Kacs6).

Fig. 20. Galeria Lobkowitz. Punctul de joncţiune
a galeriilor 1 şi 2 (foto C. Kacs6).

Fig. 21. Galeria Lobkowitz. Portiune din tronsonul
galerie Nordul Mare (foto C. Kacs6).

Fig. 22 . .,Galeria de Apă" . Intrarea (foto C. Kacs6).

Fig. 23 . .,Galeria de

314

Apă".

Grilaj metalic (foto C. Kacs6).
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Fig. 26.

Fig. 25.

"Puţul

Nou". Vedere din sala inferioară
(foto Tr. Minghiraş).

"Puţul

Nou". Partea superioară
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 29. Galeria Petru şi Pavel superior. Intrarea
(foto Tr. Minghiraş).
Fig. 27. "Puţul Nou". Pereţii puţului
cu urme de lucrare cu dalta
(foto Tr. Minghiraş) .

. . Fig. 30. Galeria Petru şi Pavel superior.
Porţiune de galerie (foto C. Kacs6).
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profil.

Fig. 31. Galeria Petru şi Pavel superior.
Porpune de galerie (fato C. Kacs6).

Fig. 32. Galeria Petru şi Pavel superior.
Porţiune de galerie (fato C. Kacs6).

Fig. 34. Galeria Petru şi Pavel superior.
Porţiune de galerie (fato C. Kacs6).
Fig. 33. Galeria Petru şi Pavel superior.
de galerie (fato Tr. Minghiraş) .

Porţiune

Fig. 36. Galeria Petru şi Pavel superior.
Portiune de galerie (foto Tr. Minghiraş) .

- ......u.."""""'....
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Fig. 35. Galeria Petru şi Pavel
superior. Breşă (fato Tr. Minghiraş).
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Fig. 37. Galeria Petru şi Pavel superior.
Sapa de fier in situ (foto Tr. Minghiraş) .

Fig. 38. Galeria Petru şi Pavel superior.
Punctul de joncţiune a galeriilor
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 39. Galeria Petru şi Pavel superior.
de galerie (foto Tr. Minghiraş).

Porţiune

Fig. 40. Galeria Petru şi Pavel superior.
Obiect de lemn (foto Z. Şomcutean).

Fig. 41. Galeria Petru şi Pavel superior. Sapa
de fier înainte de restaurare (foto M. Luca).
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Fig. 43. Galeria Petru
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şi

Pavel inferior. Plan şi profiL
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1
1

1
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Fig. 44. Galeria Petru şi Pavel inferior. Intrarea
(fato C. Kacs6).

1
1
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Fig. 42. Galeria Petru şi Pavel superior. Sapa
de fier după restaurare (fato z. Şomcutean).

Fig. 45. Galeria Petru şi Pavel inferior. Porţiune
de galerie imediat după intrare (fato C. Kacs6).

Fig. 47 . Galeria Petru şi Pavel inferior. Abataj
(fato C. Kacs6).

Fig. 46. Galeria Petru şi Pavel inferior. Abataj
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 48. Galeria Petru şi Pavel inferior.
descendentă (foto C. Kacs6).

Porţiune
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Fig. 49. Galeria Petru şi Pavel inferior.
Puţul (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 50. Galeria Petru şi Pavel inferior.
Porţiune din galeria inferioară
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 51. Galeria Petru şi Pavel inferior. Bârne din
galeria inferioară (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 52. Galeria Petru şi Pavel inferior.
Porţiune din galeria inferioară
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 53. Galeria Petru şi Pavel inferior.
Porţiune din galeria inferioară
(foto Tr. Minghiraş).
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Fig. 55. Galeria Delius. Plan

3m

şi

profil.

323

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

Fig. 56. Galeria Delius. Intrarea (foto C. Kacs6).

Fig. 54. Galeria Petru şi Pavel inferior.
Gaură de şpit (foto Tr. Minghiraş) .

Fig. 58. Galeria Delius. Porţiune de galerie
(foto C. Kacs6).

Fig. 57. Galeria Delius. Porţiune
de galerie (foto C. Kacs6).

Fig. 59. Galeria Delius. Capătul
galeriei (foto C. Kacs6).
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Fig. 62. Putul de aeraj nr. 2 de pe galeria Svaiczer.
Intrarea (foto C. Kacs6).

Fig. 60. le de fier găsit în apropierea
galeriei Delius (foto Z. Şomcutean) .

Fig. 65. "Galeria Dumitru Iştvan" .
Portiune descendentă
(foto Tr. Minghiraş).
Fig. 64. "Galeria Dumitru Iştvan" . Intrarea
(foto Tr. Minghiraş) .

Fig. 66. "Galeria Dumitru Iştvan" . Gaură de mină
(foto Tr. Minghiraş).
Fig. 67. "Galeria Dumitru Iştvan" .
galeriei (foto Tr. Minghiraş).

Capătul

326

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

GALERIA DUMITRU IŞTVAN, Valea Roşie
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Fig. 63. "Galeria Dumitru Iştvan". Plan şi profil.
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Fig. 68. "Putul Verde". Plan şi profil.
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Fig. 69. "Puţul Verde". Intrarea
(fato Tr. Minghiraş).

Fig. 70. "Putul Verde". Primul tronson
(fato Tr. Minghiraş).

Fig. 71 . .,Putul Verde". Al doilea
tronson (fato Tr. Minghiraş).

Fig. 72. "Putul Verde". Al treilea
lronson (fato Tr. Minghiraş).

Fig. 74. "Putul Verde". Resturi
de sustineri de lemn (fato Tr. Minghiraş).
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Fig. 75. Galeria Sofia. Intrarea
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 73. "Putul Verde". Abatajul
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 77. Galeria Dealul Cetăţii. Portiune de galerie
(foto C. Kacs6).

Fig. 76. Galeria Sofia. Portiune
de galerie (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 78. Galeria Dealul Cetătii. Porţiune
de galerie cu prăbuşiri (folo C. Kacs6).
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Galeria Alexandru din Vatea Antonca
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Fig. 79. Galeria Alexandru. Plan şi profil.

Fig. 80. Galeria Alexandru. Portiune de galerie
(foto C. Kacs6).

Fig. 81 . Galeria Alexandru. Intrarea
(foto Tr. Minghiraş).

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

331

Fig. 82. Galeria Alexandru . Breşa de la intrare
(foto C. Kacs6).

Fig. 83. Mina Leopold. Intrarea (foto C. Kacs6) .

Fig. 86. Mina Haiducilor. In trarea A
(folo Tr. Minghiraş).

Fig. 84.

Excavaţia

(foto Z.

de

suprafaţă

Aurum

Şomcutean).

Fig. 87. Mina Haiducilor. Intrarea B
(folo Tr. Minghiraş).
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Fig. 88. Mina Haiducilor. Sapă de fier
(fato Z. Şomcutean) .

Fig. 89. Mina Haiducilor. A doua
a galeriei (fato Tr. Minghiraş) .

porţiune

Fig. 90. Mina Haiducilor.
de galerie inundată (fato Tr.

Porţiune

Minghiraş).

Fig. 91. Mina Haiducilor. Dornul in situ
(fato Tr. Minghiraş).
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Fig. 92. Mina Haiducilor. Dorn
(fato Z. Şomcutean).
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Fig. 93. Mina Haiducilor. Gaură
de mină (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 94. Galeria 5. Intrarea
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 96. Galeria 5. Gaură de mină
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 95. Galeria 5. Prima porţiune
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 97. Galeria 5. A doua porţiune
(foto Tr. Minghiraş) .
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Fig. 98. Galeria 4. Intrarea (fato Tr.

Minghiraş).

Fig. 99. Galeria 4. Porpunde galerie
(fato Tr. Minghiraş).

Fig. 101. Galeria Ioachim-orizontul de
(fato Tr. Minghiraş).

Fig. 100. Galeria 4. Resturi de vechi
armături (fato Tr. Minghiraş).

Fig. 102. Galeria Ioachim-orizontul de bază .
Porţiune de galerie (folo Tr. Minghiraş) .
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bază.

Intrarea

Biserica evanghelică din Teaca.

Cercetări şi

concepte de restaurare

Arh. Şerban POPESCU DOLJ

Satul Teaca, deşi a făcut parte din grupul de localităţi din jurul oraşului Bistriţa, fiind situat în bazinul
hidrografic al râului Şieu, la capătul sudic al unei văi străbătute de un afluent al acestuia- pârâul Dipşa nu
a fost integrată districtului săsesc, localitatea aparţinând din punct de vedere administrativ de comitatul Cluj
(Schliessleder- Fronius 1898, p. 13-14).
În ultimele decenii ale secolului al XII-lea când în localitate au fost aşezaţi coloniştii de origine bavareză
- cum pare a indica toponomia şi dialectul local.
Într-o primă perioadă satul şi moşia Teaca aparţine familiei Kokenyis- Renold şi începând din 1339 este
deţinută de diverşi proprietari.

Fig. 1. Imagine panoramică a localităţii Teaca
Studiul documentelor a arătat că deşi a aparţinut de un domeniu feudal , localitatea situată pe unul din
drumurile care leagă Bistriţa prin Reghin de sudul Transilvaniei şi cu târgurile din Câmpia Transilvaniei, a
crescut din punct de vedere economic, atrăgând acordarea statutului de Târg, titulatură sub care apare într-un
document de la 1456- "Oppidum Tecxe".
Privilegiul din 1486 acordat locuitorilor aşezării, cu o serie de libertăţi, între care aceea de a se aşeza
unde doresc şi de a-şi alege singuri judele, locuitorii fiind scutiţi de dacă, înlocuită cu o taxă de 60 guldeni
pe an. Ascendenta localităţii faţă de satele din zonă este dovedită şi de prezenţa unor meşteşugari semnalati
de documente. La anul 1403 este amintit un "Leonardus corigatorr" curelar, la 1456 un pantofar, iar la 1484
sunt semnalaţi un număr de patru pantofari. Un document din 1580 semnalează prezenţa în Teaca a unor
meşteşugari: pantofari, dogari, blănari, măcelari, fierari care aparţineau de breslele din Bistriţa. Uneori aceştia
făceau concurenţă breslelor bistriţene ceea a determinat tendinţa acestora de a-şi proteja interesele: în 1546
juzi din Bistriţa, Sibiu şi Teaca încercau să aplaneze conflictul dintre dogarii din Bistriţa şi Teaca în privinţa
comercializării produselor lor. Viaţa economică a localităţii se va înviora odată cu acordarea, în 1567, a dreptului
de a ţine târg. Existau şi alte elemente care atrag atenţia asupra acestui târg: la 1403 este amintit Magister
Arh.

Şerban

POPESCU DOLI

Bucureşti

Revista

Bistriţei

XXV/2011, pp. 337-349

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

Jakob în Theke scholarium rectore; în 1448 între studenţii
transilvăneni regăsiţi la studii la Viena apare şi Lucas Weiss
din Teaca, iar în deceniile următoare alţi studenţi se întâlnesc
la universităţile din Cracovia, Andreas din Theka (1462),
Benedictus filius Valendini de Theke (1476), Johannes filius
Jacobi, de Theke (1478); Leonardus de Theke (1480) sau la
Padova Weittenberg, Stuttgard. Prezenţa unor familii grebiale
implicate în afaceri imobiliare în oraşul Bistriţa este dovedită
de tranzacţia dintre judele Petrus Cretzmer şi Margareta,
soţia greabului Petru împreună cu Catarina, soţia greabului
Bartolomeus din Teaca şi a lui Jacob, rectorul şcolii din Teaca
de la 1402, prin care aceştia din urmă vând judelui Bistriţei
contra sumei de 1000 de Fl o casă din piatră în oraşul Bistriţa.
Cu toate că biserica actuală a fost ridicată cel mai devreme
la mijlocul secolului al XIV-lea existenţa unei biserici mai vechi
este de presupus din moment ce, la 1318 Eberhardm, parohul
din Teaca şi arhidiacon de Ozd, era însărcinat cu ducerea la
îndeplinire a punerii în stăpânire a magistrului Petru asupra
moşiei Stupini. În registrele de socoteli ale dijmelor papale pe
anii 1332 - 1336 figurează preotul Valentin din Teaca, care
plătea o dare de 3 mărci şi 20 de "banalis antikui". În anul
Fig. 2. Harta zonei Năsnerland
1348, acelaş preot îndeplinea şi funcţia de arhidiacon de Ozd. Poziţia parohului din Teca în cadrul Capitlului
din Ozd subliniază importanţa şi forţa comunităţii catolice în această aşezare. La 1452 Lucas Weiss din Teca,
fiul lui Martin "eclericus Transilvanensis diocesis" încheia un act referitor la biserica din Lechinţa, iar la 1456
episcopul Transilvaniei intervine în cadrul unui proces între voievodul Transilvaniei şi parohia Teaca din
cauza unei încălcări de proprietate de către acesta, obligându-1 la restituirea bunurilor pe nedrept însuşite.
Teaca era în această perioadă sediul unui Capitlu de care ţineau 13 biserici. Probabil că în acest context are
loc ridicarea noii biserici în locul alteia aflată tot aici sau în altă parte - toponimia conservând denumirea
"Altkirch" pentru partea de hotar în care se află cimitirul. Turnul se pare că a fost ridicat ceva mai târziu
întrucât contraforţii de pe faţada de vest sunt înzidiţi în pereţii turnului. Aceşti contraforţi treptaţi, au existat
şi în zona corului, un desen de la 1870 arată prezenţa lor. Un indiciu asupra datei la care a fost ridicat turnul
este oferit de inscripţia din fereastra turnului unde apare anul 1425. Corpul navei şi corul sunt anterioare şi
în afara indiciilor oferite de planul basilical cu trimiteri la şantierul bisericii din Reghin, ridicată pe la 1330,
da tarea acesteia la mijlocul secolului al XIV -lea este întărită şi de cheile de boltă din nava sudică decora te cu
motive din stema de Anjou, care se datează în jurul anului 1350.
În jurul bisericii era ridicat un zid de incintă care a fost demolat la 1870, piatra fiind folosită la ridicarea
noului local al şcolii. În secolul al XVIII-lea încăperi ale incintei erau folosite ca hală de carne, iar la 1837 este
înregistrată de către Ladislau Kovary.
Adoptarea soluţiei de boltire a navei centrale s-a realizat, aşa cum precizează în inscripţie, la 1735 în
vremea preotului Georg Eckardt, iar montarea tribunelor în navele laterale are loc la 1828- un distih amintind
această intervenţie:

"At fungente Josepho Eckardt patore nepote
Que renovata vides, protegat illa Deus" (1828)
La 1887 odată cu refacerea învelitorii de pe turlă a fost refăcută încăperea sacristiei şi s-a adăugat încăperea
de pe latura nord, folosită ca încăpere sepulcrală. Lucrările de renovare din 1909, determinate de starea
monumentului, au fost realizate de către meşterul Schonauer din Reghin. Acestea au afectat mai ales corul
bisericii, fiind reconstruiţi pereţii şi bolţile absidei poligonale pe traseul vechii fundaţii şi se reface arcul de
triumf. Într-un cartuş din arcul de triumf a fost menţionată această renovare care va fi completată de reparaţiile
din 1929.
Dacă în destinullocalităţilor districtului săsesc al oraşului Bistriţa, satul Teaca are o soartă singulară şi
biserica gotică a localităţii ocupă un loc distinct printre celelalte biserici de factură gotică din zonă.
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Fig. 3. Biserica evanghelică din Teaca- Vedere de pe laturile de vest şi de sud
La data începerii cercetărilor, biserica evanghelică din Teaca se prezenta ca o basilică cu trei nave, corul
decroşat cu absida poligonală şi un turn clopotniţă de secţiune pătrată aşezat pe axul navei centrale. Pe latura
nordică a corului a fost alipită o sacristie a cărui perete vestic se sprijină pe latura scurtă şi contrafortul de colţ
a navei laterale. Accesele se realizeau prin portalul de la parter şi în axul faţadelor laterale de sud şi de nord.
Nava centrală are un acoperiş în două apă şi se încheie spre est în frontul zidit sub forma unui pinion turtit.
Corul are un acoperiş separat care se prelungeşte pe latura de nord şi peste încăperea sacdstiei.
Faţada de vest este marcată de turnul masiv în decroş, dispus pe patru nivele, cu un coif piramidal
înalt. Acesta are în ax portalul în arc frânt subliniat de retrageri formate din toruri cilindrice şi cavete cu
profiluri neîntrerupte. Parterul turnului a primit o boltă în cruce pe ogive, accesul în tribuna de pe latura vest
şi la nivelele superioare ale turnului se face printr-un portal cu deschidere semicirculară pe scara spiralică
practicată în grosimea zidului. Al doilea nivel al turnului acoperit cu o boltă cilindrică are în ax o fereastră
triforă cu deschiderea în arc frânt. Ultimul nivel al turnului, adăugat în 1799, are în axe ferestre cu deschideri
semicirculare la partea superioară, deasupra cărora sunt plasate cadranele ceasului. Nivelul al treilea este
subliniat de cornişe de piatră. Faţadele tencuite lasă să se vadă la colţurile turnului şi ale navei centrale piatra
fasonată, iar la ultimul nivel al turnului laturile sunt marcate de pilaştri plaţi din tencuială. Coiful piramidal,
cu frângere de pantă a fost refăcut la 1880, când se instalează şi noile clopote.
Faţadele laterale conservă portalele de factură gotică: cu lintelul pe console arcuite, protejat de edicul
cu acoperire în pupitru pe faţada sudică şi în arc frânt cu toruri şi scotii pe faţa de nord. Acesta din urmă a
fost protejat de o încăpere cu acoperiş în dublă pantă, demolată în anii 1980 odată cu accesele dinspre vest la
tribunele din navele laterale.
Nava principală este acoperită cu o boltă cilindrică cu penetraţii care datează de la 1763, aceasta înlocuind
tavanul care probabil acoperea iniţial nava. Arcul de triumf este cu deschidere semicirculară. Nava principală
este despăr!ită de navele laterale prin arcade în arc frânt, cu bolţari aparenţi pe pilaştrii masivi de secţiune
rectangulară. Navele laterale cuprind câte patru travei cu bolţi în arce pe ogive sprijinite pe console piramidale
şi chei de boltă cu decor floral. În 1828 navele laterale au fost divizate prin arce în formă de mânere de coş,
acoperite cu bolţi turtite care au dus la crearea unor tribune cu parapetul împărţit în panouri cu decor de
stucatură. Unii dintre pilaştrii pe care se descarcă arcele din navele laterale se pare că au fost modificaţi odată
cu ridicarea tribunelor întrucât bazele lor nu mai corespund arcelor de descărcare. Accesul la tribunele din
navele laterale se realiza prin scări de lemn acoperite, fixate pe faţadele vestice ale navelor. Odată cu amenajarea
tribunelor se modifică şi golurile ferestrelor din navele laterale, ferestrele dinspre cor, cu deschidere în arc
frânt, cu muluri din piatră de factură gotică au fost mărite pentru iluminarea parterului. Probabil tot atunci au
fost lărgite şi deschiderile din axul median care au la nivelul tribunelor ferestre cu deschidere în arc frânt, iar
la nivelul parterului ferestre rectangulare, care se regăsesc şi în traveele vestice.
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Corul, format din două travee este rezultatul prefacerilor pe care le-a suferit construcţia cu ocazia lucrărilor
din 1909. Traveea dreptunghiulară acoperită cu o boltă în cruce pe ogive care se sprijină pe console piramidale
este dublat de traveea altarului poligonal care a fost reconstruită în totalitate, probabil pe aceeaşi fundaţie, cu
ocazia renovării din 1909. Cu ocazia acestei modificări a fost înlăturat tabernacolul aflat într-o nişă în peretele
corului. O cheie de boltă cu decor floral, ce s-a recuperat din demolarea corului, se păstrează în sacristia
bisericii. Cu ocazia lucrărilor din acelaş an a fost dezvelită o reprezentare în frescă a Înmormântării lui Christos
pe pretele estic al navei laterale sudice.
Intrarea dinspre cor în sacristie este asigurată de o uşă simplă, modificată, probabil, într-o perioadă târzie.
Sacristia, cu acces prin uşa practicată în peretele estic, este acoperită cu bolta cilindrică. În axul uşii se află şi intrarea
în podul sacristiei. Pe peretele vestic al navei centrale se află o emporă de lemn pe console care susţine orga despre
care o inscripţie ne informează că a fost complet renovată la 1900 de către meşterul braşovean Karl Einschenk.
Altarul este o piesă barocă târzie, operă a meşterului Johann Folbarth din Sighişoara la 1794. Aceleiaşi
perioade îi aparţine şi baldachinul în formă de coroană, donat la 1777 de către Georg Breiwerst, maistru olar
din Teaca, cel care apare şi în inscripţie de pe peretele altarului, care încoronează amvonul gotic târziu.
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Fig. 4. Biserica evanghelică din Teaca: plan şi
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În cor se păstrează două strane pictate cu motive florale, opera unui meşter care semnează "Fierl", datate
în anul1674.
Toate elementele constructive enumerate mai sus indicau ca dată de ridicare a bisericii secolul al XIV-lea.
Condiţiile de finanţare au făcut ca cercetările de arhitectură să înceapă cu cea. o jumătate de an mai
devreme decât cele arheologice, în primăvara anului 1997.
Sondajele au demarat pe faţada de sud cu un straif orizontal la nivelul inferior al ferestrelor şi a fost
continuat punctual pe faţada de nord pentru a verifica rezultatele obţinute anterior. Ele au fost completate cu
straifuri verticale în axele ferestrelor şi în zonele de ţesere a zidurilor.
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În interior sondajele au urmărit să pună în evidenţă dacă zidurile turnului
şi sacristiei sunt ţesute cu cele ale navei, modul de încastrare a bolţilor ce susţin
nivelul pardoselei tribunei din navele laterale, forma iniţială a pilaştrilor, a
bolţarilor, arcadelor şi arcului triumfal, precum şi transformările care au fost
făcute de-a lungul timpului
la registrele superioare ale
turnului sau în pod.
Sondajele exterioare au
început pe faţada de sud cu
decopertarea stratului orizontal de la colţul nord-vestic al
turnului. După cum se presupunea, zidăria turnului nu e
ţesută cu cea a navei, ci este
adosată contraforţilor în trepte
Fig. 5. Cercetări de parament de pe faţada sudică
a navei, presupunere verificată
şi la treapta superioară a contraforţilor. Decroşul de zidărie care se înalţă până
aproape de treapta superioară a contrafortului este ţesut sumar de zidăria turnului,
fiind probabil zidit mai târziu pentru a consolida rezistenţa peretelui exterior al
scării interioare. Atât zidăria peretului sudic al turnului, cât şi cel vestic al navei
laterale sunt acoperite cu două
straturi de tencuială din mortar
de var. Primul, de o nuanţă
gri deschis este lipit pe mortarul de zidărie de o culoare
trandafirie, mortar ce şi-a pierdut consistenţa. Al doilea sh·at
de culoare mai închisă şi mai
dur acoperă, spre deosebire de
primul strat şi pietrele de talia
contraforţilor.

Succesiunea straturilor este pusă în evidenţă pe o casetă
realizată pe zidul de vest al navei, primul strat fiind cioicănit
parţial. Un sondaj executat la îmbinarea dintre contrafortul de
colţ al navei laterale cu peretele ei vestic arată că zidăriile lor
sunt ţesute. Acest sondaj a mai relevat că pietrele fasonate au fost
acoperite la un moment dat, anterior primului strat de tencuială,
cu un strat gros de spoială de var având consistenţa unui glet.
Continuarea sondajului la prima fereastră (fereastra mică)
a arătat, contrar aşteptărilor, că nu a existat nici un gol anterior,
corespunzător celorlalte ferestre. Sondajul a fost mărit atât pe
direcţia orizontală, cât şi pe cea verticală, pentru verificare,
rezultând că actuala fereastră a fost deschisă într-un zid plin
cu ocazia construcţiei bolţilor şi arcelor ce susţin tribuna
interioară. Se observă modul forţat în care au fost introduse
cărămizile ce formează arcul de la partea superioară a ferestrei,
precum şi obţinerea unei suprafeţe continue a evazărilor
laterale şi a celei orizontale prin zidiri parţiale, cărămizi puse
pe cant sau ţigle. O casetă cu stratigrafia straturilor prezintă
aceleaşi caracteristici cu cel de pe faţada vest.
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Ferestrele mediane, atât cea superioară, cât şi cea interioară, prezintă aceleaşi caracteristici cu fereastra
anterior, fiind şi ea deschisă târziu într-un zid plin sau, în cazul celei superioare, prin eventuala
mărire a unei ferestre foarte mici. În schimb, fereastra estică este originară, şi spre deosebire de celelalte are
ancadramentul de piatră profilată, fiind o fereastră gotică biforă. Partea centrală a glafului ferestrei a fost
demantelată odată cu construcţie tribunei şi fereastra a fost mărită prin adăugarea unui gol cu o lăţime redusă.
Din sondajele efectuate pe faţada de sud a rezultat că iniţial faţada avea o singură fereastră, celelalte fiind create
în momentul construirii tribunei interioare, din necesităţi de iluminare atât a tribunei, cât şi a spaţiului inferior.
Sondajele efectuate pe porţiunea originară a corului (zona vestică) au arătat că zidul corului este ţesut cu
zidul estic al navei laterale sudice, cât şi cu contrafortul în trepte .
Nu s-au mai executat în continuare sondaje, fiind evidentă reconstrucţia corului efectuată în 1909.
Golul ferestrei corului nu este cel originar, el a fost mărit probabil odată cu construcţia tribunei din nava
laterală . Maniera în care este executat arcul ferestrei cât şi cum sunt executaţi spaleţii verticali şi orizontali este
asemăntoare cu cea folosită la ferestrele de pe faţada navei laterale. Probabil că există totuşi un decalaj între
execuţia ferestrei corului şi cele ale navei laterale, deoarece analiza de mortare prelevată denotă o schimbare
a compoziţiei lor.
Pe faţada de nord s-a verificat similitudinea de execuţie a ferestrei mici, sondajul relevând aceeaşi manieră
de execuţie. O casetă executată lângă fereastra mică a relevat că pe faţada nord în momentul executării celui
de-al doilea strat de tencuială s-a îndepărtat stratul anterior, probabil datorită gradului avansat de uzură. Tot pe
faţada nordică s-a verificat îmbinarea zidului estic al sacristiei cu zidul de nord al corului. Conform aşteptărilor
zidurile nu sunt ţesute, în momentul refacerii absidei corului (1909) s-a lăsat un rost constructiv.
Sondajele la îmbinarea dintre turn şi nava laterală nordică au dat acelaşi rezultate ca cele ce au reieşit pe
latura de sud.
Pe exterior s-au mai efectuat sondaje la ancadramentele de piatră profilată a uşilor exterioare, pentru a
se verifica starea lor. Din cele trei portale doar cel de vest mai poate fi păstrat, o mare parte din elementele
constitutive lipsesc şi au fost completate cu tencuială sau chiar cu lemn, iar calitatea pietrei de calcar din care
este făcut lasă de dorit, trebuind să fie înlocuit în întregime.
Sondaje interioare s-au efectuat în primul rând la scara de piatră în spirală construită în grosimea zidului.
S-a ales zona în care ar fi trebuit să se găsească prima treaptă a contrafortului navei. S-a constatat că el nu
era înglobat în zidăria golului scării, ci tangent, pereţii de cărămidă oprindu-se în el. Pentru verificare s-a
introdus o stinghie din interior prin interspaţiul pietrei fasonate a contrafortului şi zidul casei scării, poziţia ei
în exterior demonstrează lipsa totală de legătură între zidăria turnului şi cea a navei.
Pentru verificarea transformărilor ce le-a adus construirea bolţilor turtite ce împart traveele laterale în
două registre, s-a decopertat jumătate din perimetrul părţii superioare a unui pilastru. El este zidit din blocuri
de piatră de talie având o formă în plan pătrată cu colţurile teşite. Cărămizile din care este zidită bolta s-au
încastrat în el prin spargerea pietrei. Mortarul de zidărie folosit la construcţie pilastrului are acelaşi aspect
trandafiriu ca şi cel folosit la zidurile exterioare. Profitându-se de tencuiala căzută, s-a degajat naşterea arcului
de susţinere a tribunei laterale. Se vede cu claritate încastrarea ulterioară a cărămizilor din care este zidit arcul
în pereţii de piatră de carieră a zidului navei.
Într-un sondaj efectuat în zona de naştere a arcului triun1fal (profitându-se şi de data aceasta de o porţiune
cu tencuiala parţial căzută) s-au găsit pe pietrele fasonate ale intradosului arcului straturi de culoare aplicate

mică analizată

Fig. 8. Sondaj de parament în zona de naştere a arcului triumfal
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direct pe piatră şi pe un glet subţire de var. Peste acest strat de culoare s-a aplicat o tencuială de mortar de var
colorată în ocru, care se întinde şi pe bolţarii ce alcătuiesc intradosul arcadelor gotice. Acest strat de tencuială
are pe zone întinse o culoare cărămizie, datorită unui incendiu. El este ciocănit şi are deasupra un al doilea strat
tot din mortar de var de culoare gri, peste care se suprapun mai multe straturi de zugrăveli.
Conform rezultatului sondajului interior efectuat la intersecţia dintre zidul estic al sacristiei cu zidul
nordic al corului, sacristia a fost ridicată odată cu restul bisericii, zidăriile fiind ţesute între ele.
Analiza paramentului interior al turnului confirmă evoluţia lui consemnată în literatura de specialitate.
Începând cu nivelul al treilea materialele din care sunt alcătuiţi pereţii se schimbă, în locul pietrei de carieră
apare cărămida de format medieval, dar zidită cu rosturi înguste, având înglobate din când în când piatra de
carieră sau chiar fragmente de piatră fasonată, precum şi reparaţiile executate în secolul trecut cu cărămidă
modernă.

Transformările

prin care a trecut învelitoarea navei se pot citi pe frontonul estic al navei, baza triunghiului
acum, este mai îngustă decât lăţimea navei, fapt ce denotă o supraînălţare
a pereţilor navei. Completările frontonului sunt făcute din zidărie de cărămidă îngustă.
Analiza probelor de mortar relevate nu a dat rezultatele scontate, deşi ca aspect şi consistenţă primul strat
de tencuială pare unitar, compoziţia lui diferă, fapt ce ar putea fi explicat dacă admitem ipoteza că intervenţiile
asupra faţadei de sud din prima jumătate a sec. XVIII nu au fost făcute într-o singură etapă, existând decalaje
de execuţie între diversele zone ale faţadei.
Cercetarea arheologică, publicată, a avut următoarele obiective:
stabilirea evoluţiei planimetrice şi cronologice a monumentului
- stabilirea evoluţiei nivelului de călcare interior şi exterior
- cercetarea fundaţiilor şi înregistrarea datelor tehnice.
Pentru acestea au fost realizate 18 secţiuni, din care 13 în exterior şi 5 în interior.
Investigaţiile au confirmat în mare rezultatele studiului de arhivă şi sondajele de parament, au adus şi
surprize- un zid de incintă şi un osuar- stabilind trei etape în evoluţia bisericii
zidăriei din piatră de carieră originară,

Etapa 1
Bazilica a fost construită într-o singură etapă, inclusiv contraforturile şi sacristia, dar fără turnul vestic.
Planimetria primei etape a fost, cu aceasta excepţie, identică cu cea actuală.
• Toate contraforturile investigate au fundaţiile ţesute cu acelea ale bisericii, inclusiv contrafortul care
delimita spre sud-vest nava centrală;
• Sacristia are fundaţiile ţesute cu acelea ale bisericii (corul şi colaterala de nord); contrafortul care se
observă pe paramentul în prelungirea umărului navei este doar aparent, fiind foarte probabil rezultatul
unei intervenţii ulterioare.
• Absida a avut forma actuală, zidurile fiind la fel de late cu cele ale bisericii; de asemenea contraforturile ei
au avut dimensiuni identice cu cele din exteriorul colateralelor.
• Latura de vest a bazilicii a fost construită pe o fundaţie continuă- inclusiv în zona intrării.
• Fundaţiile sunt realizate din piatră de dimensiuni mici şi medii înecată în mortar hidraulic dur (foarte
rezistent), de culoare gălbuie.
• Nivelul de construcţie a bazilicii - implicit nivelul de călcare o lungă perioadă după construirea acesteia
-variază în imediata apropiere a clădirii de la -100 la -145 cm. Rezultă că iniţial fundaţiile au avut o
adâncime destul de constantă de 140 cm.
• Navele laterale au fost despărţite de nava centrală prin stâlpii actuali, care nu au suferit în decursul
timpului nici un fel de modificare. Stâlpii sunt aşezaţi pe fundaţii independente: cea de sud-vest prezintă
un decroş minim, cea de nord-vest are un decroş lat de maxim 25 cm dar stâlpul este descentrat. Sondajele
de parament efectuate în partea superioară a stâlpilor indică faptul că aceştia nu au suferit transformări
ulterioare, dezaxarea faţă de arcele ogivale fiind rezultatul unor greşeli de construcţie. Ritmul arcelor nu
a corespuns perfect cu acela al stâlpilor, ceea ce a determinat o serie de compromisuri privind aşezarea
stâlpilor pe fundaţii şi forma arcelor în zona de naştere.
• Pilonul nordic al arcului de triumf a fost aşezat pe o fundaţie decroşată spre interior cu 80 cm, iar spre est
cu 25 cm; zidăria prezintă aceleaşi caracteristici cu zidăria bazilicii, şi este ţesută cu aceasta. Presupunem
că aceste date sunt în mod egal valabile şi pentru pilonul sudic.
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• Nivelul de călcare în interiorul bisericii în perioada construcţiei a fost egal, situându-se în medie la -150
cm. Cea mai veche urmă de pardoseala identificată este realizată din cărămidă aşezată pe un pat de mortar.
În general cărămizile sunt aproximativ pătratate cu dimensiunile (20 x 16,7 x 4,5 cm sau 22,5 x 22 x
4,5 cm, dar accidental s-au folosit şi cărămizi dreptunghiulare cu dimensiunite 25 x 13 x 4 sau 5 cm.
Pardoseala s-a păstrat in situ lângă latura de vest a bisericii, pe o lăţime de aproximativ 100 cm, într-o
zonă unde nu s-au efectuat înmormântări. Fragmente au fost găsite şi în alte puncte, însă dislocate de
numeroasele gropi de morminte.
• Nivelul de călcare în interiorul corului a fost crescut la prima amenajare de pardoseală cu aproximativ
25 cm; în partea centrală aceasta diferenţă de nivel a fost rezolvată printr-o treaptă realizată din bolovani
mari de piatră aşezaţi pe un pat de mortar. După urmele păstrate prima pardoseală a fost de asemenea din
cărămidă.

• Pardoselile au fost refăcute în mai multe rânduri, refolosindu-se cărămida întreagă şi completându-se
lipsurile. Pardoseala actuala era realizată în nave din scânduri, o placă de ciment parţial în colaterale şi
lespezi din piatră pe aleea centrală; în cor se păstrează încă o pardoseală din cărămidă în spatele altarului,
dar cea mai mare parte a suprafeţei a fost acoperită cu lespezi pătrate din ciment.
• Plăcile de ciment turnate în colaterale au acoperit în egală măsură pragurile celor două intrări laterale; sub
ciment se afla un strat subţire de umplutură după care începe zidăria propriu-zisă.
• Pragul iniţial al sacristiei s-a aflat la -120 cm, având deci aceeaşi cota cu nivelul de călcare din cor. Ulterior
a fost înălţat până la -95 cm, printr-o zidărie din cărămidă şi piatră.
• Nu s-a obţinut din săpătură nici un indiciu pentru datarea acestei etape; în stadiul actual al cercetărilor
rămânem la datarea propusă de istoricii de artă, respectiv în jurul anului 1400.

Etapa a II-a
Construirea turnului, a zidului de incintă şi a unei încăperi pe latura de sud (un pandant al sacristiei).
Aceste adaosuri trebuie să fie aproximativ contemporane deoarece:
• În interiorul şi în exterior în imediata apropiere a bisericii s-a dezvoltat un cimitir cu o densitate a
înmormântărilor destul de ridicată. Din cele 50 de morminte investigate, nu s-a gasit nici un obiect de
inventar care să permită datarea certa a cimitirului, dar numeroasele suprapuneri indică o utilizare destul
de îndelungată. Ţinând cont de faptul că în general cel puţin o parte a cimitirului se mută în apropierea
bisericii noi, nu sunt motive să ne îndoim de faptul ca înmormântările trebuie să fi început la puţină vreme
după încheierea construcţiei.
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• În condiţiile unei densităţi ridicate, este important faptul că nu există morminte distruse de turn, încăperea
sudică sau zidul de incinta; cele mai apropiate se situează la o distanţă oarecare, în apropierea noilor
ziduri pământul nefiind atins de constructorii medievali. Pe acest argument se bazează afirmaţia că aceste
construcţii au fost realizate într-o singură etapă (care ca durată poate să fie destul de largă) şi nu la foarte
multă vreme după construirea bazilicii.
-turnul:
• Fundaţia turnului a fost cercetată doar pe latura de sud; ca adâncime coboară până la 302 cm. oprindu-se
într-un strat de lut alb.
• Zidăria este realizată din bolovani mari de piatră înecaţi într-un mortar nisipos extrem de friabil; este
adosată fundaţiei contrafortului care delimita faţada vestică a navei centrale.
• Planimetria indică faptul că în momentul realizarii fundaţiei rezalitul scării nu a fost prevăzut.
• Nu cunoaştem nivelul de călcare în interiorul turnului; nu s-au realizat săpături din cauza unei pardoseli
groase de ciment. Este prababil însă ca nivelul de calcare să fi fost mai ridicat decât cel din nava cu 15 - 20
cm - după limita superioară a fundaţiei zidului de vest al navei în zona intrării.
-zidul de incintă
• În jurul bisericii a fost construită o incintă ovală, aflată în general la 10-11 m distanţă de aceasta.
• Zidăria prezintă aceleaşi caracteristici cu aceea a turnului, talpa fundaţiei fiind însă ceva mai superficială.
• Nivelul de călcare în exteriorul incintei era, în momentul construirii acesteia şi în cea mai mare parte a
funcţionării, mai coborât în exterior decât în interior. În exterior nivelul de călcare contemporan, amenajat
cu un strat de pietriş, coboară spre sud într-o pantă uşoară (70-100 cm).
• Configuraţia terenului raportat la incintă indică faptul că biserica a fost aşezată pe o zonă puţin înălţată
(natural) faţă de împrejurimi, care a fost însă suficient de restrânsă pentru a impune o orientare deviată.
• Nivelul de călcare în exteriorul incintei a fost crescut artificial; prima intervenţie de acest fel se datează cu
monede la mijlocul secolului al XVII-lea.
• Pe partea de nord, spre pârâul Dipşa, incinta a fost prevăzută cu contraforturi.
- încăperea sudică
• Nu a fost cercetată decât latura estică, construită în prelungirea contrafortului care delimitează spre
exterior corul de absidă.
• Zidăria, superficială ca adâncime, este adosată contrafortului.
• În interiorul încăperii a fost amenajat un osuar.

Etapa a III-a
Demolarea încăperii sudice
-

şi

a zidului de

incintă.

încăperea sudică

• Nu se poate preciza etapa în care a fost demolată, şi nici o eventuală relaţie cu demolarea incintei; straturile
din interior nu indică o utilizare prea îndelungată.
• Odată cu demolarea incintei înhumările în cimitirul exterior au încetat; este posibil ca renunţarea la
încăperea cu rol de osuar să fi fost determinată de pierderea funcţiunii, ceea ce o plasează aproximativ în
aceeaşi etapă.

-zidul de incintă
• A fost demolat în secolul al XIX-lea, concomitent cu şcoala veche care se construise între timp pe latura de
est, în exteriorul incintei. Zidăria a fost scoasă până la talpa fundaţiei, astfel că în majoritatea săpăturilor
nu s-a găst decât amprenta.

Etapa a IV-a
Demolarea şi refacerea din fundaţie a absidei
• La prima refacere (1909) absida a fost demolată aproape complet: pe laturile de nord şi sud au fost păstrate
1-2 asize la baza fundaţiei, iar pe celelalte trei laturi zidaria a fost demolată integral, materialul fiind
probabil refolosit. Atât pe latura de nord cât şi pe cea de sud se păstrează fragmente din zidăria originală.
• La a doua refacere (1929) zidăria s-a demolat până la nivelul soclului actual, de unde a fost refăcută din
cărămidă.
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Fig. 11. Biserica evanghelică din Teaca
- plan şi secţiuni verticale - starea actuală

Fig. 12. Plan

şi secţiuni

verticale- proiect de restaurare
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Considerându-se rezultatele studiilor şi
cercetărilor suficiente s-a solicitat Comisiei
Monumentelor Istorice o consultare, în care
s-au prezentat două variante de restaurare.
În prima variantă s-a propus păstrarea
tribunelor laterale cu accese din interiorul
bisericii, toate ferestrele existente aşa cum
sunt ele astăzi la nivelul de călcare cu
denivelările actuale.
A doua propunere a vizat aducerea interiorului şi a exteriorului, pe cât posibil, la
înfăţişarea iniţială a bisericii, cu păstrarea
de martori din etapele prin care a trecut.
Se propunea demolarea tribunelor laterale
cu astuparea golurilor realizate odată cu
Fig. 13. Faţadă- frontul de est şi de vest
construcţia tribunei şi revenirea ferestrelor
estice (din nave le laterale) la forma lor originară, iar pardoseala interioară adusă la prima cotă de călcare. Se
propunea păstrarea naşterii bolţilor de la tribunele laterale, marcarea ferestrelor astupate şi a vechilor accese la
tribune, precum şi păstrarea integrală a unei travei, alegându-se colţul de nord-vest de către C.M.I.
În ambele variante faţadele de est şi vest sunt aceleaşi.
În urma avizării celei de-a doua variante de către Comisia Monumentelor Istorice s-a trecut la elaborarea
Proiectului Tehnic care a respectat următoarele principii de restaurare:
• Acoperişul va păstra forma lui actuală.
• Doliile vor fi din tablă de plumb.
• Apele pluviale vor fi colectate de jgheaburi şi conduse la sol prin burlane.
• În pod se va construi o podină pentru circulaţie.
• În turn se vor reface identic planşeele intermediare de lemn şi scările interioare care le unesc.
• Se vor recondiţiona scările în spirală din piatră şi din lemn, precum şi balconul de lemn de la tribuna turnului.
• Se vor demonta actualele tribune din navele colaterale, păstrându-se un singur martor în colţul de nord-vest.
• În lipsa unor date certe despre eventualele suprafeţe pictate rămase se va păstra primul strat de tencuială.
• Pardoseala va fi din cărămizi cu revenirea la cota de călcare originară şi cu o treaptă între navă şi cor.
• Se vor reface toate tâmplăriile de lemn ale uşilor
• Golurile exterioare se vor păstra cu excepţia ferestrelor centrale şi de vest ale navelor laterale.
• Se vor lăsa aparente pietrele de talie de pe colţurile turnului şi de pe feţele contraforţilor.
• Portalul de vest va fi demontat şi înlocuit cu unul identic, iar fragmentele recuperate se vor zidi în interior
pe latura sudică în colţul vestic.
• Se va păstra primul strat de tencuială exterioară.
• Biserica va avea un trotuar din lespezi de piatră şi bolovani de râu.
• Pe latura de nord şi pe câte o jumătate din laturile de est şi de vest se va executa un şanţ de aerisire.
• Pe aceleaşi laturi se va executa o contrapantă a terenului, apele meteorice fiind îndepărtate de clădire
printr-o rigolă perimetrală.
• Se vor marca la sol zidul incintei, eventual clădirea şcolii, precum şi cea a osuarului.
• Se vor trata biologic şi se vor restaura stranele pictate, altarul, amvonul şi orga.
• Se va executa o cercetare stratigrafică a interiorului de către pictori restauratori pentru identificarea
eventualelor suprafeţe pictate, în cursul sondajelor de parament găsindu-se urme de culoare aplicată
direct pe paramentul de piatră.
Soarta monumentului părea să fie una fericită. A început execuţia de către Societatea CREATIV SRL şi
timp de cea 2 ani de zile s-a avansat cu consolidarea bisericii.
Au apărut noi elemente, vechea comunicare dintre podul de peste cor şi cel de peste navă a cărui studiere
ar fi permis probabil stabilirea nivelului şi, eventual, structura plafonului iniţial de peste navă, dar din păcate
finanţările au fost sistate de către Ministerul Culturii şi nu au fost reluate nici la data actuală, consolidarea
nefiind terminată şi nici nu mai îndrăznesc să mă gândesc la finalizarea cercetărilor.
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Consolidarea a fost concepută de dl. ing. Dan IONESCU care este şi şeful de proiect complex, studiul
istoric aparţine dlui. dr. arhg. Corneliu GAIU, cel arheologic de dna arhg. Daniela MARCU ISTRATE, studii din
care am citat porţiuni însemnate şi pe care vă rog să-i socotiţi ca şi coautori ai acestei comunicări.
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L'Eglise evangelique de Teaca. Recherches el concepts de restauration
(Resume)
L'eglise evangelique du village de Teaca, departement de Bistriţa Năsăud, est une basilique a trois nerfs,
sacristie, choir decroche et abside polygonale, elevee autour de 1400, etant certainement la deuxieme eglise
construite par les colons d'origine bavaroise arrives dans la localite vers la fin du 12e siecle. Peu de temps
apres, la taur de l'aile d'ouest est construit et vers la fin du 15e siecle le chorus re~oit une chapelle sur la cote
sud et on entoure l'enceinte probablement en vue de la defense.
Les portails et les fenetres de murs exterieurs de la nef de la taur sant d'inspiration gothique. A l'interieur,
les nefs laterales sant couvertes d'arcs sur des ogives, separees de la nef centrale par quatre arcs fractures, sur
des piliers octogonaux, la nef ayant une toile en cylindre avec des penetrations qui datent de 1763. En 1799 on
ajoute le quatrieme niveau de la taur.
Au 19• siecle les nefs laterales re~oivent de tribunes par la construction des toiles aplaties sur des arcs en
formes de poignee de panier, soutenues par des murs exterieurs et les pilastres. On demolit le mur de l'enceinte
et l'ancienne ecole, et vers le debut du 20e (1909 et 1929) siecle on refait l'abside.
Le concept de restauration prevoit la recuperation de l'image de l'eglise et de la configuration de la taur de
la fin du 18e siecle, avec la mise en evidence des etapes correspondantes et le marquage au sol des constructions
exterieures.
Les recherches archeologiques ont ete realisees par Mme arhg. Daniela MARCU ISTRATE, l'etude
historique par M. Cornel GAIU, et la consolidation du bâtiment par M. ing. Dan IONESCU.
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Studii mineralogice-petrografice asupra ceramicii Hallstatt
de la Stupini (jud. Bistriţa-Năsăud)

Marius HORGA
Lucreţia GHERGARI

Cuvinte cheie: ceramică hallstattiană, situl Stupini (judeţul Bistriţa-Năsăud, România), caracterizare
mineralogică şi petrografică, microscopie polarizantă, difractometrie de raze X.
Keywords: Hallstatt ceramics, Stupini site (Bistriţa-Năsăud County, Romania), mineralogical-petrographical
characterization, polarising microscopy, X-ray diffraction.
Introducere
Materialul ceramic Hallstatt a fost descoperit în zona sitului arheologic Stupini (punctul A, Fânaţele
Archiudului, fig. 1) de către arheologul dr. Corneliu Gaiu şi în prezent face parte din colecţia Complexului
Muzeal Bistrita-Năsăud. Situl Stupini este localizat în sudul judeţului Bistriţa-Năsăud, în partea de nord-est a
Câmpiei Transilvaniei. Situat la nord de localitatea Stupini, între Stupini şi Brăteni, pe malul stâng al pârâului
Brătenilor, situl în discuţie ocupă o suprafaţă de mai multe hectare, de ambele părţi ale Văii Bândei, pe terasele
şi pantele domoale delimitate de pâraie şi zone mai joase, mlăştinoase.
Din punct de vedere geologic, zona în care se află situl arheologic Stupini este alcătuită din sedimente
miocene (sarmaţiene) şi cuaternare. Rocile sedimentare sunt reprezentate de argile, argile calcaroase, gresii,
tufuri, nisipuri şi pietrişuri (Harta geologică a României, 1967, foaia Bistriţa).
În lucrarea de faţă, probele de ceramică Hallstatt de la Stupini, în număr de şase, sunt studiate sub aspect
geoarheologic şi arheometric, utilizând în acest scop observaţii macroscopice (lupa binoculară), determinări de
porozitate (balanţa hidrostatică digitală Mettler Toledo CB 203), studii de microscopie polarizantă de transmisie
(microscoape Jenapol şi Nikon Eclipse E200 Pol cu un aparat digital Coolpix 995 Nikon) şi difractometria de
raze X (Bruker DB Advance cu radiaţie CuKa cu A=1,54055Â şi monocromator de C). Menţionăm că probele
analizate sunt inedite şi nu au mai făcut obiectul cercetării până acum.
Lucrări de geoarheologie şi arheometrie care tratează materialele ceramice arheologice din situri situate în
nord-estul Transilvaniei, aparţinătoare diferitelor epoci, mergând din bronz până în medieval, sunt prezente în
literatura de specialitate (Ghergari et al., 2003a,b; Ghergari et al., 2005, Ionescu et al., 2006a,b; Ionescu et al.,
2007), prin colaborarea dintre cercetătorii de la Muzeul Judeţean Bistriţa şi cei de la Universitatea Babeş-Bolyai
din Cluj-Napoca.
Date arheologice
Pe raza localităţii Stupini au fost identificate mai multe situri arheologice. Printre acestea, un loc aparte
aşezarea situată la 2 km nord-est de sat, pe pantele cu expunere sudică cuprinsă între pârâul Brătenilor
şi valea Bândea. Terenul dispunând de izvoare şi străbătul de apele pârâului, afluent al văii Lechinţei, a oferit
conditii optime locuirii umane, cu nivele de locuire din eneolitic (cultura Petreşti), epoca bronzului(Coţofeni,
Wietenberg şi Noua), prima epocă a fierului, daca-romană, migraţii şi până în secolele VIII-IX p.Chr.
Din nivelul de locuire hallstattian au fost cercetate 20 de complexe, locuinţe, gropi de provizii, vetre, cu un
variat şi bogat inventar arheologic- ceramică, ustensile din lut, piatră şi os. Ceramica cuprinde oale, străchini,
căni, farfurii, baluri, vase de provizii din pastă grosieră şi fină, ultimele cu suprafata lustruită şi decorată cu
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Fig. 1. Localizarea perimetrului siturilor arheologice de la Stupini (jud.
A- "Fânaţele Archiudului"; B- Vătaştină.

Bistriţa-Năsăud-

BN):

caneluri dispuse în ghirlandă, în benzi orizontale sau verticale (Marinescu 2010, p. 72, pl. 32-34). Încadrarea
cronologică a aşezării din epoca fierului are ca repere pe lângă interesantul şi bogatul repertoriu ceramic, două
fibule de bronz de tipul Unter-Radl, ace de păr din bronz, limitele sale cronologice fiind fixate între Ha Bl şi
Ha B3. Pe raza localităţii Stupini vestigii hallstattiene au fost identificate şi la Stupini "Vătaştină", punctul B,
fig. 1; Gaiu, 2002) de unde provine şi un interesant depozit de bronzuri.
Macroscopie. Probele ceramice Hallstatt de la Stupini sunt neornamentate, au fost lucrate manual (nu
s-au observat striuri pe suprafeţele interioare ale cioburilor) şi prezintă culori care variază de la cărămiziu până
la cenuşiu-închis (Fig. 2). Grosimea pereţilor ceramici este cuprinsă între 0,7 şi 1,7 cm. În funcţie de aspectul
suprafeţei ciobului ceramic şi de prezenţa incluziunilor şi a porilor se pot separa două grupe ceramice de fineţe
şi anume ceramica grosieră (281) şi ceramica semifină (probele 279, 282, 283, 284).
Ceramica grosieră, relativ compactă, are în spărtură un aspect zonat (textura tip sandwich. Proba 281
prezintă un aspect distratificat (de culoare cenuşiu-închis spre negru la exterior şi cărămiziu pe peretele
interior). Porozitatea este relativ scăzută, porii mai mult sau mai puţin alungi ţi fiind dispuşi paralel cu suprafaţa
peretelui ceramic. Incluziunile de tipul ceramoclastelor şi litoclastelor nu depăşesc dimensiunile de 3-4mm.
Ceramica semifină este colorată în cărămiziu, cu o porţiune cenuşie vizibilă mai mult în secţiune şi pe
peretele interior al ciobului (proba 282), cărămiziu la exterior şi cărămiziu cu nuanţe de cenuşiu pe peretele
interior al ciobului (proba 279), negru la
exterior şi o nuanţă de cenuşiu spre bruniu
pe peretele interior (proba 284), respectiv
cenuşiu-închis la interior şi brun-cenuşiu
la exteriorul peretelui ceramic (283). Proba
279 este mai friabilă, ilustrând o modelare
Fig. 2. Fragmente cerarnice Hallstatt de la
Stupini: a) Proba 279; b) Proba 282.
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neglijentă.

La această grupă de fineţe se remarcă prezenţa porilor, iar la proba 279 şi a unor fisuri. Litoclastele
ceramoclastele prezintă dimensiuni sub 2 mm, cu excepţia probei 284 care înglobează ceramoclaste ce au
până la 4 mm diametru!.
şi

Studii rnineralogo-petrografice asupra cerarnicii Hallstatt de la Stupini
Granulometria cerarnicii. Fineţea ceramicii, determinată microscopic pe secţiuni subţiri prin evaluarea
a celor patru categorii granulometrice (rudit, arenit, silt şi lutit), se încadrează la două clase de
fineţe: semifină şi grosieră (Fig. 3). Din datele tabelului 1, se remarcă prezenţa ruditului (claste mai mari
de 2mm diametru!) la două dintre probe (281 şi 284). iar conţinutul în această categorie fiind mai mare de
2%, probele menţionate fac parte din ceramica grosieră. Datele granulometrice obţinute (Tabelul 1) sunt
proiectate în triunghiul L-S-A + R. Reprezentarea ternară a probei 284 care are un conţinut de rudit mai mare
de 2 %, se face astfel: cantitatea de rudit se dublează, se adună la arenit şi se recalculează apoi în procente
(datele obţinute sunt: 17, 28, 55). În acest fel proba 284 intră în cîmpul ceramicilor grosi ere (Fig. 3). Încadrarea
arheologică neadecvată a probei 284 la ceramica semifină se explică prin identificarea macroscopică greoaie
a degresantului constituit numai din ceramoclaste, care pot avea uneori aceeaşi culoare cu matricea în care
sunt înglobate. Probele 279, 282 şi 283, a căror conţinut de arenit se încadrează în intervalul6-15% corespund
ceramicii semifine (tabelul 1 şi fig. 3).
Structura ceramicii, rezultată din datele granulometrice (tabelul 1). variază de la lutito-siltică la lutitosilto-arenitică pentru ceramica semifină, respectiv de la lutito-silto-arenitică la lutito-silto-arenito-ruditică
pentru ceramica grosieră.
cantitativă

Număr
probă

Tabelull. Caracterele structurale ale ceramicii Hallstatt de la Stupini şi date asupra degresantului
a,u
Categorii de
Bmaxim[mm]

Categorii granulometrice

Arenit
10
12
6
11
6

Rudit

-

279
281
282
283
284

6

6

Silt
25
25
30
30
30

dearesant 1%]
Lito-claste Ceramo-claste Li to-ci aste Ceramo-claste
<2
< 0.9
7
3
< 0.3
< 3.6
3
15
< 1.5
< 1.5
3
3
< 0.9
< 1.4
5
6
< 0.6
<4
4
2

Lutit
65
59
64

59
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Porozitatea aparentă determinată pentru ceramica Hallstatt de la Stupini (conform metodei Shepard,
1976) este cuprinsă între 14,8% şi 42% (Horga, 2008; tabelul 2). Domeniul în care se înscriu aceste date este
prea larg dacă avem în vedere structura şi compoziţia minerală destul de omogenă pentru o mare parte din
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probe. Pentru a evidenţia cauzele care au condus la obţinerea acestor valori, vom arăta că porozitatea aparentă
a unei ceramici este determinată de proprietăţile mineralogice ale masei ceramice şi de tehnologia de obţinere
utilizată care include în principal temperatura de ardere. Pentru ceramicile obţinute din mase ceramice de
compoziţii apropiate care au fost prelucrate cu tehnologii asemănătoare, porozitatea depinde în mare măsură
de temperatura de ardere. Valorile de porozitate obţinute pentru ceramica Hallstatt nu verifică această realitate.
Se poate trage concluzia că domeniul mare în care se încadrează porozitatea aparentă se datorează în mare
parte deficienţelor intervenite în procesul de obţinere şi de prezenţa sau absenţa unor procese de alterare în
condiţii de îngropare.
Majoritatea probelor arse în jurul valorii de 850°C au porozităţi aparente cuprinse între 14,8 şi 21,1%,
interval acceptabil dacă avem în vedere erorile care însoţesc aceste determinări. Printre probele analizate se
găsesc însă două probe a căror porozitate este mult mai mare. Astfel, proba 279 arsă la temperatura cea mai
ridicată ar trebui să aibă o porozitate mai mică decât intervalul menţionat. Această neconcordanţă se explică
prin existenţa a numeroase fisuri de contracţie care străbat ceramica (prelucrare neglijentă). Proba 282, obţinută
dintr-o argilă cu incluziuni carbonatice (bioclaste şi agrega te calcitice) conţine numeroşi pori mari formaţi prin
descompunerea parţială a carbonaţilor. Prezenţa acestor pori determină o valoare ridicată a porozităţii aparente.
Deşi incluziuni carbonatice se găsesc şi în probele 281 şi 283, porii formaţi prin descompunere au fost umpluţi
ulterior de calcit secundar şi astfel porozitatea determinată este mult mai mică (18,6 respectiv 16,3%).
Tabelul 2. Porozitatea aparentă a ceramicii Hallstatt de la Stupini
Ceramică semifină

Nr. probă

Porozitate aparentă in o/o

Ceramică grosieră

Nr. probă

Porozitate aparentă in o/o

279

28,6

282

42,0

281

18,6

283

16,3

284

14,8

Fabricul şi constituţia petro-rninerală a cerarnicii
Structura probelor de ceramică hallstatiană de la Stupini prezintă o structură brecioasă, constituită din
ceramoclaste cu dimensiuni diferite (arenito-ruditice- 0.2-4.0 mm) înglobate într-o matrice argilo-siltică slab
arenitică (sinterizată şi parţial vitrifiată) care corespunde materiei prime argiloase (Pl. I, Fig. 1, 2, 5). Atât
matricea cât şi ceramoclastele s-au obţinut din aceeaşi materie primă, diferenţa fiind dată de temperatura de
ardere a masei ceramice, respectiv a diferitelor claste înglobate. Cantitatea mică de arenit (<12%) răspândită
aleator atât în masa ceramică cât şi în ceramoclaste şi greutatea de a distinge macroscopic ceramoclastele
atunci când ele au aproape aceeaşi culoare cu cea a matricei, este cauza care duce la o încadrare macroscopică
greşită a probelor în categoria de fineţe. Este cazul probei 284 care a fost considerată macroscopic semifină.
Structura matricei rezultată în urma arderii reflectă atât compoziţia asociaţiei de minerale afectate de
temperatură cât şi condiţiile de ardere. Pe baza gradului de transformare a masei argiloase (gradul de de structurare
şi/sau colapsare a mineralelor, respectiv a produşilor de reacţie rezultaţi) se poate aprecia temperatura de
ardere. Structura matricelor întâlnite la probele de ceramică Hallstatt variază de la microcristalină (temperatura
cea mai scăzută) la amorfă (temperatura cea mai ridicată). Microstructura matricelor variază astfel: probele 281,
282 matricea este microcristalină pe margine şi microcristalin-amorfă în zona centrală (Pl. 1, Fig. 4, 5); matricea
probei 283 este caracterizată de o structură microcristalin-amorfă pe margine şi amorfo-microcristalină în centru
(Pl. 1, Fig. 3); microstructura matricei probei 284 este microcristalin-amorfă pe toată grosimea peretelui (Pl. 1,
Fig. 6); matricea probei 279, arsă la temperatura cea mai ridicată, este omogenă pe toată grosimea peretelui şi
corespunde microstructurii amorfe (Pl. 1, Fig. 1, 2). Menţionăm că vasul ceramic 279 este acoperit de o angobă
de 0,5-1mm grosime constituită dintr-o argilă cu un conţinut mai ridicat în fier din care a rezultat hematit (Pl.
1, Fig. 1, 2).
Textura matricei dată de orientarea elementelor alungite (minerale micacee şi pori primari) este orientată
pe spaţiul secţiunii (probele 279, 282) sau neorientată cu zone orientate până la haotică (proba 283, 281, 284).
Porozitatea este dată de pori primari fini şi de pori secundari formaţi în urma descompunerii unor compuşi (Pl.
1, Fig. 1, 2; tabelul2).
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Degresantul. Componenţii cu rol degresant provin atât din materia primă argiloasă utilizată cât şi din
arenitul adăugat şi constau în cristaloclaste, litoclaste, ceramoclaste şi bioclaste.
Pentru majoritatea probelor degresantul utilizat a constat în ceramoclaste obţinute din deşeuri de ceramică
zdrobită. Dimensiunea ceramoclastelor este în majoritatea cazurilor sub 1,5 mm diametru ceea ce pledează
pentru îndepărtarea cu mai multă grijă a fragmentelor mari, deşi în unele cazuri s-au înregistrat fragmente de
ceramică de până la 4 mm (proba 284). Alături de ceramoclaste s-au mai identificat litoclaste, cristaloclaste şi
bioclaste. Litoclastele, în majoritate de dimensiuni mici (sub 1 mm diametru!, rar până la 1,5mm) şi greu de
stabilit tipul petrografic şi provenienţa acestora, sunt reprezentate de agregate cuarţoase şi cuarţite de diferite
tipuri (granoblastice, milonitizate, microblastice cu biotit la proba 283, Pl. I, Fig. 3), calcare micritice (probele
282, 283) şi silicolite (proba 282). Cristaloclastele sunt constituite din cuarţ, feldspaţi plagioclazi, muscovit,
biotit de obicei deferizat (toate probele; Pl. I, Fig. 1-6), microclin şi oxihornblendă (283), granaţi (284), respectiv
calcit afectat termic şi/sau secundar (Pl. I, Fig. 4). Bioclastele au fost identificate numai la probele arse sub
900şC şi constau în macrofosile cu test calcitic şi nannoplancton (281, 282, 283; Pl. I, Fig. 3, 4), respectiv rare
vegetale introduse întâmplător (283). Concreţiuni feruginoase, pedogenetice au fost identificate numai în proba
284 (Pl. 1, Fig. 6).
Materia primă argiloasă este diferită pentru cele două grupe de probe. Pentru ceramica cu ceramoclaste,
argila siltică (25-30 %) slab arenitică (6-11%) este formată majoritar din argilă polimictică (amestec de caolinit,
illit şi smectit) calcitică, slab feruginoasă, posibil impurificată cu sol.
Reacţii termice. Studiile microscopice au relevat o serie de procese care s-au petrecut în masa ceramică
sub acţiunea temperaturii. Astfel, agregatele de calcit microcristalin nu s-au descompus complet în majoritatea
cazurilor, dar au fost afectate termic, fenomen manifestat prin scăderea transparenţei şi a birefringenţei
calcitului, ceea ce ar corespunde unor temperaturi de ardere situate în jurul valorii de 850°C, fără a fi însă
depăşită temperatura de 900°C. În funcţie de gradul de afectare a calcitului şi mai ales de comportarea calcitului
din nannoplancton, alături de cantitatea de masă amorfă formată prin descompunerea mineralelor argiloase
(vezi structura matricei) se poate face următoarea grupare: probele 281, 282, 284 au fost arse sub 850°C, iar 283
peste această temperatură. La temperaturi mai mari de 900°C, cazul probei 279, apar pori de descompunere
rezultaţi în urma distrugerii calcitului din nannoplancton, iar oxidul de calciu rezultat din descompunerea
calcitului prezent în masa argiloasă a reacţionat cu oxizii rezultaţi din colapsarea mineralelor argiloase,
formând sticlă (Pl. 1, Fig. 1, 2; vezi difractograma- fig. 4). Alte fenomene observate: fisuri de şoc termic la cuarţ
(281, 282), formarea de sticlă gehlenitică la limita argilă-calcit (281), respectiv formarea de sticlă (279, creşterea
transparenţei matricei) în locul fazelor amorfe rezultate din descompunerea mineralelor argiloase. Intervalul
de temperatură în care au fost arse probele de ceramică Hallstatt este pentru majoritatea probelor de 800-900°C
(83% din probe) şi numai subordonat peste 900°C (o probă= 17%).
Localizarea atelierului ceramic. Pe baza celor două tehnologii folosite la obţinerea ceramicii, diferenţiate
după tipul degresantului utilizat, considerăm că majoritatea probelor de ceramică cu ceramoclaste au fost
realizate într-un atelier aflat în apropierea sitului Stupini. Pentru această ceramică s-a utilizat o singură materie
primă (argilă calcaroasă, siltică, slab arenitică) atât pentru masa ceramică cât şi pentru de gre sant (deşeuri de
ceramică).

Difractometrie de raze X
Pentru difractometria de raze X s-au ales două probe de ceramică semifină, diferenţiate de temperatura
de ardere care a fost apreciată microscopic (Fig. 4). Pe baza spectrelor de difracţie se pot identifica mineralele
relicte, fazele nou formate în stare cristalizată şi gradul de destructurare a mineralelor argiloase din care s-a
format matricea.
Ceramica semifină arsă la temperatura cea mai înaltă (proba 279) prezintă o difractogramă în care se
remarcă spectrul complet al cuarţului şi liniile cele mai intense ale plagioclazului. Matricea ceramicii, rezultată
din minerale argiloase, evidenţiază doar două linii cu intensitate foarte scăzută (4,5 şi 2,6Â) de unde rezultă
că structurile de tip illit şi eventual smectit au fost aproape complet distruse, iar structura caolinitului este
colapsată. Dintre mineralele de neoformaţie apar liniile cele mai intense ale gehlenitului (grupa melilitului linie lată datorită cristalinităţii reduse) şi hematitului (linie cu intensitate scăzută).
Difractograma de raze X a probei de ceramică semifină arsă la o temperatură mai scăzută (proba 283)
prezintă spectru complet pentru cuarţ şi parţial pentru plagioclaz, şi câteva linii slabe pentru mice. Mineralele
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Fig. 4. Difraclometrie de raze X pe ceramica Hallstatt de la Stupini. G- gehlenit; H- hematit.

argiloase care formează matricea sunt aproape complet destructurate. Liniile caolinitului au dispărut, iar
pentru illit şi eventual smectit se mai pot distinge liniile 4,52Â şi 2,58Â care au intensităţi destul de mari. Pe
difractogramă nu apar linii pentru minerale cristalizate de neoformaţie .
Temperatura de ardere dedusă din difractograme şi observaţii microscopice este de 900-950°C pentru
proba 279 şi de cea 850°C pentru proba 283.

Concluzii
Probele ceramice Hallstatt de la Stupini sunt neornamentate şi au fost lucrate manual. Din punctul de
vedere al fineţei, ceramica aparţine claselor semifină şi grosieră.
Ceramica de la Stupini se împarte în două grupe, în funcţie de tipul fabricului. Prima grupă, la care se
încadrează majoritatea probelor, are o structură brecioasă formată dintr-o matrice argilo-siltică slab arenitică
(sinterizată şi parţial vitrifiată) corespunzând materiei prime argiloase, în care sunt înglobate ceramoclaste. La
grupa a doua (o singură probă) se evidenţiază o structură de tip graywacke dată de o matrice argilo-siltică slab
arenitică cu incluziuni litice arenito-ruditice. Astfel, se întâlnesc două tehnici de degresare: cu ceramoclaste
şi cu nisip de râu.
Degresantul utilizat pentru ceramica din primul grup este constituit din deşeuri de ceramică zdrobită,
alături de care apar subordonat litoclaste, cristaloclaste şi bioclaste provenite din materia primă argiloasă.
Ceramica din grupa a doua este degresată cu litoclaste şi cristaloclaste provenite dintr-un nisip aluvionar.
Structura matricelor variază de la microcristalină la microcristalin-amorfă sau amorfo-microcristalină
până la amorfă. Textura matricei trădează modelarea cu mâna, matricea fiind în general neorientată, cu treceri
spre zone orientate.
Temperatura de ardere a majorităţii probelor de ceramică Hallstatt de la Stup in, se încadrează în intervalul
800-900şC. O singură probă a fost arsă la o temperatură mai mare de 900°C.
Ceramica Hallstatt provine dintr-un atelier situat în perimetrul sitului.
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Mineralogical-petrographical studies
on the Hallstatt ceramics from Stupini (Bistriţa-Năsăud County)
(Abstract)
The pa per focuses on the investigation of Hallstatt ceramics unearthed from the archaeological site Stupini
County, Romania), by using typical geoarchaeological and archaeometric methods, such as
mineralogical and petrographical analyses.
The Hallstatt ceramics from Stupini can be classified as semi-fine and coarse. Based on fabric, it can
be grouped into two categories. First category (representing most of the samples) includes ceramics with
breccia-type structure. It is constituted of ceramoclasts embedded in a (sintered and partly vitrified) poorly
arenitic, clayey-siltic matrix - corresponding to the clayey raw material. The second category (represented
by only one sample) shows a greywacke-type structure (with >15% matrix) consisting of arenitic-ruditic
lithoclasts embedded in poorly arenitic clayey-siltic matrix. These categories point to the usage of two types of
temper material: ceramoclasts, and river sand. The matrix structure varies from microcrystalline (obtained at
lower firing temperatures) to amorphous (at the highest firing temperatures). Most of the samples displaying
microcrystalline or mixed (microcrystalline-amorphous, and amorphous-microcrystalline) structures were
fired at temperatures between 800-900°C. The ceramic sample showing the amorphous matrix underwent
firing temperatures clase to 950°C. As a rule, the matrix is randomly oriented; nevertheless, local oriented
textures were noticed in the central part of the ceramic wall, or on the rim (in the case of hand-made ceramics).
The temper used for the ceramics in the first category consists of ceramoclasts, supplemented by small
amounts oflithoclasts, crystalloclasts and bioclasts originating from the clayey raw material. The studied ceramics
was probably processed in a workshop localed on the area of the archaeological site. This assumption is basod on
the local development of large amounts of suitable raw material, i.e., silty calcareous clay (probably of Sarmatian
age). For the ceramics forming the second category, a different type of clay was used, while the temper material
(lithoclasts and crystalloclasts) was provided by river sands. In this second case, the workshop might have been
situated clase to Someş River, in a location richer in volcanic rocks transported from Bârgaie area.
(Bistriţa-Năsăud
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Planşa

1

Ceramica semifină de la Stupini
Fig. 1 şi 2. (Proba 279). Structura matricei (M) este amorfă iar textura orientată. Matricea înglobează ceramoclaste
(Ce) şi cristaloclaste de cuarţ (Q) şi feldspat. Apar numeroşi pori primari (P) orientati
paralel cu peretele ceramic, şi uneori pori secundari de descompunere (Pd). Angoba (A)
este hematitică. 1 -1N; 2- N +.
Fig. 3. (Proba 282).
Structura matricei (M) este microcristalină pe margine şi microcristalin-amorfă în zona
centrală a ciobului. Textura este orientată. Matricea înglobează bioclaste (Bc) cu test
calci tic şi cristaloclaste de cuart (Q); pe fisuri apare calc it secundar (Ca). N +.
Ceramică grosieră

Fig. 5. (Proba 281).
Fig. 6. (Proba 284).

de la Stupini
Structura matricei (M) este microcristalină pe o margine şi microcristalin-amorfă în rest.
Textura este haotică. Matricea înglobează ceramoclaste (Ce). 1N.
Structura matricei (M) este microcristalin-amorfă şi textura haotică. Matricea înglobează
cristaloclaste: cuart (Q), calcil secundar (Ca) şi o concreţiune feruginoasă (Co) cu textură
concentri că. - N +
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Recenzii
Valerie M. Hope - Roman death, Continuumbooks, London-New York, 2009
Cartea îşi propune să ofere o perspectivă asupra mai multor procese
din lumea romană- modul în care supravieţuitorii depăşeau faptul morţii
prin ritualuri funerare, comemorative, de jelire; modul cum înlăturau
cadavru! din lume şi apoi reintegrau identitatea 1 amintirea decedatului
în lumea celor vii.
Autoarea doreşte să ofere o perspectivă integrată asupra subiectului,
de la conceperea mormântului şi a patului mortuar până la lumea de apoi.
Cartea este adresată unei categorii largi de cititori, cu scopul de a accentua
importanţa morţii, a faptului de a muri şi a mortului în lumea romană.
Perioada abordată în lucrare este cea a secolelor I î.Hr. -II d.Hr., iar
autorii cm·e sunt folosiţi în lucrare sunt Cicero, Ovidiu, Vergiliu, Horaţiu,
Seneca cel Tânăr, Petronius, Staţius, Tacitus, Pliniu cel Tânăr, Plutarh şi
Lucian. Plecând de la aceste surse pot fi reconstituite anumite schimbări
cronologic!'!- în ce priveşte comportan1entul prescris în faţa morţii, cum
erau oamenii îngropaţi şi comemoraţi - şi se pot stabili anumite legături
între aceste schimbări şi cele din domeniul social şi politic.
Imperiul Roman era vast, ca întindere, iar obiceiurile funerare pot
lămuri anumite aspecte ale interacţiunii culturale între romani şi populaţiile cucerite. Roma avea o relaţie
fundamentală cu Grecia în multe domenii, ceea ce face dificil de separat grecul de roman în domeniul
ritualurilor comemorative şi funerare.
Societatea romană era una ierarhică şi patriarhală, dar oferea posibilităţi de ascensiune socială lentă.
Această societate poate fi cunoscută prin toate tipurile de literatură păstrată până azi, dar această literatură
are şi unele limitări. Ea prezintă un punct de vedere centrat pe Roma şi e adresată, pentru consum, unui grup
minoritar. Pentru moarte, înmormântare şi comemorare, ea prezintă idealurile unei elite masculine restrânse
numeric. Dacă dorim reconstituirea credinţelor unor categorii mai largi trebuie să luăm în calcul alte surse
de informaţie - inscripţii, reprezentări de pe monumentele funerare , mormintele, resturile de schelete etc.
Autoarea îşi propune să ofere o abordare integrată, acolo unde sursele permit acest lucru.
Studiul morţii, credinţelor, obiceiurilor şi ritualurilor funerare permite o mai bună înţelegere a modului de
viaţă al unei societăţi. Cartea caută să integreze toate aspectele procesului morţii pentru a lămuri toate etapele
drumului parcurs de muribund, defunct şi de cei îndoliaţi.
Autoarea cărţii vrea să sublinieze două teme : a) echilibrul între continuitate şi tradiţie- comentatorii antici
insistau asupra importanţei tradiţi ei, dar erau conş tie nţi şi de inevitabilitatea schimbărilor în acest domeniu;
b) amploarea interacţiunii între vii şi morţi - exista o legătură amplă între vii şi morţi prin strategii ale memoriei,
conţinutul testamentelor, aspectul mormintelor, credinţele despre viaţa de apoi, aşezarea cimitirelor.
Capitolul 1, Înfruntând moartea, m·e următoarele subdiviziuni- O filosofie a morţii; Înfruntând inevitabilul;

ROMAN

DEATH

Aminteşte-ţi că

şi identităţii;

vei muri; Ultima dorinţă şi testamentul; Testamente, monumente şi memorie; Păstrarea reputaţiei
Reamintirea vieţii.

Din concluziile acestui capitol reţinem:
Mormintele aveau ca scop mai degrab ă reamintirea morţilor aşa cum fuseseră în timpul vieţii decât în
calitate de morţi 1entităţi descompuse, sau decât să îi reprezinte ca membri ai unei lumi de dincolo
noi şi separate de cea a viilor;
Monumentele funerm·e erau pentru amintirea trecutului; mormintele erau completate de statui,
clădiri, fundaţii, opere literare.
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Unii oameni se gândeau la moarte 1îşi înfruntau propria mortalitate, dar alţi oameni se preocupau de
probleme mai practice- unde să le fie puse rămăşiţele, cum să le fie înfăţişată viaţa. Ei sperau la un
fel de nemurire a memoriei în această lume, prin care să compenseze credinţele despre viaţa de apoi
şi temutul sfârşit al vieţii.
Capitolul al II-lea, Scenele de moarte, are următoarele subdiviziuni: Speranţa de viaţă; Cauzele morţii;

Patul mortuar; Moartea

bună;

Sinuciderea; Moduri rele de a muri.

Reţinem

•

din concluziile acestui capitol următoarele:
Nu putem cunoaşte prea bine cauzele mortalităţii şi speranţa de viaţă în lumea romană.
Referitor la modul de a muri, cel mai adesea ne sunt relatate scene ideale despre cum ar trebui să moară
cineva, mai mult decât se întâmpla în realitate. Idealurile erau concentrate pe bărbaţi şi prescriau
nevoia de înfruntare a morţii cu calm şi curaj. Aceste idealuri erau domesticite cu imaginea patului
funerar aşezat în centrul casei şi al familiei, înconjurat de copii şi femei, care completează imaginea
bărbaţilor ce mor bine.
În literatură scenele de moarte au fost construite pentru a servi nevoilor autorului, climatului politic
sau ambelor; de multe ori faptele erau distorsionate în funcţie de interese, astfel că nu putem reconstitui
prea bine realitatea.

Capitolul al III-lea, Funeralii şi sărbători, are următoarele subdiviziuni: Cheltuieli şi antreprenori de

pompe funebre; Pregătirea corpului; Procesiunea funerară; Discursurile funebre; Eliminarea cadavrului; Masa;
Funeraliile ca spectacole.
Ideile principale subliniate în acest capitol sunt următoarele:
Există destule incertitudini, neclarităţi referitoare la folosirea anumitor indicii pentru reconstituirea
funeraliilor romane. Putem spune sigur că acestea erau influenţate de factori sociali precum averea,
statutus-ul, sexul, vârsta.
• Se remarcă anumite elemente de schimbare, cum ar fi creşterea frecvenţei folosirii de antreprenori de
pompe funebre, declinul folosirii de portrete ale strămoşilor, separaţia între incineraţie şi inhumaţie
etc.
• Ritualurile marcau separarea mortului de cei vii, permitea supravieţuitorilor să îşi renegocieze
poziţia în societate. Moartea era asociată cu murdăria, cu neliniştea şi confuzia. Ritualurile funerare
reprezentau şi o călătorie ce integra mortul cu noul său loc, în lumea de apoi, printre strămoşi.
Ritualurile funerare aveau şi potenţialul de a oglindi şi întări diviziunile sociale majore din societatea
romană. Ele fortificau structurile sociale şi rolurile din societate existente, reconfirmând forţa lor.
• Cunoaştem cel mai bine funeraliile elitei şi ale celor relativ înstăriţi. În cadrul lor avea un rol important
elementul de imagine, dar şi faptul că erau o experienţă împărtăşită de un număr mare de oameni.
Spectacolul funeraliilor putea fi utilizat în diverse scopuri; ele puteau să fie serioase, dar puteau
reprezenta şi o perioadă de excese.
Capitolul al IV-lea, Rai şi Iad, are următoarele subdiviziuni: Prezenţa mortului; Lumea subterană; Regatele
nemurire; Fantome şi spirite. Reţinem din concluziile autoarei:
• Mulţi romani credeau că mortul continuă să fie prezent în viaţa lor. Exista posibilitatea de a alege ceea
ce să crezi despre lumea de dincolo- să ai o credinţă precisă, sau să crezi în mai multe lucruri, putând
amesteca credinţele într-o manieră personală.
Un exemplu de acest fel este descrierea Hadesului din Eneida lui Vergiliu; poate fi socotită o creaţie
pur literară, fără legătură cu realitatea, sau poate fi considerată un indiciu pentru credinţele unei părţi
a oamenilor, cel puţin.
• Chiar dacă regatul morţilor era o fantezie literară, morţii au fost o prezenţă permanentă în lumea
romană, trebuind să fie recunoscuţi, onoraţi şi respectaţi.

cereşti; Credinţă şi

Capitolul al V-lea, Jelirea morţilor, are următoarele părţi: Reguli pentru jelire; Idealuri pentru bocire;
şi filosofie; Pierderea unui copil; Văduve şi văduvi; Literatura supărării. Dintre concluziile autoarei
la acest capitol reţinem:
S-au păstrat perspective polarizate şi stereotipe referitoare la bocirea morţilor; bocitul în public era
considerat bun pentru femei, plebei, cei needucaţi şi necivilizati. oamenii slabi, împăratii incompetenti;
un adevărat bărbat trebuia să îşi controleze emoţiile.

Consolare
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•

Aceste idealuri/stereotipuri au fost însă contestate; conflictul între tradiţionalişti şi cei mai deschişi la
minte este reflectat şi în literatură.
Pentru elite s-a menţinut tradiţia unui comportament rezervat în astfel de circumstanţe; se poate să fi
intervenit anumite "înmuieri" ale acestor modele de comportament, dar avem de a face până azi mai
degrabă cu probleme de reprezentări/interpretare, mai degrabă decât cu experienţa unor oameni reali.

Capitolul al VI-lea, Comemorarea şi amintirea mortului, are următoarele părţi: Localizarea şi organizarea
cimitirelor; Monumente; Epitafuri; Păstrarea memoriei şi a mormântului; Onoare şi dezonoare. Iată câteva
concluzii ale acestui capitol:
• În lumea romană morţii erau pretutindeni şi amintirile trecutului erau integrate în viaţa cotidiană;
rememorarea morţilor era o sarcină publică, dar şi una privată.
• Cimitirele erau o parte integrantă a suburbiilor şi serveau ca loc de întâlnire a viilor cu morţii;
întâlnirile puteau fi întâmplătoare (cazul trecătorilor) sau organizate (vizite, banchete funebre).
• Mormintele erau o parte acceptată şi aşteptată a peisajului suburban, servind drept cadru/decor pentru
anumite activităţi (călătorie, funeralii, cult etc.).
Cu toate modificările de formă, organizare, aspect etc., cimitirele şi monumentele au servit aceluiaşi
scop principal- morţii să fie văzuţi, onora ţi, rememoraţi. Se poate ca, uneori, realitatea să fi fost opusă
acestui ideal, dar morţii, ca şi colectiv, uniţi în faţa porţilor oraşului, au continuat lupta contra uitării.
Epilogul Din patul mortuar la viaţa de apoi sintetizează principalele idei ale lucrării. Le redăm într-o
formă abreviată:

•
•

•

•

•

Locuitorii lumii romane se confruntau adesea cu fenomenul mortalităţii; ei reuşeau să aibă un limbaj
comun ce le permitea să vorbească despre moarte, să o anticipeze şi să o accepte într-un anumit grad.
Moartea ridica probleme practice, precum transmiterea proprietăţii sau locul morţilor în lumea celor
vii. Decedaţii lăsau în urmă testamente, dar soarta lor depindea, în cele din urmă, de cei vii, care
organizau funeraliile, atribuiau roluri simbolice morţilor şi viilor.
Morţii erau "mutaţi" la marginile lumii viilor, dar "viaţa" lor în cimitire le dădea o prezenţă continuă; ei
continuau să rămână în spaţiul celor vii, ca strămoşi, prin diferite obiecte care le menţineau amintirea
-portrete, statuete, inscripţii etc.
Poziţia socială a unei persoane influenţa experienţa ei de a muri, rolul în funeralii şi comportamentul
ca bocitor/bocitoare; cu toate diferenţele exista conştiinţa faptului că moartea îi nivelează pe toţi, că
morţii şi cei în doliu erau uniţi de ritualuri, credinţe, comportamente fundamentale.
Anumite roluri/comportamente erau dictate de sex, fără a fi însă absolute; în contextul funeraliilor se
puteau produce schimbări, modificări etc. Comportamentul putea fi idealizat/polarizat ca bun sau rău,
iar aceasta crea o scară pe care puteau fi puse comportamentul, identitatea şi rolul unei persoane, pe
baza căreia să se evalueze comportamentul altora.
Reamintirea morţilor, în mod colectiv, era o datorie; societatea era invadată de strategii ale memoriei.
Actele de pomenire erau organizate şi structurate în oarecare măsură, idealul fiind interacţiunea între
vii şi morţi.
Funeraliile romane erau fixate de tradiţie, dar au existat permanent şi schimbări, adaptări la noile
timpuri. Dezbaterile pe tema schimbărilor pot fi fascinant de urmărit.

Cartea mai conţine trei apendice (Lista împăraţilor romani, Ghidul valorilor monetare, Glosarul unor
termeni funerari), Note, Listă bibliografică, un Index de nume. Am remarcat, în cadrul listei bibliografice,
preponderenta absolută a lucrărilor scrise în limbile engleză şi germană, şi numărul mult mai redus al celor în
limbile franceză şi italiană. Nu sunt menţionate unele lucrări importante pentru acest domeniu, cum ar fi Lux
perpetua, Recherches sur le symbolismes funeraires des romains semnate de Franz Cumont, Les sarchophages
romaines a des representations dionysiaques semnată de Robert Turcan, MOUSIKOS ANER.Etude sur les scenes
de la vie intelectuelle figurant sur les monuments funeraires romaines semnată de Henri Irenee Marrou.
În ciuda acestor mici lipsuri, lucrarea oferă o imagine clară şi cuprinzătoare asupra subiectului abordat,
ceea ce ne face să o recomandăm celor interesaţi de studiul Antichităţii romane.

Silvius Ovidiu CHIŞ

360

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

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

